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Przebudowa drogi Czernikowo-Zimny 
Zdrój: powrót po odwilży

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 zadania rozpoczęła 
się na początku listopada. Do cza-
su spadku temperatury powietrza 
znacząco utrudniającego lub unie-
możliwiającego wykonywanie ro-
bót, ZDB zdążył wykonać pierwszą 
warstwę nawierzchni. Po mroźnym 
okresie przestoju nastała odwilż, 
a wraz z nią – powrót do wykonaw-
stwa zadania.

PP

Eliminacja dysproporcji w za-
kresie szkolnej infrastruktu-
ry sportowej stanowi jeden 

z priorytetów gminnych władz 
samorządowych. Od lat liderem 
w tej materii była szkoła podstawo-
wa w Mazowszu z wybudowanym 
w 2010 roku kompleksem boisk 
sportowych „Moje Boisko – Orlik 
2012”. W 2019 roku zmodernizo-
wane zostało boisko przy szkole 
w Osówce, na którym zastosowa-

no nowoczesną, poliuretanową 
nawierzchnię i nadano mu wie-
lofunkcyjnego charakteru. W roku 
ubiegłym także przy placówce 
w Makowiskach powstało poliu-
retanowe, wielofunkcyjne boisko 
z ogrodzeniem wysokim i piłko-
chwytami, a pozostała część boiska 
trawiastego, niewykorzystana pod 
budowę boiska wielofunkcyjnego, 
została zrekultywowana i zmoder-
nizowana. Rok 2021 będzie nato-

miast „Rokiem Steklina”
Przy szkole im. H. Sienkiewicza 

powstanie identyczne boisko, któ-
rym cieszą się już uczniowie z Ma-
kowisk. Wykonawcą przedsięwzię-
cia będzie firma REDOPOL Sp. z o. 
o. z Poznania, której przetargowa 
oferta na 208 448,10 zł okazała się 
najkorzystniejsza. Nadzór inwe-
storski powierzony został firmie 
Biuro Usług Budowlanych Macieja 
Polcyna z Łabiszyna za 8610,00 zł. 

Na realizację inwestycji póki co 
otrzymaliśmy 77 286,00 zł unijnego 
dofinansowania w ramach Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020. Będziemy starać 
się o korzystniejszy montaż finan-
sowy, aplikując o środki z Kujaw-
sko-Pomorskiej Małej Infrastruk-
tury Sportowej oraz resortowego 
Funduszu Rozwoju Kultury Fi-
zycznej w ramach tegorocznej edy-
cji programu „Sportowa Polska”. 

Projekt, który złożyliśmy do Mini-
sterstwa Kultury, Dziedzictwa Na-
rodowego i Sportu obejmuje także 
budowę kompleksu boisk sporto-
wych w Czernikowie, z którego 
korzystać mają uczniowie Szkoły 
Podstawowej im. K. K. Baczyńskie-
go – ostatniej placówki oczekującej 
na boisko ze sztucznej nawierzchni. 
Dołożymy starań, by taki obiekt 
powstał w Czernikowie jak naj-
szybciej.                                         PP

Wielofunkcyjne boisko dla steklińskich uczniów

Zakład Elektryczny Marcina 
Kierstana z Komaszyc – który 
złożył najkorzystniejszą ofer-

tę przetargową na wykonawstwo 
zadania pn. „Przebudowa remizy 
OSP w Liciszewach i jej adaptacja 
na świetlicę wiejską” – 25 stycznia 
oficjalnie zobowiązał się do wyko-
nania robót budowlanych, składa-
jąc podpisy pod stosowną umową.

Przedmiotem inwestycji jest 
gruntowna przebudowa istnie-
jącego obiektu strażackiego na 
świetlicowy budynek parterowy, 
nakryty dachem dwuspadowym. 
Do wykończenia elewacji wyko-
rzystane zostaną tynk elewacyjny 
mineralny, tynk mozaikowy oraz 

panele elewacyjne drewnopodob-
ne. Projekt konstrukcyjny zakłada 
wykonanie w technologii nowych 
fundamentów pasmowych jako 
ław żelbetowych, murowane ścia-
ny nośne przyziemia oraz więźbę 
dachową o konstrukcji kratownico-
wej z pokryciem z blachodachówki. 
Przedmiotem projektu będzie tak-
że wyposażenie budynku w meble 
i podstawowy sprzęt AGD, a także 
nadzór inwestorski. Planowane jest 
wykorzystanie odnawialnych źró-
deł energii – pompy ciepła oraz pa-
neli fotowoltaicznych. Powierzch-
nia zabudowy obiektu wynosić 
będzie 198,5 m2. 

Świetlica ma zostać oddana do 

użytku jeszcze w tym roku. Wyko-
nawca za wykonanie robót otrzy-
ma wynagrodzenie w kwocie 1 062 
574,55 zł. Obowiązki inspektora 
nadzoru pełnić będzie Mariusz 
Robakowski z Palczewa, wyłonio-
ny w toku zapytania ofertowego. 
Przedsięwzięcie będzie dofinan-
sowane ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskiego 
na lata 2014-2020 w myśl Działa-
nia 7.1. Rozwój lokalny kierowany 
przez społeczność. Roboty przygo-
towawcze już trwają.

PP

Umowa na przebudowę liciszewskiej remizy podpisana, roboty ruszyły
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Pomimo systematycznej po-
prawy, stan polskich dróg 
samorządowych wciąż sta-

nowi jedną z podstawowych barier 
ograniczających poziom bezpie-
czeństwa ruchu drogowego, a tak-
że jest czynnikiem obniżającym 
aktywność gospodarczą, inwe-
stycyjną oraz konkurencyjność. 
W październiku 2018 r. ustawą 
o Funduszu Dróg Samorządo-
wych powołany został mechanizm 
wsparcia dla podmiotów realizują-
cych inwestycje na drogach samo-
rządowych. W ciągu ostatnich kil-
kunastu miesięcy Fundusz (obecnie 
funkcjonujący jako Rządowy Fun-
dusz Rozwoju Dróg) okazał się zba-
wienny dla realizacji dwóch dużych 
inwestycji drogowych na terenie 
gminy – w Witowążu (zadanie za-

kończono w październiku ub. r.) 
oraz w Zimnym Zdroju (inwesty-
cja zakończona zostanie wiosną). 
Z przyjemnością informujemy, że 
katalog dróg wspartych w ramach 
FDS został rozszerzony.

„Przebudowa drogi gminnej nr 
101115C w miejscowości Steklin” 
to inwestycja zakładająca moder-
nizację drogi o szerokości jezdni 
5 m z obustronnymi poboczami, 
zjazdami i odwodnieniem na dłu-
gości 1,516 km od skrzyżowania 
z drogą krajową numer 10 (obok 
Szkoły Podstawowej), wzdłuż gra-
nicy z gminą Kikół, do skrzyżowa-
nia z drogą gminną nr 101114C. 
Przy szkole zamontowane zostanie 
także oświetlenie solarne w obrę-
bie utworzonego przejścia dla pie-
szych, fragmentu chodnika i pero-

nu autobusowego.
12 marca 2021 roku podpisa-

na została umowa z wyłonionym 
w drodze przetargu nieograniczo-
nego wykonawcą, którym została 
firma Zakład Drogowo-Budowlany 
Rogowo sp. z o. o. sp. k. Przedsię-
biorstwo wyceniło wykonawstwo 
zadania na 1 014 749,96 zł. Kosz-
tem kwalifikowalnym inwestycji 
w ramach Funduszu jest także nad-
zór inwestorski, który realizowa-
ny będzie przez ATS-nadzór, pro-
jekty, bhp Tomasza Sulerzyckiego 
z Wielkiej Nieszawki za 15 375,00 
zł. Otrzymane dofinansowanie po-
kryje 50% wartości inwestycji. Re-
alizacja zadania rozpocznie się już 
w kwietniu.

PP

Fundusz Dróg Samorządowych – 
przebudujemy drogę w Steklinie

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 budową 
przewodu zasilającego sieci wodo-
ciągowej w m. Witowąż oraz budo-
wa przydomowych biologicznych 
oczyszczalni ścieków przy szkołach 
podstawowych w miejscowościach 
Makowiska i Mazowsze”. W ubie-
głym roku zrealizowaliśmy pierw-
szy etap inwestycji, budując biolo-
giczne oczyszczalnie ścieków przy 
szkołach podstawowych w Mako-
wiskach oraz w Mazowszu. Wiosną 
rozpoczniemy budowę naziemnego 
zbiornika wody czystej o pojem-

ności całkowitej 581 m3 w ramach 
rozbudowy Stacji Uzdatniania 
Wody w Osówce, którego wyko-
nawcą został Zakład Usługowy 
WOD-BUD Zdzisława Klińskiego 
z Fabianek. Przedsiębiorstwo zło-
żyło najkorzystniejszą ofertę w ra-
mach postępowania przetargowego 
– jej wartość opiewa na 584 000,00 
zł. Latem natomiast, kosztem 227 
550,00 zł, Zakład Usługowo-Han-
dlowo-Produkcyjny HYDRO-MET 
Tadeusza Głąba z Lipna rozpocznie 
budowę wodociągowego przewodu 
zasilającego w Witowążu. Powyższe 
pozwoli zwiększyć przepustowość 
infrastruktury wodociągowej na 

tyle, by zapewnić optymalną wy-
dolność systemu nawet w najtrud-
niejszych okresach oraz zaopatrzyć 
w wodę planowane inwestycje 
w zakresie budownictwa jedno- 
i wielorodzinnego. 

Nadzór inwestorski za kwotę 
14 760, 00 zł, pełnić będzie Biu-
ro Usług Projektowych i Nadzoru 
Budowlanego Zbigniewa Bejgra 
z Brodnicy. Całkowita wartość 
wniosku, złożonego w ramach na-
boru na operacje typu  „Gospo-
darka wodno-ściekowa” w ramach 
poddziałania „Wsparcie inwestycji 
związanych z tworzeniem, ulepsza-
niem lub rozbudową wszystkich ro-

dzajów małej infrastruktury, w tym 
inwestycji w energię odnawialną 
i w oszczędzanie energii” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 wy-
nosi 1 405 856,78 zł. Gmina Czer-
nikowo otrzymała dofinansowanie 
w wysokości 810 602,00 zł. Po-
wyższe kwoty ulegną zmniejszeniu 
wskutek rozstrzygnięć przetargo-
wych i oscylować będą w granicach 
1,1 mln zł dla kosztów całkowitych 
oraz 700 tys. zł dla wartości unijne-
go wsparcia.

PP

Nowy wodociąg i zbiornik wody czystej dla poprawy przepustowości

Wysokiej jakości wyposaże-
nie informatyczne to dziś 
jeden z głównych mier-

ników jakości bazy oświatowej, 
szczególnie w dobie pandemicz-
nych ograniczeń i ukierunkowania 
na edukację zdalną.

W ostatnich miesiącach w ra-
mach udzielonego przez Minister-
stwo Cyfryzacji grantu „Zdalna 
szkoła” oraz ,,Zdalna szkoła+” gmi-
na Czernikowo pozyskała środki 
finansowe na zakup 54 laptopów 
oraz 28 dostępów do Internetu za 
kwotę ponad 164 tys. zł. Z projektu 
„Gmina na czasie”, z którego otrzy-
maliśmy kwotę blisko 28 tys. zł, 
przekazanych do szkół zostało 12 
sztuk laptopów. Ponadto, gmina za-
kupiła ze środków własnych 27 ta-

bletów wraz z etui i klawiaturą oraz 
45 dostępów do Internetu.  

Dodatkowo, z Fundacji ING 
Dzieciom dla Szkoły Podstawowej 
w Makowiskach udało się zdobyć 
grant w wysokości 10 tys. zł na za-
kup sprzętu, który wystarczył na 
zakup 8 laptopów. Natomiast po 

pozytywnej akceptacji wniosków 
złożonych do Ministerstwa Edu-
kacji  Narodowej oraz Naukowej 
i Akademickiej Sieci Komputero-
wej pozyskano w ostatnim czasie 
100 pakietów multimedialnych, 
składających się z tabletu wraz 
z etui, klawiaturą, rysikiem i usługą 

mobilnego dostępu do  Internetu, 
świadczonego do końca roku szkol-
nego 2020/2021. W związku z po-
wstałymi oszczędnościami w trak-
cie realizacji projektu „EU-geniusz 
w naukowym labiryncie” otrzyma-
liśmy także dofinansowanie, które 
pozwoliło na zakup 14 kolejnych 

laptopów.
Łącznie do szkół trafiło 88 lap-

topów, 100 pakietów multimedial-
nych, 27 tabletów z etui i klawiatu-
rą oraz 45 dostępów do Internetu. 
Pozyskany sprzęt trafił do uczniów, 
których dostęp do lekcji w formie 
zdalnej był utrudniony na pod-
stawie zapotrzebowania przygo-
towanego przez dyrektorów szkół.  
Laptopy i tablety zostały udostęp-
nione potrzebującym na zasadzie 
umowy użyczenia. Po zakończe-
niu restrykcji związanych z epide-
mią koronawirusa sprzęt wróci do 
szkół. Wszystko po to, by nikt nie 
pozostał wykluczony w warunkach 
funkcjonowania e-szkoły.

ZOS

Sprzęt do nauki zdalnej trafił do uczniów z naszych szkół
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Dzięki porozumieniu zawar-
temu pomiędzy Wojewódz-
kim Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Toruniu a Gminą Czernikowo, 
od września 2019 roku istnieje 
możliwość uzyskania porady oraz 
złożenia wniosku w Urzędzie Gmi-
ny Czernikowo o dofinansowanie 
w ramach programu prioryteto-
wego „Czyste powietrze” na nowe 
źródła ciepła oraz termomoder-
nizację budynków jednorodzin-
nych. Celem Programu jest po-
prawa efektywności energetycznej 
i zmniejszenie emisji pyłów i in-
nych zanieczyszczeń do atmosfery. 

Narzędziem w osiągnięciu celu 
jest dofinansowanie przedsięwzięć 
realizowanych przez beneficjentów 
uprawnionych do podstawowe-
go poziomu dofinansowania oraz 
beneficjentów uprawnionych do 
podwyższonego poziomu dofinan-
sowania. 

Poziom podstawowy dofinansowania:
1. Beneficjentem jest osoba 

fizyczna będąca właścicielem/
współwłaścicielem budynku miesz-
kalnego jednorodzinnego lub 
wydzielonego w budynku jedno-
rodzinnym lokalu mieszkalnego 
z wyodrębnioną księgą wieczystą 
o dochodzie rocznym nieprzekra-
czającym kwoty 100 000 zł.

Poziom podwyższony dofinansowania:
1. Beneficjentem jest osoba fi-

zyczna, która łącznie spełnia nastę-
pujące warunki: 

1) jest właścicielem/ współwła-
ścicielem budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego lub wydzielonego 
w budynku jednorodzinnym loka-
lu mieszkalnego z wyodrębniona 
księgą wieczystą;

2) średni miesięczny dochód na 
jednego członka jej gospodarstwa 
domowego wskazany w zaświad-
czeniu wydawanym przez wójta, 
burmistrza lub prezydenta miasta 
zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy 
– Prawo ochrony środowiska, nie 
przekracza kwoty: 

a) 1400 zł w gospodarstwie wie-

loosobowym, 
b) 1960 zł w gospodarstwie jed-

noosobowym. 
Zaświadczenie składane z wnio-

skiem o dofinansowanie nie może 
być wydane z datą wcześniejszą niż 
3 miesiące od daty złożenia wnio-
sku. 

2. W przypadku prowadzenia 
działalności gospodarczej, rocz-
ny przychód osoby, o której mowa 
w ust. 1, z tytułu prowadzenia 
pozarolniczej działalności gospo-
darczej za rok kalendarzowy, za 
który ustalony został przeciętny 

miesięczny dochód wskazany w za-
świadczeniu, o którym mowa w ust. 
1 pkt 2, nie przekroczył trzydzie-
stokrotności kwoty minimalnego 
wynagrodzenia za pracę określo-
nego w rozporządzeniu Rady Mi-
nistrów obowiązującym w grudniu 
roku poprzedzającego rok złożenia 
wniosku o dofinansowanie. 

Na terenie Gminy Czerniko-
wo zainteresowanych Programem 
„Czyste Powietrze” (poprzez kon-
takt telefoniczny i osobisty) było 
około 400 osób, z czego ponad 100 
osób złożyło wnioski o dofinanso-

wanie za pośrednictwem punktu 
doradczego w Urzędzie Gminy 
Czernikowo. 

W ramach Programu, miesz-
kańcy mogą uzyskać dotację m.in. 
na:

- wymianę starych, nieefektywnych 
źródeł ciepła na paliwa stałe;
- termomodernizację budynków;
- wymianę stolarki okiennej 
i drzwiowej;
- instalację odnawialnych źródeł 
energii.
Beneficjenci programu, mogą 

uzyskać poradę, wypełnić wniosek 
oraz złożyć dokumenty w Urzędzie 
Gminy Czernikowo, bez potrzeby 
wyjazdu do Torunia. Pracownicy 
gminy będą również dokonywać 
oceny wniosków, co w znacznym 
stopniu usprawni proces wniosko-
wania. Każdy mieszkaniec gminy 
Czernikowo może w przedmio-
towym zakresie liczyć na pomoc 
Beaty Gogolińskiej w pokoju nr 27 
na drugim piętrze Urzędu Gminy 
Czernikowo. W celu sprawnej ob-
sługi zalecamy wcześniejszy kon-
takt telefoniczny (pod numerem 
883 688 341), na którym uzgodnio-
ny zostanie termin spotkania oraz 
przekazana zostanie informacja 
o koniecznych do przedłożenia do-
kumentach.

Dodatkowe informacje można 
także uzyskać pod adresem: https://
portal.wfosigw.torun.pl/strona-
-glowna-programu.

BG

„Czyste Powietrze” w Gminie Czernikowo

Nowe pomoce dydaktyczne dla 
Szkoły Podstawowej w Osówce

W związku ze złożeniem 
przez Gminę Czerniko-
wo wniosku do Minister-

stwa Edukacji Narodowej, zgodnie 
z kryterium podziału 0,4% rezerwy 
części oświatowej subwencji ogól-
nej na rok 2020, Szkole Podstawo-
wej w Osówce udało się pozyskać 
dofinansowanie w kwocie 67 064 zł 
z przeznaczeniem na środki dydak-
tyczne pracowni chemicznej, biolo-
gicznej, geograficznej i fizycznej. 

Zakupione pomoce naukowe 
i materiały będą stanowić głów-
ne narzędzie pracy dydaktycznej 
nauczycieli. Umiejętne wdrożenie 
w przebieg procesu edukacji zaku-
pionego wyposażenia przekładać 
się będzie na  wzrost stopnia przy-
swajania wiedzy przez uczniów, 
co z kolei w prostej linii wpłynie 
w przyszłości na polepszenie ja-
kości samego procesu kształcenia. 
Realizację projektu zakończono 
w grudniu 2020 r. W imieniu ca-
łego środowiska szkolnego: dzieci, 
nauczycieli i rodziców – dziękuje-
my. 

RA

Współpraca Towarzystwa 
Ubezpieczeń Wzajem-
nych i Kujawsko-Po-

morskiej Izby Rolniczej od lat 
przekłada się m.in. na wsparcie or-
ganizacji pozarządowych z terenu 
województwa. Kilkukrotnie jego 
beneficjentami były grupy i stowa-
rzyszenia z terenu naszej gminy. 
W tym roku piłę łańcuchową wyso-
kiej jakości otrzymała Ochotnicza 

Straż Pożarna w Mazowszu.
Uroczyste przekazanie sprzę-

tu odbyło się 21 stycznia w Wiej-
skim Domu Kultury w Mazowszu. 
W spotkaniu wzięli udział wicepre-
zes KPIR Tadeusz Ziółkowski, wójt 
Tomasz Krasicki oraz członkowie 
OSP: prezes Wojciech Pietruszew-
ski, naczelnik Lech Duszyński i Jan 
Michałkiewicz.

PP

Sprzęt ratowniczy dla 
mazowieckich strażaków
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Powszechny spis ludności 
i mieszkań odbywa się co 
10 lat i jest jedynym bada-

niem, które pozwala na pozy-
skanie szczegółowych informacji 
o liczbie ludności, jej terytorial-
nym rozmieszczeniu, strukturze 
demograficzno-społecznej i zawo-
dowej, a także o ilościowym i ja-
kościowym stanie zasobów miesz-
kaniowych i budynkowych. Dane 
zebrane w ramach prac spisowych 
są wykorzystywane do opracowań, 
zestawień i analiz statystycznych, 
do tworzenia i aktualizacji przez 
Prezesa Głównego Urzędu Staty-
stycznego operatu do badań staty-
stycznych.

Udział w spisie ludności i miesz-
kań jest obowiązkowy. Pytania 
dotyczyć będą m. in. charaktery-
styki demograficznej i aktywno-
ści ekonomicznej osób, poziomu 
wykształcenia oraz stanu i cha-
rakterystyki zasobów mieszkanio-
wych. Dokładny zakres informacji 
zbieranych w NSP 2021 dostępny 
jest w załączniku nr 1 do ustawy 

z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodo-
wym spisie powszechnym ludności 
i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz. 
1775 z późn. zm.).

Obowiązkiem spisowym objęte zostaną:
• osoby fizyczne stale zamiesz-

kałe i czasowo przebywające 
w mieszkaniach, budynkach i in-
nych zamieszkanych pomieszcze-
niach niebędących mieszkaniami, 
osoby fizyczne niemające miejsca 
zamieszkania;

• mieszkania, budynki, obiekty 
zbiorowego zakwaterowania i inne 
zamieszkane pomieszczenia niebę-
dące mieszkaniami.

Metody przekazywania danych:
• samodzielnie za pośrednic-

twem aplikacji internetowej na 
stronie internetowej GUS;

• w wywiadzie telefonicznym 
przeprowadzanym przez rachmi-
strza spisowego;

• w wywiadzie bezpośrednim 
przeprowadzanym przez rachmi-
strza spisowego, jeśli pozwoli na to 

sytuacja epidemiczna.
Tożsamość rachmistrza spiso-

wego będzie można zweryfikować 
kontaktując się z Wojewódzkim 
Biurem Spisowym w Urzędzie 
Statystycznym w Bydgoszczy lub 
właściwym Gminnym Biurem Spi-
sowym. Wszystkie przekazywane 
w czasie spisu dane zostaną objęte 
tajemnicą statystyczną – będą na-
leżycie i starannie zabezpieczone 
oraz nie zostaną nikomu ujawnio-
ne. Stosowane przez statystykę pu-
bliczną narzędzia oraz procedury 
w zakresie bezpieczeństwa danych 
zapewniają całkowitą ochronę gro-
madzonych informacji. Statystyka 
publiczna prezentuje jedynie dane 
wynikowe, których nie można po-
wiązać z konkretnymi osobami.

Więcej informacji o NSP 2021 
można uzyskać na stronie interne-
towej spis.gov.pl, a od 15 marca br. - 
dzwoniąc na infolinię spisową pod 
numer 22 279 99 99.

AW

Narodowy Spis Powszechny Ludności
i Mieszkań 2021 już od kwietnia!

W Urzędzie Gminy Czerni-
kowo działa specjalna in-
folinia dla mieszkańców, 

za której pośrednictwem osoby nie-
pełnosprawne, mające obiektywne 
i niemożliwe do przezwyciężenia 
we własnym zakresie trudności 
w samodzielnym dotarciu do punk-
tu szczepień mogą zamówić trans-
port na szczepienie, który zorgani-
zuje Urząd Gminy przy współpracy 
z jednostkami Ochotniczych Straży 
Pożarnych. Infolinia działa w go-
dzinach 8.00 – 15.00 w dni robocze, 
obsługuje ją gminny koordynator 
ds. szczepień.

Numer infolinii to: 883 688 640
Wszystkie informacje na temat 

ogólnokrajowych szczepień znaj-
dują się w rządowym serwisie ht-
tps://www.gov.pl/web/szczepimy-
sie.

Jeżeli jest już Twój etap rejestra-
cji, masz 4 możliwości zapisu na 
szczepienie:

1. Zadzwoń na całodobową i bezpłatną 
infolinię – 989

Możesz to zrobić sam lub może 
Cię zapisać ktoś bliski z rodziny. 
Do zapisu wystarczy numer PESEL. 
Numer telefonu komórkowego nie 
jest wymagany, ale jeśli go podasz, 
otrzymasz SMS z potwierdzeniem 
umówienia wizyty na szczepienie. 
W ten sposób możesz zarejestro-
wać swoich dziadków lub rodziców. 
Wystarczy, że rozpocznie się od-
powiedni etap szczepień i będziesz 
miał numer PESEL bliskiej osoby. 
Podczas rejestracji wybierzesz do-

kładny termin oraz miejsce szcze-
pienia. Następnie - jeśli podałeś 
numer telefonu - otrzymasz SMS 
z potwierdzeniem umówienia wi-
zyty na szczepienie.

2. Zarejestruj się elektronicznie poprzez 
e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl

System zaproponuje Ci pięć 
dostępnych terminów w punktach 
szczepień, które znajdują się blisko 
Twojego adresu. Jeśli żaden z pro-
ponowanych terminów nie będzie 
Ci pasował albo będziesz chciał za-
szczepić się w innym punkcie, w in-
nym mieście – będzie taka możli-
wość. Wystarczy, że skorzystasz 
z dostępnej wyszukiwarki i wska-
żesz dogodną dla Ciebie datę i loka-
lizację. Zaraz po dokonaniu rezer-
wacji, otrzymasz powiadomienie 
SMS, a następnie ponownie przy-
pomnimy Ci o szczepieniu dzień 
przed planowanym terminem. Jeśli 
chcesz skorzystać z tego sposobu 
rejestracji, musisz posiadać Profil 
Zaufany. Jeżeli go nie masz, skon-
taktuj się z infolinią NFZ 989, bez-
pośrednio z wybranym punktem 
szczepień lub skorzystaj ze wspar-
cia swojej przychodni.

3. Skontaktuj się z wybranym punktem 
szczepień

Jeżeli chcesz zaszczepić się 
w konkretnym punkcie szczepień – 
skontaktuj się z nim. W wybranym 
przez Ciebie punkcie szczepień nie 
znalazłeś dogodnego terminu? Za-
dzwoń na infolinię NFZ pod nu-
mer 989. Konsultanci pomogą Ci 

znaleźć inny punkt szczepień nie-
daleko Ciebie z terminem, który Ci 
pasuje. 

Do Narodowego Program 
Szczepień zgodnie z mapą punktów 
szczepień z naszej gminy zgłosiła 
się placówka:

Podstawowa Opieka Zdrowotna POMED 
Joanna Popławska

Kwiatowa 19, 87-640 Czernikowo
tel. 54 287 50 73

Rejestracja na szczepienie 
(pon. - pt. 8:00 - 14:00): te. 667 490 728

4. Wyślij SMS na numer 664 908 556
Wyślij SMS na numer 664 908 556 

o treści: SzczepimySie.
System pokieruje Cię krok po 

kroku: najpierw zostaniesz popro-
szony o przekazanie numeru PE-
SEL, a potem o przesłanie kodu 
pocztowego. System zaproponuje 
Ci najbliższy termin na szczepienie 
w punkcie położonym blisko Two-
jego miejsca zamieszkania. Jeśli ten 
termin nie będzie dla Ciebie do-
godny, będziesz mógł wybrać inne 
daty. Po zarejestrowaniu, na dobę 
przed szczepieniem otrzymasz 
SMS przypominającego o terminie 
i miejscu wizyty.

Ważne! Jeżeli w systemie reje-
stracji nie będzie wolnego terminu, 
do wszystkich osób, które wyślą 
SMS oddzwoni infolinia w chwili 
uruchomienia nowych terminów 
szczepień.

AT

Gmina Czernikowo wraz z 20 
innymi gminami z woje-
wództwa kujawsko – po-

morskiego została zakwalifikowana 
do pilotażowego projektu „Regiog-
mina”, organizowanego przez Wo-
jewództwo Kujawsko–Pomorskie 
wraz ze Szkołą Główną Handlową 
w Warszawie oraz Uniwersytetem 
Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Udział w tym przedsięwzięciu 
ma na celu nabycie kompetencji, 
które w przyszłości chcielibyśmy 
wykorzystać do powołania w Urzę-
dzie Gminy w Czernikowie punk-
tu doradczego dla przedsiębiorstw 
oraz planowanych do utworzenia 
podmiotów gospodarczych w za-
kresie m.in. dostępności środków 
unijnych i innych źródeł finanso-
wania dla przedsiębiorstw.

Projekt realizowany jest 
w ramach strategicznego rządowe-
go programu badań i prac rozwo-
jowych Gospostrateg, dotyczącego 
społecznego i gospodarczego roz-
woju Polski w warunkach globali-
zujących się rynków. Celem projek-
tu jest wypracowanie skrojonych na 
miarę instrumentów wsparcia dla 
działających w Kujawsko-Pomor-
skiem małych i średnich przedsię-
biorstw.

Pierwszy etap, badawczy, prze-
prowadzony przez firmę PwCAdvi-
sory, obejmował analizę sytuacji 
firm pod względem konkurencyj-
ności, innowacyjności, produktyw-

ności i związków kooperacyjnych, 
ocenę istniejących instrumentów 
wsparcia w świetle efektów i ocze-
kiwań przedsiębiorców, a także 
opracowanie założeń Regionalne-
go Obserwatorium Gospodarczego 
– nowej wojewódzkiej instytucji, 
która będzie na bieżąco monitoro-
wać sytuację, rozpoznając potrzeby 
przedsiębiorców, prowadząc ana-
lizy i rekomendując wynikające 
z nich rozwiązania samorządom 
wszystkich szczebli i środowisku 
biznesowemu.

W drugiej fazie projektu, wdro-
żeniowej, na poziomie lokalnym 
prowadzony jest pilotaż zapropo-
nowanych rozwiązań i rekomenda-
cji we współpracujących w projek-
cie 21 gminach oraz towarzyszące 
mu badania fokusowe dotyczące 
czynników sprzyjających i ogra-
niczeń związanych z wdrożeniem 
wybranych instrumentów. Pilotaż 
ma na celu dopracowanie założeń 
i weryfikację wstępnej koncepcji 
funkcjonowania instytucji. Dru-
gi etap projektu potrwa do końca 
2021 roku.

Budżet przedsięwzięcia, finan-
sowanego w całości z grantu Naro-
dowego Centrum Badań i Rozwoju, 
to 10,5 miliona złotych. Kujawsko-
-Pomorskie jest jednym z dwóch 
polskich regionów, które otrzymały 
tego rodzaju wsparcie.

BG

Gmina Czernikowo 
w projekcie „Regiogmina”

Szczepienia przeciwko COVID-19
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Na pewno trudniej, tak jak 
każdemu z nas, jest funk-
cjonować w dobie epidemii 

- jednak próbujemy. Nasza działal-
ność skupia się na terenie dwóch 
gmin: Czernikowo i Obrowo. Po-
czątek roku 2021 to zmiany formal-
ne: zmiana nazwy, nowy zarząd, 
siedziba, a także wiele ciekawych 
pomysłów na nasze funkcjonowa-
nie. Pomoc dla Matildy z Silna, od 
niedawna też dla Lenki z Obrowa. 
Naszymi podopiecznymi są rów-
nież Piotr i Kacperek a informacje 
o wszystkich podopiecznych i na-
szych akcjach znajdują się na na-

szej stronie oraz na fanpage’u na 
facebooku. Podopiecznych coraz 
więcej, ale pomagamy jak możemy.

Uczymy się segregować śmieci, 
dlaczego więc nie zbierać nakrę-
tek i poddawać ich recyklingowi? 
Postawiliśmy na serca czerwone 
- trochę inne od tego, które stoi 
przed Urzędem Gminy Czerniko-
wo, ale spełniana funkcja pozostaje 
ta sama. Na pewno są zauważalne 
już te, które są postawione przy 
Szkole Podstawowej w Osieku nad 
Wisłą, przy sklepie Carrefour w Sil-
nie i przy Lecznicy Animal Phar-
ma, naprzeciw Szkoły Podstawo-

wej w Obrowie. I musimy Wam się 
przyznać, że są oblegane. Dlatego 
też cieszymy się, że pomysł wypa-
lił. Niedługo ujrzycie nasze serca na 
terenie Gminy Czernikowo. Gmina 
Czernikowo bardzo wspiera nasze 
działania, m.in. udostępniając nam 
lokum na biuro, które pozwala nam 
funkcjonować, za co bardzo dzię-
kujemy Wójtowi Tomaszowi Kra-
sickiemu.

Tak naprawdę mamy ogrom-
nie długą listę podziękowań dla 
wszystkich, którzy pomagają nam 
w codziennej działalności, którzy 
wspierają nasze zbiórki i po prostu 
są z nami. To dla nas bardzo cenne 
wiedzieć, że to, co robimy, ma sens 
i jest potrzebne. Dziękujemy Wam 
za obecność, wasze dobre serca 
i życzliwość.

Zachęcamy do odwiedzania 
naszej strony internetowej www.
fundacjabarwypomoc.wixsite.com/
czernikowo i naszego fanpage’u. 
Zachowując szczególną ostrożność 
epidemiologiczną, uruchomiliśmy 
także dyżury biura, które czynne 
jest we wtorki i czwartki w godz. 
15:00 – 18:00. A jeśli ktoś z Pań-
stwa chciałby popracować z nami 
społecznie - zachęcamy do współ-
pracy!

BP

Co nowego w Fundacji Barwy Pomocy?

Żłobek „Bajkowa Kraina”, wy-
budowany przy ul. Słowac-
kiego 20 w Czernikowie, to 

inwestycja wyjątkowa ze względu na 
architektoniczny rozmach i nowo-
czesność zastosowanych rozwiązań. 
Obiekt kosztował łącznie ponad 4,3 
mln zł. Dzięki znakomitemu mon-
tażowi finansowemu (2,88 mln zł 
pozyskano ze środków RPO WK-P, 
1,25 mln zł – z resortowego progra-
mu „Maluch +”), finansowy wkład 
własny samorządu wobec całkowi-
tych kosztów realizacji był margi-
nalny.

W wyniku przeprowadzonej re-
krutacji do placówki przyjęto 48 
dzieci, które pozostają pod opieką 
wykwalifikowanej, jedenastoosobo-
wej kadry, na którą składa się sześć 
opiekunek, dwie pomoce opieku-
nek, pielęgniarka z funkcją opie-
kunki, pracownik gospodarczy oraz 
dyrektor z funkcją opiekunki. Ma-
luchy mogą korzystać z usług żłob-
ka w dni powszednie w godzinach 
6:00 – 17:00, co umożliwia ich ro-
dzicom pracę zawodową w różnych 
miejscach i wymiarach.

Dzieci mają do dyspozycji dwie 
duże sale pobytu z wyodrębnioną 
częścią sypialną, pomieszczenia 
sanitarne oraz świetnie wyposażo-
ny plac zabaw, gdzie mogą spędzać 
czas w pogodne dni. Rodzice, przy-
wożący swoje pociechy do żłobka, 
mogą skorzystać z parkingu, który 
znajduje się blisko wejścia do bu-
dynku. Na terenie obiektu zasto-
sowano najwyższe standardy bez-

pieczeństwa: sytemu oddymiania, 
monitoring, windę, centralne zamki 
i domofony. Miejsce jest także przy-
stosowane dla potrzeb osób niepeł-
nosprawnych.

Działalność żłobka rozpoczę-
ła się 15 grudnia ubiegłego roku 
i w okresie dwóch pierwszych ty-
godni miała charakter adaptacyjny. 
W tym czasie dzieci w towarzystwie 
rodziców i opiekunów poznawały 
kadrę – nowe ciocie - i otoczenie. 
Żłobek zapewnia całodniowe wy-
żywienie, przygotowywane przez 
kuchnię SP w Czernikowie. Dzię-
ki dofinansowaniu unijnemu, do 
grudnia 2022 roku jedyne koszty, 
jakie zobowiązani są ponosić rodzi-
ce, związane są z wyżywieniem oraz 
symboliczną opłatą za pobyt, wyno-
szącą 1 zł miesięcznie.

W żłobku prowadzone są za-
jęcia mające na celu rozwój spo-
łeczno-moralny, manipulacyj-
no-konstrukcyjny, umysłowy, 
plastyczny, muzyczny oraz prozdro-
wotny. Wszystkie wdrażane działa-
nia uwzględniają indywidualne po-
trzeby i możliwości maluchów.

Placówka prowadzi rekrutację 
ciągłą; cały czas trwają zapisy na 
listę oczekujących na przyjęcie do 
żłobka, jednak w związku z ogrom-
nym zadowoleniem podopiecznych 
i ich rodziców przyjęcie nowych 
dzieci będzie możliwe prawdopo-
dobnie dopiero od września, kiedy 
to część żłobkowiczów rozpocznie 
edukację przedszkolną.

BL

Królestwo milusińskich
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Wraz z wprowadzeniem 
jesienią nauki zdalnej 
w szkole otworzyło się 

okno - okno możliwości do prze-
prowadzenia remontów. Zaczęło 
się od remontu sali nr 15 (zaciek po 
ulewie). Salę wymalowano i dzię-
ki wsparciu rodziców klasy szóstej 
wymieniono drzwi i zamontowa-
no w oknach rolety zaciemniające. 
Potem przyszła pora na salę nr 16. 
Rodzice klasy czwartej pomogli fi-
nansowo. Odmalowano ściany i za-
łożono rolety. Potem wymienione 
zostały drzwi w pozostałych salach 
lekcyjnych. Z pomocą finansową 
przyszła Rada Rodziców. 

W międzyczasie zmodernizo-
wana i zmieniona na nową została 
instalacja alarmowo-włamaniowa 
i zamontowana sieć teleinforma-
tyczna w całej szkole. Kolejnym 
etapem było pomalowanie kory-
tarza górnego, które poprzedzone 
zostało zakupem i montażem no-
wych lamp LED. Wspomogła nas 
w tym Rada Rodziców, która zor-
ganizowała w tym celu Kiermasz 
Bożonarodzeniowy. Nawet nie 
przypuszczałem jak wielu rodziców 
chciało nam pomóc. W między-
czasie urodził się pomysł zrobienia 
sali lekcyjnej terapeutycznej z ma-
gazynku szkolnego. Salę wykorzy-

stujemy obecnie do logopedii, za-
jęć korekcyjno-kompensacyjnych 
i zajęć rozwijających kompetencje 
emocjonalno-społeczne. Z pomoc-
ną dłonią i wsparciem finansowym 
w remontach, modernizacji alarmu 
i montażu sieci teleinformatycznej 
przyszedł Wójt Tomasz Krasicki, za 
co bardzo dziękuję. 

Nowy rok kalendarzowy powi-
taliśmy półkoloniami zimowymi 
w szkole. Udział w tej formie wypo-
czynku wzięły 24 osoby. Był śnieg, 
a więc i lepienie bałwana. Były też 
grillowane kiełbaski. Drugiego dnia 
spotkaliśmy się z przedstawicielami 
trzech zawodów. Daniel Szwajkow-
ski z Lipnowskiego WOPR opowia-
dał o tym, jak być bardzo dobrze 
wyszkolonym ratownikiem i nieść 
pomoc innym. Jacek Kamiński, 
artysta malarz, mówił o tym, co 
trzeba robić, by hobby plastyczne 
i zabawa w malowanie mogło stać 
się codziennym zawodowym obo-
wiązkiem. Danuta Jabłońska (Se-
rowarnia Danusi) odkryła przed 
nami tajniki robienia serów, cze-
mu towarzyszyła mała degustacja. 
Trzeciego dnia tematem przewod-
nim były komputery. Zaczęliśmy 
zajęciami o prawidłowej postawie 
ciała i bezpieczeństwie w sieci. 
W sali komputerowej wszyscy za-

projektowali kartki dla przyjaciela, 
a dzień zakończyliśmy zabawami 
na śniegu. W ostatnim dniu by-
liśmy artystami, malując zimowe 
pejzaże pastą do zębów, a także 
inne prace kawą i herbatą. Dziękuję 
wszystkim dzieciom, które chcia-
ły uczestniczyć w przygotowanych 
przez szkołę działaniach. Dziękuję 
wychowawcom Joannie Wieczyń-
skiej i Monice Szwajkowskiej, które 
nieodpłatnie, w czasie wolnym od 
pracy dydaktycznej, opiekowały się 
swoimi grupami. 

Nie mogło zabraknąć nas w co-
rocznym Finale Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Uzbieraliśmy 
łącznie 3600,02 zł. Dziękuję wolon-
tariuszom Laurze, Wojtkowi i Ant-
kowi z klasy drugiej oraz wszystkim 
tym, którzy wrzucali do naszych 
puszek, licytowali gadżety online 
i kupowali nasz Mazowiecki Bigos 
Orkiestrowy. To już piąty raz kiedy 
sprzedawaliśmy kapuścianą strawę. 
Dziękuję pracownikom szkoły oraz 
Joannie Grabowskiej i Ewie Biernat 
za pomoc w przygotowaniu po-
trawy oraz tym, którzy ofiarowali 
produkty: Joannie i Rafałowi Mi-
chałkiewiczom, Stanisławowi Stry-
chalskiemu. 

W lutym skorzystaliśmy z za-
proszenia na Europejskie Szkolne 

Walentynki, profilaktyczny pro-
jekt połączony z koncertem online 
legendy polskiej muzyki - zespo-
łu Żuki. Muzycy przenieśli nas 
w kolorowy świat Beatlesów i lat ‘60. 
W konkursie na podobiznę członka 
zespołu/całego zespołu I miejsce 
zajął Dominik Sztuczka, wyróżnie-
nie zaś otrzymał Paweł Błaszkie-
wicz. W konkursie na plastyczną 
interpretację piosenki The Beatles 
I miejsce zajął Antoni Szwajkowski, 
wyróżnienie zaś otrzymał Adrian 
Burak. Zwycięzcom gratulujemy, 
wszystkim dziękujemy.

Jak co roku, w szkole odbył 
się historyczny Turniej Pokoleń. 
W tegorocznej edycji „Bitwa War-
szawska 1920” udział wzięły szko-
ły z Osówki (dwie drużyny pod 
opieką Anny Podkowskiej-Fehlau), 
Makowisk (dwie drużyny pod 
opieką Magdaleny Wachowskiej) 
i Mazowsza (trzy drużyny pod 
opieką Joanny Wieczyńskiej). Jury 
Konkursu przyznało następujące 
nagrody: I miejsce – SP Osówka 
(Purcelewski Bartosz, Purcelewska 
Anita, Purcelewska Henryka), II 
miejsce – SP Makowiska (Kaźmier-
kiewicz Marta, Kaźmierkiewicz 
Piotr, Kasińska Małgorzata), III 
miejsce – SP Mazowsze (Dołęgow-
ska Nikola, Dołęgowska Katarzyna, 

Mikołajczyk Grażyna). Nagrody 
ufundował Urząd Gminy Czerni-
kowo i nasza szkoła.

Z okazji Międzynarodowego 
Dnia Języka Ojczystego w klasach 
I-III zorganizowano konkursy na 
mistrza kaligrafii. W klasie pierw-
szej zwyciężyła Katarzyna Urbań-
ska, w drugiej - Agata Romanow-
ska, w trzeciej - Lena Wilczyńska. 
Dzieci czytały również łamańce 
językowe i rozmawiały na temat 
posługiwania się poprawna pol-
szczyzną. Brawa dla wszystkich za 
starania. 

W oddziale przedszkolnym też 
się działo. Był huczny bal przebie-
rańców w dniu ostatków. Wystrój 
sali przygotowały dzieci. W prze-
rwach między tańcami i zabawami 
był czas na karnawałowe pyszności. 
Było głośno, było radośnie. W Dniu 
Dinozaura najmłodsi poszerzali 
wiedzę i pokazywali swój talent pla-
styczny. Dzieci oglądały filmy, albu-
my, wsłuchiwały się w odgłosy jakie 
wydawały pradawne gady. Najwię-
cej emocji było podczas zajęć pla-
styczno-technicznych, na których 
wykonywały swoje dinozaury.

W zimnym lutym był jeden 
niezwykle ciepły dzień. Małgo-
rzata i Jerzy Kąkol z Czernikowa 
przekazali uczennicy naszej szkoły 
Weronice Szafrańskiej wózek inwa-
lidzki. Gorąco dziękujemy. Podzię-
kowania należą się również Marii 
Kwiatkowskiej, naszej pedagog, za 
pomoc i zaangażowanie w sprawę.

W niedzielę 28 marca przy ko-
ściele w Mazowszu Rada Rodziców 
organizuje Kiermasz Wielkanocny, 
którego celem jest zbiórka fundu-
szy na zakup i wymianę oświetlenia 
na dolnym korytarzu szkolnym. 
Wszystkich zapraszamy do kup-
na świątecznych dekoracji. Dzię-
kujemy tym, którzy włączając się 
w nasze wszystkie szkolne działa-
nia, wspólnie z nami współtworzą 
codzienność i historię naszej pla-
cówki.

RS

Słów kilka ze szkoły w Mazowszu

W celu zwiększenia atrak-
cyjności oferty biblio-
tek szkolnych poprzez 

zwiększenie udziału nowości wy-
dawniczych w ich zbiorach, wzrost 
dostępności książek, czasopism 
i multimediów, wnioskowaliśmy 
w roku 2020 o wsparcie finansowe 
w ramach Priorytetu 3 ,,Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Po-
zyskaliśmy kwoty wsparcia 4000,00 
zł dla Szkoły Podstawowej w Osów-
ce oraz 2449,78 zł dla Branżowej 
Szkoły I Stopnia im. M. Koperni-
ka w Czernikowie, dzięki którym 
biblioteki szkolne wzbogaciły się 
o brakujące lektury, słowniki, no-

wości wydawnicze, książki terapeu-
tyczne oraz edukacyjne.

W ramach rządowego progra-
mu rozwijania szkolnej infrastruk-
tury oraz kompetencji uczniów 
i nauczycieli w zakresie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych 
na lata 2020 - 2024 „Aktywna tabli-
ca”  Technikum i Branżowa Szkoła 
I Stopnia im. M. Kopernika w Czer-
nikowie pozyskały cztery najnowo-
cześniejsze 75-calowe monitory 
interaktywne o rozdzielczości 4K. 
Wartość sprzętu wyniosła 35 000,00 
zł, z czego rządowe dofinansowanie 
wyniosło 28000,00 zł. 

W 2020 r. realizowaliśmy rów-

nież program ,,Lokalny Animator 
Sportu”, który jest wsparciem dla 
zajęć prowadzonych na kompleksie 
boisk „Orlik 2012” w Mazowszu. 
Jego kontynuacja nastąpi w roku 
bieżącym, ponieważ nasz wniosek 
zakwalifikował się do dofinanso-
wania na 2021 r. Analogicznie sytu-
acja wygląda w przypadku projek-
tu ,,Akademia Chóralna – Śpiewająca 
Polska”. Również potwierdzone zo-
stało, iż przeszliśmy pozytywną 
weryfikację wniosku składanego 
dla chóru w Szkole Podstawowej 
w Osówce. 

Przez Szkołę Podstawową w Ma-
zowszu oraz Szkołę Podstawową 

w Czernikowie w roku 2020 reali-
zowany był również projekt ,,Umiem 
pływać”, który niestety został za-
wieszony ze względu na epidemię 
koronawirusa. Pod koniec marca 
2021 r. weźmiemy udział w kolejnej 
edycji programu. Szkoły z terenu 
naszej gminy realizowały również 
ministerialny program ,,Szkolny Klub 
Sportowy”, który zakłada finanso-
wanie wynagrodzenia nauczycieli 
prowadzących zajęcia sportowe. 
W roku 2021 nastąpi kontynuacja 
programu. 

Po pozytywnym rozpatrzeniu 
wniosku złożonego przez Gminę 
Czernikowo Ministerstwo Edukacji 

Narodowej przyznało Szkole Pod-
stawowej im. T. Halika w Osówce 
kwotę 67 060,00 zł na zakup pomo-
cy dydaktycznych niezbędnych do 
realizacji podstawy programowej 
z przedmiotów przyrodniczych.

Cieszy nas fakt, iż realizowane 
w szkołach programy spotykają się 
z dużym zainteresowaniem ze stro-
ny uczniów oraz że środki finanso-
we pozyskane w ramach wsparcia 
przyczyniają się do zwiększenia 
standardów funkcjonowania na-
szych placówek.

JZ

Dodatkowe wsparcie finansowe dla szkół
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Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych i rocznicy powstania Armii Krajowej

Pod hasłem „Dopóki walczysz 
– zwyciężasz” po raz dziesią-
ty godnie uczciliśmy Armię 

Żołnierzy Niezłomnych – Wyklę-
tych, uczestników narodowego 
powstania antykomunistycznego, 
którego ostatni żołnierz Józef Fran-
czak ps. „Lalek” został zamordo-

wany przez szwadrony śmierci UB 
w 1963 r. Po zakończeniu II Woj-
ny Światowej Żołnierze Wyklęci 
nie złożyli broni. Po kilku amne-
stiach, które kończyły się osadza-
niem w więzieniach i skazującymi 
wyrokami śmierci ich towarzyszy, 
wrócili do lasu i walczyli do końca 

z komunistycznym oprawcą o wol-
ność i godność Polaków. W obronie 
najwyższych wartości położyli na 
szali życie swoje i swoich rodzin. 
Katowani przez funkcjonariuszy 
UB, bestialsko mordowani, wrzu-
cani do dołów śmierci, skazani na 
zapomnienie, wyklęci przez komu-
nistów - żołnierze podziemia nie-
podległościowego. Ich heroiczna 
postawa budzi podziw i szacunek, 
który mimo upływu lat wzmacnia 
polskiego ducha narodowego. 

1 marca w naszej małej ojczyź-
nie, w parafii pw. św. Bartłomieja 
w Czernikowie, oddaliśmy hołd 
Żołnierzom Niezłomnym - Wy-
klętym. Mszy Świętej za Ojczyznę 
i w intencji Żołnierzy Wyklętych 
przewodniczył ks. Damian Donde-
rowicz. W homilii podkreślił hero-
iczną postawę żołnierzy podziemia 
niepodległościowego i znaczenie 
ich walki w kształtowaniu się pol-
skiej drogi do wolności. Zwrócił 
uwagę jak ważna jest sprawa wy-
chowania w rodzinie i w szkole, 
pytając: czego uczy nasza szkoła, 

jakie wartości są proponowane 
młodemu pokoleniu i jakie rodzi to 
konsekwencje.

W uroczystości uczestni-
czył także poseł na Sejm RP Jan 
Krzysztof Ardanowski, minister 
w kancelarii prezydenta Andrzeja 
Dudy. Przypomniał on, że dopie-
ro od dziesięciu lat, za sprawą śp. 
prezydenta Lecha Kaczyńskiego, 
obchodzimy Narodowy Dzień Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych i dzięki 
temu możemy oddawać należną im 
cześć. Ważną rolę w tym procesie 
odgrywa Instytut Pamięci Narodo-
wej, który, prowadząc badania na-
ukowe, odkrywa szczątki pomor-
dowanych Żołnierzy Wyklętych. 
Niezwykle ważne jest, abyśmy mieli 
świadomość, że naród polski nigdy 
tych żołnierzy nie wyklął. Dla nas, 
Polaków, są przykładem niezwykłej 
odwagi, poświęcenia i bohaterstwa, 
a ich opór przekreślił plany Stalina 
na przekształcenie Polski w kolejną 
Republikę Radziecką.

Po Mszy Świętej, pod obeliskiem 
Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleń-

skiej, kwiaty złożyły delegacje Mi-
nistra Jana Krzysztofa Ardanow-
skiego, Wójta Gminy Czernikowo 
Tomasza Krasickiego, Rady Gminy 
Czernikowo z przewodniczącym 
Rafałem Rutkowskim, Rady Pa-
rafialnej, duchownych naszej pa-
rafii oraz Stowarzyszenia Związek 
Jaszczurczy.

Organizatorami tej ważnej 
uroczystości było Stowarzyszenie 
Związek Jaszczurczy Czernikowo. 
Cześć i Chwała Bohaterom!

Jak co roku, 14 lutego delegacja 
Stowarzyszenia Związek Jaszczur-
czy wzięła udział w obchodach 
rocznicy przekształcenia Związku 
Walki Zbrojnej w Armię Krajo-
wą. Spotkaliśmy się przy pomniku 
Armii Krajowej w Toruniu razem 
z innymi organizacjami patriotycz-
nymi z toruńskiego regionu, takich 
jak Światowy Związek Żołnierzy 
Armii Krajowej, Klub dyskusyjny 
„Nowa Szewska Pasja” z Torunia, 
Szkolne Kluby Historyczne im. AK 
z Torunia i Łasina, Związek Żołnie-
rzy NSZ, Stowarzyszenie Lex Lu-
pus, Związek Sybiraków. Wspólnie 
oddaliśmy cześć żołnierzom, któ-
rzy poświęcili swoje życie w walce 
o Niepodległą Polskę. 

HB, AL

Od stycznia Gminna Biblio-
teka Publiczna w Czerni-
kowie powiększała swój 

księgozbiór o książki dla osób 
słabowidzących i seniorów. „Wiel-
kie litery” to książki ze specjalną 
czcionką, składem i kontrastem, 
które chronią wzrok i ułatwiają 
czytanie osobom słabowidzącym. 
Dzięki dużej czcionce lektura jest 
wygodniejsza, a przejrzysty format 
nie nadwyręża wzroku czytelnika. 
Większość książek jest wypoży-
czana członkom Klubu Senior+ 
w Czernikowie w ramach podjętej 
współpracy z Gminnym Ośrod-
kiem Pomocy Społecznej. 

Biblioteka przystąpiła do Kon-
sorcjum Legimi, dzięki któremu 
możemy zaoferować  naszym Czy-
telnikom bezpłatny dostęp do ksią-
żek elektronicznych. Wychodząc 

naprzeciw nowym potrzebom, bi-
blioteka zakupiła również audiobo-
oki. Na początek użytkownicy mają 
do dyspozycji 17 pozycji. Jest to na 
razie bardzo mały, ale ciągle po-
większany zbiór książek do słucha-
nia. To dobra wiadomość dla tych, 
którzy ze względu na brak czasu lub 
słaby wzrok wolą „słuchać książek”. 
Audiobooki i ebooki zawitały na 
dobre do biblioteki i powoli stają się 
nieodłączną jej częścią. Zaprasza-
my gorąco wszystkich czytelników 
do korzystania z naszych zbiorów. 
Biblioteka uruchomiła również 
wypożyczalnię gier planszowych 
i puzzli dla dzieci i dorosłych. Ser-
decznie dziękujemy wszystkim 
za pomoc w realizacji tego przed-
sięwzięcia.   Ponadto Biblioteka 
w Czernikowie wspólnie z filią 
w Osówce oraz z Przedszkolem 

Publicznym w Czernikowie przyłą-
czyła się do wielkiej zbiórki książek 
do wspólnego czytania w ramach 

akcji Kinder Mleczna Kanapka - 
Przerwa na  Wspólne Czytanie. Bi-

blioteka za udział w akcji otrzymała 
pufy i zestaw książek.

Biblioteka otrzymała także do-
tację Fundacji mBanku na reali-
zację projektu Wirtualny Teatrzyk 
Małego Widza „Kółko i Kwadrat” 
oraz zakwalifikowała się do udziału 
w projekcie „Edukacja finansowa 
w bibliotekach publicznych” (FIN-
LIT). Projekt realizowany jest przez 
Fundację Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego w partnerstwie 
z Global Libraries Bulgaria Fo-
undation (Bułgaria), Narodna in 
Univerzitetna Knjižnica NUK (Sło-
wenia), Ovid Densusianu Hune-
doara-Deva County Library (Ru-
munia) oraz National Association 
of Public Librarians and Libraries 
in Romania (partner stowarzyszo-
ny).

MS

Z życia Gminnej Biblioteki Publicznej
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W ramach rządowego pro-
gramu rozwijania szkol-
nej infrastruktury oraz 

kompetencji uczniów i nauczycieli 
w zakresie technologii informacyj-
no-komunikacyjnych na lata 2020 
- 2024 – „Aktywna tablica” nasze 
Technikum i Branżowa Szkoła 
I Stopnia im. M. Kopernika w Czer-
nikowie pozyskały cztery najnowo-
cześniejsze 75-calowe monitory 
interaktywne o rozdzielczości 4K. 
Monitory interaktywne są tech-

nologicznymi następcami dotych-
czasowych tablic interaktywnych. 
Wartość sprzętu wyniosła 35 tys. 
zł, z czego rządowe dofinansowanie 
wyniosło 28 tys. zł, a wkład własny 
gminy – 7 tys. zł. Monitory inte-
raktywne zostały już zamontowa-
ne i mają służyć jako nowoczesne 
pomoce dydaktyczne podczas sta-
cjonarnych zajęć lekcyjnych. Aktu-
alnie bardzo dobrze sprawdzają się 
podczas zdalnego nauczania, gdy 
jest potrzeba podawania notatek na 

tablicy, aby trafiły one na domowe 
monitory uczniów. Jeden monitor 
interaktywny trafił na stałe do pra-
cowni językowej, kolejne do biblio-
teki i świetlicy. Czwarty monitor 
interaktywny jest w wersji mobil-
nej, ze specjalistycznym stelażem 
na kółkach. 

W ramach projektu Ogólnopol-
skiej Sieci Edukacyjnej placówka 
pozyskała aż 75 Szkolnych Pakie-
tów Edukacyjnych. Każdy pakiet 
składa się z tabletu z ekranem 10" 

wraz klawiaturą, rysikiem i włą-
czoną usługą transmisji danych do 
końca tego roku szkolnego. Szkoła 
wypożycza zestawy multimedialne 
swoim uczniom, którzy podczas 
zdalnego nauczania mają proble-
my z łączem internetowym lub 
posiadają braki w sprzęcie kom-
puterowym. W ten sposób udało 
się wyrównać szanse edukacyjne 
naszych uczniów w rozwoju ich 
kompetencji cyfrowych oraz udało 
się ułatwić dostęp do narzędzi zdal-
nego nauczania. Jesteśmy jedyną 
szkołą ponadpodstawową, która 
w sposób systemowy pomaga swo-
im uczniom w tak dużej skali.

Po dwóch sesjach egzaminacyj-
nych osiągnęliśmy poziom 100% 
zdawalności egzaminów zawodo-
wych. Jesteśmy dumni z naszych 
uczniów, którzy przychodzili do 
szkoły, aby się spotkać ze swoimi 
nauczycielami i przygotować się do 
egzaminów. 

Technikum pracuje aktualnie 
w formie stacjonarno-zdalnej. 
Uczniowie wszystkich klas tech-
nikum raz w tygodniu realizują 
zajęcia stacjonarnie w specjali-
stycznych pracowniach informa-
tycznych i logistycznych. Praktyki 
zawodowe w Branżowej Szkole 
odbywają się w sposób tradycyjny, 
lekcje ogólnokształcące i turnusy 
zawodowe są online. Odbywają się 

też zajęcia konsultacyjne przygo-
towujące do egzaminów zawodo-
wych i maturalnych. Na zajęciach 
mamy stuprocentową frekwencję, 
co nas bardzo cieszy. Już niedługo 
rozpoczną się kursy na prawo jaz-
dy, kursy na wózki widłowe, kas 
fiskalnych, kurs barmański oraz 
specjalistyczne kursy informatycz-
ne. Każdy uczeń, który ma problem 
z internetem albo z nauką, może 
bez problemów przyjść do szkoły 
i spotkać się ze swoim nauczycie-
lem, przy zachowaniu środków 
bezpieczeństwa. Szkoła coraz bar-
dziej rozkwita wizerunkowo: przed 
wejściem powiewa flaga szkoły, 
a na korytarzu powstaje „kosmicz-
ny kącik relaksu”.

Technikum podjęło współpracę 
patronacką z Wyższą Szkołą Go-
spodarki w Bydgoszczy. W ramach 
współpracy będziemy mogli ko-
rzystać z uczelnianych wirtualnych 
laboratoriów, aby jakość nauki była 
na najwyższym poziomie. Mamy 
własny ośrodek egzaminacyjny 
w zakresie kwalifikacji informa-
tycznych i logistycznych. Aktualnie 
jesteśmy jedną z najlepiej wyposa-
żonych i technologicznie rozwinię-
tych szkół w tej części wojewódz-
twa, a nie jest to koniec planów 
rozwojowych.

AS

Technikum i Branżowa Szkoła – 
wysoka jakość, wysoka zdawalność
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W Makowiskach zdalnie, lecz realnie

W dobie pandemii więk-
szość naszej aktywności 
przeniosła się do świata 

wirtualnego. Nasi wychowankowie 
stanęli na wysokości zadania i na-
wet w tych nietypowych okoliczno-
ściach wielokrotnie udowodnili, że 
są kreatywni i angażują się w życie 
szkoły. 

Nie mając innego wyjścia, 
w grudniu ruszyliśmy z cyklem 
spotkań online z ciekawymi ludź-
mi w ramach działania „Człowiek 
z pasją – przyjaciel Ziemi”. Na 
pierwszym spotkaniu gościliśmy 
speleologa Radosława Potraca, od 
którego usłyszeliśmy ciekawostki 
na temat pracy archeologa i nurka 

oraz powędrowaliśmy po jaski-
niach - oczywiście wirtualnie. Dru-
ga prelekcja odbyła się z Dawidem 
Bojdą i Agnieszką Sromek. Entu-
zjaści górskich wędrówek opowie-
dzieli nam o zdobywaniu szczytów, 
miłości do gór oraz spełnianiu ma-
rzeń. Obejrzeliśmy wiele przepięk-
nych zdjęć oraz dowiedzieliśmy się 

m.in. jak należy odpowiednio przy-
gotować się przed wyjściem w góry. 
Pomimo formy, jaką narzuciła nam 
rzeczywistość, spotkania dostar-
czyły uczestnikom niezapomnia-
nych wrażeń. 

W styczniu po raz kolejny grali-
śmy z WOŚP. Tegoroczny finał od-
bywał się inaczej niż zwykle, jednak 
serca zebranych były tak samo go-
rące, jak w latach ubiegłych. Dzięki 
hojności ludzi dobrej woli zbiórkę 
zakończyliśmy kwotą 5588,08 zł. 
W związku z tym, że oddział przed-
szkolny cieszył się możliwością 
edukacji stacjonarnej, właśnie tam 
działo się najwięcej. Maluchy uro-
czyście obchodziły m.in mikołajki, 
andrzejki, spotkanie wigilijne. Poza 
tym świętowały także Dzień Kota, 
Dzień Pizzy czy Dzień Dinozaura. 
Odbył się również bal karnawa-
łowy, oczywiście w kameralnym 
składzie i zgodnie z reżimem sani-
tarnym. 

Po powrocie do nauki stacjo-
narnej stęsknieni uczniowie z klas 
I–III również podejmowali się róż-
nej aktywności. W ramach akcji 
„Dzieci uczą rodziców” realizowali 
zajęcia nawiązujące do bezpieczeń-
stwa w sieci (jako wstęp do Dnia 
Bezpiecznego Internetu) oraz wy-
brali się w kosmiczną podróż po 

orbitach, aby ostatecznie wylądo-
wać na Ziemi. To dzięki maluchom 
podczas szkolnych walentynek było 
barwnie i beztrosko. 

W lutym uczestniczyliśmy 
w koncercie zespołu Żuki, któ-
ry odbył się w ramach projektu 
pt. „Kultura kontra używki”. Ini-
cjatorami projektu były szkoły 
w Makowiskach i Steklinie przy 
wsparciu Urzędu Gminy, Szkoły 
Muzycznej i Zespołu Szkół w Czer-
nikowie, a w szczególności Tech-
nikum i Szkoły Branżowej. Dzięki 
poluzowaniu obostrzeń niektórzy 
uczniowie z klas starszych oraz 
ich opiekunowie mieli przyjem-
ność uczestniczyć na żywo w kon-
cercie, który miał miejsce w auli 
Szkoły Muzycznej. W czasie spo-
tkania garść ciekawostek na temat 
lat 60. oraz legendarnego zespołu 
The Beatles przekazała zebranym 
Magdalena Karbowska, modera-
tor spotkania, która komentarzem 
wprowadzała słuchaczy w kolejne 
części koncertu. Przygotowując 
młodzież do właściwego odbioru 
koncertu, przeprowadzono w szko-
le pogadanki, zajęcia kulturowe, 
miniwarsztaty związane z kulturą 
lat 60. Odbyły się także warszta-
ty z psychologiem dedykowane 
uczniom klas starszych, pogadanki 
na temat uzależnień prowadzone 
przez wychowawców i pedagogów. 
Zorganizowano konkurs na najcie-
kawszą stylizację ówczesnych lat. 
Uczniowie, ubrani zgodnie z modą 
tej epoki, cofnęli się w czasie, by 
zabrać stamtąd inspirację, odwa-
gę i pomysłowość. Walentynki 
z Żukami sprowokowały różno-
rodną aktywność. Była to okazja do 
uczestniczenia w wirtualnej impre-
zie, nasyconej nie tylko akcentami 
kulturowymi, muzycznymi, ale też 
lingwistycznymi. Ideą przedsię-
wzięcia była promocja ciekawego 
spędzania wolnego czasu nawet 
podczas obowiązujących obostrzeń 
epidemicznych. Celem projektu 
była też próba pokazania możliwo-
ści wyjścia z niemocy, z bezsilności 
skazującej na wegetację, pokazanie, 
że nie ma sytuacji krańcowo bezna-
dziejnych. Koncert transmitowano 
online, dzięki czemu dostępny był 
dla wszystkich zainteresowanych. 

AL

Zima powoli ustępuje. Roztopy 
i opady deszczu nie oszczę-
dziły drogowych nawierzch-

ni, na których powstały liczne 
dziury. W wielu miejscach pojawiło 
się błoto i koleiny, które skutecznie 
utrudniają przejazd. Otrzymujemy 
wiele zgłoszeń i próśb o interwen-
cje - niestety warunki pogodowe 
i mocno nasiąknięty wodą grunt 
nie zawsze pozwalają na podjęcie 

skutecznych działań.
Gmina Czernikowo realizuje 

w tej chwili działania interwencyj-
ne, mające na celu przede wszyst-
kim zapewnienie przejezdności 
poszczególnych odcinków. Gdy po-
goda ulegnie poprawie, rozpoczną 
się planowane naprawy dróg grun-
towych. 

Sytuacja monitorowana jest 
każdego dnia. Sami poruszamy 

się przecież po tych drogach. Zda-
jemy sobie sprawę, że błotnista 
i nierówna droga może denerwo-
wać - niestety nie zawsze można 
podjąć skuteczne działania. Łatanie 
i utwardzanie grząskiej nawierzch-
ni w trakcie intensywnych opadów 
jest – dosłownie i w przenośni – 
wyrzucaniem pieniędzy w błoto. 
Taki remont nie przynosi żadnego 
efektu. Musimy uzbroić się w cier-

pliwość i z poważniejszymi napra-
wami zaczekać na poprawę warun-
ków pogodowych.

Jak tylko warunki atmosferyczne 
na to pozwolą, przystąpimy do pla-
nowanych napraw gminnych dróg 
gruntowych. Będą one polegały 
na wyrównaniu nawierzchni wraz 
z dosypaniem kruszywa drogowe-
go w miejsca, które tego wymagają. 
Naprawie takiej poddane zostaną 

praktycznie wszystkie główne drogi 
gruntowe. W pierwszej kolejności 
zaczniemy prace równiarką z wa-
łem. W dalszej kolejności zaś drogi, 
które wymagają natychmiastowej 
reakcji, naprawiane będą doraź-
nie koparko-ładowarką.  Prosimy 
więc o wyrozumiałość, zapewniając 
o naszej gotowości do działania.

GZK

Drogi naprawimy – prosimy o cierpliwość
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Nauka gry na instrumencie 
ma pozytywny wpływ na 
rozwój procesów myślo-

wych, poprawia zdolność zapamię-

tywania oraz uczenia się. Kontakt 
z muzyką rozbudza w dzieciach 
wrażliwość. Muzyka wymaga 
umiejętności przetwarzania słu-

chu, wzroku i dotyku jednocześnie, 
co prowadzi w konsekwencji do 
lepszych umiejętności multisenso-
rycznych (zdolności do przetwa-

rzania różnych doświadczeń zmy-
słowych naraz). 

Zapraszamy dzieci w wieku od 6 
do 16 lat do nauki w naszej szkole:

• Nauka w naszej szkole jest bez-
płatna.

• Posiadamy zaplecze instru-
mentalne (nie trzeba mieć własne-
go instrumentu).

• Kształcimy w dwóch cyklach: 
sześcioletnim (dla dzieci młod-
szych) oraz czteroletnim (dla dzieci 
starszych).

• Oprócz zajęć na instrumencie 
dzieci uczęszczają na zajęcia teore-
tyczne.

Kwestionariusze można odbie-
rać w sekretariacie szkoły lub ze 
strony internetowej. Wypełniony 
kwestionariusz prosimy odesłać 
na adres: muzycznaczernikowo@
wp.pl lub złożyć osobiście w se-
kretariacie. Więcej informacji pod 
numerem telefonu 533-556-339 lub 
na naszej stronie internetowej oraz 
profilu na facebooku. Zapraszamy!

W dniu 25.01.2021r. odbył się 
Noworoczny Koncert Kolęd klasy 
organów, prowadzonej przez Rafała 
Gumielę. Na widowni, ze względu 
na reżim sanitarny, mogli zasiąść 
tylko rodzice wykonawców. W ra-
mach projektu „Szkoła Muzyczna 
otwarta dla wszystkich” zaprosili-
śmy dzieci z Publicznego Przed-
szkola w Czernikowie na audycje 
i koncert w wykonaniu naszych 
uczniów. Wydarzenie poprowa-
dziła Anna Konopka – nauczyciel 
klasy rytmiki. Dzieci miały okazję 
zapoznać się bliżej z instrumenta-
mi, poznać ich budowę, historię. 
Przedszkolaki czynnie uczestni-
czyły w koncercie, miały okazję 
wystąpić na scenie podczas zabawy 
ruchowej, którą prowadziła Pani 
Anna.

SM

Zapraszamy do Szkoły Muzycznej!

Żywność z programu POPŻ
Ponad 38 ton żywności 

otrzymali w roku 2020 
najbardziej potrzebujący 

mieszkańcy Gminy Czernikowo. 
Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Czernikowie zawarł po-
rozumienie z Ośrodkiem Wsparcia 
Caritas Diecezji Toruńskiej na po-
trzeby realizacji projektu „Program 
Operacyjny Pomoc Żywnościowa 
2014-2020, Podprogram 2018”, 
współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Pomocy Naj-
bardziej Potrzebującym.

Powyższy Program przewiduje 
wsparcie osób i rodzin najbardziej 
potrzebujących poprzez udzie-
lenie im nieodpłatnej pomocy 
żywnościowej bez jakiejkolwiek 
dyskryminacji i z poszanowaniem 
godności osób uprawnionych. Aby 
skorzystać z pomocy w ramach 
Programu należało spełniać łącz-
nie dwa kryteria tj. kryterium sy-
tuacyjne (np. bezrobocie, niepełno-
sprawność, długotrwała lub ciężka 
choroba, wielodzietność, potrzeba 

ochrony macierzyństwa) oraz kry-
terium dochodowe – w przypadku 
osoby samotnie gospodarującej do-
chód nie mógł przekroczyć kwoty 
1402 zł, w przypadku osoby w ro-
dzinie - 1056 zł na osobę w rodzi-
nie. 

Roczny zestaw artykułów spo-
żywczych w 2020 roku obejmował 
m. in. cukier, olej rzepakowy, ma-
karon, mleko, ser żółty, kaszę, ryż, 
sok jabłkowy, koncentrat pomido-
rowy, powidła śliwkowe, groszek 
z marchewką, fasolę białą, her-

batniki, szynkę drobiową i wie-
przową w puszce, filety z makreli. 
Każda osoba zakwalifikowana do 
Programu otrzymała ponad 50 kg 
żywności. W roku 2020 z pomocy 
w ramach programu skorzystało 
755 osób z terenu naszej gminy.

Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Czernikowie prowadzi 
obecnie nowy nabór osób i rodzin 
do pomocy w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościo-
wa 2014-2020 w Podprogramie 
2020. Osoby i rodziny, które chcą 
skorzystać z pomocy, mogą zgła-
szać się do Ośrodka w celu wypeł-
nienia niezbędnych dokumentów. 
Możliwa jest również zdalna kwa-
lifikacja uczestników, do której za-
chęcamy. Prosimy o kontakt pod 
nr tel. 883-687-893 lub 54 2875001 
wew. 45.

Informujemy również, że zmie-
niło się kryterium dochodowe 
uprawniające do skorzystania z po-
mocy. Pomoc w ramach POPŻ kie-
rowana jest do tych osób i rodzin, 
których dochód nie przekracza 
220% kryterium dochodowego 
uprawniającego do skorzystania 
z pomocy społecznej, tj. 1542,20 zł 
dla osoby samotnie gospodarującej 
i 1161,60 zł dla osoby w rodzinie. 

EM



13 KWARTALNIK SAMORZĄDOWY GMINY CZERNIKOWO

Zima w Osówce – karnawał i półkolonie

Dzieci z grup przedszkol-
nych w Osówce po przerwie 
świątecznej wróciły pełne 

nowych pomysłów, energii i chęci 
do działania. Czas pełen wrażeń 
rozpoczęły Dniem Kubusia Puchat-
ka. Wraz z przyjaciółmi ze Stumilo-
wego Lasu dzieci bawiły się, uczyły 
i wykonywały przeróżne zadania. 
Nie zabrakło również degustacji 
miodu. Pod koniec stycznia ob-
chodzono natomiast Dzień Bab-
ci i Dziadka. Kolejnym pysznym 

dniem był Tłusty Czwartek. Kulty-
wując tradycję Tłustego Czwartku 
przedszkolaki wraz z paniami pie-
kły faworki, samodzielnie przygo-
towując ciasto. W trakcie pieczenia 
zapoznały się ze zwyczajami i tra-
dycjami Tłustego Czwartku. Na za-
kończenie wszyscy z wielkim ape-
tytem zajadali upieczone faworki. 

15 lutego był prawdziwym czer-
wonym dniem miłości i przyjaźni. 
Dzieci wzięły udział w różnych za-
bawach związanych z Walentynka-

mi, poznały historię i tradycje 
związane z tym wyjątkowym 
dniem. Ogrom radości sprawiła 
dzieciom „poczta Walentynowa”. 
Na zakończenie tego wyjątkowego 
dnia dzieci „pałaszowały” wykona-
ne własnoręcznie gofry w kształcie 
serduszek.

W pierwszym tygodniu ferii zi-
mowych w Szkole Podstawowej im. 
T. Halika w Osówce odbyły się pół-
kolonie zimowe dla uczniów klas 
I-IV. Zajęcia odbywały się w szkole 

według. wytycznych Ministerstwa 
Zdrowia i GIS pod opieką dyrekto-
ra Ryszarda Ałtyna, Marzeny Dan-
kowskiej oraz Marty Eluśkiewicz. 

Dzieci miały okazję wesoło oraz 
aktywnie spędzić czas. Pogoda 
sprzyjała, zima - ku uciesze dzieci 
- sypnęła śniegiem. Odwiedziliśmy 
pobliskie pagórki oraz bawiliśmy 
się na terenie szkoły. Wszystkie 
dzieci z wielkim zaangażowaniem 
wykonywały prace plastyczne 
i techniczne, przygotowały wspól-

nie plakat dotyczący bezpieczeń-
stwa w czasie ferii. Wiele emocji 
i radości wywołały gry i zabawy 
sportowe, które odbywały się na 
sali gimnastycznej. Były projekcje 
filmów animowanych, gry i zabawy 
stolikowe oraz wspólne rozmowy 
z rówieśnikami. Miła atmosfera 
oraz integracja grupy spowodowa-
ła, że czas płynął niezwykle szybko. 
Na zakończenie dzieci otrzymały 
drobne upominki oraz dyplomy, 
które będą przypominały o wspól-
nie spędzonych chwilach.

W ostatnim tygodniu stycznia 
odbyła się zabawa karnawałowa dla 
dzieci z oddziałów przedszkolnych 
oraz kl. I-III. Aby zapewnić bezpie-
czeństwo podczas trwania zabawy, 
dzieci bawiły się w poszczególnych 
strefach dydaktycznych, wyłącznie 
w obrębie swoich oddziałów, bez 
udziału osób postronnych.

Dzięki zaangażowaniu swoich 
wychowawców oraz pań z Rady 
Rodziców dzieci mogły choć na 
kilka godzin wcielić się w postacie 
z bajek, książek lub filmów. Po-
mysłów na stroje nie brakowało. 
Dzieci bawiły się w rytm ulubio-
nych piosenek. Na małych tancerzy 
czekał poczęstunek przygotowany 
przez rodziców - Annę Serocką 
oraz Edytę Andruszkiewicz. Dobry 
nastrój udzielił się wszystkim.

MD, ME, RA, JA

W roku 2020 nasza łódka 
„Czyżniówka” została 
podjęta z jeziora Stekliń-

skiego i składowana na zimę; te-
raz mały remoncik części spodniej 
i wodowanie na wiosnę. Naprawio-
ny został silnik. 

Listopad i grudzień to nasze (ra-
zem z GZK) zmagania w celu ukoń-
czenia w 2020 roku projektu w Bu-
dżecie Obywatelskim - ogrodzenia 
cmentarza i dzwonnicy we Włęczu. 
Zwieźliśmy drewno, uczestniczyli-
śmy przy wykonywaniu ogrodze-
nia, zorganizowaliśmy mini-ogni-
sko ze śpiewem, przygotowaliśmy 
tablicę, zakupiliśmy stoły i krzesła, 
USM wykonał dzwon. Negocjowa-
liśmy z Wojewódzkim Konserwa-
torem Zabytków wykonanie ogro-
dzenia - stanęło na tym, że do 2022 

roku uzupełnimy ogrodzenie faszy-
ną (wikliną), jak to u menonitów 
bywało. W grudniu miała się odbyć 
impreza promocyjna - otwarcie od-
nowionego i ogrodzonego cmenta-
rza, zawieszenie dzwonu, odsłonię-
cie tablicy, ale z powodu pandemii 
i ataku zimy udało nam się tylko 
wykonać ogrodzenie. Planujemy 
uroczyste otwarcie na koniec mar-
ca.

W ramach przywracania trady-
cji zaplanowaliśmy kolejną impre-
zę promującą dawne tradycje. Po 
pustej nocy (https://www.youtube.
com/watch?v=5tIT7TqlK0Y&ap-
p=desktop) wznowiliśmy obyczaje 
kolędnicze, ale w bardzo covidowej 
odsłonie. Nagraliśmy film, z ży-
czeniami kolędników na 2021 rok 
(jest dostępny na stronie Stowa-

rzyszenia) Nagraliśmy także filmik 
z kolędowaniem do Muzeum Do-
brzyńskiego w Rypinie, który został 
wyemitowany jako przykład za-
chowania czy odtworzenia ludowej 
tradycji dobrzyńskiej. Oczywiście 
wszystko nagraliśmy przy chacie 
włęckiej, co do której czekamy na 
decyzję w sprawie sfinansowania 
odbudowy. Zapraszamy do wspie-
rania naszej inicjatywy ratowania 
chaty kantora (konto: 03 9537 0000 
2003 0030 2579 0004). Dziękujemy 
darczyńcom.

Rozliczyliśmy w grudniu ze Sta-
rostwem Powiatowym w Toruniu 
warsztaty teatralne, warsztaty eko-
logiczne (nie otrzymaliśmy dotacji) 
i warsztaty plastyczno-fotograficz-
ne „Klejnoty powiatu toruńskie-
go”. Planujemy własne warsztaty 

ekologiczne, teatralne i „Klejnoty 
powiatu”. Czekamy na walne zgro-
madzenie.

Przygotowaliśmy do druku 
i wydaliśmy wybór wierszy pt. 
„Rzeczy Niepokój II” z konkursów 
na twórczość własną, gdzie jeste-
śmy jednym ze sponsorów. Dzięki 
temu mamy już książki na nagrody 
w konkursach poetyckich i recyta-
torskich.

W covidowym pochodzie za-
pustowym po ulicach Czernikowa 
uczciliśmy koniec karnawału we 
wtorek śledzikowy. Odbył się po-
grzeb muzyki. 

Zaczynamy realizację ustaleń 
z konserwatorem w sprawie ogro-
dzenia cmentarza - pozyskaliśmy 
(ścięliśmy) już pierwszą partię 

materiału wierzbowego do jego 
wykonania. Przy okazji będziemy 
promowali warsztaty wykonywania 
płotu wikliną. Czekamy na infor-
mację, czy uda nam się zrobić im-
prezę dla dzieci i środowiska w gro-
dzisku Steklin-Niedźwiedź

DC

Czyż-nie warto działać ze Stowarzyszeniem?
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Co słychać w SP im. K. K. Baczyńskiego 
w Czernikowie?

Klasy 1-3 powróciły po fe-
riach i pracujemy w klasach 
w pełnym wymiarze, z za-

jęciami dodatkowymi. W sytuacji, 
w której się znaleźliśmy z klasami 
4-8, staramy się zachować z rozwa-
gą i umiarem. Udaje nam się mimo 
ograniczeń rozwijać pasje i umie-
jętności uczniów. Kontynuujemy 
szkolenia z nauczycielami w Vulka-
nie i w Teams. Uczniowie otrzymali 
kilkadziesiąt komputerów, tabletów 
oraz dostępów do internetu. Posta-
raliśmy się w ramach ograniczeń 
rozwijać kulturę i zainteresowania. 
Odbyło się dużo konkursów pla-
stycznych i recytatorskich, prezen-
tacji, pokazów talentów. W reżimie 
covidowym odbyło się nawet ślu-
bowanie klas pierwszych na czy-
telnika. Odbył się także konkurs 
plastyczny o krajach niemieckoję-
zycznych i konkurs z j. angielskie-
go na walentynkę. Bierzemy udział 
w konkursach zewnętrznych. Wzię-
liśmy udział w konkursach kurato-
ryjnych przedmiotowych. Do  II 
etapu przeszło 10 uczniów, do III 
(wojewódzkiego) etapu przeszedł  
Błażej Maćkiewicz z matematyki 
(jest finalistą- 80%), z chemii (jest 
laureatem - 95%) i geografii. Bar-
dzo blisko finału z chemii była Zu-
zanna Bojarska.  Tytuł laureata  z  j. 
angielskiego wywalczyła już Liwia 

Sadowska (92%), a z informatyki - 
Luis Stepinski (100%). Gratulujemy 
i życzymy powodzenia.

Nasze ambitne solistki kwali-
fikują się, biorą udział i osiągają 
nadal dobre wyniki w styczniu 
i lutym w konkursach i festiwalach 
Piosenki: Karolina Maćkiewicz 
(wyróżnienia w OKP Patriotycznej 
w Nowym Targu, w Tuligłowach, 
„Od nieba do nieba” w Hałcnowie, 
„Kocha się za nic” w Bielsku-Bia-
łej, II miejsca na XIV OFP Anglo-
języcznej Krosno, FPA Piaseczno, 
I m. na XXI Woj. Konkursie Kolęd 
i Pastorałek „Graj Dudka…”), Julia 
Nowicka (II m. w KP Świątecznej 
w Libiąskim, XXIII Festiwalu Ko-
lęd w Kowalewie Pom., OK Kolęd 
i Piosenek Świątecznych „Kolęda 
jest dobra na wszystko” w Wielisze-
wie, w Kruszwicy; I m. w konkur-
sie ,,Zimowa piosenka” Toruniu; 
XXI WKKiP ,,Graj dudka…”; Wyr. 
w VII Konkursie Kolęd i Pastorałek 
Krasne 2021); Weronika Nowicka 
(III miejsce w V Multimedialnym 
Konkursie Wokalnym e-Nutki, 
wyróżnienie w CKiS ,,Ziemowit” 
w Kruszwicy). W konkursie Mu-
zyczna Laurka Dla Krzysia wyróż-
nienia otrzymały Agata Majewska, 
Amelia Zalewska i Julia Nowicka.

Organizowane są w covidowym 
reżimie spotkania konsultacyjne 

z rodzicami i uczniami, szczególnie 
zagrożonymi. Cały czas próbując 
pomóc uczniom, którzy muszą pra-
cować w systemie zdalnym, pracuje 
psycholog, pedagog, socjoterapeuta 
i wicedyrektorzy. Po powrocie 18 
stycznia mieliśmy dwa tygodnie 
na wystawienie ocen i klasyfikację 
w klasach 4-8. Wyniki są odzwier-
ciedleniem pracy uczniów na zdal-
nym, ale nie zawsze mamy moż-
liwości sprawdzić autentyczność 
prac. Niestety część uczniów nie 
pracuje samodzielnie. Po powrocie 
do szkoły rozstrzygnęliśmy i wrę-
czyliśmy wiele nagród i wyróżnień 
uczniom klas 0 i 1-3 w konkursach 
plastycznych. Wzięliśmy udział 
w projekcie szkoleń przeciw używ-
kom, poświęconym także kulturze 
lat ‘80. Dodatkowo ogłosiliśmy 
konkurs na przebranie a’la lata ’70. 
Były też piękne prace plastyczne in-
spirowane Beatlesami i ich piosen-
kami. Realizowaliśmy projekt zwią-
zany z Dniem Żołnierzy Wyklętych 
(konkurs i prace plastyczne). 
Bierzemy udział w regionalnych 
konkursach o ziemi dobrzyńskiej 
- historycznym, multimedialnym, 
plastycznym, fotograficznym. 

Mamy wyróżnienie dla klas 
młodszych w konkursie Ogólno-
polskim o Wynalazczości. Od 1 
marca 2021 roku w naszej szkole ma 

miejsce wystawa posterowa „Płazy 
Polski”. Otrzymaliśmy również od 
Stowarzyszenia Tilia oraz Szkoły 
Leśnej na Barbarce zestaw eduka-
cyjny, dzięki któremu uczniowie 
będą mieli okazję przeprowadzić 
badania monitoringowe płazów na 
terenie Czernikowa i okolic. Nasza 
szkolna społeczność 1-3 włączyła 
się aktywnie w akcję zbiórki karmy 
dla ptaków i dla wolno żyjących ko-
tów na terenie gminy Czernikowo. 
Dziękujemy uczniom za zaanga-
żowanie. Przy szkole działał sztab 
WOŚP, który z pomocą wielu szkół 
i podmiotów, ludzi dobrej woli ze-
brał kwotę 54 201,74 zł. Dziękuje-
my.

Niepokoi nas stanowisko niektó-
rych uczniów w klasach 4-8 i wspie-
rających ich rodziców. Uczniowie 
nie chcą uczestniczyć czynnie 
w lekcji, nie włączają kamerki na-
wet kiedy są pytani, trudno im włą-
czyć mikrofon. Tak naprawdę to nie 
wiemy, czy uczestniczą w lekcji, czy 
otwierają zeszyty ćwiczeń, książki, 
atlasy, czy są z nami. Nasze działa-
nia wynikają z odpowiedzialności 
i troski o ucznia. Cóż z tego, że ktoś 
napisze test (czasem przy wyłączo-
nej kamerce) na piątkę a za chwilę 
pytany nie jest w stanie nic odpo-
wiedzieć. Czy uczymy się dla ocen, 
czy naprawdę zależy nam na nie-

prawdziwych piątkach i czwórkach, 
które nie odzwierciedlają naszej 
wiedzy? Czy uczniowie nie powin-
ni sami przejąć odpowiedzialności 
za swoje oceny? Rozumiemy, że im 
trudno (nam dorosłym też); rozu-
miemy, że zdarzają się problemy ze 
sprzętem, internetem; rozumiemy, 
że czasem uczeń nie chce włączyć 
kamerki (są różne sytuacje rodzin-
ne), ale można napisać na czacie, 
można poprosić o rozmowę. Trze-
ba podjąć wyzwania. A przecież 
wszystko, czego doświadczają, 
może im się przydać w przyszłości.

Od połowy marca co tydzień 
planujemy prowadzić konsultacje 
z klasami ósmymi. Podejmujemy 
dodatkowe próby przygotowania 
uczniów do egzaminu - pierwsze 
sprawdziany próbne ósmoklasisty 
odbyły się odbyły się w dniach 3-5 
lutego, oparte były na arkuszach 
Nowej Ery i Macmillana. Uzyska-
liśmy średnie wyniki na poziomie 
krajowym, w niektórych nieco niż-
sze. Kolejne testy diagnostyczne, 
przygotowane tym razem przez 
CKE, odbyły się w dniach 17-19 
marca. Przed nami kolejne święta, 
konkursy na palmę, pisanki, kartkę 
wielkanocną, kolejne próby spraw-
dzianów, konsultacje klas ósmych 
i indywidualne i… zobaczymy co 
czas przyniesie.                            DC

Cała społeczność szkolna skła-
da serdeczne podziękowanie 
Sołtys Martynie Siarnow-

skiej i Radzie Sołeckiej sołectwa 
Steklina za wsparcie finansowe, 
dzięki któremu zmodernizowano 
parking, pracownię komputerową 
i oddział przedszkolny.

Serdeczne podziękowanie skła-
damy także Wioletcie Borowicz, 
która przekazała do biblioteki wiele 
książek dla dzieci i młodzieży, tym 
samym wzbogacając szkolny księ-
gozbiór. Dziękujemy Marcinowi 
Majewskiemu za okazaną życzli-
wość i przekazanie farby do od-
świeżenia stołówki.

Zgodnie z rozporządzeniem 
MEN, od 16 listopada 2020 r., 
w steklińskiej szkole dla chętnych 
uczniów odbywają się konsultacje 
z przedmiotów egzaminacyjnych. 
Zajęcia te prowadzone są raz w ty-
godniu z zachowaniem wymogów 
sanitarnych. Głównym celem 
tych spotkań jest przygotowanie 
uczniów do egzaminów ósmokla-
sisty. Podczas konsultacji z j. pol-
skiego uczniowie utrwalali pod-
stawowe informacje o rodzajach 
i gatunkach literackich, środkach 
stylistycznych, powtórzyli wiado-
mości z omówionych lektur: ich 

treść, świat przedstawiony, główne 
wątki oraz motywy, które w nich 
występują. Uczniowie ćwiczyli pi-
sanie form wypowiedzi: rozprawki 
i opowiadania. Konsultacje pozwo-
liły także na przypomnienie wiado-
mości z fleksji i fonetyki. Ważnym 
zadaniem na tych zajęciach było 
rozwiązywanie zadań z przykła-
dowych arkuszy egzaminacyjnych. 
Na matematyce uczniowie rozwi-
jali m.in. sprawność rachunkową- 
utrwalali obliczenia w zbiorze liczb 
rzeczywistych. Wykonywali dzia-
łania na wyrażeniach arytmetycz-
nych i algebraicznych, rozwiązy-
wali równania z jedną niewiadomą 
oraz zadania związane z układem 
współrzędnych, kreślili figury pła-
skie oraz rzuty brył na płaszczyznę. 
Zadania dotyczyły wykorzystania 
wiedzy i umiejętności matematycz-
nych w kontekście praktycznym. 
Do tej pory konsultacje poświęcone 
były na powtarzanie niezbędnych 
wiadomości. Oczywiście ucznio-
wie również mierzyli się z zadania-
mi zamkniętymi z przykładowych 
arkuszy egzaminacyjnych, wśród 
których dominowały zadania typu 
prawda - fałsz, na dobieranie oraz 
wielokrotnego wyboru. Zadania 
otwarte wymagały od ósmokla-

sistów uważnej analizy treści, za-
planowania i zapisania kolejnych 
etapów rozwiązania oraz sformuło-
wania odpowiedzi. Podczas konsul-
tacji z języka angielskiego wycho-
wankowie również rozwiązywali 
przykładowe arkusze egzaminacyj-
ne, w których utrwalali m.in. po-

znane wcześniej słownictwo i kon-
strukcje gramatyczne z działów: 
Człowiek, Miejsce zamieszkania, 
Życie prywatne, Edukacja, Świat 
przyrody, Podróżowanie i turystyka 
oraz Żywienie. Szczególnie skupio-
no się na rozwijaniu umiejętności 
tworzenia wypowiedzi pisemnej, 

która zdaje się sprawiać obecnym 
ósmoklasistom najwięcej kłopotów.

W grudniu dzieci z oddziału 
przedszkolnego w Szkole Podsta-
wowej im. H. Sienkiewicza w Ste-
klinie przygotowały przedstawienie 
bożonarodzeniowe. Czas ten był 
wyjątkowy i z pewnością pozosta-
nie na długo w pamięci przedszko-
laków. Mali artyści z przejęciem 
zaprezentowali swój występ, co 
wprowadziło wszystkich w świą-
teczny nastrój. Przedszkolaki za-
tańczyły taniec aniołów i pasterzy 
oraz zaśpiewały kolędy. W tym 
roku, z uwagi na epidemię, dzie-
ci tego czasu nie mogły przeżyć ze 
swoimi bliskimi w szkole. Jednak 
relacja z uroczystości została prze-
kazana rodzicom w formie zdalnej.

Karnawał to czas pełen rado-
ści oraz zabaw. Doskonale wiedzą 
o tym dzieci z klas 0-3 SP Steklin. 
Dnia 12.02 do szkoły przybyli po-
licjanci, wróżki, księżniczki, kot, 
supermanki oraz wiele innych ta-
jemniczych gości. Było kolorowo 
i wesoło, dzieci wspólnie tańczyły 
i brały udział w przygotowanych 
konkursach. Bal umożliwił spędza-
nie czasu w miłej atmosferze oraz 
integrację klasową.

MP, KK

Wieści ze SP w Steklinie
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Dodatkowe zajęcia z matematyki 
w szkołach podstawowych

SP im. K.K. Baczyńskiego bie-
rze udział w ogólnopolskim 
„Projekcie Baczyński” w roku 

obchodów 100-lecia urodzin Pa-
trona placówki. Obchody zaczęto 
od dekoracji miejsc poświęconych 
Patronowi (tablica, biblioteka) i od 
wydania kalendarza na rok 2021 

z Patronem jako bohaterem kart na 
12 miesięcy. W rocznicę 100-lecia 
urodzin zorganizowaliśmy w szko-
le pokazy talentów: 22 stycznia 
w realu w klasach 1-3 oraz online 
dla wszystkich uczniów. Były i są 
do obejrzenia na facebooku wystę-
py muzyczne, taneczne, sportowe, 

pokazy hobby, sztukmistrzów, pla-
stycznych umiejętności, recytator-
skie - jednym słowem najróżniej-
sze. 

Wydaliśmy (dzięki dotacji Sto-
warzyszenia Czyż-nie) tomik po-
ezji „Rzeczy niepokój II”. Ucznio-
wie wzięli udział w konkursie 

plastycznym na interpretację wier-
sza Patrona, rysowały także por-
tret poety. Trwa przegląd piosenek 
poświęconych poecie, kojarzonych 
z AK i powstaniem. W tym roku 
nawet kartki walentynkowe były 
„z Krzysiem w tle”. Za nami udany 
konkurs recytatorski poezji K. K. 

Baczyńskiego dla klas 1-3. Przed 
nami rozstrzygnięcie konkursu na 
twórczość własną im. K.K. Baczyń-
skiego i eliminacje do recytator-
skiego konkursu wojewódzkiego 
poezji Baczyńskiego „Znów wę-
drujemy ciepłym krajem”; niestety 
prawdopodobnie zdalnie.          DC

Projekt Baczyński 2021

W roku szkolnym 
2020/2021 w Szkołach 
Podstawowych w Czer-

nikowie oraz w Steklinie zostały 
zrealizowane zajęcia dodatkowe 
z matematyki, finansowane z Fun-

dacji mBanku. Zajęcia mają na celu 
uświadomienie uczniom potrzeby 
rozwoju umiejętności matematycz-
nych poprzez pokazanie ich zasto-
sowania w życiu codziennym.

W Szkole Podstawowej w Czer-

nikowie projekt pn. „Ciekawa ma-
tematyka nudy nie tyka” kierowany 
był do uczniów klas 7 i 8. Obejmo-
wał realizację czterech modułów: 
matematyka  w terenie, w robotyce, 
w statystyce oraz nauka matematy-

ki poprzez zabawę. Drugi projekt 
„Matematyka dla praktyka” był 
realizowany przez uczniów klas 6 
i 7 zarówno na terenie szkoły, jak 
i poza nim. Miał na celu pokazanie 
praktycznego zastosowania ma-

tematyki w życiu codziennym np. 
w banku, na placu budowy czy też 
w kuchni.  

Uczniowie klas 7 i 8 Szkoły Pod-
stawowej w Steklinie brali udział 
w projekcie „Procentowy zawrót 
głowy”. Na zajęciach tworzyli pla-
katy reklamujące grant, rozwiązy-
wali zadania praktyczne dotyczące 
obniżek, 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. Ob-
liczali kwoty netto oraz brutto to-
warów. Określali wartość podatku 
dochodowego.  Obliczali stężenia 
procentowe roztworów lub masę 
substancji.

Zajęcia miały odbyć się w syste-
mie stacjonarnym, jednak ze wzglę-
du na sytuację epidemiologiczną 
w kraju druga część odbyła się 
zdalnie. Zajęcia spotkały się z du-
żym zainteresowaniem ze strony 
uczniów. 

W ramach wsparcia finanso-
wego udzielonego przez Fundację  
mBanku  zakupiono gry logiczne, 
dostępy do programu multimedial-
nego z interaktywnymi zadaniami 
z matematyki, nagrody książkowe, 
przybory dla uczniów, a także słu-
chawki i tablet graficzny do prowa-
dzenia zajęć online.

PL, AS
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Zrozumieć emocje
Agata i Daria Rumińskie to 

dwie uczennice toruńskiego 
liceum, które chcą pomóc 

dzieciom zrozumieć emocje. Reali-
zują one projekt społeczny z wyko-
rzystaniem plat-
formy „Zwolnieni 
z Teorii” – narzę-
dzia, które każ-
demu młodemu 
człowiekowi daje 
możliwość naby-
cia „kompetencji 
przyszłości”, ta-
kich jak współpra-
ca, komunikacja, 
czy przywództwo. 

„Świat emocji 
okiem malucha” 
to nazwa projek-
tu, który skupia się na postrzeganiu 
emocji przez dzieci i umożliwieniu 
najmłodszym ich zrozumienia. Do 
stworzenia przedsięwzięcia skło-
niły autorki fobie społeczne, które 
występują wśród młodszych dzieci. 
Często powodowane są brakiem 
zrozumienia emocji, które im to-
warzyszą, oraz intencji rówieśni-

ków. Dzieci nie wiedzą, jak inter-
pretować swoje odczucia i boją się 
je okazywać. W wyniku nieporo-
zumień emocjonalnych odczuwają 
często lęki. 

Agata i Da-
ria, poprzez kon-
kretne zabawy 
i ćwiczenia, chcą 
nauczyć dzieci 
wartościowania 
uczuć i tego,  jak 
bardzo się one 
różnią. Ich zaję-
cia to podróż do 
urozmaiconego 
świata emocji, 
w którym niekie-
dy można się po-
gubić. W przed-

szkolach chcą zorganizować różne 
gry, zabawy i zajęcia teatralne. 
Dziewczęta chcą, aby projekt na-
brał rozgłosu, dlatego zapraszają 
na fanpage  „Świat emocji okiem 
malucha”. Na stronie będą krok po 
kroku relacjonować wszystkie swe 
działania. Zapraszamy!

AR. DR, PP

Lista podmiotów dotowanych w 2021 roku

Lp. Nazwa podmiotu Tytuł zadania publicznego
Kwota przyznana 
przez członków 

komisji

1 UKS Akademia Młodego 
Piłkarza

Szkolenie dzieci w Akademii Młodego Piłkarza, udział w meczach, zawodach i turniejach piłki 
nożnej 10 000,00 zł

2 UKS Comets Mazowsze Szkolenie sportowe w dyscyplinach baseball i softball 12 100,00 zł
3 UKS „Piątka” Szkolenie dzieci w zakresie poprawy umiejętności gry w piłkę nożną 6 000,00 zł
4 KS „Olimpijczyk” Czernikowo Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez udział w rozgrywkach ligowych i turniejach 

piłki siatkowej 5 400,00 zł

5 LZS „VICTORIA” Czernikowo Rozgrywki piłkarskie drużyn LZS „VICTORIA”: kategoria senior- klasa okręgowa, kategoria 
„Orlik”, „Żak”, sezon wiosna/jesień 2021 41 500,00 zł

6 Klub Sportowy Steklin Organizacja rozgrywek w piłkę nożną sezon wiosna – jesień 2021 20 000,00 zł

Razem: 95 0000,00 zł

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań 
publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji

W związku z zakończeniem oceny wniosków złożonych w ramach konkursu ofert na 
wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji poni-
żej zamieszczamy listę podmiotów, których wnioski zostały pozytywnie zaopinio-

wane przez Komisję Konkursową, a tym samym otrzymają wsparcie na realizację zadań.
Wysokość środków przekazanych do rozdysponowania w ramach konkursu w roku 2021 

wyniosła 95 000 zł.                                                                                                                            AT

Z przyjemnością informuje-
my, że wydano tomik poezji 
Rzeczy niepokój II - podsu-

mowanie kilkunastu lat otwartego 
gminnego konkursu na twórczość 
własną im. K. K. Baczyńskiego, 
w którym jest kilkadziesiąt wier-
szy dzieci - część zilustrowanych 
przez inne dzieci w poprzednich 

edycjach. Jest też kilkanaście wier-
szy dorosłych autorów z Czerni-
kowa i okolic: Agnieszki Wilczak, 
Agnieszki Jabłońskiej, Beaty Ko-
walskiej, Moniki Kowalskiej, Wio-
letty Wojciechowskiej, Dariusza 
Chrobaka, Zbigniewa Trzebnia-
ka, Jana Manewicza, Przemysława 
Pujera, Janusza Czerwińskiego, 

Wojciecha Górskiego. Są w nim 
także tłumaczenia wierszy K. K. 
Baczyńskiego na j. angielski i nie-
miecki. Przy okazji przypominamy, 
że w tym roku odbędzie się kolejna 
edycja konkursu - do końca marca 
czekamy na dzieła. Najciekawsze 
prace prozatorskie zostaną opubli-
kowane jeszcze w tym roku w zbio-

rze Rzeczy niepokój III. 
W ostatnim czasie Agniesz-

ka Wilczak (która debiutowała 
tomikiem w 2019 r.) była 8 mar-
ca gościem nagrania literackiego 
w Książnicy Kopernikańskiej. Ju-
dyta Pater wydała dwa tomiki po-
ezji. Dariusz Chrobak uczestniczył 
w dwóch almanachach poetyckich 

„Alkierz” WZD 2020 i Horyzonyty 
2020, a na 30-lecie od debiutu wydał 
tomik „Słowa szczęśliwie wybrane”. 
Przypominamy, że w Skępem jest 
ogólnopolski konkurs poetycki dla 
młodzieży do lat 21. 

DC

Literackie dwa słówka do „Dwóch słów”


