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Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia wszystkim mieszkańcom gminy 
Czernikowo pragniemy życzyć zdrowia, rodzinnej bliskości i oderwania od trosk 
dnia codziennego. By każda świąteczna chwila była wyjątkowa i niosła za sobą 
zrozumienie, ukojenie, przebaczenie i poczucie prawdziwej szczęśliwości. Niech 
Państwa domy wypełni miłość i spokój, a serca - wiara i nadzieja na pomyślność  

w Nowym Roku.

Wójt Gminy Czernikowo 
Tomasz Krasicki

Przewodniczący Rady Gminy 
Rafał Rutkowski

oraz radni, sołtysi i pracownicy samorządowi
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Witamy w Bajkowej Krainie!

str. 13 Jeszcze nie tak dawno widmo 
budowy obiektu umożliwiają-
cego świadczenie opieki nad 

dziećmi do lat trzech wydawało się 
bardzo odległe. W połowie grudnia, 
po miesiącach przedłużającego się 
w obliczu pandemii wykonawstwa 
oraz trudnego czasu oczekiwania 
rodziców, opiekunów i personelu 
placówki na oddanie obiektu do 
użytku – pierwsze maluchy trafiły 
do Bajkowej Krainy.

Dofinansowany ze środków 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Kujawsko 
- Pomorskiego na lata 2014-2020 
w ramach Osi priorytetowej 6 So-

lidarne społeczeństwo i konkuren-
cyjne kadry, Działania 6.1 Inwe-
stycje w infrastrukturę zdrowotną 
i społeczną, Poddziałania 6.1.2 In-
westycje w infrastrukturę społecz-
ną, Schemat: Inwestycje związane 
z budową, adaptacją, modernizacją 
oraz wyposażeniem obiektów na 
potrzeby świadczenia usług opieki 
nad dziećmi do lat 3 (w tym żłob-
ków, klubów dziecięcych) oraz 
w ramach resortowego programu 
„Maluch +” 2020 projekt pn. „Bu-
dowa miejsca opieki nad dziećmi 
do lat 3 w miejscowości Czerniko-
wo” przewidywał kwalifikowalność 
wydatków związanych z dokumen-

tacją projektową, rozbiórką budyn-
ków po posterunku policji w Czer-
nikowie, w miejscu których powstał 
nowy obiekt, robót budowlanych 
wraz z wyposażeniem, wyposaże-
nia dodatkowego, nadzoru inwe-
storskiego oraz kosztów pośred-
nich, a także wniesieniu wkładu 
własnego niepieniężnego w postaci 
nieruchomości. W ramach zadania 
wybudowaliśmy dwukondygna-
cyjny budynek obejmujący dwie 
przestronne sale pobytu dzienne-
go oraz pomieszczenia szatniowe, 
sanitarne, kuchenne, magazynowe, 
socjalne, pedagogiczne, techniczne 
i komunikacyjne. Przedsięwzięcie 

obejmuje również zagospodaro-
wanie terenu, w ramach którego 
utworzony został m.in. parking, 
przestrzeń tarasowa i plac zabaw. 
Powierzchnia użytkowa obiektu 
wynosi aż 476,54 m2. Zastosowa-
ne zostały nowoczesne technologie 
wykorzystujące odnawialne źródła 
energii – pompa ciepła oraz panele 
fotowoltaiczne.

Dofinansowanie unijne wynio-
sło 2 879 519,99 zł, natomiast wspar-
cie ze środków Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej – 1 254 000,00 
zł. Wykonawcą zadania była firma 
„BUDMAX” Mark Paszyńskiego 
z Fabianek, natomiast usługę nad-

zoru inwestorskiego realizowało 
Biuro Usług Budowlanych Macie-
ja Polcyna z Łabiszyna. Zakupio-
no także wyposażenie dodatkowe, 
obejmujące m.in. zabawki, pomo-
ce dydaktyczne oraz nowoczesne 
urządzenia do edukacji sensorycz-
nej (dostawcą była firma EDUCOL 
Anny Kolasińskiej z Tczewa) oraz  
sprzęt multimedialny (m.in. mo-
nitory interaktywne, telewizory 
monitoringowe, komputery i lapto-
py– dostawcą FHU Intersell Walde-
mara Płonki z Dąbrowy Górniczej). 
Całkowita wartość inwestycji prze-
kroczyła 4 mln zł.

Finansowanie bieżącej działal-
ności żłobka w pierwszych dwóch 
latach jego istnienia także zostanie 
sfinansowane ze środków unijnych. 
Projekt pn. „Tworzenie nowych 
miejsc opieki nad dziećmi do lat 
3 na terenie gminy Czernikowo 
poprzez utworzenie żłobka”, reali-
zowany w ramach w ramach Osi 
Priorytetowej 8. Aktywni na ryn-
ku 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 Opera-
cyjnego Województwa Kujawsko-
-Pomorskiego na lata 2014-2020, 
obejmuje wynagrodzenie opieku-
nów (w tym jednego z uprawnie-
niami pielęgniarskimi), pomocy 
opiekunów oraz pracownika tech-
nicznego w okresie 24 miesięcy, 
a także dofinansowanie kosztów 
wyżywienia, zakupu zabawek i ma-
teriałów dydaktycznych. Całkowita 
wartość projektu to 1 276 662,72 zł, 
z czego dofinansowanie pokryje aż 
85% przedmiotowej kwoty i wy-
niesie 1 085 163,31 zł. O pokrycie 
kosztów wynagrodzenia pełnią-
cego funkcję opiekuna dyrektora 
żłobka oraz sfinansowanie zakupu 
m.in. artykułów sanitarno-higie-
nicznych w okresie najbliższych 12 
miesięcy ubiegamy się w ramach 
naboru „Maluch +” w dedykowa-
nym zapewnieniu funkcjonowa-
nia placówek żłobkowych module 
„miękkim”.

Czernikowski Żłobek Publicz-
ny odpowiada najwyższym stan-
dardom zarówno w zakresie kon-
strukcyjno-funkcjonalnym, jak 
i edukacyjnym. Realizacja inwe-
stycji umożliwia 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. 

PP
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Zmodernizowaliśmy oświetlenie dzięki unijnemu wsparciu

We wrześniu dokonano 
odbioru końcowego in-
westycji, która pozwoli-

ła zmodernizować kluczowe osie 
komunikacyjne miejscowości Wi-
towąż. 16 października natomiast 
„owoce” przedsięwzięcia zosta-
ły uroczyście oddane do użytku. 
W wydarzeniu wzięli udział m.in. 

włodarze gminy, radny wraz z soł-
tysem i Radą Sołecką, inspektor 
nadzoru, przedstawiciele OSP, 
KGW i wykonawcy inwestycji - fir-
my Remikop, a poświęcenia doko-
nał proboszcz parafii pw. Św. Bar-
tłomieja w Czernikowie.

Przedsięwzięcie „Poprawa bez-
pieczeństwa na terenie gminy 

Czernikowo poprzez przebudowę 
dwóch dróg gminnych” to zada-
nie wsparte dofinansowaniem ze 
środków Funduszu Dróg Samo-
rządowych. Inwestycja objęła po-
nad 3,2 km odcinków drogowych 
dróg gminnych nr 101154C oraz nr 
101128C wraz z przebudową skrzy-
żowania z drogą powiatową nr 

2044C. Projekt zakładał przebudo-
wę odcinka prowadzącego od zjaz-
du 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”. 

Wykonawstwo zadania wyce-
nione zostało na 4 094 569,66 zł. 
Kosztem kwalifikowalnym inwe-
stycji w ramach FDS był także nad-
zór inwestorski. 60% wartości za-
dania pokryła dotacja ze środków 
Funduszu.                                       PP

Przebudowane drogi w Witowążu 
uroczyście otwarte

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, by w po-
łowie roku osiągnąć szczęśliwy fi-
nał – konsorcjum firm: ZESTI FOS 
Sp. z o. o. oraz Energo-Inwest Jacek 
Mielczarek; z siedzibami w Dębem 
w gminie Serock wykonało zada-

nie, w ramach którego wyeksplo-
atowane, tradycyjne lampy sodowe 
i rtęciowe zostały zastąpione ża-
rówkami typu LED, za kwotę 297 
045,00 zł. 

Dzięki realizacji inwestycji 
zwiększyła się efektywność sys-
temu, co ma ogromne znaczenie 
proekologiczne i ekonomiczne. 
Przebudową objętych zostało 187 
punktów oświetleniowych. Do-

datkowo wybudowano 26 nowych 
punktów. Projekt realizowany był 
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 stanowi 85% 
kosztów kwalifikowalnych.

Na początku przyszłego roku 
aplikować będziemy o pozyskanie 
unijnego wsparcia na drugi etap 
oświetleniowego przedsięwzięcia, 
którego głównym przedmiotem 
będzie wymiana wszystkich opraw 
starego typu na terenie gminy na 
nowoczesne LED-y.

PP 

Rada Gminy Czernikowo 
uchwaliła stawki podatku na 
2021 rok. Podczas sesji, która 

odbyła się 30 listopada 2020 r. rad-
ni postanowili, że przyszłoroczne 
stawki będą nieco wyższe, niż obec-
ne. Konieczność wprowadzenia tej 
zmiany podyktowana jest wzro-
stem płacy minimalnej, wzrostem 
cen energii oraz wzrostem kosztów 
związanych z utrzymaniem oświaty 
i pomocy społecznej. Zmiana sta-
wek w gminie Czernikowo dotyczy 
tylko czterech rodzajów podatku:
- od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, bez 
względu na sposób zakwalifikowa-

nia w ewidencji gruntów i budyn-
ków – wzrost o 13 groszy za m2 

w skali roku,
b) pozostałe, w tym zajęte na 

prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego 
– wzrost o 5 groszy za m2 w skali 
roku,

- od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – wzrost o 7 

groszy za m2 w skali roku,
b) związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej oraz 
budynków mieszkalnych lub ich 
części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej - wzrost 
o 1,30 złotych za m2 w skali roku,

W gminie Czernikowo od 2016 

roku stawki podatków były na jed-
nym poziomie. W przyszłym roku 
niestety nie da się uniknąć drob-
nych korekt. Po zmianach budżet 
gminy w sumie zwiększy się o około 
200 tysięcy złotych, co tylko w czę-
ści pokryje bieżące wydatki. Gmina 
Czernikowo należy do tych samo-
rządów, które mają jedne z niższych 
podatków w powiecie toruńskim, 
na które nie wpływał ani wzrost 
cen, ani wzrost inflacji i wzrost do-
chodów gospodarstw domowych. 
Nie jestem zwolennikiem podwyż-
szania podatków w obecnych cza-
sach, dlatego nadal chcemy utrzy-
mać stawki podatków na poziomie 
niższym niż górna stawka określo-

na przez Ministerstwo Finansów – 
informuje wójt Tomasz Krasicki.

Dla porównania, górna granica 
podatku od budynków związanych 
z prowadzeniem działalności go-
spodarczej wg Ministerstwa Finan-
sów wynosi 24,84 zł, a w gminie 
Czernikowo będzie niższa o 2,84 zł 
i kształtuje się na poziomie 22,00 
zł. W przypadku stawki podatku 
od budynków mieszkalnych górna 
granica wg Ministerstwa Finansów 
wynosi 0,85 zł, w gminie Czerniko-
wo wynosi 0,71 zł. Podobnie wy-
gląda sytuacja jeśli chodzi o stawki 
podatku od gruntów związanych 
z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, gdzie górna stawka jest 

na poziomie 0,99 zł, w gminie Czer-
nikowo wynosi 0,90 zł. W przy-
padku pozostałych gruntów, w tym 
zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku 
publicznego górna granica stawki 
wg Ministerstwa wynosi 0,52 zł, 
w gminie Czernikowo 0,32 zł.

Łącznie zmiana zaplanowanych 
stawek spowoduje wzrost docho-
dów gminy w kwocie ok. 200 tysię-
cy złotych, w tym: od osób fizycz-
nych prowadzących działalność 
gospodarczą ok. 30 tys. złotych, od 
pozostałych osób fizycznych ok. 90 
000 zł, oraz od osób prawnych – 
ok. 80 000 zł.   

UG

Zmiana stawek podatków od 2021 roku
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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”. 
Tegoroczny etap przedsięwzięcia, 
obejmujący budowę przydomo-
wych biologicznych oczyszczalni 
ścieków przy szkołach podstawo-
wych w Makowiskach oraz w Ma-
zowszu, został już zrealizowany. 
W przyszłym roku, w ramach dru-

giego etapu inwestycji, wybuduje-
my wodociągowy przewód zasila-
jący w Witowążu oraz naziemny 
zbiornik wody czystej o pojem-
ności całkowitej 581 m3 w ramach 
rozbudowy Stacji Uzdatniania 
Wody w Osówce. Powyższe po-
zwoli zwiększyć przepustowość in-
frastruktury 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 wynosi 
1 405 856,78 zł. Gmina Czernikowo 
otrzymała dofinansowanie w wy-
sokości 810 602,00 zł. Powyższe 
kwoty ulegną zmianie wskutek roz-
strzygnięć przetargowych.

PP

Na południu gminy 
wody nie zabraknie

Poprawy standardu drogi 
wojewódzkiej nr 566, czyli 
czernikowskiej ulicy Kolejo-

wej, od dawna wyczekiwało wielu 
mieszkańców gminy – o co jako sa-
morząd gminny także intensywnie 
zabiegaliśmy. Lwia część robót wy-
konywanych w ramach inwestycji 
pn. „Przebudowa drogi wojewódz-
kiej nr 566 od km 0+000 do km 
0+300 w m. Czernikowo” została 
już zrealizowana.

Przedsięwzięcie jest realizowane 

w partnerstwie Województwa Ku-
jawsko-Pomorskiego oraz Gminy 
Czernikowo. Wykonawca wyłonio-
ny w postępowaniu przetargowym 
przez Zarząd Dróg Wojewódzkich 
dokonać ma poszerzenia drogi, 
wykonania nawierzchni asfaltowej 
oraz zjazdów, natomiast po stronie 
Gminy leży wykonanie chodnika 
wzdłuż przebudowywanego odcin-
ka drogi.

Realizację inwestycji poprzedzi-
ły wielomiesięczne rozmowy, które 

były niezwykle trudne. Za nie-
oceniony wpływ na wzmocnienie 
głosu samorządu lokalnego i do-
prowadzenie do przebudowy drogi 
serdeczne podziękowania należą 
się Marszałkowi Województwa Pio-
trowi Całbeckiemu oraz Dyrekto-
rowi Departamentu Infrastruktury 
Drogowej Urzędu Marszałkowskie-
go Mirosławowi Graczykowi.

PP

Przebudowa ul. Kolejowej na finiszu Z sercem do 
potrzebujących

Pojemnik w kształcie serca 
przeznaczony do zbierania 
plastikowych nakrętek stanął 

27 listopada przed Urzędem Gminy 
Czernikowo.

Zapraszamy do zapełniania 
serca nakrętkami - do pojemnika 
można wrzucać wszelkie plastiko-

we nakrętki, bez względu na wiel-
kość, kształt, kolor czy przeznacze-
nie tego, czego element opakowania 
stanowiła dana nakrętka. Ważne, 
by nie dorzucać do nakrętek innych 
przedmiotów. Nakrętki będą prze-
kazywane potrzebującym.

PP
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Trwa przebudowa drogi 
Czernikowo-Zimny Zdrój

Zadanie pn. „Przebudowa 
drogi gminnej nr 101125C 
w miejscowościach Czer-

nikowo i Zimny Zdrój”, które 
wsparte zostało dofinansowaniem 
ze środków Funduszu Dróg Sa-
morządowych, to inwestycja wy-
czekiwana od lat i budząca wiele 
emocji. Przedsięwzięcie obejmuje 
ponad trzykilometrowy odcinek 
drogi prowadzącej do granicy gmi-
ny w Zimnym Zdroju, rozpoczyna-
jąc od ostatnich zabudowań jedno-
rodzinnych przed blokami na ul. 
Góry. W ramach inwestycji plano-
wane jest utworzenie odcinka drogi 
o szerokości jezdni 5 m z odwod-
nieniem, poboczami i zjazdami. 

Wykonawca robót -  firma Za-
kład Drogowo-Budowlany Rogowo 
sp. z o. o. sp. k. - wycenił wykonaw-
stwo zadania na 2 999 250,94 zł. 
Kosztem kwalifikowalnym inwesty-

cji w ramach FDS jest także nadzór 
inwestorski oraz koszt opracowania 
dokumentacji projektowej. Otrzy-
mane dofinansowanie pokryje 60% 
wartości inwestycji. Realizacja za-
dania rozpoczęła się na początku 

listopada, ale tempo prac pozwala 
przypuszczać, że, przy sprzyjają-
cych warunkach atmosferycznych, 
droga zostanie do użytku na prze-
łomie roku.

PP

Powszechny Spis Rolny został zakończony. Cieszy nas tym bar-
dziej, że na terenie Gminy Czernikowo udało nam się zakończyć 
go tydzień przed ustawowym terminem.

Składamy gorące podziękowania za dobrą współpracę wszystkim 
osobom, które były zaangażowane w prace przy spisie rolnym, szcze-
gólnie, że Powszechny Spis Rolny odbywał się w czasie pandemii, co 
wiązało się z dodatkowymi utrudnieniami.

Dziękujemy w szczególności rolnikom, którzy pomimo jesiennych 
prac polowych sumiennie przystąpili do spisu, rachmistrzom, sołty-
som i radnym za współpracę.

Mamy nadzieję, że wyniki spisu pozwolą na podejmowanie strate-
gicznych decyzji w obszarze polityki rolnej i społecznej wsi.

UG

Powszechny Spis 
Rolny zakończony. 

Dziękujemy!
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Gmina Czernikowo w ramach 
dobrej współpracy z Policją 
przeznaczyła 60 tys. złotych 

na zakup nowego radiowozu marki 
Hyundai Tucson. Pojazd kosztował 
120 tys. zł. Pozostałe środki pocho-
dziły  z budżetu Komendy Miej-
skiej Policji.

- Aby dbać o bezpieczeństwo 
naszych mieszkańców, potrzeba 
narzędzi. Dlatego jestem przeko-
nany, że dzięki tej Wspólnej inicja-
tywie oraz innym  podejmowanym 
działaniom na terenie naszej gminy 
będzie bezpieczniej – powiedział 
Wójt Gminy Czernikowo Tomasz 
Krasicki. 

2 grudnia odbyło się uroczyste 
przekazanie kluczy dzielnicowym 
do dwóch nowych radiowozów, 
gdyż jeden został zakupiony przez 
Gminę Czernikowo a drugi - przez 
Gminę Obrowo. - Zakupione ra-
diowozy są dowodem na wzorową 
współpracę toruńskiej Policji z sa-
morządami, która ma na celu za-
pewnienie bezpieczeństwa miesz-
kańcom – argumentował Krzysztof 
Lewandowski – Zastępca Komen-
danta Miejskiego Policji w Toruniu.

UG

Nowy radiowóz dla dzielnicowych 
Gminy Czernikowo
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Zgodnie z kilkuletnią tra-
dycją, ale w zupełnie od-
miennej rzeczywistości, 11 

listopada odbyły się w Czerniko-
wie uroczystości związane z Naro-
dowym Świętem Niepodległości, 
współorganizowane przez Związek 
Jaszczurczy w Czernikowie. Sytu-
acja pandemiczna zmusiła do ogra-
niczenia ich formy.

W kościele parafialnym mszę za 
Ojczyznę odprawił ks. proboszcz 
dr Piotr Siołkowski. Wzięli w niej 
udział przedstawiciele władz sa-
morządowych, na czele z Wójtem 
Gminy Czernikowo Tomaszem 
Krasickim i Przewodniczącym 
Rady Gminy Czernikowo Rafałem 
Rutkowskim, członkowie Związ-
ku Jaszczurczego w Czernikowie 
z Prezesem Tomaszem Lewandow-
skim oraz parafianie. W związku 
z zasadami reżimu sanitarnego 
i wzajemną troską o zdrowie in-
nych zrezygnowano z obecności 
pocztów sztandarowych, orkiestry 
i wspólnego przemarszu z flagą bia-
ło-czerwoną pod Pomnik Niepod-
ległości na placu 700-lecia. Po mszy 
zostały złożone wiązanki kwiatów, 
a członkowie Związku Jaszczurcze-
go odśpiewali „Rotę”.

W ten skromniejszy, ale równie 
podniosły i patriotyczny sposób 
mieszkańcy gminy Czernikowo 
uczcili pamięć bohaterów, którzy 
przyczynili się 102 lata temu do 
odzyskania przez Polskę niepodle-
głości. Sentencję wydarzeń histo-
rycznych i obecnej rzeczywistości 
trafnie ujął Poseł na Sejm RP Jan 
Krzysztof Ardanowski w skiero-
wanym do uczestników spotkania 

liście:

Szanowni uczestnicy spotkania 
z okazji Narodowego Święta Nie-
podległości w Czernikowie!

Pragnę bardzo serdecznie pozdro-
wić wszystkich, którzy spotkali się 
w Narodowe Święto Niepodległości, 
by modlić się w intencji Najjaśniej-
szej Rzeczypospolitej i świętować 
w tym dniu, tak ważnym dla każ-
dej Polki i każdego Polaka. 102 lata 
temu, po ponad wiekowej niewoli, 
powstała Polska jako kraj wolny, 
suwerenny, demokratyczny. Dzięki 
wysiłkowi Narodu i mądrości  przy-
wódców, wykorzystując szansę, jaką 
była wojna między dotychczasowy-
mi zaborcami, odzyskaliśmy nie-
podległość. Ziściły się sny i marze-
nia żołnierzy Kościuszki, obrońców 
Polski z wojny obronnej 1830 roku, 
powstańców, walczących z Moska-
lem w Powstaniu Styczniowym. 
Powstała Polska, o której śnili i za 
którą tęsknili zesłańcy Sybiru, i emi-
granci rozproszeni po całym świecie. 
Rację mieli ci, jak Marszałek Józef 
Piłsudski, którzy w sile i determi-
nacji narodu, a nie w łasce Berlina 
czy Moskwy, upatrywali nadziei na 
samodzielny byt państwowy. Ówcze-
śni przywódcy obozów politycznych, 
choć różniła ich wizja przyszłej 
Polski, umieli wznieść się ponad 
podziały i walczyć wspólnie. Czcij-
my naszych bohaterów. Szanujmy 
odwagę i mądrość naszych przod-
ków, którzy swoją krwią wywalczyli 
i obronili Niepodległą. Uczmy mi-
łości ojczyzny nowe pokolenia Po-
laków. Wspierajmy to wszystko, co 
Polskę wzmacnia, co rozwija jej siłę 

i pozycję wśród narodów Europy. 
Walczmy z tym, co ją osłabia, z pa-
tologiami, aferami gospodarczymi, 
z rozkradaniem naszego wspólnego, 
narodowego dobra, z podważaniem 
demokratycznych decyzji suweren-
nego narodu, z brukaniem  dobrego 
imienia naszej Ojczyzny na świecie. 

Chociaż dobija nas pandemia 
koronawirusa, walka o ludzkie ży-
cie i zdrowie, to starajmy się sobie 
pomagać, być solidarnymi, „jeden 
drugiego brzemiona nosić”.  Dzię-
kuję moim przyjaciołom i kolegom 
ze Związku Jaszczurczego i z Prawa 
i Sprawiedliwości. Dziękuję kapła-

nom i wszystkim, którzy przyczynili 
się do zorganizowania tych patrio-
tycznych uroczystości. Niech żyje 
Polska!

Jan Krzysztof Ardanowski
Poseł na Sejm RP

Czernikowo zajmuje aktualnie 
drugie miejsce w naszym woje-
wództwie w projekcie realizowa-
nym przez Kancelarię Premiera 
RP „Polska pod Biało-Czerwoną”. 
Dotychczasowe 613 głosów odda-
nych przez mieszkańców gminy 
Czernikowo gwarantuje nam sfi-
nansowanie zakupu masztu z flagą, 

który stanie w centralnym miejscu 
Czernikowa. W trzech gminach 
Polski, które osiągną największą 
procentowo liczbę głosów w sto-
sunku do liczby mieszkańców gmi-
ny, w uroczystości podniesienia 
flagi na maszt weźmie udział Prezes 
Rady Ministrów Mateusz Mora-
wiecki. Przez długi czas spełniali-
śmy to kryterium, zajmując drugie 
miejsce w Polsce. Udział w głoso-
waniu mogą wziąć wszyscy miesz-
kańcy gminy, niezależnie od wieku. 
Gorąco zachęcamy: www.gov.pl/
bialoczerwona.

TL

Obchody Narodowego Święta 
Niepodległości w Czernikowie
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Dzwonnica i cmentarz we Włęczu
- świadkowie historii

Nasze Technikum i Branżowa 
Szkoła nie zwalniają tempa 
rozwoju. Aktualnie kształci 

się już u nas 167 uczniów, w tym 106 
uczniów Technikum w zawodach 
technik informatyk i logistyk oraz 
61 uczniów w Branżowej Szkole. 
Współpracujemy z 35 pracodawca-
mi, uczniowie uczą się w 12 zawo-
dach.

Szkoły mogą się pochwalić 
bardzo wysokim wskaźnikiem 
zdawalności podczas pierw-
szych egzaminów praktycznych – 
w Branżowej szkole wszyscy zdali 
egzamin, a w Technikum tylko je-
den uczeń ma poprawkę. Podzię-
kowanie dla pracodawców - Teresy 
Chlebowskiej, Radosława Młodzie-
jewskiego, Przemysława Sękow-
skiego i Jarosława Durmowicza 
- za przygotowywanie uczniów do 
egzaminów zawodowych w latach 
2017-2020. 

Na wysoki poziom nauki w na-
szych szkołach ma wpływ profe-
sjonalne wyposażenie do zawo-
du technik logistyk i informatyk. 
Szkoła ma 6 pracowni, w tym 2 
logistyczne z najnowocześniej-
szym oprogramowaniem i 4 pra-
cownie do zawodu technik in-
formatyk. Szkoła posiada własne 
specjalistyczne informatyczne la-
boratorium egzaminacyjne, gdzie 
odbywają się egzaminy zawodowe 
– jesteśmy ośrodkiem egzamina-

cyjnym. Nasi uczniowie kształcą 
się w najnowocześniejszych warun-
kach, wszystkie klasopracownie są 
wyposażone w multimedia prezen-
tacyjne. Szkoła pozyskała dodatko-
wo z programu „Aktywna Tablica” 
cztery 75-calowe monitory interak-
tywne, które zastąpią przestarzałe 
tablice interaktywne. 

Szkoły są dostosowane do zdal-
nego nauczania na czas epidemii. 
Został wdrożony dziennik elek-
troniczny Vulcan  i darmowy sys-
tem Office365.  Monitorowany jest 
przebieg nauki, w przypadkach 
kłopotów technicznych ze sprzę-
tem lub dostępem do Internetu 
szkoła udziela pomocy. W trosce 
o naszych uczniów, szkoła pozyska-
ła w ramach programu „Szkolnych 
Pakietów Multimedialnych OSE” 
dodatkowo 75 tabletów z dostę-
pem do Internetu, które zostaną 
rozdysponowane najbardziej po-
trzebującym uczniom Technikum 
i Branżowej Szkoły. Aktualnie nie-
którzy uczniowie realizują zdalne 
nauczanie bezpośrednio ze Szkoły. 
Odbywają się też zajęcia praktycz-
ne, przygotowujące do egzaminów 
zawodowych oraz matury próbne 
dla uczniów Technikum. Ucznio-
wie Branżowej Szkoły od 1 grud-
nia odbywają praktyki zawodowe 
u pracodawców. 

AS

Rozwój Technikum i Branżowej Szkoły w Czernikowie

W roku 2020, mimo trud-
ności covidowych, reali-
zowany jest grupą spo-

łeczną z pomocą stowarzyszenia 
Czyż-nie, Gminy Czernikowo oraz 
Gminnego Zakładu Komunalnego 
projekt  z Budżetu Obywatelskiego 
Powiatu Toruńskiego „Dzwonnica 
i cmentarz we Włęczu- świadkowie 
historii”.

Zadaniem projektu jest przed 
wszystkim promocja w środowisku 
społecznym włęckiego cmentarza 
menonickiego i ewangelickiego, 
wpisanego w maju 2018 roku do re-
jestru zabytków razem z dzwonnicą 
i chatą kantora. Jest to wyjątkowy 
obiekt, który od 2019 roku znajduje 
się pod opieką samorządu gminne-
go. 

Cmentarz Ewangelicki został 
oczyszczony i uporządkowany po 
raz pierwszy w 2011 roku przez 
grupę studentów pod przewodnic-
twem Anny Zglińskiej, z udziałem 
uczniów SP im. K.K. Baczyńskie-
go w Czernikowie w ramach akcji 
TAK TRZEBA. Opiekę nad nim 
sprawują SP Steklin i SP Osówka. 
Obiekty włęskie są wykorzystywa-
ne podczas akcji Stowarzyszenia 
Czyż-nie dotyczących przywraca-
nia tradycji ludowych. Odbyły się 

więc na tym terenie inscenizacje 
dziadów, andrzejkowe i katarzyn-
kowe wróżby, kolędowanie i darcie 
pierza, wesele dobrzyńskie, ostat-

kowe i wielkopostne obyczaje, noc 
kupały. Ostatnio odbyła się insce-
nizacja zwyczajów pogrzebowych, 
pustej nocy i pogrzebu. Teren był 

kilkakrotnie (a szczególnie w 2019 
roku) miejscem promocji podczas 
festiwalu Wisły. Odbyło się tu śnia-
danie u menonitów- poczęstunek 

zgodny z mennonickimi tradycja-
mi dla żeglarzy z całej Polski, a na-
wet Europy. Jednocześnie Gmina 
Czernikowo (UG i Stowarzyszenie) 
podejmuje znaczące kroki w celu 
pozyskania funduszy na remont 
chaty.

W lipcu 2018 roku dla uczczenia 
700-lecia luteranizmu na dzwon-
nicy został zawieszony dzwon. 
Niestety został on skradziony. Na-
szym zadaniem w ramach projek-
tu Budżetu Obywatelskiego jest 
symboliczne ogrodzenie – za zgo-
dą konserwatora zabytków- cmen-
tarza drewnianym płotem (z bali 
dębowych i żerdzi sosnowych), 
ponowne oczyszczenie cmentarza, 
zainstalowanie nowego dzwonu na 
dzwonnicy, zainstalowanie zaku-
pionych ław i stołów oraz stojaków 
na rowery, a także zainstalowanie 
tablicy informacyjnej.

W nietypowej scenerii, po wy-
konaniu ogrodzenia, zawieszeniu 
dzwonu, zainstalowaniu ławek 
i stołów, zapraszamy na odsłonięcie 
tablicy i promocję działań dotyczą-
cych cmentarza i dzwonnicy w dru-
giej połowie grudnia.

DC
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Przedszkole Publiczne 
,,W stumilowym lesie”, Nie-
publiczne Przedszkole ,,Sło-

neczko” oraz wszystkie szkoły 
z terenu naszej gminy zaangażo-
wały się w akcję ,,Nie pal śmieci”, 
zorganizowaną przez Urząd Gminy 
Czernikowo. Dzieci z Przedszkola 
Publicznego uczestniczyły w po-
chodzie ulicami Czernikowa, aby 
przekazać swoją proekologiczną 
wiedzę dorosłym mieszkańcom 
gminy oraz zachęcić ich do dbania 
o nasze powietrze, a w rezultacie 
o zdrowie nas wszystkich. Dzieci 
z uśmiechem na twarzy rozdawały 
przechodniom ulotki propagujące 
akcję ekologiczną.

We wszystkich placówkach od-
były się zajęcia z wychowawcami 
dot. edukacji ekologicznej, dzieci 
oglądały filmy tematyczne, przygo-
towały gazetki oraz prace plastycz-
ne. Gratulujemy dzieciom zaanga-
żowania oraz dużej świadomości, 
a przy okazji zachęcamy wszystkich 
do dbania o naszą małą ojczyznę.

UG

Nie pal śmieci!

GZK oświetla i utwardza drogi

Pierwszą wizytówką brukar-
skich możliwości Gminne-
go Zakładu Komunalnego 

w Czernikowie było wykonanie 
parkingu przy ul. Szkolnej, gdzie 

zamontowane zostały także punkty 
oświetleniowe. Całości dopełniło 
zagospodarowanie zieleni w oto-
czeniu parkingu oraz wdrożony 
monitoring. 

W ostatnich tygodniach pra-
ca GZK posłużyła znaczącemu 
wzrostowi ciągu komunikacyjne-
go wokół przyświetlicowego stawu 
w Osówce. Pracownicy zakładu 

wybrukowali 1535 m2 terenu oraz 
posadowili 10 latarni parkowych. 

Nowe punkty oświetleniowe po-
jawiły się także na czernikowskich 
ulicach: Leśnej, Jagodowej, Wrzo-

sowej, Storczykowej oraz Bukowej 
– łącznie oświetlenie drogowe na 
terenie gminy Czernikowo uzu-
pełnione zostało o 22 nowe punkty 
z oprawami LED.                  WT/PP
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Z życia Gminnej Biblioteki Publicznej
W związku z zagrożeniem 

i rozprzestrzenianiem się 
epidemii Covid-19 XX. 

edycja konkursu „Moja Mała Oj-
czyzna” została przeniesiona z maja 
na wrzesień 2020 r. i zrealizowa-
na w formie zdalnej. W tym roku 
zadanie konkursowe polegało na 
napisaniu legendy o swojej miej-
scowości i przygotowaniu folderu 
o miejscowości lub gminie Czer-
nikowo. Komisja konkursowa wy-
łoniła laureatów: I miejsce - Paweł 
Cymerman (SP Steklin), II miejsce 
- Adam Suwała (SP Mazowsze), 
III miejsce - Daniel Bogusz (SP 
Mazowsze), IV miejsce - Wojciech 
Cymerman (SP Steklin). Przyznano 
również nagrody za udział dla An-
toniny Stępińskiej i Szymona Miel-
niczuk (SP Czernikowo). 

Podobnie, jak w ubiegłych la-
tach, także w tym roku Gminna 
Biblioteka Publiczna w Czerniko-
wie wzięła udział w ogólnopolskiej 
akcji „Narodowe Czytanie”. W tym 
roku przedsięwzięcie, ze względu 
na pandemię koronawirusa i zwią-
zane z nią obostrzenia, zostało 
częściowo przeniesione do sieci. 
Dzięki współpracy z pracownikiem 
GOPS w Czernikowie oraz Klubu 
Senior + udało nam się przeczytać 
fragmenty „Balladyny”, za co ser-
decznie dziękujemy. 

10 października zorganizowa-
liśmy Noc Bibliotek on-line, były 
konkursy i zagadki. W konkursie 
na plakat „Co możesz zrobić, by 
przyczynić się do ochrony kli-
matu?” nagrody otrzymali: Zofia 
Szczęśniak, Jan Bułakowski, Mar-
tyna Krupińska, Weronika Krupiń-

ska, Amelia Karpińska oraz Adam 
Seweryn. 

Pomimo ograniczonej działal-
ności w dalszym ciągu organizu-
jemy różne formy pracy z książką, 
promujące czytelnictwo i literaturę 
piękną w sieci. Z okazji Dnia Czar-
nego Kota na facebooku biblioteki 
czytaliśmy książkę „Zły Kocurek 

nie lubi cukierków”. Przygotowali-
śmy również animację poklatkową 
z okazji Międzynarodowego Dnia 
Postaci z Bajek na podstawie książ-
ki „O wilku, który wypadł z książ-
ki” Gregoire Mabire. Na Dzień Jeża 
przeczytaliśmy fragment książki 
„Przygody Jeża Szymona” Urszu-
li Sieńkowskiej-Cioch, a na dzień 

kredki - wiersz Kamili Bednarek 
„Kredki”. Dzień Pluszowego Misia 
opowiedziałyśmy historią małego 
misia malowaną piaskiem, który 
odwiedził naszą bibliotekę.  

Biblioteka po raz kolejny przy-
stąpiła do projektu dla dzieci w wie-
ku przedszkolnym (roczniki 2014-
2017), realizowanego w ramach 

ogólnopolskiej kampanii „Mała 
książka - wielki człowiek”. Włączy-
liśmy się również w wielką zbiórkę 
książek do wspólnego czytania or-
ganizowaną przez Kinder razem 
z wydawnictwem Znak. Zachę-
camy dzieci wraz z rodzicami do 
przynoszenia książek do Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Czerniko-
wie, filii w Osówce oraz do Przed-
szkola Publicznego w Czerniko-
wie. Kinder odbierze je, uzupełni 
o nowe książki i przekaże małym 
bibliotekom, w których ich brakuje. 
Zbieramy tylko pełnowartościowe 
książki dla dzieci w wieku 2-14 lat, 
książki nie mogą być uszkodzone. 
Każde dziecko za oddaną książkę 
otrzyma zakładkę zaprojektowaną 
przez Ambasadorów Akcji oraz pa-
miątkowy dyplom od Kinder! 

Miło nam poinformować, że 
Gminna Biblioteka Publiczna 
w Czernikowie została Beneficjen-
tem Programu Instytutu Książki 
„Kraszewski. Komputery dla bi-
bliotek 2020”. Celem programu jest 
zapewnienie zrównoważonego do-
stępu do nowoczesnych technologii 
i wyrównanie szans mieszkańców 
miejscowości w gminach o najniż-
szych dochodach podatkowych na 
jednego mieszkańca poprzez wy-
posażenie bibliotek w tych gminach 
w nowoczesny sprzęt komputero-
wy. W ramach przyznanego dofi-
nansowania w wysokości 13 023,28 
zł zakupiono: 3 laptopy, drukarkę, 3 
tablety, 2 dyski zewnętrzne, czytnik 
kodów kreskowych, 4 myszki oraz 2 
zestawy słuchawkowe. 

MS

Od 10 września uczniowie 
klas VII i VIII Szkoły Pod-
stawowej w Steklinie biorą 

udział w matematycznym projekcie 
grantowym „Procentowy zawrót 
głowy”, finansowanym przez Fun-
dację mBanku. Uczniowie do tej 
pory przypomnieli algorytmy za-
miany ułamków na procenty, pro-
centów na ułamki, tworzyli plakaty 
reklamujące grant, rozwiązywali 
zadania praktyczne dotyczące ob-

niżek, podwyżek procentowych 
różnych towarów, analizowali dia-
gramy słupkowe i kołowe, samo-
dzielnie tworzyli diagramy pro-
centowe. Mierzyli się z zadaniami 
związanymi z obliczaniem podatku 
VAT od produktów spożywczych, 
elektronicznych lub odzieży. Obli-
czali kwoty netto oraz brutto towa-
rów. Korzystali z gazetek promocyj-
nych.

Określali również wartość po-

datku dochodowego. Obliczali stę-
żenia procentowe roztworów lub 
masę substancji czy rozpuszczalni-
ka mając daną wartość stężenia. Na 
zajęciach uczniowie współpraco-
wali ze sobą - rozwijając praktyczne 
umiejętności tak przydatne w życiu 
codziennym. Od 26 października 
do 18 grudnia dzieci uczestniczą 
zdalnie w zajęciach z projektu.

AS

„Procentowy 
zawrót głowy”
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W roku 2020 nie udało się 
czernikowskiemu stowa-
rzyszeniu „Czyż nie” zre-

alizować nad Jeziorem Steklińskim 
projektu „Wioska średniowieczna”. 
A szkoda, bo między innymi w tym 
celu zakupiliśmy łódź płaskodenną. 
Penetrowaliśmy nią Zalew Wiślany 
od Włocławka do Murzynowa. Od 
sierpnia łódź była po naszej stronie 
zalewu. Nasza łódka „Czyżniówka” 
wzięła udział w wyprawie Wisłą 
do Gdańska. A przede wszystkim 
reprezentowała Czernikowo i Sto-
warzyszenie w III Festiwalu Wisły 
od Włocławka przez Bobrowniki 
do Torunia. W Bobrownikach Sto-
warzyszenie Czyż-nie miało swoje 

stanowisko podczas imprezy zor-
ganizowanej z J. K. Ardanowskim 
„Wisła w ogniu”. Nasze stanowisko, 
reprezentowane przez kilkanaście 
osób, spotkało się z wielkim po-
wodzeniem. Udało się nam zapre-
zentować zwyczaje dobrzyńskie, 
stroje, pieśni, rękodzieło, przygo-
towaliśmy wystawę muzealną i pre-
zentację działań Stowarzyszenia. 
Następnego dnia zorganizowaliśmy 
„Śniadanie u menonitów” - panie 
z SP przygotowały potrawy z re-
pertuaru olędrów; było nastrojowo 
i pysznie. 

W ramach przywracania trady-
cji zaplanowaliśmy imprezę pro-
mującą dawne tradycje. Wobec 

starań o odzyskanie chaty włęckiej 
postanowiliśmy przygotować oby-
czaje pogrzebowe i pustą noc, żeby 
zaakcentować symbolicznie możli-
we odrodzenie chaty po „śmierci”. 
Takiego odrodzenia spodziewamy 
się po uzyskaniu funduszy na od-
budowę, o które staramy się wraz 
z gminą. Posprzątaliśmy w chacie 
i praktycznie w momencie przeka-
zania ziemi z chatą kantora przez 
Energę odbyła się inscenizacja za-
bobonów związanych ze śmiercią, 
piosenki na pustą noc i pogrzeb. 
Dziękujemy dyrektorowi Muzeum 
Dobrzyńskiemu za pomoc, konie, 
za wóz - Panu Lisickiemu, Panu 
Celmerowi.

Filmy z pustej nocy (oraz innych 
akcji stowarzyszenia) są dostępne 
pod poniższymi linkami:
• ht tps : / /w w w.youtub e .com/

watch?v=8c8QgG9enK4
• https : / /w w w.youtub e .com/

watch?v=N8iisyC-ldQ ht-
t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=CWVGiG5nTms

• https : / /w w w.youtub e .com/
watch?v=mcfdgG_prS4

• https : / /w w w.youtub e .com/
watch?v=1nOyCMLfBY8

• https : / /w w w.youtub e .com/
watch?v=5tIT7TqlK0Y&app=de-
sktop
Uczestniczyliśmy małą grupą 

podczas festynu poświęconego Ło-

dzi pomorskiej w Silnie, organizu-
jąc zajęcia dla dzieci i prezentując 
stroje ludowe i pieśni. W ramach 
powiatowego budżetu obywatel-
skiego przygotowaliśmy projekt 
ogrodzenia cmentarza i dzwonnicy 
we Włęczu. Zwieźliśmy drewno aż 
spod Unisławia, uczestniczyliśmy 
przy wykonywaniu ogrodzenia (na-
wet było mini ognisko ze śpiewem), 
przygotowaliśmy projekty tablic. 
W grudniu odbędzie się impreza 
promocyjna - otwarcie odnowione-
go i ogrodzonego cmentarza.

Odbyły się także imprezy szklar-
niowe na Czernikówku, pełne mu-
zyki i poezji - tradycyjnie w okoli-
cach wykopków. Zorganizowaliśmy 
dla uczniów wycieczki „Czyż-nie 
warto zostać…”, warsztaty teatral-
ne, warsztaty ekologiczne i warsz-
taty plastyczno-fotograficzne „Klej-
noty powiatu toruńskiego”.

Planujemy w grudniu nietypowe 
kolędowanie - tradycyjnie zbierać 
będziemy datki na chatę włęcką. 
Tym razem nagramy kolędowanie 
i życzenia - dotrą do wszystkich. 
Zapraszamy do wspierania naszej 
inicjatywy ratowania chaty kantora 
– nr konta: 03 9537 0000 2003 0030 
2579 0004. 

DC

„Czyż-nie warto działać 
ze Stowarzyszeniem?”

Drukowanie w technologii 
3D, frezowanie, grawerowa-
nie laserowe – tego wszyst-

kiego na pierwszych szkoleniach 
zorganizowanych w ramach unij-
nego projektu „EU-geniusz w świe-
cie 3D” uczyli się nauczyciele ze 
szkół z terenu naszej gminy.

W ramach projektu wszyst-
kie placówki wyposażone zostały 

w multifunkcyjne drukarki 3D ze 
stołem grzewczym i wymiennymi 
głowicami oraz zestawy kompute-
rowe do ich obsługi. To zaawanso-
wane technologicznie urządzenia 
umożliwiające pracę na przeróż-
nych materiałach i wieloma meto-
dami, jak na przykład drukowanie 
w technologii 3D nie tylko dedyko-
wanymi do nich filamentami, ale 

i też ceramiką, kremem czekolado-
wym, masą cukrową, silikonem czy 
serem, a także „rzeźbienie”, czyli 
frezowanie i grawerowanie laserem 
w drewnie, plastiku, akrylu, filcu, 
metalu, wosku. Możliwości ich wy-
korzystania w edukacji jest bardzo 
wiele, jedyne ograniczenie to wy-
obraźnia uczniów i nauczycieli.

Dla kompleksowości zapla-
nowanego wsparcia nauczyciele 

odbędą jeszcze szkolenia z pro-
gramowania robotów, które także 
zostały już zakupione i przekazane 
do szkół. Aby zajęcia mogły w jak 
największym stopniu angażować 
i aktywować uczniów, nauczyciele 
szkolić się też będą jak wykorzystać 
metodę eksperymentu naukowego 
w edukacji.

W bieżącym roku szkolnym 
i przez kolejne dwa lata, tak prze-

szkoleni nauczyciele będą wpro-
wadzać swoich uczniów w świat 
matematyki, informatyki, projekto-
wania, programowania, robotyki – 
w nowy, atrakcyjny sposób, metodą 
eksperymentu naukowego z wyko-
rzystaniem możliwości druku 3D. 
Projekt jest współfinansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

DC

Szkoły wkroczyły w wymiar 3D
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Rok 2020 przewrócił do góry 
nogami wszystko co do tej 
pory było nam znane. Pan-

demia, obostrzenia, strach… Ten 
grudzień jest inny również w naszej 
fundacji. Tym razem nie ma góry 
prezentów, ale będzie Mikołaj, łań-
cuchy dobrych życzeń i świąteczna 
choinka. 

Staramy się cały czas pomagać 
potrzebującym tak, jak to tylko 
możliwe w obecnej rzeczywistości. 
O tym, co robimy i kto potrzebuje 
pomocy, znajdziecie informacje na 
naszej nowej stronie internetowej 
www.fundacjabarwypomoc.wixsi-
te.com/czernikowo. 

Na mapie Czernikowa powstało 
także wyjątkowe miejsce – SKLE-
PIK CHARYTATYWNY! Chwi-
lowo tylko wirtualnie, ale mamy 
nadzieję, że gdy tylko będzie taka 
możliwość - także stacjonarnie. 
Zakładka naszego Sklepiku Cha-
rytatywnego jest na naszej stronie 
internetowej a także bezpośred-
nio na www.barwypomocy.ovel.pl. 
W sklepiku znajdziecie mnóstwo 
rzeczy nowych i używanych, któ-
re z powodzeniem można jeszcze 
wykorzystać. Zakupy w naszym 
sklepie są wyjątkowe, gdyż każda 

złotówka to realna pomoc w pro-
wadzeniu fundacji. Cały dochód 
z działalności sklepiku będzie prze-
znaczony na działalność statutową. 
Do sklepiku możecie oddać też 
rzeczy, których sami nie potrzebu-
jecie a które mogą przydać się in-
nym. Dając nowe życie używanym 
rzeczom pomagacie nam pomagać 
innym a także dbacie o środowisko. 

Grudzień kończy rok… powoli 
zamykamy drzwi za tym co było. 
Zaczyna pachnieć Świętami i cho-
ciaż będą ona pewnie nieco inne, 
niż zawsze, to niezmiennie życzymy 
Wam wszystkim Świąt prawdziwie 
świątecznych, ciepłych w sercu, zi-
mowych na zewnątrz, jaśniejących 
pierwszą gwiazdką. Niech z nut 
świątecznych zapachów powstanie 
najpiękniejsza kolęda i czarem swej 
melodii spełni Wasze marzenia. 
Życzymy Wam bliskości drugiego 
człowieka, zdrowia, optymizmu, 
spokoju. Doceniania rzeczy zwy-
kłych, drobiazgów, z których składa 
się nasza codzienność… Wesołych 
Świąt życzy Zespół Fundacji Barwy 
Pomocy.

BP

Pierwszego września - 
w „okienku pandemicznym” 
- przy Szkole Podstawowej 

w Makowiskach odbyło się uroczy-
ste otwarcie wielofunkcyjnego bo-
iska sportowego, o powierzchni 459 
m2 z nawierzchnią poliuretanową. 
Mieszkańcom Steklina i okolic pro-
ponujemy zapoznanie się z opubli-
kowaną na gminnej stronie inter-
netowej dokumentacją zdjęciową 
z wydarzenia, gdyż dokładnie takie 
samo boisko – z ogrodzeniem , pił-
kochwytami, wyposażeniem do gry 
w piłkę nożną, siatkówkę czy ko-
szykówkę – powstanie w przyszłym 
roku przy Szkole Podstawowej im. 
H. Sienkiewicza.

Wyłoniony został już nawet wy-
konawca przedsięwzięcia – w okre-
sie maj-czerwiec 2021 obiekt wybu-
duje poznańska firma REDOPOL 
kosztem 208 448,10 zł. Nadzór 
inwestorski powierzony został Ma-
ciejowi Polcynowi z Łabiszyna za 
kwotę 8856,00 zł. Gmina Czerni-
kowo jest obecnie na ostatniej pro-
stej ku podpisaniu umowy na dofi-
nansowanie boisk w Makowiskach 
i Steklinie ze środków Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020. 

PP

Kolejne
 wielofunkcyjne 

boisko na 
horyzoncie

Grudzień pachnący 
Świętami

Nasze szkoły liczą razem 
765 osób: 58 w oddziałach 
przedszkolnych. 540 w szko-

le podstawowej, 106 w Technikum 
oraz 61 w Szkole Branżowej. Nabór 

do Technikum był udany. Niestety 
nie udało się powołać Liceum, za to 
powstały aż cztery klasy pierwsze 
szkoły podstawowej. W związku 
z możliwością zdalnego nauczania 

zrezygnowaliśmy z tradycyjnych 
dzienników i przeszliśmy z dniem 1 
września na dziennik elektroniczny 
– wszystkie poziomy i szkoły. 

Niestety „wylądowaliśmy” na 
zdalnym nauczaniu. Pracujemy 
wszyscy na Teams, ale obserwuje-
my nieetyczne próby oszukania ko-
legów oraz nauczycieli i udawania 
wchodzenia na lekcje. Dlatego zale-
ży nam na tym, by uczniowie mie-
li mikrofony i kamerki. W takim 

przypadku możemy rozmawiać 
i widzieć, jak uczniowie uczest-
niczą w lekcji. W wielu klasach 
sprawdza się to w doskonałej więk-
szości i pozwala w miarę spraw-
nie przeprowadzać lekcje, a nawet 
sprawdziany, ale istnieją przypadki 
łamania regulaminu i dobrych za-
sad. Bardzo nas to niepokoi. Przed-
stawiliśmy warunki pracy zdalnej, 
mamy możliwości sprawdzenia 
uczestnictwa uczniów w lekcji i bę-

dziemy egzekwować łamanie usta-
leń, na przykład zapraszać na lekcje 
do szkoły. 

Wiele komunikatów dla rodzi-
ców i uczniów jest przekazywa-
nych za pośrednictwem Dziennika 
Elektronicznego Vulkan, także na 
stronie internetowej, część w Te-
ams. Oczywiście Teams ma wiele 
możliwość - powoli się ich uczymy 
i próbujemy nauczyć uczniów.

DC

Co słychać w Zespole 
Szkół w 2020 roku?

Potępiony” to książka powstała 
z miłości do czytania, z chęci 
spełnienia marzeń i ogrom-

nej wyobraźni, która w końcu zna-
lazła swoje ujście. Wydanie własnej 
książki to marzenie Pawła - miesz-
kańca Gminy Czernikowo. 

Paweł Lewandowski ma 21 lat 
i w gminie Czernikowo spędził 

znaczną część swojego dzieciństwa. 
Zaczął pisać, gdy miał czternaście 
lat. Zaczęło się od krótkich opo-
wiadań, wierszy. Smutne historie 
i zawarte w nim przeżycia zmusiły 
go do przelewania myśli na papier. 
Skąd wzięła się myśl o napisaniu 
książki? Jak mówi: „To był impuls. 
Zrozumiałem, że pisanie to forma 
wyrażania siebie i pokazywania 

tego, czego nie dostrzegają inny. 
Nie wszyscy chcą dzielić się swoją 
smutną przeszłością, złymi chwila-
mi i doświadczeniami. Ja robię to 
za innych. Chciałem, aby książka 
była oparta na prawdziwych wyda-
rzeniach, przeżyciach. I tak też się 
stało”. 

„Potępiony” to wewnętrzna wal-
ka głównego bohatera. W swojej 

książce Paweł opisuję losy nasto-
letniego bohatera, który staje się 
obiektem żartów, maltretowania, 
a nawet molestowania. Książka 
oparta jest na prawdziwych opo-
wieściach osób poszkodowanych. 
Dach nad głową? Ciepłe i pyszne 
posiłki? Kochający i troskliwi ro-
dzice, którzy dbają o swoje dziecko, 
jak tylko potrafią? Czy faktycznie 

jest tak kolorowo jakby się mogło 
wydawać? Książka została napi-
sana, lecz czeka na wydanie, które 
jest bardzo kosztownym przed-
sięwzięciem. Paweł pragnie, aby 
„Potępiony” ujrzał światło dzienne 
i znalazł swoje miejsce na półkach 
księgarń. Autor zwraca się z prośbą 
do czytelników. Utworzona została 
zbiórka na stronie https://zrzutka.
pl/63p4fb, na którą można wpłacać 
pieniądze, aby pomóc w realizacji 
przedsięwzięcia. Darowizny można 
wpłacać również na indywidualny 
numer konta zrzutki: 66 1750 1312 
6888 3960 9507 6157. Liczy się każ-
da złotówka.

PL

W związku z obowiązują-
cym stanem epidemii, 
Gmina Czernikowo 

przystąpiła do programu Minister-
stwa Rodziny i Polityki Społecznej 
wspierającego ochronę zdrowia 

i życia osób powyżej 70 roku życia 
pod nazwą „Wspieraj Seniora”. 

W ramach programu gminy 
świadczą usługi wsparcia na rzecz 
Seniorów, którzy w obowiązującym 
stanie epidemii zdecydują się na 
pozostanie w domu. Usługa wspar-
cia  polega w szczególności na do-

starczeniu zakupów obejmujących 
artykuły podstawowej potrzeby, 
w tym artykuły spożywcze oraz 
środki higieny osobistej (koszty za-
kupów pokrywa Senior).

Aby skorzystać z powyższej for-
my pomocy, osoby starsze mogą 
zgłaszać się dzwoniąc pod ogólno-

polską infolinię pod numer – 22 505 
11 11, następnie po zarejestrowaniu 
zgłoszenia dyspozytor przekaże in-
formację do ośrodka pomocy spo-
łecznej w gminie. Zachęcamy oso-
by starsze do pozostania w domach 
i skorzystania z powyższej pomocy.

EM

Mieszkaniec gminy Czernikowo 
zbiera pieniądze na wydanie książki

Program „Wspieraj Seniora”
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Przed rozpoczęciem roku 
szkolnego spotkali się w szko-
le Starzec, Grabiec, Pierwsza 

Kobieta, Druga Kobieta, Dziew-
czyna, Druga Dziewczyna, Dzieci, 
Dziewczęta i Filon. Rozsiedli się na 
krzesłach w zielonych zakamarkach 
klasy i zaczęli czytać. "Balladynę" 
Juliusza Słowackiego. W ten spo-
sób uczniowie naszej szkoły, absol-
wenci i p.o. dyrektora włączyli się 
do tegorocznej akcji Narodowego 
Czytania. Czytane przez nas teksty 
nagraliśmy i przesłaliśmy do Staro-
stwa Powiatowego, które zmonto-
wało filmiki i udostępniło na kana-
le You Tube.

Pierwsze dni września upłynęły 
nam pod znakiem nauki i pracy, 
a przede wszystkim radości z tak 
długo oczekiwanego powrotu do 
szkoły. Nasz sztandar obecny był 
na Święcie Chleba w Czerniko-
wie. Nowi opiekunowie Samorzą-
du Uczniowskiego zorganizowali 
Dzień Muszki i Krawata oraz prze-
prowadzili wybory do SU. Odwie-
dziło nas mobilne planetarium, 
gdzie uczniowie „dotykali kosmo-
su”. W międzyczasie w ramach akcji 
„Sprzątanie świata” posprzątaliśmy 
okolicę i odwiedził nas Dentobus, 
gdzie z bezpłatnej wizyty skorzy-
stało 30 uczniów.

Powrót do szkoły przyniósł tak-
że rozwój przedmiotowych i arty-
stycznych zainteresowań. W szkole 
zorganizowano Europejski Dzień 
Języków, a w ramach przygoto-
wania do sprawdzianu ósmokla-
siści napisali próbne egzaminy 
z matematyki i języka angielskiego. 
Uczniowie i nauczyciele zmierzy-
li się z iloczynami w Światowym 
Dniu Tabliczki Mnożenia. Grupa 
naszych uczniów uczestniczyła 
w warsztatach teatralnych organi-
zowanych przez SP w Czernikowie, 
które prowadził płocki aktor Patryk 
Szczepaniak.  Uczniowie klas star-
szych uczestniczyli w warsztatach 

w ramach projektu edukacyjnego 
„Sztuka natury, natura sztuki”, dofi-
nansowanego za środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go. Dzieci poznały technikę graficz-
ną kolografii oraz jej proces tworze-
nia, dekorowali drewniane łyżki, 
tworzyli projekt koszulek wypeł-
nionych typograficznymi wzorami 
sztuki op-art. Zajęcia prowadził dr 
Piotr Florianowicz (Wydział Sztuk 
Pięknych UMK w Toruniu). 

29.09. nastąpiła zmiana na sta-
nowisku dyrektora szkoły. Po 38 
latach pracy na emeryturę przeszła 
Mariola Ciechacka, a jej miejsce za-
jął Robert Szwajkowski, dotychcza-
sowy anglista.

Październik powitaliśmy w gale-
rii. Na szkolnym korytarzu, dzięki 
życzliwości Dariusza Chrobaka,  
wystawione zostały prace malarskie 
Krystyny Melity. Z płócien zerkały 
na nich „Kot z kokardką” i „Róże 
nad morzem”. „Trzy po trzy nie-
bieskie ptaki i jaja” w sąsiedztwie 
„Ptaków kuraków” cieszyły się, 
że ciekawe życia małe oczy mogły 
choć na chwilę na nich zatrzymać 
swój wzrok. 

Klasa pierwsza oficjalnie dołą-
czyła do braci uczniowskiej. Uro-
czystość ślubowania była krótka, 
ale podniosła. Życzymy Pierwsza-
kom wielu niezapomnianych chwil 
w szkole oraz wspaniałych przyjaź-
ni!

W piękny jesienny dzień klasy 
1-3 wybrały się do Rezerwatu Przy-
rody Bór Wąkole, gdzie leśniczy 
Marcin Czajka zapoznał ich z taj-
nikami pracy leśniczego, przyrzą-
dami mierniczymi. Dzieci oglądały 
poroża, spacerowały i obcowały 
z przyrodą. W szkole dbamy o na-
sze miejsca pamięci: Obelisk w Ma-
zowszu, Dęby Pamięci przy szkole. 
Do naszych działań przywrócili-
śmy również dbałość o ewangelicki 
cmentarz z XVIII w. w Liciszewach. 
Z pomocą społeczności lokalnej, 

uczniów, rodziców, sołtysa, GZK 
uporządkowaliśmy część terenu 
przez wycięcie dziko rosnących 
krzewów, zgrabiliśmy liście i gałę-
zie. Dalszy ciąg prac na wiosnę. 

Najmłodsi uczniowie pilnie się 
uczą i bawią w oddziale przed-
szkolnym, celebrując Dzień Przed-
szkolaka, Światowy Dzień Postaci 
z Bajek, Dzień Pluszowego Misia. 
W ramach akcji „Szkoła! Do hym-
nu!” przedszkolaki odśpiewały Ma-
zurka Dąbrowskiego.

Korzystając z sytuacji, gdy nie 
ma uczniów, w szkole przepro-
wadzane są remonty. Dzięki fun-
duszom Rady Rodziców, Gminy 
Czernikowo oraz środkom pocho-
dzącym od rodziców uczniów wy-
mieniane są w salach lekcyjnych 
drzwi. Jedna z klas, po nacieku 
spowodowanym opadami deszczu, 
zyskała też nowy kolor ścian. Do 
niej też zakupione zostaną rolety. 

Likwidacja nacieku poprzedzona 
była pracami dekarskimi na da-
chu. W październiku natomiast po 
około 40 latach zmieniliśmy funk-
cjonalność i wygląd pomieszczenia 
sprzątaczek, które było kiedyś skle-
pikiem.

Choć w szkole fizycznie uczniów 
brak, w domach pilnie się uczą. 
W Międzyszkolnym Konkursie 
Recytatorskim Poezji i Prozy Pa-
triotycznej, zorganizowanym przez 
SP w Świętosławiu, Nikola Dołę-
gowska zajęła 3.miejsce, Martyna 
Wróblewska otrzymała wyróżnie-
nie, a Maciej Brzuchański i Julia 
Prażniewska - dyplomy za udział. 
Ich starsi koledzy wzięli udział 
w XX Edycji konkursu „Moja 
Mała Ojczyzna”, organizowanego 
przez Gminną Bibliotekę Publiczną 
w Czernikowie. Adam Suwała zajął 
2. miejsce, Daniel Bogusz - 3. 

Wszystkim nauczycielom za-

angażowanym w działania szkole 
w trakcie nauki stacjonarnej i zdal-
nej, za przygotowania do konkur-
sów serdecznie dziękuję. Dziękuję 
również wszystkim tym, którzy nie 
pozostają obojętni, gdy szkoła prosi 
o pomoc i zaangażowanie w prace 
porządkowe, remontowe i inne. 
Urząd Gminy Czernikowo, Wójt 
Tomasz Krasicki, Gminny Zakład 
Komunalny, Rada Rodziców, na-
uczyciele, pracownicy obsługi, soł-
tysi, rodzice dzieci i sami ucznio-
wie - wszyscy tworzą społeczność 
szkolną z realnym wpływem na jej 
rozwój. Szkoła jest naszym wspól-
nym dobrem i wszyscy jesteśmy 
za nią odpowiedzialni. Wspólnie 
budujemy lepsze jutro dla naszych 
uczniów, dzieci. Dziękuję. Zachę-
cam wszystkich do śledzenia na-
szych działań na szkolnym facebo-
oku.

RS

Czym żyje SP Mazowsze?

Jesień w Makowiskach
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W sytuacji, w której się 
znaleźliśmy, staramy 
się zachować z rozwagą 

i umiarem. Udaje nam się mimo 
ograniczeń rozwijać pasje i umie-
jętności uczniów. Od początku 
podjęliśmy szkolenia z nauczycie-
lami w Vulkanie i w Teams. Na-
uczycielki informatyki i niektórzy 
wychowawcy przeszkolili uczniów 
i poprowadzili lekcje. Włączyli się 
także znacząco niektórzy rodzi-
ce. Intensywnie wykorzystaliśmy 
czas nauki stacjonarnej na uczenie  
uczniów myślenia i przygotowa-
nie na zdalne nauczanie. Zaniepo-
koił nas duży brak samodzielno-
ści uczniów i dość duża absencja 
w zdalnym nauczaniu z powodów 
braku sprzętu i dostępu do interne-
tu. Rozdaliśmy kilkadziesiąt otrzy-
manych komputerów i tabletów 
oraz dostępów do internetu. Sta-
raliśmy się rozpatrzyć rzeczywiste 
potrzeby uczniów i możliwości ro-
dziców, ale nie było to łatwe. 

Postaraliśmy się w miarę nor-
malnie, w ramach ograniczeń, 
rozwijać kulturę i zainteresowania. 
Zrealizowaliśmy w tym czasie – 
między innymi - wyjazd w ramach 
akcji „Czyż-nie warto zostać św. 
Mikołajem w gminie Czernikowo”, 
warsztaty ekologiczne w Górznie, 
warsztaty ekologiczne Natura 2000 
i warsztaty teatralne oraz warsztaty 
plastyczno-fotograficzne Klejnoty 
Powiatu Toruńskiego. Uczestnicy 
rajdu rowerowego przejechali nową 
piękną trasę przez Zimny Zdrój do 
Sąsieczna. W ramach Narodowego 
Czytania „Balladyny” nauczyciele 
przeczytali, a nawet zainscenizowa-
li, fragment dzieła Juliusza Słowac-
kiego. Była także wizyta Dentobu-
su. 

W reżimie covidowym odbyło 
się nawet ślubowanie klas pierw-

szych. Dzieci trzymały życzenia od 
dyrektora, przewodniczącej Rady 
Rodziców i samorządu klas. Na-
sze tegoroczne festynowe plany na 
Tydzień Edukacji Globalnej po-
krzyżował covid. Odbyły się tylko 
lekcje zdalne w części klas 1-3. Na 
1 i 2 listopada odbyły się konkursy 
plastyczne i regionalne o Miejscach 
Pamięci Narodowej w Gminie 
Czernikowo. Z garstką uczniów 
klas trzecich objechaliśmy miejsca 
pamięci, zapaliliśmy znicze i zło-
żyliśmy biało-czerwone wiązanki. 
Przed 11 listopada rozwieźliśmy 
chryzantemy na groby zasłużonych 
społeczników; osób, które walczyły 
w obronie ojczyzny w powstaniu 
styczniowym, w 1918 roku i w woj-
nie 1920 roku oraz w czasie II woj-
ny światowej. Byliśmy również na 
cmentarzach ewangelickich i przed 
Pomnikiem Niepodległości. 11 li-
stopada 2020 roku już tylko oddzia-
ły przedszkolne mogły wziąć udział 
w uczczeniu Święta Niepodległości 
poprzez apel, odśpiewanie hymnu 
i złożenie kwiatów. Wielu uczniów 
wzięło udział w konkursie plastycz-
nym – na kotylion i plakat, pracę 
o 11 listopada; kilkanaścioro w kon-
kursie recytatorskim i muzycznym. 
Rezultaty prac są na naszym fan-
page’u i na stronie internetowej. 
Odbył się także konkurs plastycz-
ny o krajach niemieckojęzycznych 
i konkurs szkolny j. angielskiego. 

16 października odbyła się apel 
pamięci poświęcony nauczycielom 
z obelisku pomordowanym w obo-
zach hitlerowskich, a także ludziom 
rozstrzelanym przez NKWD 
w Charkowie i Katyniu. Konkurs 
internetowy na rozpoznanie Miejsc 
Pamięci w Gminie Czernikowo wy-
grali uczniowie Czarnecki i Affeldt. 

W Szkole Podstawowej w Czer-
nikowie uczniowie realizują dodat-

kowe zajęcia z matematyki „Cie-
kawa matematyka nudy nie tyka” 
oraz „Matematyka dla praktyka”. 
Zajęcia zostały sfinansowane przez 
Fundację mBanku. Wzięliśmy 
udział w konkursach kuratoryjnych 
przedmiotowych. Na 30 uczniów 
startujących w utrudnionych eli-
minacjach dziesięcioro przeszło do 
etapu rejonowego. O udział w fina-
le będą walczyć uczniowie i uczen-
nice: L. Sadowska i B. Maćkiewicz 
z matematyki, B. Maćkiewicz, J. 
Murszewska, Z. Bojarska i L. Sa-
dowska z chemii, L. Sadowska 
z języka angielskiego, L. Stępiński 
z informatyki i B. Maćkiewicz oraz 
K. Sivickis z geografii. Uczniowie 
wzięli udział w akcji Sprzątania 
Świata, w akcji i konkursie „Nie pal 
śmieci”, w akcjach charytatywnych 
„Wrzućcie grosika dla dzielnego 
wojownika” oraz dla Mateusza. 
Nasi uczniowie pomagali dzieciom 
że Szpitala Uniwersyteckiego im. A. 
Jurasza w Bydgoszczy z oddziałów: 
OIOM i chirurgia onkologiczna. 

Próbowaliśmy pozyskać 1000 
książek w programie Empiku 
„1000 POWODÓW BY CZYTAĆ” 
i mimo zaangażowania części ro-
dziców zajęliśmy miejsce poza 
podium, większość uczniów i ro-
dziców nie podjęła wyzwania. We 
wrześniu odbył się XX konkurs 
regionalny Moja Mała Ojczyzna 
pod hasłem „Zapraszamy do nas …
Legenda i folder mojej miejscowo-
ści i gminy”. Z powodu pandemii 
miał on formę online. Uczestnicy 
konkursu mieli za zadanie napisać 
legendę o swojej miejscowości oraz 
przygotować folder turystyczny 
zachwalający naszą piękną gminę. 
Wyróżniono A. Stepińską oraz Sz. 
Mielniczuka. W projekcie „Bez-
pieczna jesień” zakupiono odbla-
ski dla 700 dzieciaków. Uczniowie 

klas drugich rozpoczęli projekt 
Umiem Pływać. Nasze ambitne so-
listki osiągają nadal dobre wyniki 
w konkursach piosenki: Karolina 
Maćkiewicz (Dźwięki Wolności 
Gdynia 2020 online – awans do 
II etapu, XX OFP Religijnej „Sa-
krosong” 2020 online Wąbrzeźno, 
OKP Patriotycznej „Każdy Polak 
gra i śpiewa Polsce” 2020 Kraków, 
X Przegląd Piosenki Żołnierskiej 
„Gdy piosenka szła do wojska” To-
ruń, Wojewódzki Przegląd Pieśni 
i Piosenki Patriotycznej Wąbrzeźno 
2020 – wyróżnienie, I Kujawsko-
-Pomorski przegląd Pieśni Patrio-
tycznych online Bydgoszcz) oraz 
Julia Nowicka (III miejsce w OFP 
Dziecięcej i Młodzieżowej „Z pio-
senką na ustach”, wyróżnienie spe-
cjalne za wrażliwość artystyczną 
w Polonijnym FPMiD „Piosenka 
dobra na wszystko”, wyróżnienie 
w OK Wokalnym „Śpiewaj z nami”, 
III miejsce w OP piosenek Jacka 
Cygana, II miejsce w XIX. FP Kra-

jów UE w Radzyniu Chełmińskim, 
II miejsce w Tłuchowskim FP Let-
niej; wyróżnienia w MF Muzyki 
i Tańca - Majowa Nutka, w XXIX. 
FPD w Legnicy, w II. FPD ,,Czer-
wone Jabłuszko”, w VI konkursie 
piosenki Młodzi Mistrzowie Sceny 
Domowej, w XX OFP Religijnej 
,,Sakrosong 2020" on-line, w kon-
kursie piosenki pozytywnej w Skę-
pem, I miejsce w KP online ,,Waka-
cje z piosenką”). 

W połowie grudnia wystawio-
no oceny przymiarkowe. W spo-
sób zdalny była prowadzona akcja 
„Czyż nie warto zostać św. Mikoła-
jem w gminie Czernikowo”. Przed 
świętami organizowano w sani-
tarnym reżimie spotkania konsul-
tacyjne z rodzicami i uczniami, 
szczególnie zagrożonymi. Koniec 
I półrocza planujemy na 29 stycznia 
2020 roku.

DC

Co słychać w SP im. K. K. Baczyńskiego 
w Czernikowie?
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Z życia biblioteki szkolnej w Osówce
Szkoła Podstawowa im. T. 

Halika w Osówce w ramach 
Priorytetu 3 „Narodowego 

Programu Rozwoju Czytelnictwa” 
otrzymała wsparcie finansowe ze 
środków budżetu państwa na kwotę 
4000 zł oraz z Urzędu Gminy Czer-
nikowo na kwotę 1000 zł na zakup 
nowych książek do biblioteki szkol-
nej, dzięki czemu mamy możliwość 
rozwijania zainteresowań uczniów 
przez promocję i wspieranie czytel-
nictwa dzieci i młodzieży. Koordy-
natorem projektu na terenie szkoły 
jest nauczyciel bibliotekarz Żaneta 
Wachowska.

W październiku został zorgani-
zowany konkurs plastyczno-tech-
niczny „Laleczka – postać z ulu-
bionej książki”. Konkurs wspomógł 
rozwój osobowości dzieci poprzez 
obcowanie z literaturą, rozbudził 
u uczniów ambicje, wyzwolił zdro-
wą rywalizację, wzmocnił ekspresję 
plastyczną. Laureatkami konkursu 
zostały Judyta Bonowicz, Marceli-
na Bytner, Amelia Frymarkiewicz, 

Emilia Górczyńska, Amelia Kar-
pińska, Julia Szczepańska, Julia Za-
lewska.

W listopadzie odbyły się lekcje 
biblioteczne adresowane do przed-
szkolaków. 20 listopada w Między-
narodowym Dniu Praw Dziecka 
nauczyciel bibliotekarz przedstawił 
dzieciom bajkę prezentującą ich 
prawa. 25 listopada wraz z pluszo-
wymi bohaterami książek uczci-
liśmy Dzień Pluszowego Misia. 
30 listopada z okazji Dnia Białych 
Skarpetek przedszkolaki poznały 
życie i przygody bajkowych skar-
pet.

Uczniowie z kl. II i III wzięli 
udział w akcji „Czytam codzien-
nie przez 21 dni”. Akcja wyrobiła 
u uczniów nawyk czytania, wy-
trwałość, systematyczność, zaan-
gażowanie, rozbudziła zaintereso-
wania czytelnicze, uporządkowała 
i utrwaliła wiedzę na temat książek 
oraz rozwinęła umiejętność czyta-
nia. 

ŻW

Wrześniowe sprzątanie 
świata w SP w Mako-
wiskach odbyło się pod 

hasłem „Rezygnuję, Redukuję, Se-
greguję”. W związku z pandemią 
COVID -19 tegoroczna akcja nie-
wątpliwie różniła się od poprzed-
nich z uwagi na wytyczne i obo-
strzenia z tym związane. Pomimo 
wyjątkowej sytuacji nie mogliśmy 
zapomnieć o tym, że Ziemia to 
nasz wspólny dom, o który powin-
ni wszyscy dbać. Sprzątanie świata 
to za każdym razem dobra lekcja 
poszanowania środowiska i promo-
wanie właściwych postaw. 

Wczesną jesienią pierwszaki 
przeżyły uroczystość ślubowania 
oraz pasowania na ucznia. Z uśmie-
chem na twarzy przedstawiły przy-
gotowaną część artystyczną, w któ-
rej zaprezentowały swoje zdolności 
wokalne i recytatorskie. W tym 
dniu udowodniły, jak wiele już 
potrafią i że zasłużyły na oficjalne 
przyjęcie do społeczności Szkoły 
Podstawowej w Makowiskach. Po 
złożeniu uroczystego ślubowania, 
dyrektor szkoły Piotr Buczyński 
dokonał symbolicznego pasowania 
pierwszaków na uczniów. 

W listopadzie uczniowie z klas 
0-III włączyli się w obchody Mię-
dzynarodowego Dnia Postaci z Ba-
jek. Baśnie i bajki są dla wszystkich 
źródłem bogatych przeżyć, wrażeń 
i sposobem wzbogacania wyobraź-
ni. Podczas spotkania maluchy 
wysłuchały fragmentów bajek, 
opowiadały o swoich ulubionych 
bajkowych postaciach oraz wyko-
nywały różne zadania związane 
z baśniowym światem. Międzyna-
rodowy Dzień Postaci z Bajek jest 
doskonałą okazją do rozwijania 
zainteresowań czytelniczych wśród 

dzieci. Wartościowe książki kształ-
cą w dzieciach odpowiednie po-
stawy moralne, rozwijają dziecięcą 
fantazję, pamięć, bogacą słownic-
two. To wyjątkowe spotkanie spra-
wiło dzieciom wiele radości, a jed-
nocześnie przypomniało jak ważne 
są bajki i że warto po nie sięgać.

Obchody 102. rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepodległo-
ści uczniowie świętowali w spo-
sób zdalny, jedynie przedszkolaki 
miały możliwość czcić to święto 
stacjonarnie. Maluchy stanęły na 
wysokości zadania. W galowym 
ubiorze i odświętnym nastroju god-
nie uczcili to ważne dla Polaków 
święto. Optymizmem napawa fakt, 
iż młode pokolenie potrafiło zmo-
bilizować się do świętowania tak-
że w tak nietypowych warunkach, 
podczas nauki zdalnej.

Z okazji 100. rocznicy urodzin 
Karola Wojtyły oraz 42. rocznicy 

wyboru na papieża, zorganizowany 
został szkolny konkurs plastyczno-
-religijny, pt. „Mój przyjaciel, Jan 
Paweł II”. Uczniowie bardzo licz-
nie przystąpili do udziału w kon-
kursie i przygotowali wiele prac 
inspirowanych osobą Jana Pawła 
II. Komisja konkursowa wyłoniła 
najciekawsze, jednak na gratula-
cje zasłużyli wszyscy, którzy wzięli 
udział w konkursie.

Budujące jest to, że uczniowie 
naszej szkoły zawsze chętnie an-
gażują się w różne akcje charyta-
tywne. Nawet w tym trudnym dla 
wszystkich czasie nie zostali obo-
jętni w sytuacji, kiedy pomocy po-
trzebował mały Ksawery, cierpiący 
na rdzeniowy zanik mięśni. Wspól-
nymi siłami zebraliśmy ogrom gro-
sików (i nie tylko), które z radością 
przekazaliśmy na pomoc dla chore-
go Ksawerego.
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Jesień w Makowiskach


