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We wrześniu minęło pięć 
lat od wydarzeń, które 
wstrząsnęły mieszkańca-

mi Witowąża i całej gminy, prze-
jawiając działania szkodzące śro-
dowisku w najgorszej postaci. Ich 
skutki były odczuwalne i zauważal-
ne przez lata – i z każdym kolejnym 
rokiem wydawać się mogło, że wi-
zja całkowitego usunięcia odpadów 
z terenu Spółdzielczego Gospodar-

stwa Rolnego „BIO-PLAST” staje 
się coraz bardziej odległa. 

W latach 2017-2019 Gmina 
(oraz niezależnie Powiat Toruń-
ski) stopniowo usuwała odpady 
w ramach budżetowych możliwo-
ści. W końcu – dzięki wdrożeniu 
przez Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
pilotażowego programu „Ochrona 
powierzchni ziemi - Usuwanie dzi-

kich wysypisk” i kwalifikacji doń 
naszego projektu – w 2021 roku 
powinno się udać techniczne za-
mknięcie kwestii.

Umowa o stuprocentowe dofi-
nansowanie przedsięwzięcia pod-
pisana została w połowie sierpnia. 
Równolegle do formalności z tym 
związanych wyłaniany był podmiot 
odpowiedzialny za zebranie, trans-
port i utylizację odpadów, którym 

zostało Miejskie Przedsiębiorstwo 
Oczyszczalnia Sp. z o. o. z Torunia. 
Umowa z wykonawcą opiewa na 
291 060,00 zł. 

Przedsięwzięcie zakłada usu-
nięcie odpadów na podstawie 
najkorzystniejszej oferty złożonej 
w postępowaniu przetargowym 
przy obligatoryjnej pomocy więź-
niów z zakładu penitencjarnego - 
umowa o zatrudnieniu odpłatnym 

skazanych podpisana została z Za-
kładem Karnym we Włocławku.. 
Łączny koszt realizacji projektu 
„Likwidacja dzikiego wysypiska 
odpadów zlokalizowanego w gmi-
nie Czernikowo” wyniesie ponad 
490 tys. zł. Zadanie jest finansowa-
ne ze środków NFOŚiGW w 100%.

Przemysław Pujer

Odpady z „BIO-PLASTU” zostaną usunięte

Co słychać u Halika?

Co słychać w Zespole Szkół w Czernikowie?
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Uprzejmie informujemy, że 30 
września mija termin doko-
nania spisu powszechnego. 

Czas na samodzielne spisanie 
się w Narodowym Spisie Powszech-
nym Ludności i Mieszkań 2021 
masz do momentu, gdy skontaktuje 
się z Tobą rachmistrz – nie czekaj 
do 30 września! Pamiętaj, że udział 
w spisie jest obowiązkowy.

W celu zrealizowania obowiąz-
ku spisowego możesz wykorzystać 
następujące sposoby:

• odwiedzić Urząd Gminy Czer-
nikowo i spisać się przez Internet na 
specjalnie utworzonym w tym celu 
stanowisku – pracownik Gminnego 
Biura Spisowego pomoże w wypeł-
nieniu formularza,

• zadzwonić do Urzędu Gminy 

Czernikowo i poprosić o kontakt 
z rachmistrzem działającym na te-
renie naszej gminy,

• zadzwonić na numer 22 279 99 
99 i spisać się telefonicznie – rach-
mistrz wprowadzi do formularza 
Twoje dane,

• wypełnić formularz online na 
stronie https://spis.gov.pl/ - zajmie 
to kilka minut.

Rachmistrzowie spisowi prze-
prowadzają wywiady bezpośrednie 
oraz wywiady telefoniczne. Kon-
taktu ze strony rachmistrza mogą 
spodziewać się osoby, które do-
tychczas nie spisały się samodziel-
nie przez Internet lub telefon na 
infolinii spisowej. 

W przypadku wywiadów tele-
fonicznych, niezależnie od woje-

wództwa, rachmistrzowie dzwonią 
z numerów: 22 828 88 88 lub 22 279 
99 99. Rachmistrz może również 
zapukać do drzwi naszego miesz-
kania w celu przeprowadzenia wy-
wiadu bezpośredniego.

Przypominamy, że zgodnie z art. 
17a ust. 1-3 ustawy o narodowym 
spisie powszechnym ludności 
i mieszkań w 2021 r., nie moż-
na odmówić przekazania danych 

rachmistrzowi kontaktującemu 
się z osobami fizycznymi objęty-
mi spisem. Oznacza to, że czas na 
samospis mamy do momentu, gdy 
skontaktuje się z nami rachmistrz.

Z osobami, które nie zdecydo-
wały się skorzystać z możliwości sa-
mospisu przez Internet lub telefon, 
będzie kontaktował się rachmistrz 
spisowy czyli funkcjonariusz pań-
stwowy posiadający uprawnienia 

i kompetencje do przeprowadzania 
wywiadów spisowych. Rachmi-
strzowi nie można odmawiać się 
udzielenia informacji, ponieważ 
każde takie zdarzenie odnotowy-
wane jest jako odmowa udziału 
w spisie powszechnym i może skut-
kować karą grzywny.

Agnieszka Wilczak

Ostatnie dni na dokonanie spisu powszechnego!

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 przetargo-
wą na wykonawstwo zadania pn. 
„Przebudowa remizy OSP w Lici-
szewach i jej adaptacja na świetli-
cę wiejską” – wykonał już zasadni-
czą część robót konstrukcyjnych.

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 dofinansowania, 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.

Przemysław Pujer

Rewitalizacja Liciszew nabiera wymiaru
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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 
powstało identyczne boisko, któ-
rym od roku cieszą się uczniowie 

z Makowisk. Wykonawcą przedsię-
wzięcia była firma REDOPOL Sp. 
z o. o. z Poznania, której przetargo-
wa oferta na 208 448,10 zł okazała 
się najkorzystniejsza. Nadzór in-
westorski powierzony został firmie 
Biuro Usług Budowlanych Macieja 
Polcyna z Łabiszyna za 8610,00 zł. 

Na realizację inwestycji póki co 
otrzymaliśmy 77 286,00 zł unijne-
go dofinansowania w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020. Uchwałą 

Sejmiku Województwa Kujawsko-
-Pomorskiego przyznano nam już 
jednak także 35 000,00 zł w ramach 
Kujawsko-Pomorskiej Małej Infra-
struktury Sportowej.

Uroczyste otwarcie obiektu od-
było się 1 września. Podczas im-
prezy powitano nowy rok szkolny 
2021/2022 oraz uczniów, w szcze-
gólności tych rozpoczynających 
edukację. Wyjątkowego pasowania 
pierwszoklasistów dokonała wice-
kurator oświaty Maria Mazurkie-
wicz. Wójt, oddając do użytkowa-

nia nowe boisko, wyraził nadzieję, 
że będzie ono prawdziwie służyło 
integracji dzieci, młodzieży oraz 
całej lokalnej społeczności, co 
z czasem zaowocuje licznymi suk-
cesami sportowymi. Zaproszeni 
goście przekazali szkole upominki, 
gratulując jednocześnie tak no-
woczesnego i wielofunkcyjnego 
obiektu.

Przemysław Pujer

Wielofunkcyjne boisko w Steklinie 
uroczyście otwarte

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 właśnie rozpoczęliśmy.

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 otrzymaliśmy 
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. Wyłonionym w ra-
mach postępowania przetargowego 
wykonawcą zadania została Energa 
Oświetlenie Sp. z o. o., której przy-
sługuje wynagrodzenie w kwocie 
653 543,64 zł. Nadzór inwestorski 
powierzony został Stanisławowi 
Stasieczkowi z Torunia za kwotę 14 
497,67 zł. Unijne dofinansowanie 
wyniesie ponad 326 tys. zł.

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 Czerników-
ko. Planuje się zakończyć zadanie 
w 2022 roku.

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.

Przemysław Pujer

Ruszyła oświetleniowa rewolucja
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Przebudowaliśmy drogę w Steklinie, 
wnioskujemy o wsparcie kolejnych

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 bowiem 
zakończono przebudowę drogi 
w Steklinie.

Dofinansowanie w ramach 
RFRD (dawnego Funduszu Dróg 
Samorządowych) pokryje 50% war-
tości inwestycji, przekładając się na 
kwotę 517 462,00 zł. „Przebudowa 
drogi gminnej nr 101115C w miej-
scowości Steklin” to inwestycja 
polegająca na modernizacji drogi 

o szerokości jezdni 5 m z obustron-
nymi poboczami, zjazdami i od-
wodnieniem na długości 1,516 km 
od skrzyżowania z droga krajową 
numer 10 (obok Szkoły Podstawo-
wej), wzdłuż granicy z gminą Kikół, 
do skrzyżowania z drogą gminną nr 
101114C. Przy szkole zamontowa-
ne zostało 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 inwe-

stycji w ramach Funduszu był także 
nadzór inwestorski, realizowany 
przez ATS-nadzór, projekty, bhp 
Tomasza Sulerzyckiego z Wielkiej 
Nieszawki za 15 375,00 zł. 

W tegorocznym „rozdaniu”  
Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg również stanęliśmy w szran-
ki. Jednym z projektów przygoto-
wywanych na ten cel była przebu-
dowa dróg gminnych nr 101158C, 
101159C oraz 101160C w miej-
scowościach Makowiska i Kieł-
piny – w charakterystycznym dla 
resortowych środków standardzie 
5 m jezdnia + 2x 0,75 m pobocza 
+ odwodnienie (rów). Projekt obej-
muje aż 4 km dróg: od skrzyżowa-

nia 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. 

W ramach naboru zaaplikowa-
liśmy także o finansowe wsparcie 
robót drogowych w Kijaszkowie. 
Przebudowa dróg gminnych nr 
101101C i 101108C z odgałęzienia-
mi wraz z przebudową skrzyżowa-

nia z drogą powiatową nr 2132C, 
obejmuje odcinek od skrzyżowania 
z „powiatówką” do sklepu WSHU 
(w tym zakresie wybudowany zo-
stanie także chodnik) oraz dwa 
odcinki po drugiej stronie drogi 
powiatowej do miejsca, w którym 
łączą się ze sobą w kierunku Kijasz-
kówca. Kosztorysowy koszt przed-
sięwzięcia to 1 627 267,97 zł. 

Dokumentację techniczną przy-
gotowaliśmy 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.

Przemysław Pujer

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 prze-
wodu zasilającego sieci wodocią-
gowej 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. Budo-
wa naziemnego zbiornika wody 
czystej o pojemności całkowitej 

581 m3 w ramach rozbudowy Sta-
cji Uzdatniania Wody w Osówce, 
którego wykonawcą (za kwotę 584 
000,00 zł) został Zakład Usługowy 
WOD-BUD Zdzisława Klińskiego 
z Fabianek, także została już za-

kończona. Od sierpnia natomiast, 
kosztem 227 550,00 zł, Zakład 
Usługowo-Handlowo-Produkcyj-
ny HYDRO-MET Tadeusza Głąba 
z Lipna, realizuje budowę wodo-
ciągowego przewodu zasilającego 

w Witowążu. W chwili, gdy czytają 
Państwo te słowa, trwają czynności 
odbiorowe. 

Realizacja zadania pozwoli 
zwiększyć przepustowość infra-
struktury wodociągowej na tyle, 
by zapewnić optymalną wydolność 
systemu nawet w najtrudniejszych 
okresach oraz zaopatrzyć w wodę 
planowane inwestycje w zakresie 
budownictwa jedno- i wielorodzin-
nego. 

Całkowita wartość projektu, 
złożonego w ramach naboru na 
operacje typu  „Gospodarka wod-
no-ściekowa” w ramach poddzia-
łania „Wsparcie inwestycji związa-
nych z tworzeniem, ulepszaniem 
lub rozbudową wszystkich rodza-
jów małej infrastruktury, w tym 
inwestycji w energię odnawialną 
i w oszczędzanie energii” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020, wy-
nosi 1 129 560,19 zł. Gmina Czer-
nikowo otrzymała dofinansowanie 
w wysokości 669 667,00 zł.

Przemysław Pujer

Nowy wodociąg i zbiornik wody czystej dla poprawy przepustowości
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Wójt Gminy Czerniko-
wo Tomasz Krasicki 18 
czerwca wziął udział 

w uroczystym podpisaniu „Poro-
zumienia w celu wspólnej realizacji 
zadań przewidzianych w ramach 

Miejskiego Obszaru Funkcjonal-
nego (MOF) Torunia”. Porozumie-
nie zostało podpisane między 36 
samorządami z regionu. 

Miejski Obszar Funkcjonalny 
Torunia, zgodnie z nową strategią 

rozwoju województwa, będzie sta-
nowił fundament dla utworzenia 
ZIT-u toruńskiego, który będzie 
obowiązywał dla powiatów: to-
ruńskiego, chełmińskiego, alek-
sandrowskiego oraz golubsko-

-dobrzyńskiego i miasta Torunia. 
Początkowo stworzony zostanie 
Plan Zrównoważonej Mobilności 
Miejskiej dla wszystkich 36 gmin 
i powiatów, które podpisały po-
rozumienie, a kolejnym krokiem 

będzie przygotowanie Strategii 

Rozwoju Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Torunia.

Przemysław Pujer

Porozumienie w sprawie Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Torunia podpisane!

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 Powia-
tem Toruńskim, już wkrótce pod-
niesiemy poziom bezpieczeństwa 
i infrastrukturalnej jakości na klu-
czowych odcinkach komunikacyj-
nych Czernikowa. 

Otrzymane wsparcie pozwoli 
na przebudowę ul. Kwiatowej od 
skrzyżowania z ul. Leśną do skrzy-
żowania z drogą powiatową 2044C 
(ul. Targowa), przy którym utwo-
rzone zostanie wyniesione przej-
ście dla pieszych, oznakowane i do-
świetlone zgodnie z wytycznymi 
Ministerstwa Infrastruktury. Ciąg 
ul. Słowackiego od torów kolejo-
wych do miejsca na wysokości par-

kingu centrum DOMEX stanowi 
przedmiot zadania powiatowego, 
z budową wyniesionych przejść dla 
pieszych przy żłobku oraz Urzędzie 
Gminy Czernikowo. Dwa kolej-
ne projekty 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.

Inwestycja pozwoli na przebu-
dowę ponad 1 km dróg, z częściową 
przebudową kanalizacji deszczo-
wej i chodników. Zadania gminne 
realizuje Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych Sp. z o. o. z Lipna za 
kwotę 594 069,39 zł. Wkład gminy 
w projekty partnerskie z Powiatem 
Toruńskim (wykonawcą – firma 
Transbruk Barczyńscy Sp. z o.o. 
z Pigży) w ramach wzajemnego 
rozliczenia wyniesie ponad 300 tys. 
zł.

Przemysław Pujer

W centrum Czernikowa będzie o wiele bezpieczniej
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Gmina Czernikowo ze sztandarem!

Sztandar to scalający społecz-
ność symbol, który stanowi 
jej dumę. To unikalny znak 

wyróżniający jednostkę i istotny 
element tożsamościowy. Od 10 
września ze sztandarem Gminy 
Czernikowo mogą identyfikować 
się jej mieszkańcy.

Wydarzenie związane z nada-
niem gminie sztandaru odbywało 
się w trzech częściach – pierwszym 
aktem była, rozpoczęta o godz. 
12:00 w auli Szkoły Muzycznej 
w Czernikowie, uroczysta sesja 
Rady Gminy Czernikowo, podczas 
której nastąpiło podjęcie uchwały 

w sprawie ustanowienia sztandaru 
Gminy Czernikowo oraz zasad jego 
używania.

Po sesji, w asyście Gminnej 
Orkiestry Dętej i pocztów sztan-
darowych, nastąpił przemarsz 
do Kościoła Parafialnego pw. św. 
Bartłomieja w Czernikowie, gdzie 
podczas mszy świętej dokonane 
zostało poświęcenie sztandaru 
gminy. Po uroczystym przemarszu 
powrotnym do auli Szkoły Mu-
zycznej rozpoczęła się część III, 
kiedy to nastąpiło wręczenie aktu 
nadania sztandaru Wójtowi Gmi-
ny Czernikowo Tomaszowi Kra-

sickiemu przez Przewodniczącego 
Rady Gminy Czernikowo Rafała 
Rutkowskiego, przekazanie sztan-
daru (przez Przewodniczącego – 
Wójtowi, a następnie przez Wójta 
– pocztowi sztandarowemu) oraz, 
poprzedzona przemówieniem wój-
ta, ceremonia symbolicznego wbi-
jania pamiątkowych gwoździ przez 
jego fundatorów. Po krótkiej części 
artystycznej zaproszono zebranych 
na obiad do świetlicy wiejskiej 
w Czernikowie.

W wydarzeniu wzięło udział 
wielu gości, na czele z Marszałkiem 
Województwa Kujawsko-Pomor-

skiego Piotrem Całbeckim, posłem 
na Sejm RP Pawłem Szramką, rad-
nymi powiatu, przedstawicielami 
władz samorządowych miast i gmin 
województwa, przedstawicielami 
duchowieństwa, służb munduro-
wych, organizacji społecznych, sto-
warzyszeń, kół łowieckich, klubów 
sportowych i Ochotniczych Straży 
Pożarnych, lokalnymi przedsię-
biorcami, sołtysami, dyrektorami 
szkół, a także wielu byłymi samo-
rządowcami gminy Czernikowo, 
pełniącymi swe funkcje na prze-
strzeni minionego trzydziestolecia. 
W gronie przemawiających byli 

m.in. reprezentant Gminy Czer-
nikowo w Sejmiku Województwa 
Kuj-Pom marszałek Piotr Całbecki, 
reprezentant Gminy Czernikowo 
w Radzie Powiatu Toruńskiego Mi-
rosław Graczyk oraz reprezentant 
szczebla gminnego – pierwszy Wójt 
Gminy Czernikowo (w latach 1990-
2002) Krzysztof Pańka.

Atmosfera uroczystości była 
niezwykle podniosła i dostojna, bo 
też nadanie sztandaru tu wydarze-
nie wyjątkowe. Niechaj będzie on 
świadkiem samych rzeczy wielkich!

Przemysław Pujer
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Dnia 30 czerwca 2021 r. 
w Urzędzie Marszałkow-
skim w Toruniu Gmina 

Czernikowo podpisała umowę 
o dofinansowanie projektu „Roz-
wój kształcenia zawodowego 
w Technikum i Branżowej Szkole 
w Czernikowie – nowe spojrzenie”. 
Całkowita wartość projektu wynosi 
1 211 760 zł. (w tym dofinansowa-
nie w ramach RPO WK-P 2014-
2020 w kwocie 1 029 996 zł). Pro-
jekt zostanie zrealizowany w latach 
2021-2023.

Wsparciem zostanie objętych 
160 uczniów, którzy wezmą udział 
m.in. w dodatkowych zajęciach 
pozalekcyjnych, kursach dających 
nowe umiejętności i kompetencje 
(w tym prawo jazdy, kurs opera-
tora wózków jezdniowych, kurs 

barmański oraz kurs z obsługi kas 
fiskalnych). Ponadto 90 uczniów 
technikum zrealizuje płatne staże 
u pracodawców. Projekt zakłada 
również realizację zajęć pozaszkol-
nych w zakresie kwalifikacyjnych 
kursów zawodowych (KKZ) z kwa-
lifikacji INF.07 oraz TRG.02. 

W ramach projektu zostanie 
wyposażona pracownia do nauki 
w zawodzie technik logistyk – ob-
sługa transportu, doposażona pra-
cownia do nauki zawodu technik 
informatyk oraz stanowiska egza-
minacyjne w zakresie sieci kompu-
terowej i urządzeń peryferyjnych. 
Ze względu na potrzeby kadrowe, 
zostanie dokształcona kadra dy-
daktyczna w Zespole Szkół w Czer-
nikowie: 4 nauczycieli ukończy 
studia podyplomowe w zakresie 

studiów informatycznych, cyber-
bezpieczeństwa i ochrony zasobów 
informacyjnych, język obcy w biz-
nesie oraz studia podyplomowe 
transport i spedycja. 

Pierwszym krokiem w realizacji 
projektu były płatne staże uczniow-
skie u pracodawców. W lipcu 2021 
r. 40 uczniów technikum miało 
możliwość zdobycia pierwszych 
pracowniczych doświadczeń w za-
kładach pracy. Swoje umiejętno-
ści teoretyczne i praktyczne mogli 
wykorzystać przygotowując się do 
pracy w wybranym zawodzie pod 
okiem opiekunów stażu. Wybór 
miejsca odbywania stażu był zgod-
ny z ich zainteresowaniami i pre-
dyspozycjami zawodowymi. Staże 
uczniowskie odbyły się w przedsię-
biorstwach: KTS Invest Sp. z o.o., 

Partner Sp. z.o.o., Bresse Pol Sp. 
z o.o., BAJA Jarosław Grodziński, 
Swimer, Urząd Gminy Czerni-
kowo, Rad-Met, Agro Chłopec-
ki, Ramtor, MKT Mirosław Tar-
nowski, PRO-COMP Sp.z.o.o., 
RAFPOL, Exea Data Center, Firma 
Usługowo-Budowlana Jacek Zien-
tarski, ESAMBO Jakub Sobieraj, 
Sklep GROSZEK, FHU Małgorzata 
Gołębiewska. Uczniowie pracowali 
w wymiarze 150 godzin miesięcz-
nie i otrzymywali wynagrodzenie 
w wysokości 1750 zł. W przyszło-
ści dzięki otrzymanemu wsparciu 
będą mogli zwiększyć swoje szanse 
na lokalnym rynku pracy.

Monika Ziemkiewicz

Nowe spojrzenie na rozwój kształcenia

Lp. Imię Nazwisko Adres Kategoria Miejsce
1. Sławomir Brzyski Czernikówko 11 Zagroda
2. Katarzyna Czakon Czernikowo ul. Zygmuntowo 16 Posesja
3. Ilona Bartosz Czernikowo ul. Toruńska 51/2 Posesja I
4. Tomasz Kamiński Czernikowo ul. Targowa 10 Posesja II
5. Ryszard Ziółkowski Czernikowo ul. Storczykowa 4 Posesja III
6. Milena Lewandowska Czernikowo ul. Wiśniowa 37 Posesja
7. Anna Lewandowska Czernikowo ul. Wiśniowa 43 Posesja

Najpiękniejsze posesje wybrane!
W dniu 31 sierpnia w Urzę-

dzie Gminy Czernikowo 
odbyło się wręczenie na-

gród oraz pamiątkowych dyplo-
mów za udział w I edycji gminnego 
konkursu „Najładniejsza zagroda, 
najładniejsza posesja, najładniejszy 
balkon w budynkach wielorodzin-
nych”.

Do konkursu swoją zagrodę/po-
sesję zgłosiło 7 osób, spośród któ-
rych komisja konkursowa wyłoniła 

następujących zwycięzców.
Wszystkim nagrodzonym 

i uczestnikom konkursu serdecznie 
gratulujemy pięknie urządzonych 
posesji oraz życzymy dalszych suk-
cesów i satysfakcji z upiększania 
swoich ogrodów, a tym samym na-
szej gminy. A wszystkich mieszkań-
ców Gminy Czernikowo zaprasza-
my do udziału w przyszłorocznej 
edycji konkursu.

Szymon Czakon
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Na ten dzień czekała cała 
społeczność szkoły. W dniu 
1 września br. o godzinie 

13.00 odbyło się uroczyste otwarcie 
i oddanie do użytku boiska wie-
lofunkcyjnego w Szkole Podstawo-
wej im. H. Sienkiewicza w Steklinie. 

Uroczystość rozpoczęła się 
tradycyjnie od powitania gości, 
wśród których obecni byli: Kurator 
Oświaty Maria Mazurkiewicz, Wójt 
Gminy Czernikowo Tomasz Kra-
sicki, Przewodniczący Rady Gmi-
ny Czernikowo Rafał Rutkowski, 
przedstawiciel Kuratorium Oświaty 

wizytator Irena Zielińska, koordy-
nator Wydziału Sportu i Kultury Fi-
zycznej Urzędu Marszałkowskiego 
Artur Cyrankowski, radni Andrzej 
Łopuszyński i Daniel Świdurski, 
dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół, 
placówek oświatowych i gminnej 

biblioteki, przedstawiciele samo-
rządu gminy. Po przywitaniu przez 
dyrektora Grzegorza Kozłowskie-
go, głos zabrali zaproszeni goście, 
a następnie dokonano symbolicz-
nego przecięcia wstęgi - uczniowie 
wypuścili w niebo niebieskie ba-
lony. W dalszej części uroczysto-

ści, poświęcenia boiska dokonał 
proboszcz parafii pw. św. Bartło-
mieja w Czernikowie ks. Krzysztof 
Graczyk. Nie zabrakło podzięko-
wań - bukiety kwiatów uczniowie 
wręczyli osobom, które przyczyniły 
się do zmodernizowania szkolnego 
kompleksu sportowego. Po zakoń-
czeniu części oficjalnej rozpoczęły 
się występy uczniów, pokazy spor-
towe oraz taneczne. Uwiecznie-
niem całej uroczystości były wpisy 
do Księgi Pamiątkowej. 

Boisko jest miejscem służącym 
nie tylko uczniom, ale także spo-
łeczności lokalnej. Będzie służyć 
rozwojowi sportu oraz stanie się 
miejscem, gdzie dzieci, młodzież, 
a może i dorośli, spędzą aktywnie 
i ciekawie czas wolny. 

W tym dniu, tradycyjnie, odbyło 
się także ślubowanie pierwszoklasi-
stów. Mali uczniowie złożyli ślubo-
wanie i oficjalnie zostali przyjęci do 
grona społeczności szkolnej. Uro-
czystego pasowania dokonała Ku-
rator Oświaty. 

Gorąco dziękujemy Rodzicom 
i Przyjaciołom naszej placów-
ki za wsparcie, pomoc i udział 
w ważnych wydarzeniach. Ten 
dzień z pewnością zapisze się na 
kartach historii szkoły.

Małgorzata Przewięźlikowska

Wieści ze SP w Steklinie

Po okresie zawieszenia spo-
wodowanego pandemią 
COVID-19 Klub Senior+ 

w Czernikowie wznowił swą dzia-
łalność. Pierwsze zajęcia w roku 
2021 odbyły się 24 maja. 

Klub funkcjonuje w każdy po-
niedziałek, środę i piątek zapewnia-
jąc 20-godzinną ofertę ciekawych 
zajęć każdego tygodnia. W tym 
roku odbywają się m. in. warszta-
ty plastyczne i muzyczne, zajęcia 

komputerowe, seanse filmowe, gry 
planszowe i karciane, „rozmowy 
przy kawie”, „poranek pełen wspo-
mnień”, karaoke dla seniorów, „si-
łownia pamięci – trening umysłu 
dla seniorów”, zajęcia ruchowe 
z elementami tańców towarzyskich, 
zajęcia w plenerze, relaks z wy-
korzystaniem foteli masujących, 
zajęcia prowadzone we współpra-
cy z Gminną Biblioteką Publicz-
ną w Czernikowie („Dyskusyjny 

Klub Książki”, edukacja finansowa 
seniorów, zajęcia rękodzielnicze). 
Nowością w Klubie jest opieka pie-
lęgniarska wraz z elementami edu-
kacji zdrowotnej. W lipcu odbył się 
wspólny wyjazd do Planetarium 
w Toruniu. Seniorzy pięknie zapre-
zentowali się podczas specjalnie dla 
nich zorganizowanej sesji fotogra-
ficznej. 

Emilia Mamżyńska

Klub SENIOR+ w Czernikowie
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Dnia 15 sierpnia w sposób 
szczególny wspominaliśmy 
wydarzenia z 1920 roku, 

kiedy to nasza Ojczyzna, która po 
ponad 123 latach odzyskała nie-
podległość, znalazła się w śmier-
telnym niebezpieczeństwie. Bol-
szewicka Rosja, totalitarne państwo 
powstałe po rewolucji 1917 r., re-
alizując cel, jakim było przeniesie-
nie komunistycznej rewolucji na 
zachód Europy, postanowiła znisz-
czyć młodą polską niepodległość, 
a tereny Polski wcielić w granice 
swojego imperium. 

Armia sowiecka pod wodzą mar-
szałka Michaiła Tuchaczewskiego, 
zajmując nasze tereny, dopuszczała 
się mordów, gwałtów i rabunków 
wobec całego społeczeństwa II 
Rzeczypospolitej. Okrucieństwom 
towarzyszyła nachalna propaganda 

zdeprawowanego, niemoralnego 
i bezbożnego komunizmu. Azja-
tyckie hordy zajęły także naszą 
Ziemię Dobrzyńską. Nad Polską 
zawisła groźba narodowej klęski. 
Kolejny raz, podobnie jak to mia-
ło miejsce wielokrotnie w historii, 
odtworzył się sojusz rosyjsko-nie-
miecki, skierowany przeciwko 
Polsce. Sowieci uzyskali wsparcie 
tysięcy ochotników niemieckich, 
a niemieccy dokerzy zablokowa-
li dostawy amunicji dla polskiego 
wojska, zakupione przez nasz rząd 
w Europie Zachodniej. Jedyną real-
ną pomoc młode Państwo Polskie 
uzyskało od Węgier, które w de-
cydującej fazie wojny dostarczyły 
dużą ilość materiałów wojskowych, 
w tym amunicję, której dramatycz-
nie brakowało walczącym woj-
skom polskim. Mobilizacja narodu 

polskiego, choć utrudniana przez 
polskich komunistów i mieszkają-
cych wśród nas Żydów i Niemców, 
kolaborujących z wojskami bol-
szewickimi, ostatecznie doprowa-
dziła do rozgromienia najeźdźców 
i uratowania niepodległości. Waż-
nym elementem, który przyczynił 
się do zwycięstwa, było zaniecha-
nie swarów politycznych między 
głównymi przywódcami politycz-
nymi. Przywództwo Marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego, zaakceptowane 
przez Dmowskiego, Paderewskie-
go, Witosa, Daszyńskiego i innych 
liderów skonfliktowanej sceny po-
litycznej, świadomych śmiertelne-
go, bolszewickiego zagrożenia za-
pewniło odpowiednią mobilizację 
i planowanie strategiczne. Dzięki 
temu wykorzystane zostały wszyst-
kie możliwości polskiego wywiadu, 

a większość społeczeństwa została 
przekonana, że walka z bolszewi-
zmem jest wspólną walką narodu 
polskiego. Współczesność przynosi 
nam kolejne wielkie wyzwania, któ-
re wymagają korzystania z przykła-
du naszych przodków. W obliczu 
zagrożeń dziś również zobowiązani 
jesteśmy dążyć do współpracy i po-
rozumienia dbając o jakość debaty 
publicznej. Od nas zależy przy-
szłość naszych dzieci i przyszłość 
naszej Ojczyzny.

Koncert Jacka Beszczyńskiego 
z zespołem "Nadziei Maleńka Or-
kiestra", który odbył się z okazji 
101. rocznicy Bitwy Warszawskiej 
i Święta Wojska Polskiego, zgroma-
dził mieszkańców gminy Czerniko-
wo i zaproszonych gości. Sponta-
niczny kontakt z poezją, żołnierską 
pieśnią i niepodległościowy nastrój 

był zasługą zaproszonych artystów 
i organizatorów. Pięknie udeko-
rowana scena muzyczna tworzyła 
niepowtarzalny klimat patriotycz-
nego ogniska. W takim nastroju 
wykład prof. Wojciecha Polaka 
i prof. Tomasza Kozłowskiego był 
również spotkaniem z ciekawie 
opowiedzianą historią osiemna-
stej, przesądzającej o losach świata, 
zwycięskiej „Bitwy Warszawskiej”. 
Ten wieczór dostarczył nam wiele 
wzruszających chwil i radosnych 
doznań. 

Współorganizatorem koncertu 
było Starostwo Powiatowe w To-
runiu i Wójt Gminy Czernikowo, 
dzięki czemu wstęp na Koncert 
„Pod Biało-Czerwoną”, zorganizo-
wany przez Stowarzyszenie Zwią-
zek Jaszczurczy, był bezpłatny. Za 
pomoc w organizacji koncertu 
wszystkim serdecznie dziękujemy.

Tomasz Lewandowski

„Pod Biało-Czerwoną” - pamięci bohaterów Bitwy Warszawskiej

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 Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków 
prowadzona jest część prac prze-
widzianych w projekcie konserwa-

torsko-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.

Przemysław Pujer

Włęcka chata wróci do świetności
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Stowarzyszenie Czyż-nie w wa-
kacje nie próżnowało. Przede 
wszystkim jeszcze w czerwcu 

udało nam się zrealizować - dzięki 
pomocy Gminy - piąte już warsz-
taty „Wioska średniowieczna” 
w grodzisku Steklin-Niedźwiedź. 
Atrakcją na pewno była łódź i wio-
ska Wikingów, ale także wikliniar-
ka, warsztaty plecenia wianków, 
strzelanie z łuku, gry i zabawy 
średniowieczne i samo obejście 

wokół grodziska z informacjami 
historycznymi o tym wspaniałym 
obiekcie. Dziękujemy właścicielo-
wi gospodarstwa „U niedźwiedzia” 
p. Mariuszowi za udostępnienie 
i uatrakcyjnienie terenu. Odwiedzi-
ło nas prawie tysiąc osób.

W lipcu zorganizowaliśmy pięk-
ną imprezę zamkniętą - benefis Jac-
ka K. „na zielono”. Grupa artystycz-
na Czyż-nie wykazała się obfitą 
zielonością i inwencją.

W lipcu w Łęgu-Osieku ode-
braliśmy, w uroczystej oprawie pie-
śni maryjnych, dostarczoną Odrą 
przez Flisaków z Myślenic węgielną 
figurkę Matki Boskiej Skępskiej, 
która trafiła do muzeum w Rypi-
nie, a po pieszej wędrówce zostanie 
przekazana do klasztoru w Skępem.

W sierpniu byliśmy współorga-
nizatorami tradycyjnego już spo-
tkania z okazji rocznicy 

śmierci K.K. Baczyńskiego 

i rocznicy powstania warszawskie-
go. W roku obchodów 100-lecia 
urodzin Patrona SP pośpiewaliśmy 
piosenki powstańcze i poczytali-
śmy jego wiersze.  

 Nasza łódka „Czyżniówka” była 
łodzią uczestniczącą Festiwalu Wi-
sły. Po pokonaniu dużego odcinka 
została zaokrętowana na Przysta-
ni w Toruniu. Natomiast naszym 
sztandarowym zadaniem było przy-
jęcie flisaków śniadaniem, a przede 

wszystkim wspaniałym obiadem 
u menonitów. Był to jedyny przy-
stanek na Ziemi Dobrzyńskiej pod-
czas rejsu z Włocławka do Torunia. 
Oczywiście grupa artystyczna wraz 
z flisakami nie omieszkała pośpie-
wać. Przy okazji pokazaliśmy stan 
chaty i opowiedzieliśmy o stara-
niach w jeje ratowaniu. Potrawy 
i przyjęcie było długo wspominane. 

Tymczasem prace przy chacie 
włęckiej nabrały tempa. Pracowni-
cy Urzędu Gminy rozpisali projekty 
i pozyskali już 60 tys. zł. Przepro-
wadzono - dzięki GZK - pierwszy 
etap rekonstrukcji chaty polegający 
na demontażu i oznakowaniu ele-
mentów przydatnych do wykorzy-
stania. Członkowie Stowarzyszenia 
wywieźli niepotrzebne drewno, 
a reszta została uroczyście, sym-
boliczne spalona 7 września pod-
czas imprezy „Czyż-nie jak feniks 
z popiołów”, gdzie podziękowa-
no wszystkim, którzy włączyli się 
w proces ratowania chaty. Po zmro-
ku zaprezentowano filmy z imprez 
w chacie włęckiej. Oczywiście były 
też śpiewy, tańce i poczęstunek - jak 
tradycja nakazuje.

Dariusz Chrobak

Czyż-nie warto działać ze 
Stowarzyszeniem Czyż-nie?

To już ostatnia prosta na dro-
dze Zespołu Szkół w Czerni-
kowie w realizacji projektu 

pn. „Rozwój kształcenia zawodo-
wego w Technikum i Branżowej 
Szkole w Czernikowie”, współfi-
nansowanego z Europejskiego Fun-
duszu Społecznego. 

Uczniowie Technikum i Bran-
żowej Szkoły realizują ostatnie za-
dania w ramach projektu: kursy 
w zakresie zdobywania dodatko-
wych uprawnień dla uczniów oraz 
dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, 
które z powodu pandemii zostały 
przesunięte. Kurs barmański był 

prowadzony przez Ogólnopol-
ską Szkołę Barmanów. Na kursie 
uczniowie poznawali tajniki sztuki 
barmańskiej oraz nauczyli się ro-
bić 20 rodzajów koktajli. Dwójka 
uczniów z sukcesem zdała egzami-
ny i otrzymała certyfikat barmań-
ski, reszta uczestników - zaświad-
czenia. Do przeprowadzenia kursu 
„obsługa kas fiskalnych z fakturo-
waniem” wybrano firmę Edukator 
z Grudziądza. 30 uczniów techni-
kum i branżowej szkoły zapoznało 
się z obsługą różnych typów kas 
fiskalnych oraz umiejętnością ręcz-
nego wystawiania faktur, a także 

fakturowaniem komputerowym. 
Kurs obsługi wózków jezdniowych 
zorganizowano dla 30 uczniów. 
Wykonawcą została firma szkole-
niowa Orent z Brzozówki. W re-
alizacji trwa kurs prawo jazdy kat. 
B. Bierze w nim udział 50 uczniów 
technikum i branżowej szkoły 
w Czernikowie. Kurs jest organizo-
wany przez firmę AS-TOR z Toru-
nia.

Całkowita wartość projektu wy-
nosi 1 034 950 zł (w tym dofinan-
sowanie z RPO WK-P 2014-2020 
w kwocie 931.455 zł).

Monika Ziemkiewicz

Branżowe kursy na finiszu
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Po powrocie do nauki stacjo-
narnej Szkoła Podstawowa 
im. T. Halika w Osówce ak-

tywnie uczciła Dzień Dziecka. Kla-
sy I-III wyjechały do Plenerowego 

Centrum Rozrywki w Papowie To-
ruńskim, miały możliwość zajrzeć 
do mini zoo, a następnie skorzy-
stać z placu zabaw, „dmuchańców”, 
atrakcji na wodzie i pola do mini 
golfa. Uczniowie klas starszych 
spędzili czas w Leśnictwie Wąkole, 
gdzie pod okiem leśników posze-
rzali swoją wiedzę na temat środo-
wiska leśnego.

8 czerwca uczniowie klasy V, 
VI i VIII wyjechali na trzy dni 
do Ośrodka Wypoczynkowego 
w Przydworzu. Na terenie ośrod-

ka korzystali z plaży, boiska do 
siatkówki, placu zabaw i obiektów 
gastronomiczno-rozrywkowych. 
Tego samego dnia kl. VII B wyru-
szyła na Pojezierze Brodnickie, aby 
biwakować w leśnym zakątku nie-
daleko miejscowości Górale.

11 czerwca odbyły się ćwicze-
nia ewakuacyjne przeprowadzone 
przez Ochotniczą Straż Pożarną 
z Czernikowa. Po usłyszeniu sygna-
łu 62 osoby drogami ewakuacyjny-
mi opuściły obiekt szkoły i zebrały 
się na boisku szkolnym. Przebieg 

ewakuacji sprawnie nadzorował 
i koordynował dyrektor szkoły Ry-
szard Ałtyn. Po ćwiczeniach ewa-
kuacyjnych dzieci miały okazję 
zapoznać się z pojazdem i sprzętem 
strażackim oraz porozmawiać ze 
strażakami o ich pracy.

14 czerwca kl. IV-VI i kl. VIII 
spędziły dzień w Leśnej Strefie 
Zabawy i Edukacji Trolowisko 
w Wilczych Kątach. Na świeżym 
powietrzu, pod opieką animatorów, 
trwała wesoła zabawa, podczas któ-
rej uczestnicy mieli do dyspozycji 
kule bumper ball, łuki archery tag 
oraz stoisko z napojami i jedze-
niem. W czerwcu odbyło się też kil-
ka wyjazdów do Torunia, a miano-
wicie do Jump Areny, Planetarium, 
Baju Pomorskiego i kina.

W naszej szkole mamy wielu 
pracowitych, ambitnych i zdolnych 
uczniów, wśród których znajdu-
je się 21 osób, którym dyrektor 
szkoły przyznał stypendia za osią-
gnięcia w nauce w roku szkolnym 
2020/2021. Nagrodzeni zostali: J. 
Montowski, Z. Lewandowska, J. 

Kowalska, A. Ałtyn, J. Kwiatkow-
ska, H. Zalewska, Ł. Zalewska, Sz. 
Pietraszyński, J. Laskowska, A. 
Staniszewski, M. Wierzbicki, B. 
Purcelewski, B. Kutnik, Sz. Kwiat-
kowski, L. Biernat, F. Gołębiewski, 
C. Mirowski, W. Dobrzyńska, M. 
Piątkowska, M. Purcelewski, K. 
Trzebniak. 

30 czerwca w Auli Muzycz-
nej w Czernikowie Wójt Gminy 
Czernikowo Tomasz Krasicki oraz 
członkowie Rady Gminy Czer-
nikowo nagrodzili najzdolniej-
szych uczniów ze szkół gminy 
Czernikowo. W tym zaszczytnym 
gronie znaleźli się również nasi 
podopieczni: Jakub Montowski, 
Zuzanna Lewandowska, Weronika 
Dobrzyńska, Hiacynta Zalewska, 
Łucja Zalewska, Bartosz Purcelew-
ski, Julia Kwiatkowska i Monika 
Piątkowska. Jesteśmy dumni, gra-
tulujemy i życzymy dalszych suk-
cesów!

Żaneta Wachowska

Co słychać u Halika?

Podstawowym filarem działa-
nia fundacji Barwy Pomocy 
jest organizowanie wolon-

tariatu i pomaganie. Komu i jak 
pomagamy? Pomagamy zarówno 
dzieciom, jak i dorosłym, którzy 
potrzebują wsparcia. Nasi pod-
opieczni to osoby, które znalazły się 
w sytuacji, z którą ciężko poradzić 
sobie samemu. Czasem jest to cho-
roba, nieszczęśliwy wypadek, zda-
rzenie losowe, nieraz jest to utrata 
pracy, samotność… Ilu ludzi, tyle 
historii. Każda osoba, która się do 
nas zgłasza, jest otaczana indywi-
dualną opieką i wsparciem. 

Jak pomagamy? Najczęściej to 
pomoc w założeniu zbiórki inter-
netowej, prowadzenie zbiórek pu-
blicznych, bazarków charytatyw-
nych i oczywiście zbiórka nakrętek 
do naszych fundacyjnych pojem-
ników w kształcie serc, których 
mamy 9 na terenie gmin Czerniko-
wo, Obrowo i Lubicz.

Na co dzień zarząd Fundacji 
pracuje zawodowo poza fundacją  
(z czegoś trzeba żyć :), a fundacja 
to nasza pasja, na którą poświęca-
my wolny czas. Jest nas tylko tro-
je – Ewa, Monika i Mirek – więc 
ogromnym wsparciem są dla nas 
wolontariusze. Bez nich trudno by-
łoby pogodzić wszystkie obowiązki. 
Są z nami stali wolontariusze: Mał-
gosia, Ola, Ilonka, Agnieszka i Ja-
cek, a nawet wirtualni wolontariu-
sze działający w sieci, jak Roksana, 
Jagoda czy Lidia. Co nas niebywale 
cieszy, nasze grono wolontariuszy 
nieustannie powiększa się. To wiel-

ka radość i satysfakcja poznawać 
nowych, energicznych, pozytyw-
nych ludzi, którzy chcą ofiarować 
swój czas i umiejętności innym. 
Pomaganie – jak pisze Jagoda – jest 
fajne i ma bardzo dużo pozytywów, 
nie tylko dla osoby potrzebującej. 

Dlaczego zatem pomaganie jest 
fajne? Przedstawiamy Wam 10 po-
wodów: 

1. Ogromna satysfakcja - ofia-
rowanie swojego czasu/energii/
poświęcenia często rodzi nieza-
pomniany blask radości w oczach 
potrzebujących, ogromną wdzięcz-
ność i piękne wspomnienia na lata. 
To niesamowita satysfakcja, speł-
nienie i szczęście. 

2. Poczucie wspólnoty - działa-
jąc na rzecz wspólnego celu, czyje-
goś dobra, ludzie niesamowicie się 
jednoczą, łączą siły, czują się jedno-
ścią. To niesamowite zjawisko, da-
jące pozytywną energię, wiarę, siłę 

i moc. „W grupie siła”!
3. Poznawanie ludzi - „wolon-

tariat to ludzie”, to super okazja do 
nawiązywania nowych znajomości, 
nawet na wiele lat. 

4. Dobry uczynek - robimy coś 
„ponad”, coś więcej, działamy - i to 
się liczy!

5. Poszerzanie horyzontów – 
pomagając drugiemu człowiekowi, 
mamy niepowtarzalną okazję, aby 
poznać jego historie, kulturę, oby-
czaje, nawyki, wartości, marzenia. 
Może być to ogromna dawka inspi-
racji i refleksji.

6. Produktywne wykorzystanie 
czasu - nieporównywalnie szlachet-
niej wykorzystamy swój czas dzie-
ląc się pomocą nawet w skromnym 
wydaniu, niż spędzając cały dzień 
np. przed ekranem telewizora. 

7. Wartość - pomaganie może 
być jak najbardziej wartością dla 
człowieka, taką samą jak zdrowie, 

rodzina, szczęście lub pieniądze. 
Prospołeczność może zdecydowa-
nie upiększyć i urozmaicić nasze 
życie, czyniąc je bardziej radosnym, 
pozytywnym i barwnym.

8. Nowe doświadczenie - ofia-
rowanie pomocy często daje moż-
liwość nauki, zdobycia nowych 
umiejętności i kompetencji. To 
wszystko składa się na nasz rozwój 
osobisty. 

9. Szacunek - dodatkowe aktyw-
ności na rzecz innych, są zawsze 
odbierane przez ludzi „na plus”. 
Pomagając, mamy szansę zasłużyć 
na wielki szacunek ze strony po-
trzebujących, jak i respekt w oczach 
otoczenia.

10. Pozytywny odbiór na ryn-
ku pracy - pracodawcy bardzo 
pozytywnie odbierają informacje, 
dotyczące działalności woluntary-
stycznej kandydata. Osoba taka jest 
odbierana jako bardziej sumienna, 

dobrze zorganizowana i kompe-
tentna, w porównaniu do osoby, 
która w wolontariaty się nie anga-
żuje.

Jagoda dostrzega wiele pozy-
tywów w pomaganiu drugiemu 
człowiekowi. A czy Ty pomagasz? 
A może zawsze o tym marzyłeś, 
a ciągle brakowało odwagi by za-
cząć? Śmiało pisz do nas! Z pew-
nością wypracujemy model wo-
lontariatu, który będzie dla Ciebie 
odpowiedni. 

Zapraszamy do zaglądania na 
naszą stronę internetową www.
fundacjabarwypomoc.wixsite.com/
czernikowo oraz na profil na face-
booku. Znajdziecie tu kalendarz 
wydarzeń oraz informacje o na-
szych podopiecznych i bieżących 
akcjach. 

Ewa Madej

Wolontariat, czyli dlaczego 
pomaganie jest fajne
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UKS Akademia Młodego Pił-
karza z Czernikowa realizu-
je projekt grantowy „AMP 

dla wszystkich” w ramach „klubów 
młodzieżowych”. Dzięki 50 000,00 
zł przyznanego wsparcia nowi pod-
opieczni Akademii - dzieci w wieku 
5-15 lat, które zagrożone są ubó-
stwem  i wykluczeniem z tym zwią-
zanym - zostaną zaktywizowani 
społeczno-edukacyjnie. 

Projekt zakłada wsparcie pro-
cesu edukacyjnego przez pomoc 
w nauce i przezwyciężanie trud-
ności szkolnych; wzmocnienie 
procesu integracji ze społeczeń-
stwem; kształtowanie umiejętności 
w zakresie pełnienia ról społecz-
nych, rozwój zdolności interperso-

nalnych i postaw prospołecznych; 
wzmocnienie poczucia własnej 
wartości i dostarczenie pozytyw-
nych wzorców zachowań oraz za-
pewnienie bezpiecznych form 
spędzania czasu wolnego, rozwój 
talentów i zainteresowań. Kilku-
nastu młodych ludzi bierze udział 
w projekcie obejmującym zaję-
cia piłkarskie, zajęcia edukacyjne 
(m.in. językowe) oraz specjalistycz-
ne poradnictwo psychologiczne. 
Dzieci mają zapewnione m.in. 
sprzęt sportowy oraz wypełnioną 
turniejami, konkursami i wszech-
stronnymi treningami ścieżkę fut-
bolowego rozwoju.

Przemysław Pujer

Grant z LGD dla młodych amatorów futbolu

Podczas wakacji Gminna Bi-
blioteka Publiczna w Czer-
nikowie uruchomiła „Letnią 

bibliotekę”, której głównym zada-
niem była promocja czytelnictwa. 
Nasze wakacyjne zajęcia cieszyły 
się sporym zainteresowaniem. Od-
wiedziły nas między innymi dzieci 
z Niepublicznego Przedszkola Sło-
neczko, Przedszkola Publicznego 
w Czernikowie oraz żłobka Bajko-
wa Kraina. 

Na początku wakacji zakończy-
liśmy realizację projekt Wirtualny 
Teatrzyk Małego Widza „Kółko 
i Kwadrat”. Celem projektu było 
zaprezentowanie dzieciom podstaw 
matematyki i nauk pokrewnych. 
Podczas przeprowadzanych zajęć 
dzieci rozwinęły umiejętność roz-
różniania i klasyfikowania poszcze-
gólnych figur geometrycznych, 
ujmowania stosunków przestrzen-
nych oraz przeliczanie elementów 
zbiorów w czasie zabawy. Tematem 
przewodnim zajęć ułatwiającym 
poznanie świata figur była podróż 
dookoła świata m.in. do Egiptu, 
Japonii, Stanów Zjednoczonych. 
Podczas „matematycznej podróż 
dookoła świata”, dzieci poznały fi-
gury geometryczne.

W  czerwcu zakończyliśmy rów-
nież szkolenia z zakresu edukacji 
finansowej. W projekcie „Edukacja 
finansowa w bibliotekach publicz-
nych” uczestniczyli członkowie 
Klubu Senior+ z Czernikowa. Za-
jęcia odbywały się w formie hybry-
dowej.

Powoli kończymy wszystkie 
działania związane z projektem 

"Słowiańskie lalki: żadanice, kar-
micielki i motanki" realizowanym 
w ramach programu EtnoPolska 
2021. W ramach projektu zreali-
zowałyśmy cykl warsztatów i wy-
kładów dla dzieci w wieku wcze-
snoszkolnym. Zorganizowałyśmy 
również wystawy poświęcone mo-
tanką . Głównym celem zadania 
była popularyzacja materialnego 
i niematerialnego dziedzictwa kul-
turowego z wykorzystaniem nowo-
czesnej technologii oraz edukacja 
dzieci i dorosłych o rodzimej tra-
dycji i kulturze, zwłaszcza ludowej. 
Celem szczegółowym projektu było 
przybliżenie tradycji motania la-
lek słowiańskich oraz starodawne-
go rzemiosła. W ramach zadania 
uczestniczyłyśmy w Festynie Śre-
dniowiecznym w Steklinie-Niedź-
wiedziu, podczas którego przepro-
wadziliśmy warsztaty z tworzenia 

motanek. Projekt „Dofinansowano 
ze środków Ministra Kultury, Dzie-
dzictwa Narodowego i Sportu w ra-
mach programu Narodowego Cen-
trum Kultury EtnoPolska 2021”

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Czernikowie znalazła się wśród 
49 beneficjentów tegorocznego 
konkursu „BLISKO – Biblioteka 
| Lokalność | Inicjatywy | Spo-
łeczność | Kooperacja | Oddol-
ność” realizowanego w ramach 
Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa 2.0 - Priorytet 4.1. 
Otrzymaliśmy dotację w wysoko-
ści 114 700,00 zł na realizację pro-
jektu "Cztery pory roku w kulturze 
dawnych Słowian". Projekt będzie 
realizowany w latach 2021-2022. 
Szczegóły zostaną wkrótce przed-
stawione na stronie internetowej 
biblioteki. 

Magdalena Seweryn

Letnia Biblioteka

W lipcu bieżącego roku 
Gmina Czernikowo 
otrzymała za pośrednic-

twem Ministerstwa Edukacji Naro-
dowej kwotę 150 000 zł ze środków 
rezerwy części oświatowej subwen-

cji ogólnej z tytułu dofinansowania 
w pomoce dydaktyczne niezbędne 
do realizacji podstawy programo-
wej z przedmiotów przyrodniczych. 
Kwotę 75 000 zł otrzyma Szkoła 
Podstawowa w Makowiskach oraz 

Szkoła Podstawowa w Steklinie. 
Zostanie ona przeznaczona na wy-
posażenie klasopracowni szkół.

W ramach tego kryterium szko-
ły zakupią nowoczesne pomoce 
dydaktyczne do klasy geografii, 

biologii, fizyki oraz chemii, m.in. 
monitory interaktywne, zestawy 
laboratoryjne, meble demonstra-
cyjne, atlasy, modele, mapy, plansze 
dydaktyczne.

Szkoła Podstawowa w Mako-
wiskach jest w trakcie remontu 
stołówki szkolnej, która jest dofi-
nansowana w kwocie 24 952,49 zł  

z programu rządowego ,,Posiłek 
w szkole i w domu”. Całkowita war-
tość zadania wynosi 31 190,63 zł. 
W ramach programu szkoła wyre-
montuje i umebluje pomieszczenie 
jadalni, a także zakupi nowoczesne 
wyposażenie kuchni, m.in. zmy-
warkę, termosy, szafę chłodniczą.

Joanna Zglinicka

Dodatkowe środki finansowe dla szkół
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Dzięki stacjonarnym, czerw-
cowym zajęciom udało 
się zintegrować uczniów 

i dokonać klasyfikacji. Staraliśmy 
się nie skrzywdzić uczniów, choć 
postawa niektórych podczas zdal-
nego nauczania nie do końca nam 
się podobała. Wracamy do szkoły 
z nadzieją na jak najdłuższe sta-
cjonarne nauczanie. Przywitaliśmy 
rok szkolny 1 września, a już w na-
stępnych dniach odbyły się spotka-
nia z rodzicami klas 6-8 i BT. 

Rok szkolny dla niektórych klas 
BT zakończył się dopiero w sierp-
niu, po odbyciu praktyk. Jesteśmy 
zadowoleni ze zdawalności matur 
i egzaminów zawodowych prak-
tycznych i teoretycznych. Promocja 
w klasach 4-8 była wysoka, a egza-
miny klas ósmych - poza jedną kla-
są - nas satysfakcjonowały. Kilkoro 

uczniów powtórzy klasę w kl. I-III. 
Wracamy z nowymi nadziejami. 

Kontynuujemy w SP rok obcho-
dów 100-lecia urodzin Krzysztofa 
Kamila Baczyńskiego, a w począt-
kach listopada mamy 70-lecie od-
dania budynku Szkoły Podstawo-
wej do użytku. Zbliża się rocznica 
kopernikańska. Przed nami dużo 
nowych wyzwań.

Tym razem poświęcimy arty-
kuł na przypomnienie sukcesów 
uczniów klas młodszych z II seme-
stru 2020/21. W maju rozstrzygnię-
to konkurs przyrodniczy „Życie 
leśnych zwierząt zimą”. Pandemia 
i zdalne nauczanie nie przeszko-
dziły 33 uczestnikom w nadesła-
niu wielu wspaniałych prac. Ko-
misja w składzie: Kamila Czajka 
(przedstawiciel Nadleśnictwa Do-
brzejewice), Mariola Wasilewska, 

Kamila Bułakowska oraz Tomasz 
Różewicki po wielu godzinach ob-
rad zadecydowała o przyznaniu 
nagród w kilku kategoriach. Pierw-
sze miejsce w kategorii „Elemen-
ty przestrzenne -Tropy” zdobyli 
Mateusz Kowalski i Jan Czajka. Za 
najlepszy film jury uznało pracę 
Adama Karbowskiego. Pierwsze 
miejsce za najlepszy lapbook otrzy-
mały Natalia i Zuzanna Warot, 
w kategorii zdjęcia I miejsce zajęli 
Julia Chłopecka oraz Aleksander 
Chłopecki. Za przepiękny collage 
I miejsce otrzymał Adam Wojnow-
ski, a za pracę plastyczną - Julia 
Kubicka. Wszystkim uczestnikom 
dziękujemy i gratulujemy udziału. 
Dziękujemy również Nadleśnictwu 
w Dobrzejewicach za ufundowanie 
nagród i zapraszamy wszystkich na 
wycieczki leśnymi 

ścieżkami… 
Przypomnijmy konkursy, akcje, 

projekty klas młodszych: w między-
narodowym konkursie plastycz-
nym „Polonia na świecie” I miejsce 
otrzymała Nel Lamparska. I miej-
sce w woj. konkursie plastycznym 
on-line „Kubuś Puchatek-przyja-
ciel na zawsze” zajęła Weronika 
Nowicka, Wojewódzki konkurs 
plastyczny „Gęś w roli głównej” – 
II miejsce zajął Artur Karbowski. 
W XII edycji konkursu plastyczne-
go „Mieszkam w ciekawym miejscu 
- w drodze do korzeni mojej małej 
ojczyzny” wyróżnienie uzyskał 
Tymoteusz Pierzgalski. W ogólno-
polskim konkursie „Ambasador 
Szkolnej Wynalazczości” nagrody 
za udział otrzymali Jan Adrian, Zo-
fia Hajne, Amelia Iwaniuk, Hanna 
Jaworska, Lena Maćkiewicz, Zofia 
Mikołajczyk, Iga Mościbrodzka, 
Szymon Ornowski, Marika Przy-
bysz, Krystian Wasilewski. W XIII. 
Międzynarodowym konkursie z cy-
klu „Dzieci w Europie” pt. „Prawa 
Dziecka” wyróżnienie otrzymał Ty-
moteusz Pierzgalski. 

Uczniowie oddziałów przed-
szkolnych oraz klas I-III prowadzili 
akcję dożywiania ptaków i kotów. 
W Konkursie Plastycznym pt. 
„Ostatnie Zabytki Drewniane na 
Ziemi Dobrzyńskiej”, organizowa-
nym przez Stowarzyszenie Gmin 
Ziemi Dobrzyńskiej, II miejsce za-
jęli Zofia Hajne i  Hanna Jaworska 
(wyróżnienie Zofia Mikołajczyk). 
Podjęliśmy wyzwanie dla Lenki, 
zbierając fundusze na jej operację. 
Uczniowie klas III wzięli udział 
w etno-warsztatach. „Słowiańskie 
motanki”. Uczniowie klas I-III brali 
udział w Światowym Dniu Czyta-
nia Tolkiena. Nasza szkolna spo-
łeczność przebrała się za bohaterów 
z powieści J. R. R. Tolkiena. Dzieci 
wysłuchały fragmentu „Hobbita” 
podczas zdalnej lekcji bibliotecznej, 
a także wzięły udział w quizie on-li-
ne z znajomości życia i twórczości 
autora książki. 

Dzieci brały udział w kampa-
nii społecznej „Ja nie widzę Cie-
bie, Ty zobacz mnie!”. Wydarzenie 

było organizowane z okazji Mię-
dzynarodowego Dnia Białej Laski. 
Celem przedsięwzięcia miało na 
celu włączenie szkoły do podjęcia 
w środowisku lokalnym działań 
w zakresie upowszechnienia infor-
macji dotyczących funkcjonowania 
osób z dysfunkcją wzroku. Nasza 
szkoła uzyskała certyfikat „Szkoły 
Przyjaznej Osobom Niewidomym”. 
Uczniowie klas pierwszych brali 
udział w projekcie czytelniczym 
„Czytam sobie. Pierwsza klasa!”. 
W ramach projektu „Baśń – na-
rzędzie pracy z dziećmi” uczniowie 
klasy 1d uczestniczyli w warszta-
tach teatralnych pt. „Witaj w kra-
inie marzeń”. Uczniowie klas 1a 
i 1d brali udział w ogólnopolskim 
projekcie „Mali detektywi. Jakie 
tajemnice kryje świat wokół nas?” 
w ramach programu Uniwersytet 
Dzieci w Klasie pod patronatem 
MEN. W naszej szkole miała miej-
sce wystawa posterowa pt. „Płazy 
Polski” z warsztatami zdalnymi. 
Uczniowie klasy Ib uczestniczyli 
w akcji „Dzień bezpiecznego Inter-
netu”. 

Nasza szkolna społeczność brała 
udział w Dniu Nowych Technologii 
w Edukacji,. Podczas pracy zdal-
nej dzieci zapoznały się z prezen-
tacjami i filmami o zasadach bez-
piecznego korzystania z Internetu. 
Uczniowie wzięli udział w grach, 
zabawach, quizach oraz konkursie 
plastycznym pt. „Nowe technolo-
gie w szkole i poza nią” (nagrody – 
Amelia Iwaniuk, Iga Mościbrodzka, 
Hanna Jaworska, Marika Przybysz, 
Szymon Ornowski, Kamil Cywiń-
ski, Sebastian Zakrzewski). Także 
wzięli udział w akcjach charytatyw-
nych we współpracy z Bydgoskim 
Stowarzyszeniem „łatwo pomagać”. 
Dzieci brały również udział w akcji 
„Żonkile 2021”. Prawda, ze klasy 
młodsze są bardzo aktywne?

Dariusz Chrobak

Co słychać w Zespole Szkół w Czernikowie?
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Czerwiec w Szkole Podstawo-
wej w Makowiskach obfito-
wał w liczne wyjazdy. Pierw-

sza wycieczka miała miejsce trasą 
Włęcz-Nowogródek-Zielona Kępa. 
Wzięli w niej udział uczniowie SP 
z Makowisk, Steklina i Czernikowa. 
Poza integracją grupy wyjazd dał 
uczestnikom możliwość podziwia-
nia walorów przyrodniczych nad-
wiślańskich terenów naszej gminy.

Również w czerwcu uczniowie 
ze szkół w Makowiskach, Steklinie 
i Mazowszu gościli w domu poety 
Jana Kazimierza Siwka w Zalesiu 
Górnym, autora wielu książek dla 
dzieci. Do jego tekstów muzykę na-
pisał goszczący u nas artysta Piw-
nicy Pod Baranami Piotr ”Kuba” 
Kubowicz. Piękne twórcze spotka-
nie, ciekawe rozmowy, a w drodze 
powrotnej krótka wizyta w stolicy 
okazały się dla uczniów niebanal-
nym wydarzeniem. W połowie 

czerwca uczniowie klas 1-3 udali 
się na wycieczkę do Leśnictwa Jan-
kowo. Pod przewodnictwem pani 
leśnik, Kamili Czajka, spacerowali 
leśnymi ścieżkami. Podczas space-
ru poszerzyli wiedzę dotyczącą pra-
cy leśnika, odbyły się też potyczki 
sprawnościowe oraz piknik na ło-
nie natury, podczas którego dzie-
ci wykonywały medale z drewna 
i ozdabiały je zerwanymi roślinami.

Pod koniec czerwca, na dobry 
początek wakacji, na terenie szkoły 
odbył się piknik połączony z raj-
dem rowerowym. Organizatorami 
wydarzenia byli: Ochotnicza Straż 
Pożarna w Makowiskach, Stowa-
rzyszenie „Razem łatwiej”, rada 
rodziców, rady sołeckie wraz z soł-
tysami Kiełpin i Makowisk, radni 
powiatu i gminy, dyrektor i nauczy-
ciele szkoły. Dzięki owocnej współ-
pracy udało się zebrać sporą kwo-
tę, którą przeznaczono na zakup 

sztandaru dla szkoły. Szczególne 
podziękowania składamy wójtowi 
gminy Czernikowo. W czerwcu 
i sierpniu grupa nauczycieli pod-
wyższała swoje umiejętności zawo-
dowe biorąc udział w szkoleniach. 

W trakcie wakacji na terenie 
szkoły trwały prace remonto-
we. Odmalowany został budy-
nek szkoły, szkoła ma nowe logo, 
niektóre ściany zdobią kolorowe 
murale, odremontowana i bogato 
doposażona została stołówka. Do 
pracowni przyrodniczych zostały 
zakupione nowoczesne pomoce dy-
daktyczne. Podsumowując: w nowy 
rok szkolny wchodzimy z wcześniej 
wyremontowanymi łazienkami, 
kompleksem boisk sportowych, 
nowoczesnym centrum zarządza-
nia szkolną siecią informatyczną, 
najnowszymi multimediami (każ-
da szkolna pracownia jest w nie 
wyposażona)i, nowoczesnymi po-
mocami dydaktycznymi, przyja-
znym dziecku wystrojem placówki 
i profesjonalną, (stale doskonalącą 

swoje umiejętności pedagogicz-
ne) kadrą nauczycielską. Szkoła od 
wielu lat ewoluuje i staje się lokalną 
perełką. Walorem placówki są ka-
meralne warunki nauczania. 

Początek września to kolejna 
inicjatywa podjęta przez Stowarzy-
szenie „Razem Łatwiej”, OSP i Para-
fię w Makowiskach, radnych i soł-
tysów, do których dołączyła szkoła 
–dożynki parafialne połączone 
z piknikiem rodzinnym. Było jak 
zwykle sympatycznie, zabawowo, 
sportowo i muzycznie. Imprezę za-
szczycił występ nietuzinkowego go-
ścia - tenora Andrzeja Kubackiego, 
który porwał zebranych w muzycz-
ną podróż po światowych standar-
dach muzyki operowej. 

Szkoła zaprasza też na kolejne 
artystyczne wydarzenie - koncert 
„Ars Longa” pamięci Piotra „Kuby” 
Kubowicza. Zmarły w ubiegłym 
roku Piotr Kubowicz to kompozy-
tor, wokalista, artysta m.in. Piwni-
cy Pod Baranami, który prowadził 
warsztaty wokalne dla dzieci ze 

szkół naszej gminy zakończone 
koncertem w kościele w Mako-
wiskach, występował dwukrotnie 
z „piwnicznym” zespołem w Czer-
nikowie, dał oprawę muzyczną 
podczas mszy w czernikowskim 
kościele. Koncert to hołd złożony 
artyście przez jego przyjaciół. Wy-
stąpią znamienici artyści interpre-
tujący muzyczne dokonania Piotra: 
Kamila Klimczak, Urszula Makosz, 
Marek Bałata, Janusz Radek, Maciej 
Półtorak, Paweł Pierzchała, Michał 
Półtorak, Piotr Restecki, Jarosław 
Wilkosz, Jerzy Odrowąż Wysocki. 
Pomysłodawczynią tego muzycz-
nego projektu jest Marzena Micha-
łowska-Kowalik, a premiera wyda-
rzenia miała miejsce 10.07.2021 r. 
w Stajni Artystycznej Marcinków. 
Koncert zaplanowano na 19 wrze-
śnia na godzinę 18:00 w auli Szkoły 
Muzycznej w Czernikowie.

Anna Linkiewicz

Makowiska letnią porą

Co słychać? Z pewnością wię-
cej niż tytułowe „dwa słowa”, 
ponieważ w tym roku szkol-

nym zorganizowano sześć grup 
przedszkolnych, dla 150 dzieci. Na-
uczycielami-wychowawcami w po-
szczególnych grupach wiekowych 
są:

• Maleństwa: mgr Anna Jabłoń-
ska, Karolina Grzybek; 

• Misie: Oliwia Lewandowska, 
• Tygrysy: mgr Anna Gąsiewicz, 

mgr Kamila Rasztubowicz, 
• Króliczki: mgr Ewa Łopuszyń-

ska, 
• Kangury: mgr Justyna Wą-

trowska, mgr Daria Wesołowska, 
• Sowy: mgr Katarzyna Kań-

czewska, mgr Marta Lipińska. 
W każdej grupie pracują także 

asystentki nauczycieli: Klaudia Sza-
frańska, Emilia Kwiatkowska, Daria 
Górczyńska, Paulina Wiśniewska, 
Katarzyna Gręźlikowska, Micha-
lina Borucka. Dyrektorem przed-
szkola jest mgr Małgorzata Marks.

Po letnim wypoczynku w pro-
gach przedszkola zawitały nowe 
przedszkolaki, a także dzieci, któ-

re już dobrze znają przedszkolne 
zakamarki. Uśmiechnięte, gotowe 
do odkrywania świata i stawia-
nia czoła wyzwaniom śpiewająco 
opowiadały o swoich wakacyjnych 
przygodach. Zaspokajaniu ich po-
trzeb rozwojowych już od pierw-
szych dni służyć będą liczne zaba-
wy, eksperymenty, przedstawienia 

czy uroczystości. Już na przełomie 
września i października planowa-
ne są takie uroczystości jak Dzień 
Przedszkolaka oraz Pasowanie 
na Przedszkolaka. Oprócz zajęć 
i zabaw dydaktycznych związanych 
z realizacją podstawy programo-
wej, w przedszkolu będą odbywać 
się zajęcia logopedyczne, religia 

(dla grup najstarszych), j. angiel-
ski, fitness, dogoterapia, cykliczne 
koncerty i teatrzyki. Jak co roku, 
planujemy utrzymywać współpra-
cę z Gminną Biblioteką Publiczną, 
Szkołą Muzyczną, instytucjami, 
lokalną społecznością i rodzicami, 
których jak co roku, zachęcamy 
do zaangażowania. Jesteśmy pełni 

nadziei, że ten rok szkolny będzie 
łaskawszy, a sytuacja epidemiczna 
w kraju pozwoli nam bez przeszkód 
realizować zadania przedszkola 
i spotykać się nie tylko z dziećmi, 
ale także z ich bliskimi na licznych 
imprezach i uroczystościach przed-
szkolnych.

Kamila Rasztubowicz

Co słychać w przedszkolu po wakacjach?



16 KWARTALNIK SAMORZĄDOWY GMINY CZERNIKOWO

Upragniony powrót do szkoły!

Pierwszego dnia września roz-
poczęliśmy nowy rok szkolny. 
Wszyscy wierzymy, że będzie 

to zupełnie inny rok, z normalną 
nauką i codziennym obowiązkiem 

szkolnym, nie tym zza szklanego 
ekranu komputera. 

Zanim rozpoczęliśmy naukę, 
w okresie wakacyjnym przeprowa-
dziliśmy w szkole małe remonty. 

Pomalowaliśmy dolny korytarz, 
który jaśnieje teraz świeżością 
i nowymi kolorami ścian. Zde-
montowaliśmy również stare drzwi 
prowadzące z korytarza do po-

mieszczenia przed salą gimnastycz-
ną. W miejscu tym, jeszcze w tym 
roku szkolnym, pojawią się nowe 
drzwi. W pomieszczeniu przed salą 
gimnastyczną zdemontowaliśmy 
szyby, które nie tylko wyglądały 
kiepsko, ale stwarzały też pewne za-
grożenie dla przebywających w nim 
osób. Powstałą „dziurę” zamurowa-
liśmy i całe pomieszczenie poma-
lowaliśmy. Dolny korytarz zmienił 
swoje oblicze, a szafki szkolne, ko-
lorowe, które pojawiły się w naszej 
szkole pod koniec ubiegłego roku 
szkolnego, wspaniale wpasowały 
się w nowy klimat szkoły.

Na terenie szkolnym w niedłu-
gim czasie pojawią się ławki, na 
których nasi uczniowie będą odpo-
czywać w trakcie przerw śródlek-
cyjnych. Ławki zostały zakupione 
ze środków Funduszu Sołeckiego. 
Sołectwa Mazowsze, Mazowsze 
– Parcele i Liciszewy zakupiły po 
jednej ławce. Natomiast Sołectwo 
Kijaszkowo - trzy sztuki. Identycz-
ne ławki możemy oglądać przed 
sklepem Lewiatan w Czerniko-
wie. W pobliżu ławek pojawią się 
nowe nasadzenia, które w przy-
szłości przyniosą cień w trakcie 
słonecznych dni. W tym miejscu 
pragniemy podziękować Sołtysom 
i Radom Sołeckim, ale także całej 
naszej społeczności lokalnej. Nasza 
prośba spotkała się z Państwa apro-
batą. Cieszy fakt, że to, co dzieje się 
w szkole, interesuje nie tylko rodzi-
ców uczniów. Wspólne działania 
na rzecz szkoły są dowodem zain-
teresowania, ale także współodpo-
wiedzialnością za to, jak wygląda 
szkoła. Szkoła to miejsce, które łą-
czy pokolenia. Dbajmy więc o nie 
wspólnie.

Jeszcze przed końcem ubiegłe-
go roku szkolnego w naszej szkole 
odbył się Międzygminny Konkurs 
Języka Angielskiego „2021 Ma-
zowsze English Language Compe-
tition”. Uczniowie sprawdzali swo-
je umiejętności w następujących 
częściach: słuchanie, czytanie, gra-
matyka i wiedza o kulturze krajów 
angielskiego obszaru językowego. 
Nasza szkoła po raz kolejny okazała 
się najlepsza, zdobywając pierwsze 
miejsce, i w obecnym roku szkol-
nym zorganizuje kolejną edycję 
konkursu. Kolejne miejsca zaję-
ły szkoły z Czernikowa, Osówki, 

Osieka n/Wisłą i Makowisk. Na-
grody dla szkół zostały ufundowa-
ne przez Urząd Gminy Czerniko-
wo, za co bardzo dziękujemy.

W naszej szkole od 2002 roku 
działa Uczniowski Klub Sporto-
wy Comets Mazowsze, który wraz 
z rozpoczęciem nowego roku szkol-
nego zaprasza uczniów do skorzy-
stania ze swojej oferty. Nie od dziś 
wiadomo, że wiodącymi dyscypli-
nami sportu są baseball i softball. 
Klub ma na swoim koncie Mistrzo-
stwo Polski w softballu w kategorii 
Little League, a zawodnicy naszego 
klubu nie raz powoływani byli do 
kadr narodowych w różnych ka-
tegoriach. Zachęcając do udziału 
w zajęciach pragniemy poinformo-
wać, że oprócz wspomnianych dys-
cyplin klub będzie organizować za-
jęcia także w innych dyscyplinach 
i w ramach innych aktywności. 
Będą to wędrówki piesze i pierwszy 
obóz wędrowny dostosowany do 
możliwości sportowych i kondycji 
dzieci. Zorganizujemy także spływy 
kajakowe dzieci wraz z rodzicami 
i regularne zajęcia ogólnorozwojo-
we. Będą wyjazdy na basen i wy-
cieczka rowerowa. Gdy tylko pan-
demia na to pozwoli, po raz kolejny 
spotkamy się w Mazowszu z grupą 
trenerów amerykańskich, a w pla-
nach na najbliższe 5 lat mamy także 
wyjazd do Stanów Zjednoczonych. 
Celem, jaki sobie stawiamy, jest 
szeroko rozumiany rozwój dziecka 
pod kątem sportowym, ale także 
społecznym. Zachęcamy więc do 
kontaktu i udziału w zajęciach już 
od września.

Rok szkolny 2021/2022 póki co 
jest zagadką. My jednak wierzy-
my, że będzie to dobry rok. Taki 
z nauką stacjonarną i wspaniałymi 
wydarzeniami w naszej placów-
ce. Przypominamy o tych samych 
środkach ostrożności jakie podej-
mujemy w celu zapobiegania Covid 
– 19. Nadal obowiązuje dezynfek-
cja, dystans społeczny, maseczki 
w miejscach, gdzie niemożliwy są 
większe odległości pomiędzy roz-
mówcami oraz ograniczone prze-
bywanie w szkole osób trzecich. 
Prosimy o stosowanie się do zale-
ceń z uwagi na dobro nas wszyst-
kich. Dziękujemy.

Robert Szwajkowski

Pełnym sukcesem zakończyła 
się rekrutacja do Technikum 
i Branżowej Szkoły I Stop-

nia w Czernikowie na rok szkolny 
2021/22. Powstały 3 klasy pierwsze: 
1 klasa branżowa – 21 uczniów, 1 
klasa logistyczna – 15 uczniów, 1 
klasa informatyczna – 21 uczniów 
(która została podzielona na dwie 
grupy ze względu na przedmioty 
zawodowe). W tym roku szkolnym 
do Technikum i Branżowej szkoły 
uczęszcza już 203 uczniów. Techni-

kum może się poszczycić zdawalno-
ścią egzaminów maturalnych i za-
wodowych, które  swymi wynikami 
zbliżyły się do poziomu średniej 
województwa. 100% zdawalność 
osiągnęliśmy na egzaminie prak-
tycznym w zawodzie technik infor-
matyk oraz z egzaminu teoretycz-
nego w zawodzie technik logistyk. 
W tym roku szkolnym pierwsi ab-
solwenci technikum opuścili mury 
naszej szkoły nie tylko ze zdaną 
maturą, ale i z dyplomem  -  tech-

nik informatyk. Dlatego też Tech-
nikum i Branżowa Szkoła nadal 
inwestują w wyposażenie – zostały 
już zmodernizowane pracownie 
fizyczne i chemiczne, a pracownie 
logistyczne wyposażono w najnow-
sze pomoce naukowe. Oczekujemy 
jeszcze w tym roku na wyposażenie 
pracowni do transportu oraz dopo-
sażenie pracowni informatycznej 
i teleinformatycznej. 

Zespół Szkół w Czernikowie 
rozpoczął rekrutację na kwalifi-

kacyjne kursy zawodowe dla osób 
dorosłych w zakresie pierwszych 
kwalifikacji w zawodach technik 
logistyk (SPL.01 Obsługa magazy-
nów) i technik informatyk (INF.02 
Administracja i eksploatacja sys-
temów komputerowych, urządzeń 
peryferyjnych i lokalnych sieci 
komputerowych). Nauka ma trwać 
dwa semestry w formie zaocznej 
i jest bezpłatna. Wszystkie egza-
miny zawodowe, certyfikowane 
przez OKE w Gdańsku, odbędą się 

w ośrodku Technikum w Czerni-
kowie. Po utworzeniu grup, zaję-
cia są planowane od października 
tego roku. Wszystkie informacje na 
temat kursów są na stronie www.
zs.czernikowo.pl. Zapraszamy 
do zdobycia nowych kwalifikacji 
niezbędnych na rynku pracy. Li-
czebność grup jest ograniczona ze 
względu na pracownie logistyczne 
i informatyczne. 

Andrejus Sivickis

Sukces rekrutacyjny w Zespole Szkół, kursy dla mieszkańców


