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Po zakończonej w ubiegłym 
roku przebudowie dróg 
w Witowążu oraz przebu-

dowie drogi Czernikowo-Zimny 
Zdrój przyszedł czas na kolejne 
infrastrukturalne przedsięwzięcie 
wsparte środkami Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg – oto trwa 
bowiem przebudowa drogi w Ste-
klinie.

Dofinansowanie w ramach 
RFRD (dawnego Funduszu Dróg 
Samorządowych) pokryje 50% 
wartości inwestycji, przekładając 
się na kwotę 517 462,00 zł. „Prze-
budowa drogi gminnej nr 101115C 
w miejscowości Steklin” to inwesty-
cja zakładająca modernizację drogi 
o szerokości jezdni 5 m z obustron-
nymi poboczami, zjazdami i od-
wodnieniem na długości 1,516 km 
od skrzyżowania z drogą krajową 
numer 10 (obok Szkoły Podstawo-
wej), wzdłuż granicy z gminą Kikół, 
do skrzyżowania z drogą gminną 
nr 101114C. Przy szkole zamon-
towane zostanie także oświetlenie 
solarne w obrębie utworzonego 
przejścia dla pieszych, fragmentu 
chodnika i peronu autobusowego.

Wykonawstwo inwestycji po-
wierzone zostało firmie Zakład 

Drogowo-Budowlany Rogowo sp. 
z o. o. sp. k. Przedsiębiorstwo wyce-
niło wartość robót na 1 014 749,96 
zł. Kosztem kwalifikowalnym in-
westycji w ramach Funduszu jest 
także nadzór inwestorski, który 
realizowany jest przez ATS-nadzór, 
projekty, bhp Tomasza Sulerzyc-
kiego z Wielkiej Nieszawki za 15 
375,00 zł. 

W ramach naboru, w wyni-
ku którego steklińska droga jest 
przebudowywana, aplikowaliśmy 
także o finansowe wsparcie robót 
drogowych w Kijaszkowie. Wnio-
sek, obejmujący przebudowę dróg 
gminnych nr 101101C i 101108C 
z odgałęzieniami wraz z przebudo-
wą skrzyżowania z drogą powiato-
wą nr 2132C, znajduje się na liście 
rezerwowej, z której przedsięwzię-
cia mogą zyskać dotacje dzięki ko-
rzystnym rozstrzygnięciom prze-
targowym w ramach zadań z listy 
głównej. Projekt obejmuje odcinek 
od skrzyżowania z „powiatówką” 
do sklepu WSHU (w tym zakresie 
wybudowany zostanie także chod-
nik) oraz dwa odcinki po drugiej 
stronie drogi powiatowej do miej-
sca, w którym łączą się ze sobą 
w kierunku Kijaszkówca. Koszto-

rysowy koszt przedsięwzięcia to 1 
627 267,97 zł. To niezwykle istotne 
zadanie drogowe zostanie wykona-
ne pod warunkiem otrzymania do-
finansowania.

W tegorocznym „rozdaniu” 
Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg najpewniej również stanie-
my w szranki. Jednym z projektów 
przygotowywanych na ten cel jest 
przebudowa dróg gminnych nr 

101158C, 101159C oraz 101160C 
w miejscowościach Makowiska 
i Kiełpiny – w charakterystycznym 
dla resortowych środków standar-
dzie 5 m jezdnia + 2x 0,75 m pobo-
cza + odwodnienie (rów). Projekt 
obejmuje aż 4 km dróg: od skrzyżo-
wania drogi gminnej z powiatową 
przy torach kolejowych w Makowi-
skach, prosto przez skrzyżowanie 
przy wiatach – punktach odpo-

czynku rowerowej ścieżki „Szla-
kiem natury, szlakiem przeszłości”, 
aż do ostatniego na terenie gminy 
skrzyżowania w kierunku Sumina 
– tam „odbijamy” w prawo, w stro-
nę Jankowa, kończąc planowany do 
przebudowy zakres w miejscu ist-
niejącego przepustu. 

Dokumentację techniczną przy-
gotowujemy także na potrzeby 
przebudowy dróg gminnych w Li-
ciszewach. Tam chcielibyśmy wy-
konać roboty na odcinku od skrzy-
żowania drogi gminnej nr 101105C 
z drogą powiatową nr 2042C (zjazd 
w prawo przed budynkiem dawnej 
szkoły podstawowej) do końca gra-
nicy gminy w kierunku Trutowa, 
a także na całej, okrążającej jezioro 
Liciszewskie, drodze nr 101144C. 
Łącznie zadanie objąć ma 3,15 km 
dróg.

Realizacja planowanych inwe-
stycji w Makowiskach, Kiełpinach 
i Liciszewach nastąpi w przypad-
ku pozyskania dotacji zewnętrz-
nej, posiadania środków własnych, 
a także uzyskania zgód właścicieli 
przylegających nieruchomości na 
poszerzenie pasa drogowego.
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Park Wiejski nad jeziorem w Mazowszu? To możliwe!
Teren gminy Czernikowo bo-

gaty jest w atrakcyjne tury-
stycznie i wypoczynkowo 

jeziora – od lat jednak ofertę ich 
wykorzystania zamknąć można 
w malowniczości krajobrazów 
i niewykorzystanym potencjale. 
Wielce jednak prawdopodobne, 
że już w przyszłym roku będziemy 
mogli cieszyć się nowoczesnym 
i wielofunkcyjnym nadwodnym 
parkiem, w którym relaks i aktyw-
ny wypoczynek będzie prawdziwą 
przyjemnością.

„Utworzenie Parku Wiejskie-
go w miejscowości Mazowsze” to 
projekt, który po raz pierwszy uj-
rzał światło dzienne przed kilkoma 
miesiącami, przy okazji konsultacji 
społecznych przeprowadzanych 
w ramach konkursu na najlepszą 
koncepcję architektoniczną obiek-
tu. Zwycięski okazał się pomysł 
Mariusza Robakowskiego z Pal-
czewa przy współpracy z zastępcą 
kierownika Gminnego Zakładu 
Komunalnego Zbigniewem Zającz-
kowskim. Złożony w ramach nabo-
ru wniosków o przyznanie pomocy 
dla operacji typu „Kształtowanie 
przestrzeni publicznej”, w ramach 
działania „Podstawowe usługi i od-
nowa wsi na obszarach wiejskich” 

objętego Programem Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-2020 
projekt przewiduje wykorzystanie 

działki nr 35 (jadąc obok kościoła 
parafialnego w kierunku Piotrkowa 
na pierwszym łuku należy pojechać 

prosto) na potrzeby m.in. utworze-
nia ciągów komunikacyjno-space-
rowych zagospodarowanych pięk-

ną roślinnością, utworzenia terenu 
plażowego i ścieżki dydaktyczno-
-przyrodniczej z wykorzystaniem 
innowacyjnych rozwiązań telein-
formatycznych, budowy boiska do 
piłki nożnej plażowej i siatkówki 
plażowej, budowy placu zabaw i si-
łowni zewnętrznej, utworzenia pla-
cu gier plenerowych, budowy wiat 
rekreacyjnych oraz wiaty rowero-
wej, budowy wydzielonych terenów 
grillowych, wykonania kontenero-
wego obiektu sanitarno-gospodar-
czego dostosowanego do potrzeb 
osób niepełnosprawnych, budowy 
parkingu i ogrodzenia terenu. Park 
zostanie odpowiednio zelektryfiko-
wany i oświetlony, infrastruktura 
teletechniczna uwzględniać będzie 
sieć Wi-Fi oraz system monitorin-
gu.

Kosztorysowa wartość inwesty-
cji wynosi niespełna milion zło-
tych. Do realizacji przedsięwzięcia, 
oprócz pozyskania wsparcia (prze-
widywane dofinansowane wynieść 
ma 500 000 zł), potrzebne będą tak-
że korzystne rozstrzygnięcia prze-
targowe (postępowanie planowane 
jest na IV kwartał b.r.), co może 
okazać się trudne z uwagi na obec-
ną sytuację na rynku towarowym.

PP

We wrześniu minie pięć 
lat od wydarzeń, któ-
re wstrząsnęły miesz-

kańcami Witowąża i całej gminy, 
przejawiając działania szkodzące 
środowisku w najgorszej postaci. 
Ich skutki do dziś są odczuwalne. 
I zauważalne – bo na terenie Spół-
dzielczego Gospodarstwa Rolnego 
„BIO-PLAST” wciąż piętrzą się 

nielegalnie zwiezione odpady. Nic 
dziwnego – wszak koszt usunię-
cia takiego tonażu śmieci, który 
w ramach wykonania zastępczego 
scedowany został na Gminę Czer-
nikowo, przewyższał możliwości 
finansowe samorządu, a nawoływa-
nia o finansowe wsparcie do wielu 
podmiotów i instytucji pozostawa-
ły bez odzewu. 

W latach 2017-2019 Gmina 
(oraz niezależnie Powiat Toruń-
ski) stopniowo usuwała odpady 
w ramach budżetowych możli-
wości. Szacuje się, iż na terenie 
spółdzielni pozostaje ok. 700 Mg 
odpadów tekstylnych. W końcu 
– dzięki wdrożeniu przez Narodo-
wy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej pilotażowego 

programu „Ochrona powierzchni 
ziemi - Usuwanie dzikich wysypisk” 
i kwalifikacji doń naszego projektu 
– w 2021 roku powinno się udać 
techniczne zamknięcie kwestii.

Przedsięwzięcie zakłada usu-
nięcie odpadów na podstawie 
najkorzystniejszej oferty złożonej 
w postępowaniu przetargowym 
przy obligatoryjnej pomocy więź-

niów z zakładu penitencjarnego, 
z którym gmina podpisała już 
wstępne porozumienie o współpra-
cy. Łączny koszt realizacji projektu 
„Likwidacja dzikiego wysypiska 
odpadów zlokalizowanego w gmi-
nie Czernikowo” szacowany jest 
na 515 000,00 zł. Zadanie jest fi-
nansowane ze środków NFOŚiGW  
w 100%.                                                    PP

Odpady z „BIO-PLASTU” zostaną usunięte
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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 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 
rozpoczęliśmy budowę naziemne-
go 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 
projektu, złożonego w ramach 
naboru na operacje typu „Gospo-
darka wodno-ściekowa” w ramach 
poddziałania „Wsparcie inwestycji 
związanych z tworzeniem, ulep-
szaniem lub rozbudową wszystkich 
rodzajów małej infrastruktury, 
w tym inwestycji w energię odna-
wialną i w oszczędzanie energii” 
objętego Programem Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-2020 
wynosi 1 129 560,19 zł (kwoty po-
przetargowe). Gmina Czernikowo 
otrzyma dofinansowanie w wyso-
kości 669 667,00 zł.

PP

Nowy wodociąg i zbiornik wody czystej 
dla poprawy przepustowości

Oświetleniowa rewolucja
Zrealizowany w ubiegłym 

roku projekt „Modernizacja 
oświetlenia na terenie gminy 

Czernikowo”, dzięki któremu uda-
ło się przebudować 187 punktów 
oświetleniowych i wybudować 26 
kolejnych, stanowił milowy krok 
w kierunku osiągnięcia optymalne-
go poziomu efektywności energe-
tycznej na terenie gminy w zakresie 
oświetlenia ulicznego. Zakres zada-
nia był spory, stanowi jednak tyl-
ko namiastkę LED-owego boomu, 
który rozpoczniemy już wkrótce.

W ramach Działania 3.5 Efek-
tywność energetyczna i gospodar-
ka niskoemisyjna w ramach ZIT, 
Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona 
mobilność miejska i promowanie 
strategii niskoemisyjnych w ra-
mach ZIT, schemat: Modernizacja 
oświetlenia ulicznego w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Tery-
torialnych (ZIT), Regionalnego 

Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskiego 
na lata 2014-2020 ubiegamy się 
o wsparcie projektu pn. „Moderni-

zacja oświetlenia na terenie gminy 
Czernikowo – etap II”, który za-
kłada wymianę wszystkich opraw 
sodowych na terenie gminy na 

energooszczędne oprawy LED. Ob-
jęte projektem 433 lampy znajdują 
się w Czernikowie, Czernikówku, 
Kijaszkowie, Liciszewach, Mako-
wiskach, Mazowszu, Steklinie, No-
wogródku, Szkleńcu, Witowążu 
i Wygodzie. Ponadto, wybudujemy 
osiem nowych punktów oświetle-
niowych w Kijaszkowie przy dro-
dze 101108C (od skrzyżowania 
z drogą powiatową w kierunku 
Kijaszkówca), a także gruntownie 
zmodernizujemy oświetlenie sta-
dionu sportowego w Czernikowie 
i terenu wokół obiektu (w tym ul. 
Gimnazjalnej) – tam zdemontuje-
my 12 lamp z oprawami sodowymi, 
w miejsce których zamontowane 
zostanie 16 lamp LED-owych oraz 
12 profesjonalnych naświetlaczy 
stadionowych. Wartość projektu, 
uwzględniająca także promocję 
projektu oraz nadzór inwestorski, 
wynosi 1 248 502,77 zł. Realizacja 

zadania nastąpić ma jeszcze w tym 
roku.

Oświetleniowa rewolucja prze-
biegać będzie dwutorowo, bowiem 
wygenerowane oszczędności wy-
nikające z wymiany opraw prze-
znaczone zostaną na budowę ok. 
320 nowych punktów oświetlenia 
drogowego, które powstaną do 
końca przyszłego roku. Nowe lam-
py doświetlą czernikowskie ulice 
Kępiacz, Zacisze, Sportową, Kon-
waliową, Zygmuntowo, Ogrodową, 
Toruńską i 3 Maja, a także Wygo-
dę, Steklinek, Osówkę, Kiełpiny, 
Ograszkę, Witowąż, Steklin, Kijasz-
kówiec, Makowiska i Czernikówko. 

Po realizacji powyższych za-
dań w oświetleniowym aspekcie 
będziemy wyjątkowo ekologiczni 
i efektywni energetycznie, a Gmina 
Czernikowo stanie się jedną z najle-
piej doświetlonych gmin w Polsce.

PP
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Czasy, w których mieszkań-
cy Liciszew spotykali się na 
zebraniach wiejskich w od-

dalonym o pięć kilometrów Wiej-
skim Domu Kultury w Mazowszu, 
bezpowrotnie miną już wkrótce. 
Zakład Elektryczny Marcina Kier-
stana z Komaszyc – który złożył 
najkorzystniejszą ofertę przetar-
gową na wykonawstwo zadania 
pn. „Przebudowa remizy OSP 
w Liciszewach i jej adaptacja na 
świetlicę wiejską” – w ostatnich 
tygodniach zintensyfikował tempo 
prowadzonych robót. wobec czego 
adaptowana na potrzeby świetlicy 
dawna remiza OSP nabiera właści-
wych kształtów.

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 jest także 
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 pełni Mariusz Robakow-

ski z Palczewa, wyłoniony w toku 
zapytania ofertowego. Przedsię-
wzięcie będzie dofinansowane ze 
środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Ku-
jawsko-Pomorskiego na lata 2014-

2020 w myśl Działania 7.1. Rozwój 
lokalny kierowany przez społecz-
ność. Obecnie dysponujemy 875 
551,60 zł dofinansowanie, jednak 
wielce prawdopodobne jest, że jego 
poziom wzrośnie nawet do 95% 

kosztów kwalifikowalnych przed-
sięwzięcia. Zadanie stanowi jedną 
z głównych inwestycji infrastruk-
turalnych zawartych w Gminnym 
Programie Rewitalizacji.
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Rewitalizacja Liciszew nabiera wymiaru

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

kowo i Zimny Zdrój”, które wsparte 
zostało dofinansowaniem ze środ-
ków Funduszu Dróg Samorządo-
wych, to inwestycja wyczekiwana 
od lat i budząca wiele emocji. 30 
kwietnia dokonano odbioru in-

westycji, której efekt jest więcej, 
niż zadowalający. Powiedzieć, że 
zwiększył się komfort przejazdu 
z Zimnego Zdroju do Czernikowa 
– to jak nie powiedzieć nic. 

Przedsięwzięcie obejmowa-
ło ponad trzykilometrowy odci-
nek drogi prowadzącej do granicy 
gminy w Zimnym Zdroju, rozpo-

czynając od ostatnich zabudowań 
jednorodzinnych na ul. Góry przed 
blokami. W ramach inwestycji 
utworzono odcinek drogi o szero-
kości jezdni 5 m z odwodnieniem, 
poboczami i zjazdami. Oprócz tego 
wdrożono oznakowanie pionowe 
i poziome, wybudowano zatokę 
autobusową oraz ustawiono barie-

ry zabezpieczające przy parkingu 
dedykowanym blokom. Przy okazji 
wprowadzono rozwiązanie odwod-
nieniowe na jednym z najbardziej 
newralgicznych w czasie ulew od-
cinku ul. Góry.

Wykonawca robót - firma Za-
kład Drogowo-Budowlany Rogowo 
sp. z o. o. sp. k. – zrealizował roboty 

za 2 999 250,94 zł. Kosztem kwa-
lifikowalnym inwestycji w ramach 
FDS był także nadzór inwestorski 
oraz koszt opracowania dokumen-
tacji projektowej. Otrzymane dofi-
nansowanie pokryło 60% wartości 
inwestycji. 
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Z Czernikowa do Zimnego Zdroju? Z przyjemnością!
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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 jest natomiast 
„Rokiem Steklina”

Przy szkole im. H. Sienkiewicza 
powstaje identyczne boisko, któ-
rym cieszą się już uczniowie z Ma-
kowisk. Wykonawcą przedsięwzię-
cia jest 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. Wciąż liczymy na 
korzystniejszy montaż finansowy, 
oczekując na rozstrzygnięcie tego-
rocznego naboru w ramach resor-
towego Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej i programu „Sportowa 
Polska”. Projekt, który złożyliśmy 
do Ministerstwa Kultury, Dziedzic-
twa Narodowego i Sportu obej-
muje także budowę kompleksu 
boisk sportowych w Czernikowie, 
z którego korzystać mają ucznio-
wie Szkoły Podstawowej im. K. K. 
Baczyńskiego – ostatniej placówki 
oczekującej na boisko ze sztucznej 
nawierzchni. Dołożymy starań, by 
taki obiekt powstał w Czernikowie 
jak najszybciej.
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Wielofunkcyjne boisko dla steklińskich uczniów

W ramach ogłoszonego na 
początku marca naboru 
wniosków o dofinanso-

wanie zadań mających na celu po-
prawę bezpieczeństwa ruchu w ob-
szarze oddziaływania przejść dla 
pieszych na podstawie Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg Gmina 
Czernikowo zdecydowała się na 
złożenie trzech kompletów doku-
mentów aplikacyjnych. I chociaż 
konkurs dedykowany był głównie 
przebudowie i doświetleniu przejść 
dla pieszych, dzięki możliwości 

uwzględnienia w zakresie poszcze-
gólnych projektów przebudowy 
obszarów oddziaływania tychże 
przejść (do 100 m po obu stro-
nach) oraz partnerstwu z Powiatem 
Toruńskim, już wkrótce możemy 
znacząco podnieść poziom bez-
pieczeństwa i infrastrukturalnej 
jakości na kluczowych odcinkach 
komunikacyjnych Czernikowa. 

W przypadku otrzymania do-
finansowania na wszystkie nasze 
oraz partnerskie inwestycje jeszcze 
w tym roku przebudowana może 

zostać ul. Kwiatowa od skrzyżo-
wania z ul. Leśną do skrzyżowa-
nia z drogą powiatową 2044C (ul. 
Targowa), przy którym utworzone 
zostanie wyniesione przejście dla 
pieszych, oznakowane i doświe-
tlone zgodnie z wytycznymi Mi-
nisterstwa Infrastruktury. Ciąg ul. 
Słowackiego od torów kolejowych 
do miejsca na wysokości parkin-
gu centrum DOMEX stanowi 
przedmiot wniosku powiatowego, 
z budową wyniesionych przejść dla 
pieszych przy żłobku oraz Urzędzie 

Gminy Czernikowo. Dwa kolej-
ne wnioski gminne obejmują ul. 
Szkolną od skrzyżowania z drogą 
powiatową do salonu fryzjerskiego 
„Perfekt”. Natomiast dzięki zwięk-
szeniu poziomu dofinansowania 
do 80% kosztów kwalifikowalnych 
dla każdego z zadań, uda się jesz-
cze wygospodarować środki na 
przebudowę ul. Słowackiego od 
drogi krajowej nr 10 do miejsca, 
w którym swoją inwestycję kończyć 
będzie powiat – z wyniesieniem 
całego skrzyżowania Słowackiego/

Szkolna/3 Maja włącznie.
Oczywiście realizacja przedsię-

wzięcia zależy od naszej (i powiato-
wej) aplikacyjnej skuteczności. Po-
wodzenie w tym zakresie pozwoli 
na przebudowę ponad 1 km dróg, 
z częściową przebudową kanalizacji 
deszczowej i chodników. Całkowita 
wartość wniosków złożonych przez 
Gminę Czernikowo to 668 877,99 
zł. Wkład gminy w projekty part-
nerskie z Powiatem Toruńskim wy-
niesie ponad 200 tys. zł.
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W centrum Czernikowa będzie o wiele bezpieczniej

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

morskiego została zakwalifikowana 
do pilotażu projektu „REGIOGMI-
NA”, 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 wyko-
rzystać do powołania w Urzędzie 
Gminy w Czernikowie punktu do-
radczego dla przedsiębiorstw oraz 

planowanych do utworzenia pod-
miotów gospodarczych w zakresie 
m.in. dostępności środków unij-
nych i innych źródeł finansowania 
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.

Pierwszy etap, badawczy, prze-
prowadzony przez firmę PwCAdvi-
sory, będącą częścią globalnego 
giganta w branży usług doradczych 

PwC, audytorskich i księgowych, 
obejmował analizę sytuacji firm 
w województwie pod względem 
konkurencyjności, innowacyjno-
ści, produktywności i związków 
kooperacyjnych, ocenę istniejących 
instrumentów wsparcia w świetle 
efektów i oczekiwań przedsiębior-
ców, a także opracowanie założeń 
Regionalnego Obserwatorium Go-
spodarczego – nowej wojewódzkiej 
instytucji, która będzie na bieżą-
co monitorować sytuację, rozpo-
znając potrzeby przedsiębiorców, 
prowadząc analizy i rekomendu-
jąc wynikające z nich rozwiązania 

samorządom wszystkich szczebli 
i środowisku biznesowemu.

Obecnie trwa druga faza pro-
jektu, wdrożeniowa. Na poziomie 
lokalnym prowadzony jest pilotaż 
zaproponowanych rozwiązań i re-
komendacji we współpracujących 
w projekcie 21 gminach oraz to-
warzyszące mu badania fokusowe, 
dotyczące czynników sprzyjających 
i ograniczeń związanych z wdroże-
niem wybranych instrumentów. 

W ramach projektu przedsię-
biorcy mają możliwość wzięcia 
udziału w szkoleniach dotyczących 
m.in. zwrotnych produktów finan-

sowych, tarczy antykryzysowej czy 
źródeł finansowania rozwoju firmy. 
Pierwsze takie spotkanie odbyło 
się 20 maja 2021 r. i planowane są 
kolejne. Budżet przedsięwzięcia, 
finansowanego w całości z gran-
tu Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju, to 10,5 miliona złotych. 
Kujawsko-Pomorskie jest jednym 
z dwóch polskich regionów, które 
otrzymały tego rodzaju wsparcie.
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Gmina Czernikowo w projekcie „REGIOGMINA”
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Od 4 maja br. swoją pracę 
przez telefon rozpoczęli 
rachmistrzowie spisowi, 

wykonując do Państwa połączenia 
z numeru 22 828 88 88. Rachmistrz 
spisowy ma nadany oficjalny iden-
tyfikator, wydany przez Wojewódz-
kie Biuro Spisowe, zawierający: 
imię i nazwisko, numer, godło, in-
formację o przetwarzaniu danych 
osobowych. Tożsamość rachmi-
strza można sprawdzić na infolinii 
spisowej pod numerem 22 279 99 
99 oraz poprzez aplikację dostępną 
na stronie https://rachmistrz.stat.
gov.pl/

Od 23 czerwca br. rachmistrzo-
wie spisowi rozpoczynają realizację 
wywiadów bezpośrednich w tere-
nie. Rachmistrzowie skontaktują 
się z osobami, które nie spisały się 
przez Internet, nie spisały się na 
infolinii (22 279 99 99) ani nie za-
dzwonił do nich rachmistrz spiso-
wy.

Przypominamy, że zgodnie z art. 
17a ust. 1-3 ustawy o narodowym 
spisie powszechnym ludności 
i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 
r. poz. 1775), nie można odmówić 
przekazania danych rachmistrzowi 
kontaktującemu się z osobami fi-

zycznymi objętymi spisem.
Jeśli obowiązek spisowy został 

już zrealizowany przez Internet 
albo poprzez infolinię spisową, nikt 
nie będzie dzwonić do responden-
tów w tej sprawie. Takie kontakty 
mogą być próbą wyłudzenia da-
nych. W przypadku uzasadnionych 
wątpliwości co do wiarygodności 
i rzetelności rachmistrza spisowe-
go, prosimy zaistniały incydent 
niezwłocznie zgłaszać na infolinię 
spisową lub do właściwego Biura 
Spisowego w swoim miejscu za-
mieszkania.Po weryfikacji rach-
mistrza i uzyskaniu pewności, że 

dzwoni w celu przeprowadzenia 
spisu, prosimy mieć na uwadze, że 
zgodnie z ustawą nie można odmó-
wić mu podania danych.

Warto zapoznać się zawczasu 
z zakresem pytań spisowych na 

stronie www.spis.gov.pl. Rach-
mistrz nie zapyta o zarobki, 
oszczędności, cenne przedmioty 
w domu, numer konta, PIN do 
karty SIM czy dane logowania do 
bankowości internetowej. Takich 
pytań w formularzu spisowym nie 
ma i mogą one wskazywać na próbę 
wyłudzenia danych. Sprawę należy 
niezwłocznie zgłosić na policję.

Zapewniamy, że dane zbierane 
na potrzeby spisu są bezpieczne 
i nikomu nie zostaną przekazane. 
Osoby wykonujące prace spisowe 
są zobowiązane do przestrzegania 
tajemnicy statystycznej. Jeżeli kto-
kolwiek zidentyfikuje zdarzenie 
podszycia się pod jego tożsamość 
powinien niezwłocznie powiado-
mić o tym fakcie GUS, kontaktując 
się z infolinią spisową pod nume-
rem 22 279 99 99 (infolinia działa 
od poniedziałku do piątku od 8:00 
do 18:00 i jest obsługiwana przez 
pracowników statystyki publicznej) 
lub poprzez formularz: https://stat.
gov.pl/pytania-i-zamowienia/pyta-
nie-o-narodowy-spis-powszechny-
-ludnosci-i-mieszkan/ zaznaczając 
w temacie „bezpieczeństwo, w tym 
zgłoszenie naruszenia bezpieczeń-
stwa”.
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Trwa Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2021

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego w
Toruniu zaprasza pracodawców do składania
wniosków w ramach nowego wsparcia dla
pracodawców. Pracodawcy mogą zyskać zwrot
kosztów zatrudnienia w wysokości ok. 19000zł.
Warunkiem jest zatrudnienie osoby bezrobotnej do
30 r.ż. na okres co najmniej 16 miesięcy. 

NOWE WSPARCIE DLA PRACODAWCÓW

SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA:

 

690 120 439; 56 675 15 22 ; 56 675 15 16

d.kowalska@pupdlapowiatutoruńskiego.pl
m.poczwardowska@pupdlapowiatutoruńskiego.pl www.pupdlapowiatutorunskiego.pl

REFUNDACJE

d.kowalska@pupdlapowiatutoruńskiego.pl

OTRZYMA WSPARCIE  FINANSOWE -

REFUNDACJĘ W WYSOKOSĆI   

 2800ZŁ + ZUS PRZEZ 12 MIESIĘCY

WYPŁACANĄ CO DRUGI MIESIĄC

NOWE WSPARCIE DLA PRACODAWCÓW

NA ZATRUDNIENIE OSÓB MŁODYCH

PRACODAWCA, KTÓRY ZŁOZẎ

WNIOSEK O  DOFINANSOWANIE NA

ZATRUDNIENIE PRZEZ OKRES 16

MIESIĘCY OSOBY BEZROBOTNEJ DO

30 R.Z.̇ 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW

JAKIE WARUNKI OFERUJEMY?

m.poczwardowska@pupdlapowiatutoruńskiego.pl
690 120 439

56 675 15 22
56 675 15 16

PRACODAWCY ZYSKUJĄ ŁĄCZNIE OK. 19 000ZŁ
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Wójt Gminy Czernikowo – Gminny Komisarz Spisowy informuje, że od dnia 18 maja 2021 roku 
gminni rachmistrzowie spisowi próbują telefonicznie kontaktować się z mieszkańcami gminy 
w celu przeprowadzenia spisu powszechnego ( z numeru + 22 828 88 88).

Kontakt odbywa się z numeru kierunkowego +22. Bardzo prosimy o odbieranie telefonów, tak, aby 
rachmistrzowie mogli dokonać spisu. 23 czerwca 2021 roku rachmistrzowie terenowi rozpoczęli wywiady 
bezpośrednie. Jeśli nie spisali się Państwo przez Internet lub telefonicznie, to może odwiedzić Was rachmistrz 
spisowy  (zgodnie z decyzją Dyrektora Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy).Jeżeli ktoś nie chce się spisać 
w powyższy sposób, może zgłosić się w tej sprawie do Urzędu Gminy Czernikowo. Pracownicy Gminnego 
Biura Spisowego pomogą Państwu dokonać spisu przez Internet w siedzibie urzędu. Istnieje możliwość 
dokonania samospisu dzwoniąc pod numer +22 279 99 99 i wybierając opcję „spisz się przez telefon” lub 
przez Internet ( https://spis.gov.pl/ ).

Można również kontaktować się telefonicznie z Urzędem i poprosić o kontakt do rachmistrzów spisowych.
Termin na przeprowadzenie spisu upływa 30 września 2021 roku. Spis powszechny jest obowiązkowy 

dla wszystkich mieszkańców. Odmowa lub brak spisu wiąże się z karami finansowymi. Bardzo prosimy 
o nieodkładanie spisu na ostatnią chwilę. Pracownicy Gminnego Biura Spisowego w Urzędzie Gminy 
Czernikowo są do Państwa dyspozycji.

Gminny Komisarz Spisowy
Wójt Gminy Czernikowo

Tomasz Krasicki

Komunikat

GMINNE BIURO SPISOWE
W CZERNIKOWIE

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 o dofinansowa-
nie w ramach programu prioryte-
towego „Czyste powietrze” na nowe 
źródła ciepła oraz termomoderni-
zację budynków jednorodzinnych 
w znajdującym się w Urzędzie 
Gminy Czernikowo punkcie kon-
sultacyjno–informacyjnym. 

Celem Programu jest popra-
wa efektywności energetycznej 
i zmniejszenie emisji pyłów i in-
nych zanieczyszczeń do atmosfery. 
Narzędziem w osiągnięciu celu jest 
dofinansowanie przedsięwzięć re-
alizowanych przez beneficjentów 
uprawnionych do podstawowego 
oraz podwyższonego poziomu do-
finansowania. 

Poziom podstawowy dofinanso-
wania:

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 dofinanso-
wania:

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. 

W ramach Programu, mieszkańcy 
mogą uzyskać dotację m.in. na:

- wymianę starych, nieefektyw-
nych źródeł ciepła na paliwa stałe;

- termomodernizację budyn-
ków;

- wymianę stolarki okiennej 
i drzwiowej;

- instalację odnawialnych źródeł 
energii.

Beneficjenci programu, mogą 
uzyskać poradę, wypełnić wniosek 
oraz złożyć dokumenty w punk-
cie konsultacyjno–informacyjnym 
w Urzędzie Gminy Czernikowo, 
bez potrzeby wyjazdu do Torunia. 
Każdy mieszkaniec gminy Czerni-
kowo może w przedmiotowym za-
kresie liczyć na pomoc Beaty Gogo-
lińskiej w pokoju nr 27 na drugim 

piętrze Urzędu Gminy Czernikowo. 
W celu sprawnej obsługi zalecamy 
wcześniejszy kontakt telefoniczny 
(pod numerem 883 688 341), pod-
czas którego uzgodniony zostanie 
termin spotkania oraz przekazana 
zostanie informacja o koniecznych 
do przedłożenia dokumentach.

Dodatkowo w ramach utworze-
nia punktu konsultacyjno – infor-

macyjnego odbędą się spotkania 
informujące o zasadach Programu 
„Czyste Powietrze” dla mieszkań-
ców. 

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

BG

„Czyste Powietrze” w Gminie Czernikowo

Informuje się mieszkańców Czernikowo, Czernikówko, Steklinek, 
Witowąż i Wygoda, Gminy Czernikowo że Firma ATEM POLSKA 
Sp. z o.o. działająca w imieniu Inwestora NEXERA Sp. z o.o. reali-

zuje na terenie Gminy Program Operacyjny Polska Cyfrowa polegający 
na dostarczeniu do osób prywatnych oraz firm szerokopasmowego 

Internetu światłowodowego. 
   
Ze względu na to, że prace są prowadzone w granicach działek prywat-
nych, muszą zostać zawarte pisemne zgody z ich właścicielami. Zgody 

będą pozyskiwane przez pracowników Firmy Projektowej ATEM 
POLSKA Sp. z o.o. 

Każda osoba uprawniona do zawierania pisemnej zgody z właściciela-
mi działek posiada oraz powinna mieć przy sobie do okazania pełno-

mocnictwo od 
Inwestora - NEXERA Sp. z o.o. 

 
Upoważnionym do kontaktów z Państwem jest Koordynator Inwestycji 

 Kinga Baranowska 
(e-mail: kinga.baranowska@atem.com.pl)
lub Asystent Projektanta Kacper Sójkowski 
(e-mail: kacper.sojkowski@atem.com.pl)

 
Szczegółowe dane dotyczące realizacji budowy nowoczesnej światło-
wodowej sieci dostępowej w ramach Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa znajdą Państwo pod adresem www.nexera.pl, w zakładce 
profil firmy oraz pod adresem https://www.axians.pl/pl/our-solutions/

sieci-szerokopasmowe/ 
 

DZIĘKUJEMY 
Firma ATEM POLSKA Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000637244, NIP: 5223071643, REGON: 365432395, Kapitał Zakładowy 101 208 800,00 PLN
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W celu odciążenia uczniów 
od noszenia ciężkich 
tornistrów z książkami 

w pierwszym kwartale 2021 r. do 
szkół z terenu Gminy Czerniko-
wo zostały dostarczone szafki dla 
uczniów. Ilość zakupionych szafek 
została uzgodniona z dyrektorami 
na podstawie zgłoszonego zapo-
trzebowania. Wszystkie szafki zo-
stały sfinansowane ze środków wła-
snych Gminy Czernikowo. Modele 
i wymiary skrytek zostały wybrane 
przez dyrektorów placówek. Zaku-
piono:

• 6 szafek dla Szkoły Muzycznej 
(48 skrytek),

• 1 szafkę dla SP w Steklinie (16 
skrytek),

• 1 szafkę dla SP w Makowiskach 
(16 skrytek),

• 12 szafek dla SP w Mazowszu 

(108 skrytek),
• 13 szafek dla SP w Osówce (78 

skrytek),
• 2 szafki dla ZS w Czernikowie 

(12 skrytek)
za łączną kwotę blisko 30 tys. zł.
Tuż po powrocie ze zdalnego 

nauczania 278 uczniów z terenu 
Gminy Czernikowo będzie mogło 
skorzystać z indywidualnych skry-
tek, w których zostawiać będą mo-
gli kurtki, obuwie, teczki z podręcz-
nikami lub przyborami szkolnymi. 
Każdy uczeń otrzyma indywidual-
ną szafkę, zamykaną na patentowy 
kluczyk, która będzie wypożyczona 
bezpłatnie na okres 1 roku szkol-
nego. Szafki posiadają aktualny 
certyfikat zgodności z polskimi 
normami wydany przez Zakład 
Certyfikacji COBRABID-BBC.

ZOS

Szafki dla uczniów

W dniu 1 kwietnia 2021 
r. odbyło się uroczyste 
podpisanie porozumie-

nia z Krajowym Zasobem Nieru-
chomości, które jest początkiem 
na drodze do utworzenia Spo-
łecznej Inicjatywy Mieszkaniowej 
na terenie województwa kujaw-
sko - pomorskiego. Społeczna 
Inicjatywa Mieszkaniowa, to 
nowe rozwiązanie umożliwiają-
ce samorządom budowę miesz-
kań czynszowych we współpracy 
i z finansowym wsparciem pań-

stwa. Program z założenia ma 
zwiększyć dostępność mieszkań 
dla osób o umiarkowanych do-
chodach. Po nowe narzędzie sięga 
właśnie Gmina Czernikowo. Na 
nowym programie zyskać mogą 
przede wszystkim młodzi miesz-
kańcy, których nie stać na budowę 
domu czy zakup mieszkania na 
kredyt.

O wszystkim będziemy infor-
mować Państwa na bieżąco.

UG

Społeczna Inicjatywa 
Mieszkaniowa
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Gminna Biblioteka Publiczna 
w Czernikowie zorganizo-
wała Konkurs z okazji Świa-

towego Dnia Książki i Praw autor-
skich „Ilustracja z mojej ulubionej 
książki”, w którym brały udział 
dzieci z terenu Gminy Czernikowo. 
Miejsce I zajął Szymon Laskowski, 
II -Aleksandra Lipińska, a III - Zu-
zanna Warot.

22 kwietnia obchodzimy Świa-
towy Dzień Ziemi. Biblioteka z tej 
okazji zorganizowała eko-akcję, od-
wołującą się do idei plantcrossingu, 
czyli wymiany roślin. Od 19 kwiet-
nia do Gminnej Biblioteki Publicz-
nej można przynieść swoją roślinkę 
i wymienić na inną. Akcja ma na 
celu zachęcenie do podejmowania 
proekologicznych działań w trosce 
o planetę. Do akcji dołączyło Nad-
leśnictwo Dobrzejewice, przekazu-
jąc nam sadzonki drzewek.

23 kwietnia przypada "Światowy 
Dzień Książki i Praw Autorskich". 
Z tej okazji poprowadziłyśmy zaję-
cia online, w których uczestniczyły 
dzieci z Przedszkola Publicznego 
w Czernikowie oraz Niepubliczne-
go Przedszkola Słoneczko. Zapre-
zentowałyśmy najoryginalniejsze 
książki z biblioteki, przedstawiły-
śmy różne ciekawostki, a na koniec 
- teatrzyk na podstawie wiersza 
„Pali się!” Jana Brzechwy.

W dniach 8-15 maja w całej Pol-
sce organizowany był „Tydzień bi-
bliotek”, mający na celu promocję 

czytelnictwa. Tegorocznym hasłem 
było „Znajdziesz mnie w biblio-
tece”. Od kilkunastu lat Biblioteka 
aktywnie uczestniczyła w tej akcji. 
W obecnej sytuacji nie mieliśmy 
takiej możliwości, w związku z tym 
zorganizowałyśmy akcję promują-
cą czytelnictwo przez osoby znane 
i cenione w lokalnej społeczności 
oraz wszystkich chętnych. Akcja 
polegała na nagraniu krótkiego, 2-3 
minutowego filmiku o sobie i swo-
ich zainteresowaniach czytelni-
czych i zachęceniu mieszkańców do 

sięgnięcia po książkę. W tygodniu 
bibliotek również każdy aktywny 
czytelnik brał udział w losowaniu 
nagrody. Szczęście „uśmiechnęło 
się” do Iwony Wasilewskiej. Dla 
dzieci i młodzieży przygotowały-
śmy również Kryminalną Grę Te-
renową.

Dzięki współpracy z Klubem Se-
nior+, z okazji Dnia Dziecka i XX. 
Ogólnopolskiego Tygodnia Czy-
tania dzieciom, członkowie Klubu 
przeczytali fragmenty bajek z na-
szej biblioteki, które można było 

odsłuchać na naszym profilu na 
facebooku.

Filia w Osówce przeprowadziła 
zajęcia on-line dla kl.”0” i przed-
szkola ze Szkoły Podstawowej 
w Osówce z okazji Dnia Strażaka 
i „Odwiedzin Pszczółki Mai”.

Od czerwca pracownicy biblio-
teki w ramach projektu „Edukacja 
finansowa w bibliotekach publicz-
nych” (FINLIT). prowadzą zajęcia 
w klubie Senior+ o finansach, zaku-
pach i bankowości on-line.

Gminna Biblioteka Publiczna 

otrzymała dotację w ramach pro-
gramu EtnoPolska 2021 na prze-
prowadzenie projektu „Słowiańskie 
lalki: żadanice, karmicielki i mo-
tanki”. Celem zadania jest popu-
laryzacja materialnego i niemate-
rialnego dziedzictwa kulturowego, 
edukacja dzieci i dorosłych o ro-
dzimej tradycji i kulturze, zwłasz-
cza ludowej. Celem szczegółowym 
projektu jest przybliżenie tradycji 
motania lalek słowiańskich oraz 
starodawnego rzemiosła. W sta-
rej tradycji słowiańskiej możemy 
spotkać się z wieloma nadzwyczaj-
nymi obrzędami, przesądami lub 
amuletami, które chroniły przed 
złem, a nawet spełniały życzenia. 
W szczątkowej formie tradycja ro-
bienia magicznych lalek przetrwała 
jedynie na Białorusi. Wyróżniamy 
lalki obrzędowe, ochronne i słu-
żące zabawie. Lalki wykonywane 
są ręcznie, ze skrawków materia-
łu, tasiemek i koronek. W ramach 
projektu uczniowie klas 3 wezmą 
udział w warsztatach, które zosta-
ną przeprowadzone przez Marię 
Śmiechowską. Podczas zajęć dzieci 
dowiedzą się czym są motanki, jak 
się je tworzy, poznają ich historię 
oraz samodzielnie wykonają jedną 
motankę. Projekt dofinansowa-
no ze środków Ministra Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu 
w ramach programu Narodowego 
Centrum Kultury EtnoPolska 2021. 

MS, DZ

Z życia Gminnej Biblioteki Publicznej

Włęcka chata wróci do świetności
Drewniana chata kantora we 

Włęczu, wraz ze znajdują-
cym się niedaleko cmen-

tarzem oraz dzwonnicą, stanowi 
ważny dokument historyczny, po-
twierdzający rozwój osadnictwa 
na terenach ziem polskich na prze-
strzeni XVII i XIX w., związanego 
z osadzaniem menonitów na obsza-
rze od Żuław wzdłuż biegu Wisły 
i jest jedynym tego typu obiektem 
in situ w regionie. Włęcz był jed-
ną z pierwszych wsi menonickich 
lokowanych na terenie ziemi do-
brzyńskiej, zamieszkaną przez spo-
łeczność protestancką. Zachowana 
we Włęczu chata kantora bez wąt-
pienia stanowi obiekt unikatowy, 
o bogatej wartości historycznej, na-
ukowej i kulturowej.

O zaangażowaniu aktywistów 
Stowarzyszenia Czyż-Nie oraz 
władz samorządowych w ratowanie 
chaty – od doraźnych prac ochron-
nych oraz pielęgnowania tradycji 
kulturowych i ludowych na bazie 
infrastruktury, przez dążenia do 
władania nieruchomością i wpisu 
do rejestru zabytków, po poszuki-
wanie źródeł wsparcia restauracji 
obiektu – można by napisać książ-
kę. Już w lipcu zapisane zostaną 
pierwsze karty ostatniego rozdziału 
tej historii – dzięki dofinansowaniu 

przyznanemu przez Wojewódzkie-
go Konserwatora Zabytków prze-
prowadzona zostanie część prac 
przewidzianych w projekcie kon-

serwatorsko-budowanym. 
W ramach tegorocznego etapu 

prac restauracyjnych do wyko-
nania przewidziano całość robót 

związanych z rozbiórką obiektu, 
część robót konserwatorskich (ga-
zowanie elementów drewnianych 
zakwalifikowanych do ponownego 

montażu i do flekowania, żelowa-
nie preparatem owadobójczym, 
ułożenie budulca na przekładkach 
i budowę zadaszenia zabezpiecza-
jącego przed czynnikami atmos-
ferycznymi), a także część robót 
montażowych (wykonanie wykopu 
wąskoprzestrzennego, wykona-
nie fundamentu oraz spoinowanie 
murów kamiennych z kamienia ła-
manego). Pozyskana dotacja to 60 
tys. zł, ale dzięki wyrażeniu przez 
Konserwatora zgody na wykona-
nie wskazanego zakresu robót przy 
udziale sił własnych (Gminny Za-
kład Komunalny) oraz czynu spo-
łecznego wolontariuszy pod kie-
rownictwem konserwatorskim mgr 
Anny Maślak, wykonane zostaną 
prace odpowiadające kosztoryso-
wej wartości ponad 230 tys. zł. 

W przyszłości – po pozyskaniu 
finansowego wsparcia na realizację 
kolejnych etapów robót - obiekt sta-
nie się izbą tradycji i pamięci, peł-
niąc funkcję muzealną. Zamierza 
się tam prowadzić otwarte lekcje 
historii oraz organizować działania 
dotyczące m.in. garncarstwa, tkac-
twa, wikliniarstwa, plecionkarstwa, 
haftu czy sianokosów. Dla ewan-
gelików pełnić będzie natomiast 
funkcję miejsca kultu.

PP



11 KWARTALNIK SAMORZĄDOWY GMINY CZERNIKOWO

Uchwalona 3 maja 1791 r. 
Konstytucja była próbą ra-
towania Rzeczypospolitej 

pogrążonej w niemocy, śmiertelnie 
zagrożonej przez wrogie państwa 
ościenne. Była jednym z pierw-
szych na świecie dokumentów, 
określających stosunki społeczne 
i oddających losy państwa w ręce 
narodu. Choć Konstytucja 3 Maja, 
uchwalona zbyt późno, nie urato-
wała Polski, którą rozgrabiły trzy 
państwa zaborcze, to jednak jej 
idea przetrwała w świadomości 
narodu. W mroku trwającej 123 
lata niewoli wspominano mądrość 
Konstytucji i światłych jej twórców, 
którzy w sile narodu, a nie w łasce 
możnych sąsiadów, upatrywali po-
tęgi państwa. Pamięć Konstytucji 3 
Maja była inspiracją i dla Tadeusza 
Kościuszki, i twórców Legionów 
Dąbrowskiego, i patriotów walczą-
cych w kolejnych zrywach narodo-
wych. Konstytucja 3 Maja była i jest 
moralnym zobowiązaniem dla po-
koleń polskich patriotów. 

Odpowiedzialność za losy na-
szego państwa uświadamia nam 
wszystkim, jak ważna była i jest 
Wspólnota Polaków. Ta mądrość 
towarzyszyła naszym przodkom 
podczas uchwalania Konstytucji 3 
Maja, która po 14 miesiącach upa-
dła w wyniku carskiej interwencji 
i brutalnej przemocy militarnej.

Dziś jednak mamy to szczęście, 
że u naszych granic nie stoi armia 
obcego mocarstwa, a współcze-
sna Targowica jest słaba i rozbita. 
Mamy więc czas na budowę silne-
go państwa, którego nasi przodko-
wie nie mieli. Korzystajmy z niego 
i umacniajmy naszą wspólnotę. 
Wspominajmy i my “majową ju-
trzenkę wolności”. Nie pozwólmy 
już nigdy, by obce siły skłócały nasz 
naród, by obce państwa, a nie wola 
dumnych i wolnych Polaków, decy-
dowały o przyszłości naszej Ojczy-
zny.

Wiwat Maj, Trzeci Maj! Wiwat 
Konstytucja!

3 czerwca 2021 obchodziliśmy 
uroczystość Bożego Ciała. Na uli-
cach czernikowskiej parafii manife-
stowaliśmy przywiązanie do naszej 
wiary i tradycji. Stowarzyszenie 
Związek Jaszczurczy przygotowało 
z tej okazji jeden z ołtarzy, nadając 
mu patriotyczny charakter. Na na-
szych sztandarach nieśliśmy hasło 
Bóg, Honor i Ojczyzna, jako warto-
ści, w oparciu o które chcemy żyć 
i wychowywać nasze dzieci. 

Pełna relacja zdjęciowa każde-
go z wydarzeń dostępna na stronie 
w serwisie Facebook: https://www.
facebook.com/zwiazekjaszczurczy.

Wiwat Maj, Trzeci Maj!
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Wywalczony przed rokiem 
przez Victorię Czerniko-
wo awans do klasy okrę-

gowej uważany był za ogromny 
sukces. Nie brakowało sceptyków 
twierdzących, że Victoria szybko 
wróci do niższej klasy rozgrywko-

wej. Okazało się, że drużyna z Czer-
nikowa nie tylko nie zadomowiła 
się w dolnej części tabeli, ani nawet 
nie została okręgowym „średnia-
kiem” – zespół zajął bowiem so-
lidne, piąte miejsce na osiemnaście 
ligowych drużyn.

Po rozgraniu kompletu spotkań 
Czernikowianie legitymują się bi-
lansem osiemnastu zwycięstw, pię-
ciu remisów i jedenastu porażek. 
Victoria pokazała rywalom, że nie 
odstaje sportowo. Kto wie – może 
w przyszłym sezonie Czernikowia-

nie okażą się jeszcze lepsi?
Sukces drużyny nie byłby możli-

wy, gdyby nie wsparcie sponsorów, 
a zapewne także kibiców, którzy 
zaczynają pozytywnie zaskakiwać 
frekwencją, nawet podczas nie-
korzystnych warunków atmosfe-

rycznych. Trybuny wypełniają fani 
w różnym wieku – od dzieci po 
zagorzalców, pamiętających awans 
Victorii do A-klasy przed siedem-
nastu laty.

PP

Victoria piąta w okręgówce!

Do niecodziennej debaty na 
temat „edukacji zdalnej”, jej 
przebiegu oraz wad i zalet 

doszło 29 kwietnia. W spotkaniu 
brali udział uczniowie – przedsta-
wiciele samorządów uczniowskich 
wszystkich szkół z terenu Gminy 
Czernikowo - oraz przedstawicie-
le władz samorządowych gminy 

w osobach wójta Tomasza Kra-
sickiego, przewodniczącego Rady 
Gminy Czernikowo Rafała Rut-
kowskiego, sekretarz Doroty Czar-
neckiej oraz przewodniczącego Ko-
misji Edukacji, Spraw Społecznych, 
Kultury i Sportu Daniela Świdur-
skiego. Spotkanie odbyło się on-
-line ze względu na stan epidemii. 

Samorządy Szkolne reprezentowała 
blisko dwudziestoosobowa grupa 
uczniów. 

Przedstawiciele władz poka-
zali młodym ludziom, dlaczego 
edukacja jest tak ważna i jakie są 
jej główne założenia, natomiast 
uczniowie – młodzi samorządowcy 

- opowiadali o tym, co dzieje się na 
ich szkolnym podwórku w zakresie 
edukacji zdalnej, jak postrzegają 
swoją rolę, jakie podejmują działa-
nia, a także jakie są ich uczniowskie 
problemy i marzenia. Atmosfera, 
kultura spotkania zdecydowa-
ła o tym, iż było ono dla uczniów 
doskonałą lekcją wiedzy, zaś dla 

drugiej strony okazją do rozmowy 
z młodzieżą i wymiany doświad-
czeń. Władze lokalne zmierzyły się 
z uczniowskim spojrzeniem na ota-
czającą rzeczywistość. 

W przyszłości spotkania te będą 
odbywały się cyklicznie, aby zacie-
śnić współpracę obu samorządów.

ZOS

Spotkanie władz lokalnych 
z samorządami uczniowskimi
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Z przyjemnością pragniemy 
ogłosić rozpoczęcie naboru 
do żłobka w Czernikowie. 

,,Bajkowa Kraina” zaprasza dzieci, 
które ukończyły 20 tydzień życia, 
ale nie ukończyły trzeciego roku 
życia.

Do dyspozycji maluszków 
mamy dwie duże, przestronne 
sale. Opiekę nad dziećmi sprawuje 
wykwalifikowany personel -  opie-
kunki, pomoce opiekunek oraz 
pielęgniarka. Uzupełnieniem tego 
miejsca są różnorodne zabawki 
i akcesoria zapewniające zarówno 
prawidłowy rozwój, jak i wesołą, 
przytulną atmosferę. Dysponuje-
my też sześcioosobowymi wózka-
mi, dzięki którym nasi milusińscy 
mogą korzystać z codziennych spa-
cerów.

Zapewniamy także odpowied-
nie miejsce do zabaw na świeżym 
powietrzu na dobrze wyposażo-
nym placu zabaw przy żłobku oraz 
wyżywienie dzieci składające się 
z pięciu posiłków. Całość przyczy-
nia się do tego, że dziecko bardzo 
łatwo się adaptuje i przychodzi do 
nas z uśmiechem.

Rekrutacja odbywać się będzie 
od 28 czerwca 2021 r. do 23 lipca 
2021 r. Dokumenty rekrutacyjne 
przyjmowane będą w Biurze Re-
krutacji w Urzędzie Gminy Czer-
nikowo (pokój nr 24, poniedzia-
łek, wtorek, czwartek od 7.00 do 
15.00, środa od 7.00 do 17.00, pią-
tek od 7.00 do 13.00) lub w Żłobku 

,,Bajkowa Kraina” w Czernikowie 
w godz. 7.00 do 17.00, a także  elek-
tronicznie na adres e-mail: info@
czernikowo.pl lub zlobek@czerni-
kowo.pl.

Dodatkowe informacje uzyskać 
można w Biurze Rekrutacji lub 
w żłobku, a także pod nr tel. 54-
287-50-01 wew. 38 i nr tel. 537 831 
167. Do dokumentów należy dołą-
czyć zaświadczenie o zatrudnieniu, 
prowadzeniu działalności gospo-
darczej (zaświadczenie z CEIDG), 
zaświadczenie o zarejestrowaniu 
jako osoba bezrobotna lub w przy-
padku braku rejestracji w PUP 
oświadczenie osoby biernej za-
wodowo. Szczegółowe informacje 
o kryteriach rekrutacji zawarte są   
w regulaminie rekrutacji zamiesz-
czonym w załączniku.

Inwestycja realizowana jest 
w związku z uzyskaniem dofinan-
sowania: 

a. projektu pn. „Budowa miejsca 
opieki nad dziećmi do lat 3 w miej-
scowości Czernikowo” realizowa-
nego w ramach Osi priorytetowej 
6 Solidarne społeczeństwo i konku-
rencyjne 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) ze środ-

ków Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Kujawsko 
- Pomorskiego na lata 2014-2020;

b. projektu pn. „Tworzenie no-
wych miejsc opieki nad dziećmi do 
lat 3 na terenie gminy Czernikowo 
poprzez utworzenie żłobka” reali-
zowanego w ramach Osi Prioryte-
towej 8. Aktywni na rynku pracy, 
Działania 8.4 Godzenie życia za-
wodowego i rodzinnego, Poddzia-
łania 8.4.2 Rozwój usług opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3 w ramach 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Kujawsko-Po-
morskiego na lata 2014-2020;

c. projektu pn. „Budowa miej-
sca opieki nad dziećmi do 3 lat 
w miejscowości Czernikowo” reali-
zowanego w ramach resortowego 
programu rozwoju instytucji opieki 
nad dziećmi do lat 3 „Maluch +” 
2020 ze środków Ministerstwa Pra-
cy i Polityki Społecznej;

d. programu Ministerstwa Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecznej 
na rzecz rozwoju instytucji opie-
ki nad dziećmi w wieku do lat 3 
MALUCH + 2021 Moduł 2 – ,,Za-
pewnienie funkcjonowania miejsc 
opieki nad dziećmi w wieku do lat 
3 tworzonych przez jednostki sa-
morządu terytorialnego”.

JZ

Rusza rekrutacja do żłobka

W środę, 9 czerwca 2021 
roku, odbyło się spo-
tkanie konsultacyjne 

z członkami ochotniczych stra-
ży pożarnych w sprawie projek-
tu Ustawy o OSP, którego gmina 
Czernikowo miała zaszczyt być go-

spodarzem.
W wydarzeniu wzięli udział Za-

stępcy Kujawsko-Pomorskiego Ko-
mendanta Wojewódzkiego st. bryg. 
Sławomir Herbowski oraz st. bryg. 
Robert Wiśniewski, Komendant 
Miejski PSP w Toruniu st. bryg. 

Sławomir Reszkowski oraz jego za-
stępca, st. bryg. Rafał Świechowicz, 
a także przedstawiciele OSP z po-
wiatu toruńskiego, chełmińskiego 
wąbrzeskiego, lokalni samorządow-
cy, komendanci powiatowi powia-
tu chełmińskiego i wąbrzeskiego, 

przedstawiciele Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych oraz funk-
cjonariusze KM PSP w Toruniu.

Na spotkaniu st. bryg. Sławomir 
Herbowski szczegółowo omówił 
zapisy i przedstawił główne cele 
projektu ustawy, po  czym nastą-

piły konsultacje, podczas których 
druhowie przedstawiali swoje spo-
strzeżenia, uwagi i pomysły. Wiele  
poruszanych przez druhów OSP te-
matów, zostało wyjaśnionych przez  
Zastępców Kujawsko-Pomorskiego 
Komendanta Wojewódzkiego.   UG

Spotkanie konsultacyjne członków OSP
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Dobiega końca rekrutacja 
do Liceum, Technikum 
i Branżowej Szkoły I Stop-

nia - podania nadal można składać 
w sekretariacie szkoły w formie pa-
pierowej, ponieważ nie należymy 
do toruńskiego systemu rekrutacyj-
nego. Cieszy nas, że sporo uczniów 
jest zainteresowanych nauką u nas. 
Nasza szkoła w tak krótkim czasie 
przybrała wizerunek najnowocze-
śniejszej placówki w regionie. Jest 
w tym twierdzeniu wiele racji, po-
nieważ wszystkie sale lekcyjne są 
wyposażone w najnowocześniej-
sze multimedia. Dysponujemy 
specjalistycznymi pracowniami 
zawodowymi, z pięcioma informa-
tycznymi i dwoma logistycznymi. 
Bogato wyposażone są pracownie 
ogólnokształcące. Posiadamy wła-
sne ośrodki egzaminacyjne. Zda-
walność egzaminów zawodowych 
wynosi 100%. 

Informacja o ofercie szkół na rok 
2021/2022:

Liceum Ogólnokształcące im. 
Mikołaja Kopernika w Czernikowie

Po ukończeniu szkoły uczeń 
uzyskuje wykształcenie średnie 
ogólne, a po zdaniu egzaminu ma-

turalnego otrzymuje świadectwo 
dojrzałości.
4-letnie liceum o profilu kosmetycznym

• Przedmioty rozszerzone: język 
polski, język angielski, biologia

• Przedmioty uzupełniające: 
edukacja kosmetyczna, edukacja 
prozdrowotna

• Dodatkowo: Warsztaty kosme-
tyczne
przedmioty brane pod uwagę podczas 
rekrutacji: język polski, język angiel-
ski, chemia, biologia.

4-letnie liceum o profilu psychologiczno-
-pedagogicznym

• Przedmioty rozszerzone: język 
polski, język angielski, wos

• Przedmioty uzupełniające: 
podstawy psychologii, podstawy 
pedagogiki

• Dodatkowo: zajęcia warsztato-
we w przedszkolu
przedmioty brane pod uwagę podczas 
rekrutacji: język polski, język angiel-
ski, historia, wos

Technikum im. Mikołaja Kopernika 
w Czernikowie

Nauka trwa 5 lat. Po ukończeniu 
szkoły uczeń uzyskuje wykształ-
cenie średnie ogólne, a po zdaniu 

egzaminu zawodowego z poszcze-
gólnych kwalifikacji uczeń uzysku-
je stopień technika informatyka, 
technik logistyka. Można też kon-
tynuować następnie naukę jak po 
liceum. Jest też możliwość podej-
ścia do matury.

Technik Informatyk - kwalifikacje: 
INF.02 - Montaż i eksploatacja sys-
temów komputerowych, urządzeń 
peryferyjnych i sieci; INF.03 - Pro-
gramowanie, tworzenie i admini-
strowanie stronami internetowymi 
i bazami danych; przedmioty brane 
pod uwagę podczas rekrutacji: ję-
zyk polski, język angielski, mate-
matyka, informatyka

Technik logistyk - kwalifikacje: 
SPL.01 – Obsługa magazynów, 
SPL.04 – Organizacja transportu; 
przedmioty brane pod uwagę pod-
czas rekrutacji: język polski, język 
angielski, chemia, biologia

Branżowa Szkoła I stopnia im. Mikołaja 
Kopernika w Czernikowie

Nauka trwa 3 lata w dualnym 
systemie kształcenia (klasa wielo-
zawodowa)

Ukończenie umożliwia uzyska-
nie kwalifikacji zawodowych w wy-
branym kierunku kształcenia.

• Wykształcenie ogólne zdoby-
wasz w szkole.

• Kształcenie zawodowe teore-
tyczne odbywa się w Ośrodku Do-
kształcania i Doskonalenia Zawo-
dowego we Włocławku

• Praktyczne kształcenie zawo-
dowe realizowane jest w zakładach 
pracy u wybranych pracodawców

Tytuł technika można zdobyć po 
uzupełnieniu wykształcenia śred-
niego oraz wybranych kwalifikacji 
zawodowych.

Szkoła może kształcić w na-
stępujących zawodach: cukiernik, 
elektromechanik pojazdów sa-
mochodowych, elektryk, fryzjer, 
kucharz, magazynier logistyk, me-
chanik pojazdów samochodowych, 
murarz- tynkarz, piekarz, rolnik, 
sprzedawca, stolarz, ślusarz.

Najnowocześniejsza przyjazna szkoła dla 
Ciebie dodatkowo oferuje:

• wszystkie sale lekcyjne wypo-
sażone w multimedia, w tym pro-
jektory, telewizory 65” , monitory 
interaktywne,

• 5 najnowocześniejszych pra-
cowni informatycznych połączo-
nych światłowodowo i wyposa-
żonych we wszystkie urządzenia 

peryferyjne,
• bogato wyposażony ośrodek 

egzaminacyjny,
• 2 najnowocześniejsze pra-

cownie logistyczno-informatyczne 
z profesjonalnym oprogramowa-
niem logistycznym i spedycyjnym,

• darmowy dostęp do oprogra-
mowania OFFICE 365,

• dostęp do szkolnej poczty 
e-mail i e-dziennika,

• pomoc w znalezieniu praco-
dawców na praktyki i staże,

• dojazdy do szkoły,
• pomoc w zaopatrzeniu się 

w podręczniki,
• pomoc w czasie pandemii, wy-

posażając ucznia w sprzęt i internet,
• ogromną liczbę zajęć pozalek-

cyjnych,
• kursy dające nowe umiejętno-

ści,
• darmowe kursy na prawo  

jazdy,
• liczne wyjazdy i wycieczki,
• zapewnienie poczucia bezpie-

czeństwa i komfortu.
AS 

Rekrutacja do czernikowskiego 
Zespołu Szkół
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W marcu, po srogim lutym, 
zabraliśmy się za po-
szukiwanie materiałów 

do płotu. Kilka razy ogławialiśmy 
drzewa wierzbowe w poszukiwaniu 
witek na faszynę. Spotkaliśmy się 
by zbudować fragment płotu i je-
steśmy bardzo zadowoleni z rezul-
tatu. Poprowadziliśmy i będziemy 

prowadzić warsztaty dla uczniów 
z wyplatania ogrodzenia. Byliśmy 
także spalić marzannę przy chacie 
włęckiej i złożyliśmy symboliczne 
życzenia - chodzenie z kogutkiem. 
Wraz z Gminą Czernikowo i Gmin-
nym Zakładem Komunalnym bę-
dziemy dokonywać demontażu 
chaty. Zapraszamy do współpra-

cy i do pomocy w finansowaniu 
przedsięwzięcia.

Jednocześnie przygotowujemy 
łódź do uczestnictwa m. in. w wio-
sce średniowiecznej, nocy kupały 
i Festiwalu Wisły.

Rozpisaliśmy naszą inicjatywę 
ratowania chaty włęckiej i opie-
ki nad trzema zabytkami – chatą, 

cmentarzem i dzwonnicą – do kon-
kursu „Rodzynki z pozarządówki”. 
W maju zwraz z GZK dokończyli-
śmy infrastrukturę niezbędną do 
uroczystego otwarcia ogrodzo-
nego cmentarza, na co pieniądze 
otrzymaliśmy z Budżetu Obywa-
telskiego Powiatu Toruńskiego. 
Wykonaliśmy trzy przęsła metodą 

przeplatania wikliny - jak za daw-
nych lat - i byliśmy z siebie dumni. 
Wykonaliśmy także próbę płotu 
ze sztachet. Zawiesiliśmy dzwon, 
zamontowaliśmy ławy i krzesła 
i wreszcie przyszło długo oczekiwa-
ne podsumowanie. Dziękujemy ze-
społowi artystycznemu Czyż-nie za 
naprędce przygotowany program 
artystyczny. Stroje - poza uszytymi 
- wypożyczyliśmy od zespołu lu-
dowego ze Świedziebni. Były prze-
mówienia reprezentantów powiatu 
toruńskiego (Kazimierz Kaczmarek 
i Andrzej Pabian), gmin Czerni-
kowo (Tomasz Krasicki) i Obrowo 
(Andrzej Wieczyński), naszego 
Stowarzyszenia Czyż-nie (wicepre-
zes) i SGZD (Ryszard Bartoszew-
ski), Nadwiślańskiej Organizacji 
Turystycznej (Marcin Karasiński) 
a potem odsłonięcie tablicy i dzwo-
nu (z udziałem Jurka Zglinickiego), 
obwieszczenie dzwonem otwarcia, 
demonstracja planowanego płotu, 
kilka piosenek i poczęstunek „me-
nonicki” na nowych ławach. Do 
tego wizyta w Osieckiej Izbie Tra-
dycji i śpiewy przy chacie do wie-
czora.

Stowarzyszenie Czyż-nie z UG 
zaproponowało kolejną rundę ro-
dzinną - rajd pieszy lub rowerowy 
„Czyż-nie warto objechać NATURĘ 
2000 - tereny nadwiślańskie Gminy 
Czernikowo”. Po ubiegłorocznym 
obejściu (objechaniu) jeziora Ki-
jaszkowo – w tym zaproponowali-
śmy w dniach 28 maja - 6 czerwca 
szlak nadwiślańskimi fragmentami 
ciekawych miejsc w gminie.

DC

Czyż nie warto działać 
ze Stowarzyszeniem „Czyż-nie”?

W dniu 8 czerwca 2021 
roku, w obecności człon-
ka Zarządu Wojewódz-

twa Kujawsko-Pomorskiego Anety 
Jędrzejewskiej, dokonano uroczy-
stego wręczenia czeków symboli-
zujących powierzenie przez Stowa-
rzyszenie Lokalna Grupa Działania 
Gmina Dobrzyńskich Region Połu-
dnie grantów na realizację klubów 
młodzieżowych. Jednym z podmio-
tów, który otrzyma wsparcie, jest 
UKS Akademia Młodego Piłkarza 
z Czernikowa.

Projekt „AMP dla wszystkich” 
realizowany będzie w drugim pół-
roczu bieżącego roku. Dzięki 50 
000,00 zł przyznanego wsparcia 
umożliwi aktywizację społeczno-
-edukacyjną dzieci w wieku 5-15 
lat, które zagrożone są ubóstwem  
i wykluczeniem z tym związanym. 
Projekt zakłada wsparcie procesu 
edukacyjnego przez pomoc w nauce 

i przezwyciężanie trudności szkol-
nych; wzmocnienie procesu inte-
gracji ze społeczeństwem; kształ-
towanie umiejętności w zakresie 
pełnienia ról społecznych, rozwój 
zdolności interpersonalnych i po-
staw prospołecznych; wzmocnienie 
poczucia własnej wartości i do-
starczenie pozytywnych wzorców 
zachowań oraz zapewnienie bez-
piecznych form spędzania czasu 
wolnego, rozwój talentów i zain-
teresowań. Kilkunastu młodych 
ludzi weźmie udział w projekcie 
obejmującym zajęcia piłkarskie, za-
jęcia edukacyjne (m.in. językowe) 
oraz specjalistyczne poradnictwo 
psychologiczne. Dzieci będą miały 
zapewnione m.in. sprzęt sportowy 
oraz wypełnioną turniejami, kon-
kursami i wszechstronnymi trenin-
gami ścieżkę futbolowego rozwoju.

PP

Grant z LGD dla młodych amatorów futbolu
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W ramach promocji Szko-
ły Muzycznej I stopnia 
w Czernikowie zorgani-

zowane zostały koncerty przedre-
krutacyjne. Gościliśmy uczniów 
klas I – III z sąsiadujących szkół 
m.in. SP Czernikowo, SP Działyń, 
SP Osówka, SP Makowiska, SP Ma-
zowsze, SP Steklin. Koncerty zostały 
poprowadzone przez Monikę Du-
najską – nauczyciela skrzypiec oraz 
Roberta Józefowicza – nauczyciela 
waltorni. Na scenie zaprezentowali 
się uczniowie różnych specjalności: 
trąbki, saksofonu, waltorni, fletu 
poprzecznego, puzonu, saksofonu, 
klarnetu, skrzypiec, wiolonczeli, 
kontrabasu, fortepianu, akordeonu, 
perkusji. Dzieci aktywnie uczestni-
czyły w wydarzeniu, wykazując się 
dużą wiedzą na temat instrumen-
tów muzycznych, i odpowiadały 
na pytania prowadzących. Każdy 
z publiczności otrzymał ulotkę 
promującą naszą placówkę. Mamy 
nadzieję, że zachęciliśmy do nauki 
w naszej szkole i że spotkamy pod-
czas zajęć we wrześniu.

17 maja Joanna Olczyk zorgani-
zowała konkurs dla klasy wiolon-
czeli. Dzieci brały udział w quizie 
oraz wspólnymi siłami tworzyły 
plakat informujący, w jaki sposób 
należy ćwiczyć grę na instrumen-
cie. Nie obyło się bez drobnych 
upominków, sfinansowanych dzię-
ki wpłatom na Radę Rodziców, 
a także słodkiego poczęstunku

Ten rok szkolny był inny niż 
wszystkie. Zarówno uczniowie, 
jak i nauczyciele musieli zmie-
rzyć się ze zdalnym nauczaniem. 

W związku z powyższym w tym 
roku nie było egzaminów końco-
worocznych. Uczniowie zagrali na 
koncertach podsumowujących rok 
szkolny 2020/2021. Na scenie za-
prezentowali się uczniowie wszyst-
kich specjalności od najmłodszych 
do dyplomantów. Dla niektórych 
był to pierwszy występ na scenie, 
z którym świetnie sobie poradzi-
li. Każdy z uczestników otrzymał 
słodki upominek, publiczność na-
tomiast nagrodziła wszystkich wy-
stępujących gromkimi brawami. 

Miło nam poinformować, że 
mimo pandemii nasi uczniowie 
brali udział w licznych konkursach, 
zdobywając nagrody. Wszystkim 
serdecznie gratulujemy i dziękuje-
my za reprezentowanie szkoły na 
zewnątrz. Poniżej zamieszczamy 
listę Konkursów wraz z wynikami.

Konkurs Muzyki Filmowej:
Kategoria solista:

III miejsce – Sumińska Zuzanna;
II miejsce – Dobrowolska Kinga;
Wyróżnienia: Dąbrowska Natalia, 

Jeżewska Wiktoria, Skopińska Mar-
celina, Biernat Lena, Kańczewski 
Igor, Baranowska Aleksandra, Gi-
zela Hubert.

Kategoria zespół:
II miejsce – Zuzanna Górska, 
Aleksandra Kulik, Jakub Bąk;
III miejsce – ,,Duoviolinki’’ 
Marcelina Skopińska, 
Zuzanna Sumińska;
Wyróżnienie: Natalia 
Dobrowolska, 
Kinga Dobrowolska.

VII. Konkurs Wiolonczelowo – Kontraba-
sowy:

II miejsce – Paweł Lewandowski ;
Wyróżnienie: Kornelia 
Wiśniewska

VII. Leżajski Konkurs Kultury Muzycz-
nej:

Nagroda III stopnia – Laura 
Borkowska

IV. Międzyszkolne Przesłuchania Klas 
Skrzypiec i Altówki:
„PRELUDIUM KONKURSOWE VIOLE I VIO-
LINKI 2021”

I miejsce – Zuzanna Sumińska.

W amfiteatrze Muzeum Etno-
graficznego w Toruniu 17 czerwca 
odbyła się doroczna gala Nagród 
Marszałka Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego. Te najbardziej 
prestiżowe regionalne wyróżnienia 
przyznano już po raz dwudziesty. 
W kategorii „Edukacja” nagrodę 
(wspólnie z Filią w Lubiczu Szkoły 
Muzycznej I Stopnia w Chełmży, 
Publiczną Szkołą Muzyczną I Stop-
nia w Osieku nad Wisłą i Publiczną 
Szkołą Muzyczną I Stopnia w Gór-
sku) odebrała Szkoła Muzyczna 
I Stopnia w Czernikowie, którą re-
prezentował dyrektor Jan Miś.

SB

Koncertowy rok Szkoły Muzycznej
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Co słychać w Zespole Szkół w Czernikowie?

Zespół Szkół w Czernikowie 
ma się dobrze. Odbyły się 
egzaminy zawodowe, matury 

i egzaminy klas ósmych. Przygo-
towaliśmy uczniów szkoły bran-
żowej, technikum i podstawówki 
do wszystkich wyzwań. Kto chciał 
się uczyć - mógł skorzystać z ofert 
nauczycieli, z systematycznych 
i doraźnych konsultacji. Wsparcie 
ze strony psychologa i pedagogów 
także było znaczne. Oczywiście 
zdajemy sobie sprawę, że część 
uczniów „zgubiliśmy” w zdalnym 
nauczaniu. Kto podejmie wyzwania 
i przyjmie wyciągniętą rękę do po-
mocy - zobaczymy.

Czas pandemii wykorzysta-
liśmy (z powodu pustych klas) 
w obydwu budynkach na remonty. 
Odnowiono pięknie dwie sale na 
Gimnazjalnej 1. Razem z uczniami 
został odnowiony i zaadaptowany 
kącik wypoczynkowy na korytarzu 
na I piętrze. Zostało przygotowa-
ne stanowisko pod nową klaso-
pracownię. W SP na Szkolnej 15 

odremontowano wejście, korytarz 
wejściowy i cały korytarz na par-
terze niskim oraz poprawiono mur 
graniczny z WSH-U pod mural na 
100-lecie urodzin Patrona, odno-
wiono gablotę ze starym sztanda-
rem szkoły i zakupiono gablotę do 
nowego sztandaru.

Mamy teraz w Zespole Szkół 
w Czernikowie dwóch wspaniałych 
patronów - poetę, grafika i żołnie-
rza AK, uczestnika powstania war-
szawskiego Krzysztofa Kamila Ba-
czyńskiego i wybitnego astronoma, 
ekonomistę, naukowca Mikołaja 
Kopernika. Mamy kogo stawiać za 
przykład młodzieży. Powstało logo 
Technikum i Szkoły Branżowej 
z Kopernikiem, napis przy wejściu, 
banery, plakaty, uczczono urodziny 
Kopernika. Realizujemy działania 
na 100-lecie urodzin Baczyńskie-
go; mamy kalendarze, mieliśmy 
konkursy plastyczne, recytatorskie. 
Ponad 30 uczniów z różnych szkół 
wzięło udział w woj. konkursie re-
cytatorskim „Znów wędrujemy 
ciepłym krajem…”. A na konkurs 

„Rzeczy niepokój” wpłynęło kilka-
dziesiąt prac.

W SP im. K.K. Baczyńskiego, 
poza remontami wspomnianymi 
powyżej, wre praca. Uczniowie 1-3 
pracowali w II półroczu głównie 
w szkole. Dzieci uczestniczyły w po-
kazie talentów, w święcie Patrona, 
w konkursach wiedzy o Patronie, 
plastycznych, recytatorskich, wy-
stawach, skromnym przywitaniu 
Wiosny i w świętach majowych. 
Była wystawa płazów w szkole i wy-
stawa plastyczna obrazów Krystyny 
Melity i Jacka Kamińskiego oraz 
wystawy pokonkursowe. Klasy 4-8 
do połowy maja uczyły się zdalnie. 
Dzieci brały udział w życiu szkol-
nym zdalnie przysyłając prace na 
Dzień Żołnierzy Niezłomnych, 
Urodziny Patrona, Święta Wielka-
nocne, Majowe Święta. Niektórzy 
powrócili do nauki stacjonarnej 
z mieszanymi uczuciami (niepo-
trzebnymi obawami o rozliczenie 
okresu nauczania zdalnego), wyol-
brzymiając i demonizując moment 

spotkania „w realu”. 
1 czerwca poświęciliśmy na 

zabawy i integrację, 9 czerwca 
uczciliśmy dzień przyjaźni. Szko-
ła brała udział w regionalnym 
konkursie historycznym o Ziemi 
Dobrzyńskiej (III m-ce - Marcin 
Czarnecki, I – Mateusz Urbański). 
W Regionalnym Konkursie „Do-
brze, ziemio...” Nagrodę Jury oraz 
Wyróżnienie Dyrektora otrzymała 
Julia Szostak, nagrodę - wyróżnie-
nie Kacper Węderlich i Franciszek 
Lewandowski, wyróżnienie zaś: 
Zuzanna Trendewicz i Zuzanna 
Górska. W woj. konkursie recy-
tatorskim „Znów wędrujemy cie-
płym krajem” Grand Prix zdobyła 
Julia Murszewska; wyróżnienia 
były dla Oliwii Ruszkowskiej, Ali-
cji Nowickiej, Karoliny Maćkie-
wicz, Franciszka Lewandowskiego. 
Nagrody otrzymali:, Julia Szostak, 
Maja Rybska. W konkursie regio-
nalnym plastycznym i fotograficz-
nym „Zabytki drewniane Ziemi 
Dobrzyńskiej” także mamy wyróż-
nienia i nagrody (w fotograficznym 

m.in. M. Krupińska, K. Kamińska, 
M. Czarnecki, J. Nowicka, M. Buła-
kowski, w plastycznym - nagrody: 
Hanna Jaworska, Zofia Hajne, Zofia 
Mikołajczyk, wyr m.in. J. Nowic-
ka). M. Bułakowska i Z. Trendewicz 
brały udział w woj. Konkurs Recy-
tatorskim w Szafarni. Dziewczynki 
oraz T. Stankiewicz - w konkursie 
recytatorskim „Dom ze słów”, Z. 
Bojarska - w IX. Konkursie Recy-
tatorskim w Gronowie. Uczniowie 
klas 4-6 biorą udział w projekcie 
edukacyjnym „Na chłopski rozum 
- Edukacyjna Gra Wiejska”. Solistki 
Julia Nowicka, Karolina Maćkie-
wicz, Amelia Lewandowska, Aga-
ta Majewska występują one-line, 
zdobywają nagrody i wyróżnienia 
w konkursach piosenki. Natomiast 
w naszych szkolnych koncertach 
okolicznościowych na Facebooku 
brały jeszcze udział Zuzanna Tren-
dewicz, Amelia Zalewska, Antonia 
Stepinska, Lena Lewandowska, 
i Amelia Auguścińska.

DC

Trudny, pandemiczny okres 
skutkuje brakiem możliwo-
ści organizacji imprez oko-

licznościowych oraz spotkań ma-

sowych, konsekwencją czego jest 
brak zainteresowania korzystaniem 
przez społeczeństwo z świetlic 
wiejskich. Ów czas członkinie Koła 

Gospodyń Wiejskich w Witowążu 
oraz druhowie miejscowej Ochot-
niczej Straży Pożarnej postanowili 
wykorzystać na odświeżenie wyglą-

du świetlicy wiejskiej w Witowężu. 
Spotykając się w nielicznych 

grupach wykonali oni prace po-
legające na odmalowaniu ścian 

wewnętrznych, zmianie wystroju 
świetlicy oraz przebudowie za-
plecza kuchennego polegającej na 
montażu nowego zlewozmywaka 
z baterią oraz modernizacji zabu-
dowy kuchennej. Zakup farb oraz 
materiałów wykorzystanych przy 
malowaniu świetlicy został sfinan-
sowany ze środków Gminy Czer-
nikowo. Zakup zlewozmywaka 
z baterią został dokonany z dotacji 
przyznanej KGW Witowąż przez 
Agencję Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa. Należy mieć 
nadzieję, iż wkrótce obostrzenia 
zostaną zniesione i społeczeństwo 
wróci do korzystania z odnowionej 
świetlicy.                  

KGW

Gospodynie i druhowie z Witowąża w społecznym czynie
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Czernikowski Zespół Szkół 
im. M. Kopernika, w skład 
którego wchodzą m.in. 

Technikum oraz Branżowa Szkoła 
I stopnia, nieustannie się rozwija. 
W grudniu 2019 r. Gmina Czerni-
kowo podpisała umowę na reali-
zację projektu pn. „Rozwój kształ-
cenia zawodowego w Technikum 
i Branżowej Szkole w Czerniko-
wie”, współfinansowanego z Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego. 
W latach 2019-2021 sfinansowano 
szereg zadań, m.in. przedmiotowe 
wyposażenie pracowni logistycz-
nej i informatycznych obejmujące 
m.in. komputery stacjonarne oraz 
All-In-One, zestawy naprawcze, ro-

utery, switche, laptopy, projektory, 
telewizory, drukarki, skanery, urzą-
dzenia wielofunkcyjne, aparaty cy-
frowe, ploter, tablice interaktywne 
oraz specjalistyczne oprogramowa-
nie, realizację doradztwa zawodo-
wego w technikum i szkole branżo-
wej, organizację dodatkowych zajęć 
pozalekcyjnych, wsparcie kształce-
nia zawodowego nauczycieli (stu-
dia podyplomowe i kursy), mie-
sięczne płatne staże uczniowskie, 
kursy dla uczniów pozwalające 
zdobywać dodatkowe uprawnienia 
(prawo jazdy, barmański, obsługa 
kas fiskalnych, kurs operatora wóz-
ków jezdniowych).

Z powodu pandemii Covid-19 

realizacja projektu została wydłu-
żona do końca grudnia 2021 r. Nie-
obecność uczniów w szkole utrud-
niła prowadzenie dodatkowych 
zajęć z matematyki technicznej 
i j. angielskiego. Obecnie realizo-
wane są specjalistyczne kursy dla 
uczniów. Zakończono kurs bar-
mański, prowadzony przez Ogól-
nopolską Szkołę Barmanów. Cały 
projekt wart jest 1 034 950,00 zł, 
z czego dofinansowanie unijne wy-
nosi 879 707,50 zł. 

Gmina Czernikowo może po-
chwalić się także kolejnym sukce-
sem - Zespół Szkół w Czernikowie 
uzyskał ponownie unijny grant. 

Lada moment podpisana zostanie 
umowa o dofinansowanie projek-
tu pn. „Rozwój kształcenia zawo-
dowego w Technikum i Branżo-
wej Szkole w Czernikowie – nowe 
spojrzenie”. Jest on kontynuacją 
poprzedniego projektu edukacyj-
nego. Wartość całkowita to 1 211 
760,00 zł, z czego dofinansowanie 
z EFS wyniesie 1 090 584,00 zł. 
Wsparciem zostanie objętych 160 
uczniów Technikum i Branżowej 
Szkoły w Czernikowie. W projek-
cie zaplanowano zajęcia dodatko-
we dla uczniów, kursy KKZ, kursy 
specjalistyczne dla uczniów (prawo 
jazdy, barmański, kosmetyczny, 
obsługa kas fiskalnych z fakturo-

waniem, kurs operatora wózków 
jezdniowych), wyposażenie pra-
cowni logistycznej i doposażenie 
pracowni informatycznej, płatne 
staże dla 90 uczniów technikum, 
studia podyplomowe dla nauczy-
cieli. Projekt będzie realizowany do 
końca czerwca 2023 r.

Dzięki wsparciu unijnemu Ze-
spół Szkół w Czernikowie jest jedną 
z najlepiej wyposażonych i techno-
logicznie rozwiniętych szkół w tej 
części województwa, a nie jest to 
koniec planów rozwojowych. 

MZ

Nowe spojrzenie na rozwój 
kształcenia w Zespole Szkół
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Uczniowie kl. VII i VIII brali 
udział w projekcie „Procen-
towy zawrót głowy”, finan-

sowanym przez Fundację mBan-
ku. W trakcie zajęć rozwiązywali 
zadania praktyczne dotyczące ob-
niżek i podwyżek procentowych, 
analizowali oraz tworzyli diagramy 
słupkowe i kołowe. Mierzyli się 
z zadaniami związanymi z obli-
czaniem podatku VAT od produk-
tów spożywczych, elektronicznych 
lub odzieży. Zajęcia związane były 
także ze stężeniami procentowy-
mi roztworów. Uczniowie tworzyli 
budżet domowy oraz rozwiązywali 
zadania związane z kosztami re-
montu mieszkania. Siódmoklasi-
ści przygotowali również lapbooki 
związane z procentami. W czerw-
cu, w ramach projektu, zaplanowa-

ny jest wyjazd do Torunia i zajęcia 
z pracownikiem mBanku. Aktyw-
nie na rzecz projektu, pracowały 
uczennice z klasy VII: Julia Jachow-
ska, Klaudia Kalinowska, Amelia 
Klimek, Nikola Borowicz i Lidka 
Winnicka. 

25 maja odbył się rajd rowerowy 
do Czernikowa, którego uczestni-
kami było 12 uczniów z VI klasy. 
Trasa liczyła ok. 25 km. Głównym 
celem wycieczki była odbudowa 
relacji rówieśniczych po długim 
czasie pandemii. Podczas jazdy 
uczniowie przestrzegali zasad bez-
pieczeństwa, zwracali uwagę na mi-
jane elementy krajobrazu. W Czer-
nikowie spędzili czas w przyjemnej 
i przyjacielskiej atmosferze.

Od 23 marca odbywają się cy-
kliczne wyjazdy na basen do To-

runia. Grupa wyjazdowa liczy 15 
osób. Wyjazdy zostały zorganizo-
wane w ramach projektu „Umiem 
pływać”. Uczniowie w wodzie 
kształtują nawyki prozdrowotne, 
ćwiczą odwagę i systematyczność. 
Czas spędzony w wodzie daje 
wszystkim uczestnikom korzyści 
zdrowotne, wiele radości i przyjem-
nych wrażeń.

11 maja, grupa uczniów z klasy 
VIII wzięła udział w uroczysto-
ściach odsłonięcia dzwonu i tablicy 
we Włęczu przy cmentarzu ewan-
gelickim. Uczestnicy wysłuchali 
historii o cmentarzu, a także obej-
rzeli występ grupy Stowarzyszenia 
„Czyż-nie”. 

AS, ML, MP

Wieści ze Szkoły Podstawowej w Steklinie

Dzieci z III klasy Szkoły Pod-
stawowej w Osówce, pod 
opieką Klaudii Janczew-

skiej, brały udział w ogólnopolskim 
projekcie edukacyjnym „Wierszem 
i rysunkiem o mojej małej ojczyź-
nie”, zorganizowanym przez Zespół 

Szkolno-Przedszkolny im. Jana 
Pawła II w Bronowie. Koordynator-
kami projektu były Anna Borówka 
i Dorota Niesyt, a głównym celem 
całego przedsięwzięcia było doce-
nienie i zauważenie piękna najbliż-
szej okolicy. 

W pierwszym etapie ucznio-

wie dostarczyli własne propozycje 
wiersza i ilustracji dotyczących 
Osówki. Pomysłów było co niemia-
ra, a prace okazały się być napraw-
dę piękne. Następnie, na podstawie 
wszystkich zgromadzonych prac, 
utworzony został jeden wspólny 
wiersz i kolaż ilustracji. W projek-

cie brały udział szkoły i przedszkola 
z całej Polski, co łącznie oznaczało 
ponad 55 placówek. Efektem koń-
cowym było wykreowanie wirtual-
nej książki, która z pewnością po-
zwoliła naszym dzieciom docenić 
przyrodę i historię swojej okolicy 
oraz poznać uroki miejsc zamiesz-

kania rówieśników. Aby zobaczyć 
całą książę wystarczy wejść w link 
zamieszczony na facebookowej 
stronie naszej szkoły, natomiast 
ostateczny rezultat pracy klasy 
znajduje się na zdjęciach poniżej. 

KJ

O Osówce wierszem i rysunkiem
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Wiosenne działania w Makowiskach

Wiosna była dla społecz-
ności szkolnej w Ma-
kowiskach pracowitym 

czasem pod wieloma względami. 
W związku z tym, iż ubiegamy się 
o nadanie szkole imienia, podejmo-
waliśmy szereg działań związanych 
z wyborem patrona. W tym czasie 
uczniowie uczestniczyli w różnych 
konkursach (np. plastycznych, li-
terackich) oraz akcjach proeko-
logicznych, podczas których po-
głębiali wiedzę na temat ochrony 
naszej planety i wykonywali przy 
okazji różnorodne zadania. Wiele 
działo się w oddziale przedszkol-
nym, ponieważ to właśnie maluchy 
najwięcej czasu spędziły na nauce 
stacjonarnej. 

W tym roku wiosnę powitali-

śmy inaczej niż zwykle. W związku 
z charakterem nauki zdalnej, zasad-
nym było zmotywowanie uczniów 
do wyjścia z domu, porzucenia 
sprzętu komputerowego na rzecz 
spaceru na świeżym powietrzu. 
Zorganizowany został konkurs fo-
tograficzny ,,Śladami wiosny 2021”, 
na który wpłynęło wiele cieka-
wych zdjęć. Uczestnikom udało się 
uchwycić piękno otaczającej przy-
rody i wzbudzić zainteresowanie 
wykonanymi fotografiami. Obcho-
dy Dnia Ziemi świętowaliśmy wraz 
z Bogdanem Rudzionkiem, który 
zabrał nas w wirtualną podróż. 
Było to kolejne spotkanie on-line 
z cyklu „Ludzie z pasją”. Ornito-
log, nauczyciel matematyki i mi-
łośnik przyrody poprowadził nas 

śladami swoich zainteresowań. Jego 
niezwykła opowieść była nie tylko 
podróżą po niesamowitym świecie 
skrzydlatych przyjaciół, ale także 
filozoficzną opowiastką o podejściu 
do otaczającej nas rzeczywistości. 
O znaczeniu zatrzymania się, rozej-
rzenia wokół siebie, umiejętności 
dostrzegania tego, co z pozoru jest 
niewidoczne. Opowiadanie pod-
parte pasją i osobistym doświad-
czeniem okazało się niezwykle 
owocne. 

W ubiegłym roku gościliśmy 
artystę Piwnicy pod Baranami, Pio-
tra „Kubę” Kubowicza, natomiast 
w tym roku nawiązaliśmy kontakt 
z przyjacielem Piotra, warszawskim 
poetą Janem Kazimierzem Siw-
kiem. Obdarował szkołę swoją in-

terpretacją baśni Andersena – „An-
dersenia-Baśniowiersze”. Dotarły 
do nas pięknie wydane i ilustrowa-
ne książki, z dedykacjami autora, 
które, ku naszej uciesze, wzbogaciły 
zasoby biblioteczne. 

Choć w tym roku Święto Pracy, 
Święto Flagi i Święto Konstytucji 
3 Maja obchodziliśmy zarówno 
zdalnie, jak i stacjonarnie, wszyscy 
uczniowie w różnoraki sposób włą-
czyli się w upamiętnienie tych dni. 
Szczególną niespodziankę przygo-
towali uczniowie klasy I pod opieką 
wychowawczyni Pauliny Rzepec-
kiej. Zaprezentowali krótki film, 
w którym przypomnieli powody 
świętowania 1, 2 i 3 maja. Komen-
tarz lektorów przeplatany był ar-
chiwalnymi zdjęciami, które prze-
niosły nas m.in. do czasów, kiedy 
hucznie obchodzono Święto Pracy 
czy uchwalano Konstytucję Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Ważnym wyda-
rzeniem dla naszych uczniów było 
podarowanie im tzw. Tygodnia 
Ulgi, podczas którego mogli spę-
dzać czas na integracji i odbudowy-
waniu relacji, zakłóconych czasem 
pandemii. Nasi wychowankowie 

po powrocie do nauki stacjonarnej 
odzyskali nie tylko radość wspól-
nych spotkań, ale przede wszystkim 
możliwość bezpośredniego zdoby-
wania wiedzy w szkole. 

Z gorącym sercem włączyli-
śmy się do akcji charytatywnej dla 
Lenki z Obrowa i po raz kolejny 
udowodniliśmy, że wspólnie mamy 
wielką moc. Maj i czerwiec to wy-
jątkowe, rodzinne święta, np. Dzień 
Matki, Dzień Dziecka i Dzień Ojca, 
o których oczywiście również pa-
miętaliśmy i na różny sposób uczci-
liśmy. Po roku zawirowań i niepew-
nego czasu, z wielką nadzieją na 
normalność wkraczamy w okres 
wakacyjnych przygód. Cieszy nas, 
że akceptację zyskał nasz wniosek 
dotyczący remontu szkolnej sto-
łówki w ramach projektu „Posiłek 
w szkole i w domu”. Czekamy na 
pozytywne wieści dotyczące roz-
strzygnięć projektu zajęć mate-
matycznych, realizowanego przez 
Mbank oraz doposażenia pracowni 
przyrodniczych w ramach rezerwy 
oświatowej. 

AL
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Pracowicie i charytatywnie w Mazowszu

Pandemia w marcu decydo-
wała o wielu aspektach życia 
w Polsce. Nauka odbywała 

się raz zdalnie, raz stacjonarnie. 
Starsze klasy pojawić miały się do-
piero w szkołach z końcem maja. 
Zaplanowany wcześniej przez Radę 
Rodziców Kiermasz Wielkanocny, 
którego celem była zbiórka fun-
duszy na nowe oświetlenie dolne-
go korytarza, stanął pod znakiem 
zapytania. Wielu uczniów i rodzi-
ców przygotowało świąteczne de-
koracje na sprzedaż, zdecydowano 
więc o podjęciu przedsięwzięcia. 
Uzbieraliśmy 1260 zł i wymienili-
śmy lampy na energooszczędne. Po 
raz kolejny pokazaliśmy, że współ-
praca na linii Szkoła - Rodzice 
układa się bardzo dobrze. Zmie-
niliśmy jeszcze miejsce, w którym 
eksponowany jest sztandar szkol-
ny i gabloty z pucharami. Zmiany 
zadziały się również dzięki finan-
sowemu wsparciu Urzędu Gminy 
Czernikowo, bowiem zakupione 
zostały szafki szkolne dla każdego 
z uczniów - podziękowania kieru-
jemy więc na ręce wójta Tomasza 
Krasickiego. Z prac remontowych 
na korytarzu pozostaje tylko ma-

lowanie, które zaplanowane jest na 
okres wakacyjny.

Pomimo pandemii i ograni-
czonej obecności w szkole nasi 
uczniowie pozostali aktywni, bio-
rąc udział w wielu konkursach. Wa-
nessa Wojtulska otrzymała wyróż-
nienie w Powiatowym Konkursie 
Plastycznym „Powiatowa Kartka 
Wielkanocna”. Adam Suwała, Pa-
tryk Matiakowski i Daniel Bogusz 
wzięli udział w międzyszkolnym 
konkursie języka angielskiego, 
organizowanym przez SP nr 9 
w Toruniu. Ostatni z nich otrzymał 
wyróżnienie. Młodsi uczniowie 
uczestniczyli w XIII. Ciechociń-
skim Przeglądzie Poezji dla Dzieci. 
Oliwia Wilczyńska zajęła I miejsce, 
jej starsza siostra - II miejsce, a Na-
talia Dąbrowska otrzymała dyplom 
za udział. Nasi uczniowie uczestni-
czyli również w XVI. Wojewódz-
kim Konkursie Recytatorskim 
Poezji K. K. Baczyńskiego „Znów 
wędrujemy ciepłym krajem”. Jedną 
z nagród głównych zdobyła Klau-
dia Kiełpińska, a wyróżnienie - Ni-
kola Dołęgowska. Martyna Wró-
blewska i Maja Urbańska wzięły 
udział w IX. Powiatowym Konkur-

sie Recytatorskim „Poetycka po-
dróż z Agnieszką Osiecką i Wisławą 
Szymborską”. W ostatnich dniach 
roku szkolnego nasza szkoła orga-
nizowała Międzygminny Konkurs 
Języka Angielskiego.

Oddział przedszkolny też nie 
próżnował. Zorganizowany Dzień 
Ziemi pozwolił na wiele proeko-
logicznych działań, jak chociażby 
akcja-segregacja, recykling-eko za-
bawka, „mała oczyszczalnia”. Wielu 
uczniów z okazji święta planety po-
sprzątało swoją najbliższą okolicę.

Ostatnie miesiące roku szkol-
nego to także egzaminy końcowe. 
Klasa trzecia napisała Ogólnopolski 
Sprawdzian Kompetencji Trzecio-
klasisty z Operonem, a po spraw-
dzianie uczniowie posadzili przed 
szkołą swoje drzewko - magnolię 
„Yellow Bird”. W sąsiedztwie swoje 
drzewko - magnolię „Susan” - po-
sadził dyrektor szkoły. Najstarsi zaś 
uczniowie przystąpili do egzaminu 
ósmoklasisty. Wkrótce ich przy-
goda z edukacją w Mazowszu do-
biegnie końca. Przyszli absolwenci 
posadzili, na pamiątkę szkolnych 
lat, swoje drzewka w alejce prowa-
dzącej do wejścia do szkoły (klony 

globosum). 
Nasza szkoła wzięła również 

udział w dwóch dużych akcjach 
charytatywnych. Pierwszą z nich 
była pomoc Lence Borkowskiej. 
Zorganizowaliśmy m.in. Smaczny 
Dzień - I Loterię Fantową. Dorzuci-
li się także nauczyciele. Zebraliśmy 
łącznie 1772,10 zł. Lence życzymy 
dużo zdrowia i sił na kolejne mie-
siące zmagania z chorobą. W Ma-
zowszu zorganizowany był również 
Kiermasz Ciast. Wespół z innymi 
darczyńcami m.in. sołectwami, 
Stowarzyszeniem „Nasz Czas”, 
mieszkańcami zebraliśmy 5024,00 
zł. Ciasta cieszyły się ogromnym 
zainteresowaniem - już po dru-
giej mszy zostały sprzedane. Po-
dziękowania dla Anety Zatorskiej 
i Agnieszki Krasińskiej za pomysł 
oraz dla wszystkich, którzy zechcie-
li ciasta przygotować i dla tych, któ-
rzy je kupili. Warto pomagać!

Drugą z akcji były #kilome-
trydlaDawida. W dniach 23 maja 
– 12 czerwca dwójka młodych lu-
dzi z Bydgoszczy (Patryk Szmyt 
i Mateusz Bejfus) podróżowała po 
Islandii, zbierając pieniądze dla 
chorego na mukowiscydozę Da-

widka. Przejechali ponad 1000 
kilometrów. Szkoła Podstawowa 
w Mazowszu włączyła się w akcję 
poprzez zachęcanie i kręcenie ki-
lometrów w naszej lokalnej oko-
licy. Każdy uczestnik naszej akcji 
wpłacił ustaloną przez siebie kwotę 
pieniędzy na konto pomocowe dla 
Dawidka. W ten sposób wsparli-
śmy akcję bydgoszczan kręcąc kilo-
metry w Polsce, na terenie Gminy 
Czernikowo. W naszej akcji wzię-
ły udział nie tylko lokalne osoby. 
Kilometry kręcono też w Gdyni 
i Kędzierzynie-Koźlu. Odrobina 
statystyk: 38 uczestników, 2928,11 
kilometrów pokonanych rowerem, 
spacerując, biegając, na rolkach, na 
rowerze stacjonarnym, uzyskana 
suma wpłat - 1580,00 zł. Chcemy, 
by akcja stała się cykliczną i odby-
wała się co roku. Już teraz zachęca-
my do kolejnej edycji. 

Ten rok szkolny był ponownie 
inny od tych, do których jesteśmy 
przyzwyczajeni. Wszystkim życzy-
my udanych wakacji i oddechu od 
nauki – zwłaszcza zdalnej przed 
ekranem komputera. 

RS
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Rok szkolny 2020/2021 
w Przedszkolu Publicz-
nym „W Stumilowym lesie” 

w Czernikowie - mimo, iż jest inny, 
niż poprzednie - pozostaje obfity 
w wydarzenia.

Sytuacja pandemiczna w kraju 
zmusiła nas do przeniesienia czę-
ści działań w świat wirtualny, przy 
czym stworzyła okazję dla przed-
szkolaków do sprawdzenia się 
przed obiektywem kamery. W ten 

sposób dzieci przygotowały przed-
stawienia – niespodzianki – dla 
bliskich z okazji Świąt Bożego Na-
rodzenia, Dnia Babci i Dziadka 
oraz uwieczniono występy dzieci 
podczas przedszkolnego konkursu 
recytatorskiego „Zima w Stumilo-
wym lesie”, występu z okazji Na-
rodowego Święta Niepodległości, 
Balu Karnawałowego oraz szeregu 
imprez i uroczystości grupowych. 
Rodzice i bliscy dzieci pomimo, iż 

fizycznie nie uczestniczyli w przed-
szkolnych wydarzeniach, mogli na 
bieżąco śledzić poczynania dzieci 
dzięki nagraniom i fotorelacjom na 
przedszkolnych grupach i profilu 
w mediach społecznościowych.

Na szczęście razem z wiosną 
przyszła nadzieja na lepsze czasy 
i luzowanie obostrzeń pozwoliło 
na świętowanie Dnia Dziecka pełną 
parą oraz wystawienia programów 
artystycznych z okazji Dnia Mamy 

i Taty już z desek sceny auli dla 
wspaniałej publiczności, jaką two-
rzyli najbliżsi przedszkolaków.

Wakacje skłaniają do podsumo-
wań. W tym roku szkolnym dzięki 
współpracy z rodzicami i innymi 
instytucjami sympatyzującymi 
z przedszkolem udało się zorgani-
zować oraz dołączyć do szeregu ak-
cji charytatywnych, m.in.: „Kartka 
urodzinowa dla Zuzi”, zbiórka dla 
szpitala onkologicznego w Byd-

goszczy, Szlachetna Paczka, zbiór-
ka na rehabilitację dla Ksawerego, 
„Góra grosza”, „Razem na święta”, 
zbiórka karmy dla zwierząt, kier-
masz oraz challenge z przysiada-
mi dla Lenki z Obrowa. To już za 
nami, a przed nami uroczyste po-
żegnanie absolwentów oraz bez-
pieczne i (mamy nadzieję!) pełne 
radosnych wspomnień i słonecznej 
pogody… wakacje!

KR

Co słychać w „Stumilowym lesie”?

Po pozytywnej weryfikacji 
wniosku Gminy Czernikowo 
o przyznanie dofinansowania 

w ramach rządowego programu 
„Posiłek w szkole i w domu”, Szko-
ła Podstawowa w Makowiskach 
otrzyma 24 952,49 zł wsparcia (przy 
wkładzie własnym w wysokości 6 

238,14 zł) na doposażenie i popra-
wę standardu stołówki szkolnej. 

Przewidziano zakup m.in. szafy 
chłodniczej, termosów i pojemni-
ków do przewozu żywności, zmy-
warko-wyparzarki, stołu i regału 
magazynowego ze stali nierdzew-
nej, wózka kelnerskiego oraz mebli 

do jadalni. Zaplanowano też działa-
nia remontowe, takie jak malowa-
nie ścian, wymianę grzejników oraz 
baterii kuchennych. Mamy nadzie-
ję, że już od września uczniowie tej 
szkoły będą mogli korzystać z od-
nowionej stołówki.

W ostatnim czasie Gmina Czer-

nikowo złożyła również wniosek do 
Ministerstwa Edukacji Narodowej 
o zwiększenie części oświatowej 
subwencji ogólnej z 0,4 % rezerwy 
dla Szkoły Podstawowej w Mako-
wiskach oraz Szkoły Podstawo-
wej w Steklinie na zakup pomocy 
dydaktycznych niezbędnych do 

realizacji podstawy programowej 
z przedmiotów przyrodniczych. 
Jesteśmy na etapie oczekiwania na 
ogłoszenie wyników o udzieleniu 
wsparcia finansowego. 

JZ

Nowa stołówka w Szkole Podstawowej w Makowiskach
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Żłobek ,,Bajkowa Kraina” 
w Czernikowie współfi-
nansowany jest ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego 
Kujawsko-Pomorskiego Regional-
nego Programu Operacyjnego na 
lata 2014-2020 w ramach projektu 
„Tworzenie nowych miejsc opie-
ki nad dziećmi do lat 3 na terenie 
gminy Czernikowo poprzez utwo-
rzenie żłobka”. Celem projektu jest 
wzrost dostępności miejsc świad-
czenia usług opieki nad dziećmi do 
lat 3 na terenie gminy Czernikowo 
i ułatwienie powrotu na rynek pra-
cy 40 osobom poprzez utworzenie 
nowych miejsc opieki dla 40 dzie-
ci i sfinansowaniu bieżącej opieki 
w żłobku w okresie do 30.11.2022 
roku. Dofinansowanie projektu wy-
nosi 1 085 163,31 złotych. W ostat-
nim czasie staraliśmy się o kolejne 
dofinansowanie i w związku z po-
zytywną weryfikacją wniosku zło-
żonego w ramach programu Mini-
sterstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej na rzecz rozwoju insty-
tucji opieki nad dziećmi w wieku 
do lat 3 MALUCH+ 2021; Moduł 
2 – ,,Zapewnienie funkcjonowania 
miejsc opieki nad dziećmi w wieku 
do lat 3 tworzonych przez jednost-
ki samorządu terytorialnego”, żło-
bek uzyska w roku 2021 wsparcie 
w kwocie 36 480,00 zł.

Placówka czynna jest od po-
niedziałku do piątku w godz. 6.00-
17.00. Dzieci otrzymują pięć po-
siłków dziennie: śniadanie, drugie 
śniadanie, dwudaniowy obiad oraz 
podwieczorek. Do żłobka uczęszcza 
48 dzieci w ramach dwóch 24-oso-
bowych grup w wieku od dwu-
dziestego tygodnia życia do trzech 
lat. W nowoczesnych, kolorowych 
i bezpiecznych salach dzieci odkry-
wają świat i siebie, rozwijają razem 
umiejętność współpracy w grupie.

Ostatnie tygodnie w żłobku były 
owocne w uroczystości i wypełnio-
ne pracą. Gdy tylko pogoda pozwa-
lała, Skrzaty i Elfiki wychodziły na 
spacery oraz korzystały - z zacho-
waniem odpowiedniego reżimu sa-
nitarnego - ze swojego placu zabaw.

Maj zaczęły świętowaniem Dnia 
Strażaka: złożyły życzenia Straża-
kom z OSP Czernikowo, którzy 
przyjechali do nich wozem strażac-
kim. Gdy emocje po wizycie opadły, 
opiekunki opowiedziały dzieciom, 
co w trawie piszczy i odwiedziły 
łąkę, gdzie spotkały swoją przyja-
ciółkę pszczółkę. Dzieci dowiedzia-
ły się, gdzie ten owad mieszka, co 
nam daje i dlaczego jest tak ważny.

Maluszki pracowały jak dziel-
ne mrówki, by przygotować się 
do kolejnego święta – Dnia Mam. 
Te zostały docenione przez swoje 
pociechy i obdarowane pięknymi, 

własnoręcznie zrobionymi upo-
minkami. Dzień Dziecka również 
minął bardzo aktywnie. Puszczanie 
baniek mydlanych, zabawy i gry 
trwały cały dzień. Rada Rodziców 
zapewniła dzieciom poczęstunek 
oraz upominki.

Od września 2021 r. 29 naszych 
podopiecznych rozpoczyna na-
ukę w przedszkolu i oddziałach 
przedszkolnych, w związku z czym 
„zwalniają się” miejsca w żłobku. 
W czerwcu rozpoczniemy rekru-
tację na wolne miejsca. Dokumen-
ty będzie można składać w Biurze 
Projektu w Urzędzie Gminy (pokój 
nr 24) lub w żłobku. 

Z uwagi na wysoką frekwencję 
w żłobku mamy nadzieję, że milu-
sińscy pozytywnie zaadoptowali się 
do nowej sytuacji i cieszą się z co-
dziennego, wspólnego poznawania 
świata w kreatywnych i zróżnico-
wanych formach zabaw, a rodzice, 
dzięki sprawowanej opiece nad ich 
pociechami, mają możliwość ła-
twiejszego pogodzenia pracy zawo-
dowej z obowiązkami rodzinnymi. 

 Życzymy, by zabawa i nauka 
przynosiła dzieciom satysfakcję, 
była przyjemnością, by rozwijała 
motywację, dawała poczucie suk-
cesu oraz inspirowała do dalszej 
pracy.

JZ

Aktywny maluch, aktywni rodzice
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Pandemia trochę ogranicza-
ła, ale my – Fundacja Barwy 
Pomocy - staraliśmy się na-

dal pomagać na wiele sposobów. 
W ostatnim czasie razem z Caritas 
pomagaliśmy w Czernikowie roz-
dysponować paczki żywnościowe 
dla najbardziej potrzebujących 
mieszkańców gminy. Pracowite 
dwa dni pozwoliły wydać ok. 700 
paczek! Cały czas rozwijamy akcję 
„Nakręceni na pomaganie”, czyli 
stawiamy nowe pojemniki i zbiera-
my nakrętki plastikowe w naszych 
sercach. Każda oddana nakrętka to 
pomoc dla naszych podopiecznych 
i wsparcie dla naszych działań. Je-

steśmy niezmiennie wdzięczni za 
każdy gest pomocy!

Powoli wracamy do normalno-
ści. Jeszcze ostrożnie, przestrzega-
jąc reżimu sanitarnego, ale z pew-
nymi „odmrożeniami” obostrzeń 
ruszamy w teren. Pierwsza impreza 
dla Matildy z Silna, organizowana 
z inicjatywy sołtyski Magdy Kolow-
ca i Rady Sołeckiej Silna, ze Stowa-
rzyszeniem Nasze Silno i z naszym 
udziałem, odbyła się 19 czerwca. 
Mamy nadzieję na realizację kolej-
nych spotkań z Wami - m.in. w lip-
cu zaprosimy Was do Nowogrodu!

Pod koniec czerwca swoje imie-
niny będzie świętowało aż dwo-

je naszych podopiecznych. Z tej 
okazji zaprosimy Was na specjalne 
imieninowe wydarzenia. Aktuali-
zacje kalendarza wydarzeń znaj-
dziecie na naszej stronie interne-
towej www.fundacjabarwypomoc.
wixsite.com/czernikowo i facebo-
oku. 

Zapraszamy też do bezpośred-
niego kontaktu w czasie dyżurów 
biura, które czynne jest w ponie-
działek w godz. 10-14 oraz we 
wtorki i czwartki w godz. 15-18. 
Tęsknimy ogromnie i z nadzieją 
czekamy na spotkania.

FBP

Wreszcie lato i nowe wyzwania!

W XX. Gminnym Otwar-
tym Konkursie Literac-
kim im. K. K. Baczyń-

skiego „Rzeczy niepokój” oceniono 
kilkadziesiąt prac uczniów i doro-
słych z Czernikowa, Obrowa, Ka-
węczyna, Golubia-Dobrzynia, Wę-
gierska. Jury w składzie: Grażyna 
Kasprowicz, Grażyna Buczyńska, 
Dorota Pucińska, Marzenna Dasz-
kowska, Monika Piątkowska, Anna 
Ziółkowska i Kamila Bułakowska 
przyznało następujące nagrody 
i wyróżnienia:

W kategorii dorosłych: 
Agnieszka Wilczak – nagroda 
główna/poezja
Agnieszka Jabłońska - nagroda 
główna/proza i nagroda/poezja, 

Dariusz Chrobak, Paweł 
Wołyński – nagroda/poezja, 
Wyróżnienia: Jan Manewicz (pro-

za); Wojciech Górski (poezja). 

W kategorii uczniów: 
Karina Pajda - nagroda/legenda, 
Liliana Jankowska - nagroda/
bajka z ilustracjami, 
Aleksandra Lipińska – nagroda/
wiersz,
Nagrody-Wyróżnienia: Nina Ja-

błońska (legenda), Zofia Lebowska 
(zestaw wierszy), Wiktoria Kwiat-
kowska (zestaw wierszy), Zuzanna 
Trendewicz (bajka i wiersz), Marce-
lina Mazur (legenda).

Wyróżnienia: Natalia Warot, Zu-
zanna Warot, Wanessa Przybysz 
i Wiktoria Kardasz, Patrycja Wa-

silewska, Oliwier Brzyski, Marty-
na Lewandowska - wiersze, frasz-
ki i akrostychy; grupa z kl. 1c SP 
Czernikowo (Laura Mroczkowska, 
Lena Wnuczyńska, Lena Laskow-
ska, Róża Śliwińska - za ilustro-
waną książkę o domu), klasa 3b 
SP Czernikowo (za zestaw fraszek 
i wierszy), klasa 4a SP Czernikowo 
(za akrostych), klasa 7c SP Czerni-
kowo (za zestaw wierszy i fraszek 
o Patronie).

Ukazał się zbiór wierszy z kilku-
nastu edycji konkursu pt. „Rzeczy 
Niepokój II”. W przygotowaniu - 
wybór prozy z konkursu pt. „Rze-
czy Niepokój III. Proza”. Dzięku-
jemy Stowarzyszeniu Czyż-nie za 
wsparcie.

DC

,,Zamknięta w sobie’’
Zamknięta przestrzeń umysłu
Zamknięta studnia pragnień
Zamknięta dusza natchnień
Biała kartka którą zapełniam
Zbłąkanymi w odmętach serca my-
ślami
Czy wyjdzie z nich szum oklasków
Czy zatrzaśnięcie się od nowa w za-
mkniętej już duszy
Życie jak kartka
A ja jak zwykła gwiazda zamknięta 
w mroku głębi uczuć trapiących
Czy warto zapełniać tę kartę
Odłamami szklanego serca
Czy warto próbować uwolnić się 
z zablokowanej sieci refleksji
Czy warto wstać i myśląc o wolności 
umysłu uwolnić się od siebie

Oliwia Romanowska

,,Życie jak teatr’’
Każdy z nas jak marionetka
Sterowany przez los
Który bywa okrutny
Każdy z nas odkrywa swoją rolę
Czasem jesteśmy dobrym
A czasem złym charakterem
Ludzie których spotykamy
I sytuacje jakie przeżywamy
To tylko urywki całego spektaklu
Problemy to tylko zwykłe rekwizyty
Z którymi możemy zrobić co chcemy
Życie jak teatr
A reżyserem los
Który steruje tym co przeżywamy
Co czujemy
I przez co przechodzimy

Oliwia Romanowska
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