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Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia wszystkim 
mieszkańcom gminy Czernikowo pragniemy życzyć zdrowia, 
rodzinnej bliskości i oderwania od trosk dnia codziennego. 
By każda świąteczna chwila była wyjątkowa i niosła za sobą 
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szczęśliwości. Niech Państwa domy wypełni miłość i spokój,  

a serca - wiara i nadzieja na pomyślność w Nowym Roku.

Wójt Gminy Czernikowo 

Tomasz Krasicki

Przewodniczący Rady 
Gminy Czernikowo

Rafał Rutkowski

oraz radni, sołtysi i pracownicy samorządowi

str. 22
str. 22

str. 5

str. 11
str. 11
str. 12
str. 13
str. 14

str. 19
str. 19
str.20

str. 20



3 KWARTALNIK SAMORZĄDOWY GMINY CZERNIKOWO

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

dalonym o pięć kilometrów Wiej-
skim Domu Kultury w Mazowszu, 
bezpowrotnie minęły. 29 listopada 
dokonano odbioru końcowego za-
dania „Przebudowa remizy OSP 
w Liciszewach i jej adaptacja na 
świetlicę wiejską” , a już 15 grud-
nia nastąpiło uroczyste przekazanie 
obiektu sołectwu.

Przedmiotem inwestycji była 
gruntowna przebudowa istnie-

jącego obiektu strażackiego na 
świetlicowy budynek parterowy, 
nakryty dachem dwuspadowym. 
Do wykończenia elewacji wyko-
rzystane zostały tynk elewacyjny 
mineralny, tynk mozaikowy oraz 
panele elewacyjne drewnopodob-
ne. Dotowana do potrzeb osób 
niepełnosprawnych świetlica skła-
da się z sali głównej, pomieszczeń 
kuchennych, sanitarnych i gospo-
darczych. Przedmiotem projektu 
było także wyposażenie budynku 
w meble i podstawowy sprzęt AGD, 

a także nadzór inwestorski. Obiekt 
wykorzystywał będzie odnawialne 
źródeł energii dzięki zainstalowa-
nej pompie ciepła oraz panelom 
fotowoltaicznym. Powierzchnia za-
budowy obiektu wynosi 198,5 m2. 

Zakład Elektryczny Marcina 
Kierstana z Komaszyc za wykona-
nie robót otrzymał wynagrodzenie 
w kwocie 1 062 574,55 zł. Obo-
wiązki inspektora nadzoru pełnił 
Mariusz Robakowski z Palczewa. 
Przedsięwzięcie było dofinansowa-
ne ze środków Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego Wojewódz-
twa Kujawsko-Pomorskiego na lata 
2014-2020 w myśl Działania 7.1. 
Rozwój lokalny kierowany przez 
społeczność na poziomie niespeł-
na 95% kosztów kwalifikowalnych 
przedsięwzięcia. Zadanie stanowiło 
jedną z głównych inwestycji infra-
strukturalnych zawartych w Gmin-
nym Programie Rewitalizacji. 

Równie długo, co mieszkańcy 
Liciszew, na swój obiekt świetlico-
wy czeka społeczność sołectwa Ma-
kowiska. Miło nam poinformować, 

iż na bazie architektonicznej kon-
cepcji obiektu liciszewskiego opra-
cowano dokumentację świetlicy 
w Makowiskach, która jest przed-
miotem wniosku o dofinansowa-
nie, złożonego z końcem paździer-
nika w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020. Trzymajcie kciuki za korzyst-
ne rozstrzygnięcie naboru!

Przemysław Pujer

Liciszewianie z upragnioną świetlicą

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 

udało się zamknąć jeden z ciem-
niejszych rozdziałów w najśwież-
szej historii gminy.

Umowa o stuprocentowe dofi-
nansowanie przedsięwzięcia „Li-
kwidacja dzikiego wysypiska od-
padów zlokalizowanego w gminie 
Czernikowo” podpisana została 
w połowie sierpnia. Finalnie wyko-
nawca przedsięwzięcia - Miejskie 
Przedsiębiorstwo Oczyszczalnia Sp. 
z o. o. z Torunia – dokonał odbio-
ru i zagospodarowania 768,38 Mg 
odpadów za kwotę 319 492,40 zł. 
Całkowita wartość projektu – a jed-
nocześnie kwota dofinansowania 
– wyniosła 548 682,62 zł, obejmu-
jąc także wynagrodzenie związane 
z obligatoryjną pomocą więźniów 
z zakładu penitencjarnego czy 
koszty przygotowawcze (sprzęt, na-
rzędzia, ubrania robocze itp.).

Zadanie zakończono z końcem 
października. Miejmy nadzieję, że 
podobne historie nie będą miały 
nigdy miejsca w jakimkolwiek za-
kątku gminy.

Przemysław Pujer

Szczęśliwy koniec śmieciowej sagi w Witowążu
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W centrum Czernikowa o wiele 
bezpieczniej – czas na ul. Akacjową

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 stronach) 
oraz partnerstwu z Powiatem To-
ruńskim, udało nam się znacząco 
podnieść poziom bezpieczeństwa 
i infrastrukturalnej jakości na klu-
czowych odcinkach komunikacyj-
nych Czernikowa. 

Otrzymane wsparcie pozwoliło 
na przebudowę ul. Kwiatowej od 
skrzyżowania z ul. Leśną do skrzy-
żowania z drogą powiatową 2044C 
(ul. Targowa), przy którym utwo-
rzone zostało wyniesione przejście 
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 stanowił 
przedmiot zadania powiatowego, 
z budową wyniesionych przejść dla 
pieszych przy żłobku oraz Urzę-
dzie Gminy Czernikowo. Dwa ko-
lejne projekty gminne objęły 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, udało się jeszcze 
wygospodarować środki na przebu-
dowę ul. Słowackiego od drogi kra-
jowej nr 10 do miejsca, w którym 
swoją inwestycję zakończył będzie 
powiat – z wyniesieniem całego 
skrzyżowania Słowackiego/Szkol-
na/3 Maja włącznie.

Inwestycja, w zakresie gminnym 

nazwana zbiorczo „Przebudową 3 
przejść dla pieszych wraz z obsza-
rem ich oddziaływania w miej-
scowości Czernikowo”, pozwoliła 
na przebudowę ponad 1 km dróg, 
z częściową przebudową kanalizacji 
deszczowej i chodników. Zadania 
gminne zrealizowało Przedsiębior-
stwo Robót Drogowych Sp. z o. o. 
z Lipna za łączną kwotę 683 179,79 
zł; odbioru końcowego dokonano 
w połowie listopada. Wkład gminy 
w projekty partnerskie z Powiatem 
Toruńskim (wykonawcą – firma 
Transbruk Barczyńscy Sp. z o.o. 
z Pigży) w ramach wzajemnego 
rozliczenia wyniósł ponad 300 tys. 
zł.

W związku z wygospodarowa-
niem alokacyjnych oszczędności, 
Wojewoda Kujawsko-Pomorski 
ogłosił w czerwcu nabór uzupeł-
niający w ramach Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg i poprawy 
bezpieczeństwa pieszych. W efek-
cie osiągnęliśmy kolejny aplikacyj-
ny sukces – zadanie „Przebudowa 
przejścia dla pieszych na ul. Aka-
cjowej w miejscowości Czernikowo 
wraz z obszarem oddziaływania 
- droga gminna nr 101121C, KM 
0+172” znalazło się bowiem na li-
ście przedsięwzięć rekomendowa-
nych do wsparcia. Inwestycja zakła-
da korektę lokalizacji przejścia dla 
pieszych, znajdującego się obecnie 
w cmentarnej bramie (z dostosowa-
niem go do resortowych wymogów 
bezpieczeństwa), a także przebudo-
wę jezdni i chodników na odcin-
ku od cmentarza do skrzyżowania 
z drogą krajową nr 10. Całkowita 
wartość projektu (obejmującego 
także koszty nadzoru inwestor-
skiego) wynosi 404 485,07 zł, zaś 
dofinansowania – 200 000,00 zł. 
Zakończenie robót planowane jest 
na połowę przyszłego roku.

Przemysław Pujer
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Oświetleniowa rewolucja trwa

Park Wiejski w Mazowszu z unijnym dofinansowaniem

Posiadanie rozwiniętej i ener-
gooszczędnej sieci oświetle-
nia drogowego to marzenie 

każdego samorządu. Wpływ na 
bezpieczeństwo ruchu drogowego 
mają nie tylko solidne nawierzch-
nie dróg i chodników oraz należyte 
oznakowanie – niestety przez lata 
rozbudowa oświetlenia niosła ze 
sobą ogromne koszty bieżące, ge-
nerowane sporym zużyciem energii 
przez oprawy sodowe. Z pomocą 
środków unijnych udało nam się 
jednak postawić kolejny krok w kie-
runku uczynienia z Gminy Czerni-
kowo jednej z najlepiej doświetlo-
nych gmin w Polsce, a jednocześnie 
efektywnej energetycznie.

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 Teryto-
rialnych (ZIT), Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Wojewódz-
twa Kujawsko-Pomorskiego na 
lata 2014-2020 w połowie listopada 
zakończyliśmy realizację projek-
tu pn. „Modernizacja oświetlenia 
na terenie gminy Czernikowo – 
etap II”, który zakładał wymianę 

wszystkich opraw sodowych na 
terenie gminy na energooszczędne 
oprawy LED. Objęte projektem 433 
lampy znajdowały się w Czerniko-
wie, Czernikówku, Kijaszkowie, 
Liciszewach, Makowiskach, Ma-
zowszu, Steklinie, Nowogródku, 
Szkleńcu, Witowążu i Wygodzie. 
Ponadto wybudowaliśmy osiem 
nowych punktów oświetlenio-
wych w Kijaszkowie przy drodze 
101108C (od skrzyżowania z drogą 
powiatową w kierunku Kijaszków-

ca), a także gruntownie zmoder-
nizowaliśmy oświetlenie stadionu 
sportowego w Czernikowie i terenu 
wokół obiektu (w tym ul. Gimna-
zjalnej) – tam zdemontowaliśmy 
12 lamp z oprawami sodowymi, 
w miejsce których zamontowanych 
zostało 16 lamp LED-owych oraz 
12 profesjonalnych naświetlaczy 
stadionowych. Realizacja zadnia 
skłoniła władze gminy – niezależ-
nie od zakresu unijnego projektu – 
do modernizacji sieci monitoringu 

w obrębie stadionu. W jej ramach 
m.in. wymieniono kamery na no-
woczesne technologicznie, a także 
zamontowano kamerę szerokokąt-
ną, docelowo umożliwiającą stre-
aming rozrywanych na stadionie 
zawodów sportowych. Część kosz-
tów związanych z oświetleniem 
stadionu zostanie zrefundowana 
w kwocie 35 000 zł dzięki wsparciu 
pozyskanemu ze środków Kujaw-
sko-Pomorskiej Małej Infrastruk-
tury Sportowej.

Wyłonionym w ramach postę-
powania przetargowego wykonaw-
cą zadania była Energa Oświetlenie 
Sp. z o. o., której wynagrodzenie 
wyniosło 653 543,64 zł. Nadzór 
inwestorski pełnił Stanisław Stasie-
czek z Torunia za kwotę 14 497,67 
zł. Unijne dofinansowanie wyniesie 
ponad 280 tys. zł.

Oświetleniowa rewolucja prze-
biega dwutorowo, bowiem wyge-
nerowane oszczędności wynikające 
z wymiany opraw przeznaczone 
zostaną na budowę ok. 320 nowych 
punktów oświetlenia drogowego, 
które powstaną do końca przyszłe-
go roku. Nowe lampy doświetlą 
czernikowskie ulice: Kępiacz, Za-
cisze, Sportową, Konwaliową, Zyg-
muntowo, Ogrodową, Toruńską i 3 
Maja, a także Wygodę, Steklinek, 
Osówkę, Kiełpiny, Ograszkę, Wito-
wąż, Steklin, Kijaszkówiec, Mako-
wiska i Czernikówko.

Na koniec warto przypomnieć 
o zrealizowanym w ubiegłym roku 
projekcie „Modernizacja oświetle-
nia na terenie gminy Czernikowo”, 
dzięki któremu udało się przebudo-
wać 187 punktów oświetleniowych 
i wybudować 26 kolejnych. Oświe-
tleniowa rewolucja trwa!

Przemysław Pujer

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 Wiejskiego 
w miejscowości Mazowsze” to pro-
jekt planowany do realizacji w ra-
mach operacji typu „Kształtowanie 
przestrzeni publicznej” i działania 
„Podstawowe usługi i odnowa wsi 
na obszarach wiejskich” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. Prze-
widuje on wykorzystanie działki 
nr 35 (jadąc obok kościoła para-
fialnego 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 1,5 mln złotych. W poło-
wie lipca podpisana została umowa 
o dofinansowanie w kwocie 500 
000 zł. Do realizacji przedsięwzię-
cia potrzebne będą korzystne roz-
strzygnięcia przetargowe, co może 
okazać się trudne z uwagi na obec-
ną sytuację na rynku towarowym.

Przemysław Pujer
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Rządowy Fundusz Rozwoju 
Dróg to obecnie kluczowy 
dla rozwoju infrastruktury 

drogowej program wsparcia. Po re-
alizacji zadań inwestycyjnych m.in. 
w Witowążu, Zimnym Zdroju i Ste-
klinie, konsekwentnie staramy się 
pozyskiwać kolejne dotacje, by za-
chować modernizacyjne tempo. 

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 miejsco-
wościach Makowiska i Kiełpiny” 
– w charakterystycznym dla resor-
towych kryteriów standardzie 5 m 
jezdnia + 2x 0,75 m pobocza + od-
wodnienie (rów). Projekt obejmuje 
aż 4 km dróg: od skrzyżowania dro-
gi gminnej z powiatową przy torach 

kolejowych w Makowiskach, prosto 
przez skrzyżowanie przy wiatach – 
punktach odpoczynku rowerowej 
ścieżki „Szlakiem natury, szlakiem 
przeszłości”, aż do ostatniego na 
terenie gminy skrzyżowania w kie-
runku Sumina – tam „odbijamy” 
w prawo, w stronę Jankowa, koń-
cząc planowany do przebudowy 
zakres w miejscu istniejącego prze-
pustu.

W ramach naboru zaaplikowa-
liśmy także o finansowe wsparcie 
robót drogowych w Kijaszkowie. 
„Przebudowa dróg gminnych nr 
101101C i 101108C z odgałęzie-
niami wraz z przebudową skrzy-
żowania z drogą powiatową nr 
2132C” obejmuje odcinek od 
skrzyżowania z „powiatówką” do 
sklepu WSHU (w tym zakresie wy-
budowany zostanie także chodnik) 
oraz dwa odcinki po drugiej stro-

nie drogi powiatowej do miejsca, 
w którym łączą się ze sobą w kie-
runku Kijaszkówca. Kosztorysowa 
wartość przedsięwzięcia to 1 627 
267,97 zł. Okazało się jednak, iż 
projekt „rzutem na taśmę” przenie-
siony został z listy rezerwowej na 
podstawową listę zadań dofinan-
sowanych w ramach poprzedniego 
naboru wniosków. Dzięki temu, 
kosztem 1 219 139,10 zł (dofinan-
sowanie na poziomie 50%) zadanie 
zrealizujemy już w przyszłym roku. 
Wykonawstwo powierzone zostało, 
w drodze przetargu nieograniczo-
nego, Przedsiębiorstwu Robót Dro-
gowych Sp. z o. o. z Lipna.

Dokumentację techniczną przy-
gotowaliśmy także na potrzeby 
przebudowy dróg gminnych w Li-
ciszewach. Tam chcieliśmy wyko-
nać roboty na odcinku od skrzyżo-
wania drogi gminnej nr 101105C 

z drogą powiatową nr 2042C (zjazd 
w prawo przed budynkiem daw-
nej szkoły podstawowej) do końca 
granicy gminy w kierunku Tru-
towa, a także na całej, okrążającej 
jezioro Liciszewskie, drodze nr 
101144C. Łącznie zadanie objąć 
ma 3,15 km dróg, jednak miesz-
kańcy na realizację projektu będą 
musieli poczekać nieco dłużej – zo-
staliśmy zmuszeni do wstrzymania 
procedury uzyskiwania pozwolenia 
na budowę z uwagi na fakt,. iż nie 
wszyscy właściciele przylegających 
nieruchomości wyrazili zgodę na 
poszerzenie pasa drogowego.

Pogarszający się stan nawierzch-
ni części dróg gminnych zmusił 
Gminę do wdrożenia robót mo-
dernizacyjnych finansowanych 
ze środków własnych (pokrytych 
w części dotacją w ramach Rządo-
wego Funduszu Inwestycji Lokal-

nych) – w przypadku niektórych 
odcinków nie można było zwlekać, 
gdyż dalsza degradacja jezdni skut-
kowałaby koniecznością kosztow-
nej ingerencji, wykraczającej poza 
tradycyjne nakładki. „Przebudo-
wa dróg gminnych nr 101103C, 
101133C i 101116C w miejscowo-
ściach Liciszewy, Ograszka i Jac-
kowo” to projekt obejmujący wyko-
nanie dwuwarstwowej nawierzchni 
bitumicznej oraz poboczy z kru-
szywa łamanego po uprzedniej ich 
ścince w Liciszewach („droga dzia-
łyńska” od skrzyżowania z drogą 
powiatową nr 2042C do granicy 
gminy), Ograszce (najbardziej zde-
gradowany odcinek na drodze pro-
wadzącej od skrzyżowania z drogą 
powiatową nr 2047C, przez prze-
jazd kolejowy, do skrzyżowania 
z drogą powiatową nr 2046C) oraz 
Jackowie (od ośrodka rehabilitacji 
„Tratwa” do skrzyżowania z drogą 
gminną 101121C). Wykonawstwo 
zadania, w drodze przetargu nie-
ograniczonego, powierzone zostało 
firmie Zakład Drogowo-Budow-
lany Rogowo Sp. z o. o. za łączną 
kwotę 910 204,62 zł. Realizacja 
przedsięwzięcia, zakończonego 
z początkiem grudnia, pozwoliła 
przebudować łącznie aż 3,65 km 
dróg. 

Pięknie prezentuje się efekt robót 
wykonanych przez Gminny Zakład 
Komunalny na ul. Świerkowej. Bru-
karze GZK wykonali nawierzchnię 
z kostki (w szczególności z umoż-
liwiającej swobodny przepływ 
wód opadowych do gruntu Eko-
-Rimy) na długości ponad 700 mb 
(w zakres zadania wchodziło także 
utwardzenie „łącznika” pomiędzy 
ulicami Świerkową i Kwiatową). 
Mieszkańcy ul. Świerkowej mogą 
cieszyć się także nowym oświetle-
niem ulicznym w technologii LED. 
Przebudowa ulicy kosztowała nie-
spełna 600 tys. zł – 40% tej kwoty 
pokryte zostało dzięki środkom 
Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych.

Przemysław Pujer

Inwestujemy w infrastrukturę drogową

W dniu 25 października 
2021 roku Związek Gmin 
Ziemi Kujawskiej zor-

ganizował w ciechocińskim kinie 
„Zdrój” konferencję poświęconą 
budowie Stopnia Wodnego w Sia-
rzewie, na którą zaproszeni zostali 
wszyscy parlamentarzyści z woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego 
oraz samorządowcy z sąsiednich 
powiatów.

Konferencję otworzył Przewod-
niczący Zarządu Związku Gmin 
Ziemi Kujawskiej Ryszard Borow-
ski, a następnie głos zabrał Leszek 
Dzierżewicz - Burmistrz Miasta 
Ciechocinek. Podczas konferencji 

podkreślano znaczenie realizacji 
tej inwestycji dla całego regionu. 
Głos zabrała także Poseł na Sejm 
RP Jan Krzysztof Ardanowski, po-
słanki Anna Gembicka (Sekretarz 
Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi) i Joanna Borowiak, 
senatorowie Józef Łyczak i Ryszard 
Bober Wicewojewoda Kujawsko – 
Pomorski Józef Ramlau, Członek 
Zarządu Województwa Kujawsko 
– Pomorskiego Sławomir Kopyść, 
Prezes Państwowego Gospodar-
stwa Wodnego Wody Polskie Prze-
mysław Daca, Dyrektor Regional-
nego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Warszawie Anna Łukaszewska-

-Trzeciakowska oraz prof. dr hab. 
Zygmunt Babiński z Uniwersytetu 
Kazimierza Wielkiego w Bydgosz-
czy.

Na zakończenie konferencji sa-
morządowcy podpisali petycję do 
Prezesa Rady Ministrów i Marszał-
ka Sejmu w sprawie podjęcia dzia-
łań mających na celu niezwłocz-
ną realizację przez PGW Wody 
Polskie projektu budowy nowego 
Stopnia Wodnego w Siarzewie. 
Obecni parlamentarzyści zadekla-
rowali, iż osobno wystąpią do Pre-
miera z wnioskiem popierającym 
inwestycję.

Urząd Gminy Czernikowo

Samorządowe poparcie dla budowy stopnia wodnego w Siarzewie



Zarząd Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego przepro-
wadził konsultacje społeczne 

programu Fundusze Europejskie 
dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 
wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko. 16 listopada w auli 
Szkoły Muzycznej w Czernikowie 
w ramach konsultacji odbyło się 
spotkanie dla obszaru czterech po-
wiatów: toruńskiego, chełmińskie-
go, wąbrzeskiego i golubsko-do-
brzyńskiego.

Fundusze Europejskie dla Kujaw 
i Pomorza 2021-2027 to nowy pro-
gram regionalny, będący podsta-
wą inwestowania w województwie 
unijnych środków nowej perspek-
tywy. Budżet programu to ponad 
1,75 miliarda euro. Konsultacje 
społeczne FE KP 2021-2027 trwały 
w okresie 27 października -  3 grud-
nia. Przedmiotem konsultacji była 
pierwsza wersja projektu programu 
regionalnego. Zarząd Wojewódz-
twa prowadził proces z partnera-

mi społecznymi i gospodarczymi, 
by dostosować przyjęte założenia 
i koncepcje do oczekiwań i potrzeb 
mieszkańców. Filary, wokół któ-
rych zbudowany jest program, to 
zielony ład (czyli przeciwdziałanie 
zmianom klimatycznym), nauka 
i rozwój technologiczny oraz kon-
kurencyjna przedsiębiorczość. 

Urząd Gminy Czernikowo, 
Urząd Marszałkowski WK-P

Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 
2021-2027 - konsultacje w Czernikowie
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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 
stanowiło otrzymanie dofinanso-
wania na przedsięwzięcie pn. „Bu-
dowa naziemnego zbiornika wody 
czystej dla Stacji Uzdatniania 
Wody w m. Osówka wraz z budo-
wą przewodu zasilającego sieci 
wodociągowej w m. Witowąż oraz 
budowa przydomowych biologicz-
nych oczyszczalni ścieków przy 
szkołach podstawowych w miejsco-
wościach Makowiska i Mazowsze”. 
W ubiegłym roku zrealizowaliśmy 
pierwszy etap inwestycji, budując 

biologiczne oczyszczalnie ście-
ków przy szkołach podstawowych 
w Makowiskach oraz w Mazowszu. 
Z początkiem jesieni sfinalizowali-
śmy całe przedsięwzięcie: budowę 
naziemnego zbiornika wody czy-
stej o pojemności całkowitej 581 
m3 w ramach rozbudowy Stacji 
Uzdatniania Wody w Osówce prze-
prowadził (za kwotę 584 000,00 
zł) Zakład Usługowy WOD-BUD 

Zdzisława Klińskiego z Fabianek, 
natomiast (kosztem 227 550,00 zł) 
Zakład Usługowo-Handlowo-Pro-
dukcyjny HYDRO-MET Tadeusza 
Głąba z Lipna zrealizował budowę 
wodociągowego przewodu zasilają-
cego w Witowążu.

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” objęte-
go Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020, wy-
niosła 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

Przystosowany do przewo-
zu osób niepełnosprawnych 
dwudziestot rzyos ob ow y 

Mercedes Mercus MB Sprinter 
znajduje się już w posiadaniu Gmi-
ny Czernikowo. 24 września 2021 
roku pojazd został dostarczony 
przez wyłonionego w rezultacie po-
stępowania przetargowego dostaw-
cę, firmę Truck Export - Import 
Wynajem Sp. z o.o.

Zakup autobusu dokonano dzię-
ki dofinansowaniu pozyskanemu 
z „Programu wyrównywania różnic 
między regionami III”, realizowa-

nego w ramach Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych. Wsparcie wyniosło 222 
074,86 zł wobec całkowitej wartości 
zakupu równej 318 570,00 zł.

Pojazd został wyposażony 
w stanowisko do przewozu osoby 
na wózku inwalidzkim czy ozna-
kowanie zewnętrzne - światła i pik-
togramy. Posiada najazdy do wpro-
wadzania osób na wózkach, a także 
ułatwiające wsiadanie i wysiadanie 
uchwyty.

Martyna Zglinicka

Zakupiony dzięki środkom 
PFRON Mercedes już 

w Czernikowie



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. W tym roku zapisane zostały 
pierwsze karty ostatniego rozdziału 
tej historii – dzięki dofinansowa-
niu przyznanemu przez Kujaw-
sko-Pomorskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków przepro-
wadzono pierwszą część prac prze-
widzianych w projekcie konserwa-
torsko-budowanym. 

W ramach tegorocznego etapu 
prac restauracyjnych wykonano 
całość robót związanych z rozbiór-
ką obiektu, część robót konserwa-
torskich (gazowanie elementów 
drewnianych zakwalifikowanych 
do ponownego montażu/flekowa-
nia, żelowanie preparatem owa-
dobójczym, ułożenie budulca na 
przekładkach i budowę zadaszenia 
zabezpieczającego przed czynnika-
mi atmosferycznymi), a także część 
robót montażowych - pierwszy 
etap prac fundamentowych. Pozy-
skana dotacja to 60 tys. zł, ale dzię-
ki wyrażeniu przez Konserwatora 
zgody na wykonanie wskazanego 
zakresu robót głównie przy udzia-
le sił własnych (przede wszystkim 
Gminnego Zakładu Komunalne-

go oraz członków stowarzyszenia 
Czyż-nie) pod kierownictwem 
konserwatorskim mgr Anny Ma-
ślak, wykonane zostały prace odpo-
wiadające kosztorysowej wartości 
ponad 230 tys. zł. 

W przyszłości – po pozyskaniu 
finansowego wsparcia na realizację 
kolejnych etapów robót - obiekt 
stanie się izbą tradycji i pamięci, 
pełniąc funkcję muzealną. Za-
mierza się tam prowadzić otwarte 
lekcje historii oraz organizować 
działania dotyczące m.in. garncar-
stwa, tkactwa, wikliniarstwa, ple-
cionkarstwa, haftu czy sianokosów. 
Dla ewangelików pełnić będzie na-
tomiast funkcję miejsca kultu. Aby 
zrealizować tę misję, ubiegać się 
będziemy o dotacje z wielu źródeł, 
m.in. ze środków pozostających 
w gestii Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, Marszałka 
Województwa, Kujawsko-Pomor-
skiego Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków czy też Fundacji 
Most The Most.

Przemysław Pujer

Włęcka chata wraca 
do świetności
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Gmina Czernikowo od lat re-
alizuje z powodzeniem dzia-
łania w obszarze profilakty-

ki uzależnień. Pojawia się jednak 
potrzeba zastosowania w profilak-
tyce uzależnień dzieci i młodzieży 
form komunikacji adekwatnych do 
form stosowanych przez tę grupę 
wiekową, np. poprzez sieć inter-
netową. Równie ważny jest sposób 
przekazywania treści: nie przysło-
wiowy „pan z brodą”, ale rówieśnik 
–  „jeden z nas”. Odpowiedzią na 
te potrzeby jest projekt pod nazwą 
„Otwórz się na pomoc z Gminą 
Czernikowo”.

Głównym założeniem projektu 
jest profilaktyka uzależnień oraz 
edukacja dzieci i młodzieży, w tym 
obszarze. Narzędziem jest dostępny 
on-line film interaktywny (e-dok)  
wraz z materiałami pomocniczymi 
– opowiedzianymi przez aktorów 
czterema autentycznymi historiami 
uzależnienia.

W interaktywnej opowieści od 
użytkownika wymagana jest ak-
cja (tak samo jak w grze). Od jego 
decyzji zależy to, jak potoczy się 

historia, a możliwe są aż cztery za-
kończenia.  Film staje się więc grą, 

w której użytkownik ma cztery 
ścieżki – jego wybory doprowadzą 

go do uzależnienia lub uchronią 
przed nim. Nowoczesna formuła 

projektu, jego interaktywność, ge-
neruje sytuację, w której o proble-
mach uzależnień mówimy młodym 
mieszkańcom gminy w sposób dla 
nich atrakcyjny, posługując się na-
rzędziami bliskimi ich percepcji 
rzeczywistości. Scenariusz projektu 
został opracowany we współpracy 
z Mają Pisarek – psycholog dzie-
cięcą oraz terapeutką. Projekt jest 
narzędziem edukacyjnym, które 
z powodzeniem może być wykorzy-
stywany  w szkole np. podczas lekcji 
wychowawczej. Ponadto umożliwia 
także realizację oddziaływań profi-
laktycznych w domu przez rodzi-
ców, starsze rodzeństwo, itd. po-
przez wspólne z młodymi ludźmi 
użytkowanie narzędzia. 

Link do e–doka dostępny jest 
w formie banera na stronie interne-
towej Gminy Czernikowo. Zauważ 
problem uzależnienia młodzieży 
od alkoholu, zagraj z nami - to od 
Ciebie zależy, jak potoczy się ta hi-
storia!

Jacek Habant

Otwórz się na pomoc z Gminą Czernikowo

Dnia 15 września 2021 r. 
w auli Szkoły Muzycznej 
w Czernikowie odbyła się 

XXV. Sesja Historyczna Stowarzy-
szenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej, 
na której obecnych było wielu re-
gionalistów, samorządowców oraz 
społeczników. 

Sesję poprowadził dyrektor Mu-
zeum Dobrzyńskiego w Rypinie 
Andrzej Szalkowski. Zebrani wy-
słuchali interesujących wystąpień 
i referatów (refleksje prof. Miro-
sława Krajewskiego o 100-leciu 
niepodległości, prezentacje Marii 
Chrobak o historii Gminy na tle 
historii Polski oraz o mniejszo-

ściach narodowych, prezentacja 
Dariusza Janiszewskiego o szkole 
podstawowej i Andrejusa Sivickisa 
- o szkołach ponadpodstawowych, 
wystąpienia Dariusza Chrobaka 
o wybitnych mieszkańcach terenów 
gminy, o działaniach Stowarzysze-
nia Czyż-nie wokół ratowania chaty 
włęckiej i odnawiania tradycji, opo-
wieść Wojciecha Bullera o obronie 
Wisły w okolicach Bobrownik 
w 1920 roku, prezentacje Tomasza 
Różewickiego o zabytkach kultury 
i natury oraz ścieżkach PTTK (tekst 
– Przemysław Pujer) oraz wójta To-
masza Krasickiego o współczesnej 
gminie Czernikowo), a także kon-

certu fortepianowego Mieczysława 
Kokota. Miała też miejsce wystawa 
prac plastycznych Jacka Kamiń-
skiego, rzeźb Andrzeja Bajkowskie-
go i Janusza Drapały oraz fotografii 
Jacka Melerskiego. Wystąpili także 
„Mali Czernikowianie”, prezento-
wano ludowe stroje dobrzyńskie, 
mundur Wojewódzki Ziemi Do-
brzyńskiej i mundur piechoty na-
poleońskiej.

Konferencji towarzyszyła po-
konferencyjna publikacja „Z dzie-
jów ziemi dobrzyńskiej”, zawierają-
ca teksty wszystkich wystąpień.

Dariusz Chrobak

XXV Sesja Historyczna SGZD
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W dniu 11 listopada 2021 r. 
w Czernikowie odbyły się 
obchody 103. rocznicy 

odzyskania przez Polskę Niepod-
ległości. Uroczystość uświetniona 
została występami dzieci z Przed-

szkola Publicznego w Czernikowie 
oraz zespołów śpiewaczych Koła 
Gospodyń Wiejskich „Jutrzenka” 
z Czernikowa i Klubu Seniora „Ra-
dość”.

Po części artystycznej rozpo-

częła się msza święta, celebrowa-
na w kościele pw. św Bartłomieja 
Apostoła w Czernikowie, w której 
uczestniczyły liczne delegacje. Po 
mszy świętej nastąpił przemarsz 
w asyście Gminnej Orkiestry Dętej 

i pocztów sztandarowych do Parku 
700-lecia, gdzie przedstawiciele pa-
rafii, władz, placówek oświatowych, 
związków i organizacji złożyli kwia-
ty pod Pomnikiem Niepodległości.

Dziękujemy za wspólne świę-

towanie tak ważnej dla naszej na-
rodowej tożsamości rocznicy. To 
ważne, by pamięć o wydarzeniach, 
które stają się coraz odleglejsze, ni-
gdy nie wyblakła.

Urząd Gminy Czernikowo

Obchody 103. rocznicy odzyskania 
przez Polskę Niepodległości

Jednostka Ochotniczej Straży 
Pożarnej z Czernikowa w ostat-
nim czasie znacząco podniosła 

jakość posiadanego wyposażenia. 
Dzięki udziałowi w realizowa-
nym przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Toruniu programie „Do-
finansowanie Zakupu Sprzętu i Wy-
posażenie Jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych” oraz dotacji 
otrzymanej w ramach Krajowego 
Systemu Ratownictwa Gaśniczego 
druhowie wzbogacili swoje usprzę-

towienie za łączną kwotę 21 500 zł.
Dzięki wsparciu WFOŚiGW 

jednostka zakupiła umundurowa-
nie koszarowe, rękawice technicz-
ne, hełmy, kominiarki, buty gumo-
we, kliny i podkłady do stabilizacji 
pojazdów MSIII oraz podpory do 
stabilizacji PT120 warte 15 000 zł. 
Dotacja KRSG pozwoliła na zakup 
prądownicy Turbo RB101EN, prze-
łączników W52/W75, tłumic meta-
lowych i wytwornicy piany WP2 za 
łączną kwotę 6500 zł.

Przemysław Pujer

Sprzęt ratowniczy dla 
czernikowskich strażaków
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Złote Gody

Jubileusze 50-lecia pożycia mał-
żeńskiego to niezwykła roczni-
ca, tak jak niezwykli są ludzie, 

którzy przeżyli razem pół wieku. To 
właśnie ta szczególna i wyjątkowa 
okazja była powodem uroczystości, 
jaka odbyła się 6 października 2021 
roku w świetlicy wiejskiej w Czer-
nikowie.

Podczas uroczystości wręczone 
zostały Medale za Długoletnie Po-
życie Małżeńskie, które przyznaje 
Prezydent Rzeczypospolitej Pol-
skiej w dowód uznania dla trwa-
łości małżeństw. Medal ten jest 
podziękowaniem za wszystko, co, 
jako małżonkowie, budowali przez 
całe życie. Zapewnienie rodzinie 
stabilizacji i pomyślności wymaga 
od obojga partnerów wielu poświę-
ceń i wyrzeczeń. Te wspólne 50 lat 
to symbol wierności i miłości mał-
żeńskiej oraz dowód wzajemnego 
zrozumienia istoty związku mał-
żeńskiego.

Uroczystość poprowadziła kie-
rownik Urzędu Stanu Cywilnego 
Mariola Olkiewicz. Uroczystego 
aktu dekoracji dokonał Wójt Gmi-
ny Czernikowo Tomasz Krasicki. 

Włodarz gminy pod adresem do-
stojnych Jubilatów skierował słowa 
uznania, podziękowania za godne 
i długie pożycie małżeńskie oraz 
za piękny przykład dla młodego 
pokolenia, a także życzył wszyst-
kim parom długich lat w zdrowiu, 
radości i spokoju. Do życzeń do-
łączył się również Przewodniczący 
Rady Gminy w Czernikowie Rafał 
Rutkowski.

Medalami za Długoletnie Poży-
cie Małżeńskie odznaczeni zostali: 
Jadwiga i Witold Bruccy, Grażyna 
i Tadeusz Jędrzejewscy, Zofia i Sta-
nisław Kamińscy, Barbara i Ryszard 
Klugiewiczowie, Grażyna i Jan 
Kowalscy, Cecylia i Jan Koziccy, 
Danuta i Eryk Koziccy, Irena i Jan 
Murszewscy, Honorata i Ryszard 
Pesta, Barbara i Kazimierz Piwnic-
cy, Teresa i Eugeniusz Rad, Daniela 
i Hieronim Rutkowscy oraz Urszu-
la i Piotr Walczewscy. Ryszardowi 
Kowalskiemu wójt wręczył  medale 
dla Jubilata oraz nieobecnej na uro-
czystości małżonki. Oprócz medali 
Jubilaci otrzymali kwiaty i pamiąt-
kowe listy gratulacyjne.

Urząd Gminy Czernikowo
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Z przyjemnością informujemy, 
że wszystkie szkoły z tere-
nu naszej gminy otrzymały 

wsparcie finansowe na realizację 
inicjatywy edukacyjnej „Laborato-
ria Przyszłości”. 

Laboratoria Przyszłości to ini-
cjatywa edukacyjna realizowana 

przez Ministerstwo Edukacji i Na-
uki we współpracy z Centrum Go-
vTech w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów. Misją inicjatywy jest 
stworzenie nowoczesnej szkoły, 
w której zajęcia będą prowadzo-
ne w sposób ciekawy, angażujący 
uczniów oraz sprzyjający odkry-

waniu ich talentów i rozwijaniu 
zainteresowań. Celem inicjatywy 
jest wsparcie wszystkich szkół pod-
stawowych w budowaniu wśród 
uczniów kompetencji przyszłości 
z tzw. kierunków STEAM (nauka, 
technologia, inżynieria, sztuka oraz 
matematyka). 

Gmina Czernikowo otrzymała 
łącznie 313 800,00 zł:

- Szkoła Podstawowa w Czerni-
kowie – 163 800,00 zł 

- Szkoła Podstawowa w Osówce 
– 60 000,00 zł 

- Szkoła Podstawowa w Steklinie 
– 30 000,00 zł 

- Szkoła Podstawowa w Mako-
wiskach – 30 000,00 zł 

- Szkoła Podstawowa w Mazow-
szu – 30 000,00 zł 

Kwoty wsparcia są uzależnione 
od liczebności szkół. W ramach 
otrzymanych środków będzie moż-
na zakupić m. in. drukarki 3D, ro-
boty edukacyjne, mikrokontrolery, 
narzędzia, sprzęt audio, gogle wir-
tualnej rzeczywistości itp. Wypo-
sażenie zakupione w ramach Labo-
ratoriów Przyszłości będzie służyć 
interdyscyplinarności, kreatywno-
ści, współpracy oraz zdobywaniu 
innych umiejętności przydatnych 
na rynku pracy.

Joanna Zglinicka

Laboratoria Przyszłości Aktywna 
tablica 2021

Gmina Czernikowo otrzy-
mała 70 000 zł dofinanso-
wania w ramach rządowe-

go programu rozwijania szkolnej 
infrastruktury oraz kompetencji 
uczniów i nauczycieli w zakresie 
technologii informacyjno-komuni-
kacyjnych na lata 2020-2024 – „Ak-
tywna tablica”. Całkowita wartość 
inwestycji wyniesie 87 500 zł, przy 
wkładzie własnym gminy w wyso-
kości 17 500 zł. 

Dzięki wsparciu, które otrzyma-
ły Szkoła Podstawowa w Osówce 
oraz Szkoła Podstawowa w Czerni-
kowie na potrzeby uczniów ze spe-
cjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
wzbogacą się o nowoczesne pomo-
ce dydaktyczne, takie jak monitory 
interaktywne, specjalistyczne opro-
gramowanie do pomocy dydak-
tycznych i laptopy.

Joanna Zglinicka
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W dniu14 października każ-
dego roku przypada świę-
to wszystkich nauczycie-

li, pracowników obsługi szkół oraz 
szkolnej administracji. Z tej okazji 
w auli Szkoły Muzycznej odbyły 
się gminne obchody Dnia Edukacji 
Narodowej.

Wójt Tomasz Krasicki w swoim 
przemówieniu podkreślił szczegól-
ną rolę, jaką szkolnictwo odgrywa 
w rozwoju młodych pokoleń na-

szych mieszkańców. Podziękował 
równocześnie za zaangażowanie 
i pasję nauczycieli w przekazywaniu 
wiedzy i wychowywaniu uczniów 
oraz wręczył nagrody dyrektorom 
placówek: Małgorzacie Marks, Bo-
żenie Lewandowskiej, Robertowi 
Szwajkowskiemu, Ryszardowi Ał-
tynowi, Dariuszowi Chrobakowi, 
Grzegorzowi Kozłowskiemu, Pio-
trowi Buczyńskiemu, Janowi Mi-
siowi oraz Irenie Lewandowskiej.

Równie ważny moment stanowi-
ło wręczenie nagród Wójta Gminy 
Czernikowo nauczycielom z terenu 
naszej gminy, którymi uhonorowa-
no Krystynę Blonkowską (Szkoła 
Podstawowa w Mazowszu), Joannę 
Malinowską i Katarzynę Kowal-
ską (Szkoła Podstawowa w Osów-
ce), Hannę Graczyk i Magdalenę 
Wachowską (Szkoła Podstawowa 
w Makowiskach), Joannę Olczyk 
(Szkoła Muzyczna w Czerniko-

wie), Andrejusa Sivickisa, Piotra 
Lesińskiego, Agnieszkę Tokarską, 
Andrzeja Zielińskiego, Sławomira 
Marciniaka i Izabelę Wyczachow-
ską (Zespół Szkół w Czernikowie). 
Ponadto oficjalne podziękowania 
za aktywną działalność na rzecz 
szkół otrzymali emeryci: Grażyna 
Kasprowicz, Stanisław Lewandow-
ski, Elżbieta Lewandowska oraz 
Grażyna Brzustewicz.

Wspomniano również o peda-
gogach odznaczonych medalami 
w roku szkolnym 2019/2020, a byli 
wśród nich: ze Szkoły Podstawo-
wej w Osówce:  Zuzanna Stawicka 
– Brązowy Krzyż Zasługi za Dzia-
łalność Społeczna, Krystyna Szy-
mianiak – Medal Brązowy za Dłu-
goletnią Służbę, Anna Strzelecka 
– Medal Komisji Edukacji Narodo-
wej; z Zespołu Szkół w Czerniko-
wie: Kamila Bułakowska – Medal 
Brązowy za Długoletnią Służbę, 
Justyna Koperska – Medal Brązowy 
za Długoletnią Służbę, Andrejus Si-
vickis – Medal Srebrny za Długolet-
nią Służbę, Alicja Uzarska – Medal 
Komisji Edukacji Narodowej.

W tak ważnym dniu nie mogło 
oczywiście zabraknąć gratulacji dla 
tych pedagogów, którzy uzyskali 
w roku szkolnym 2020/2021 tytuł 
nauczyciela dyplomowanego: Ka-

mili Bułakowskiej (Zespół Szkół 
w Czernikowie), tytuł nauczyciela 
mianowanego: Agnieszki Burak 
(Zespół Szkół w Czernikowie), Da-
miana Donderowicza (Szkoła Pod-
stawowa w Osówce), Kamili Rasz-
tubowicz (Przedszkole Publiczne 
w Czernikowie); tytuł nauczyciela 
kontraktowego: Andrzeja Zieliń-
skiego,  Moniki Kopczyńskiej i Pa-
tryka Łęgowskiego (Zespół Szkół 
w Czernikowie), Marty Luberadz-
kiej (Szkoła Podstawowa w Osów-
ce).

Na koniec gali wójt podziękował 
za zaangażowanie w działalność 
oświatową pracownikom Urzędu 
Gminy Czernikowo. Po części ofi-
cjalnej uroczystość uświetnił wy-
stęp  artysty z Ziemi Dobrzyńskiej 
– Krystiana Kokota, który swą grą 
na fortepianie wprowadził zebra-
nych w iście magiczny nastrój. 
Zwieńczeniem święta był występ 
teatru, który wystawił spektakl pt. 
,,Babski przekręt”.

Bardzo dziękujemy wszystkim 
pracownikom placówek oświato-
wych oraz opiekuńczych za co-
dzienny trud pracy oraz życzymy 
satysfakcji oraz sukcesów w kolej-
nych latach.

Zespół Obsługi Szkół

Dzień Edukacji Narodowej
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Z początkiem września Gmin-
na Biblioteka Publiczna 
w Czernikowie przystąpiła 

do realizacji projektu „Cztery pory 
roku w kulturze dawnych Słowian”, 
dofinansowanego ze środków Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego w ramach realizacji 
Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. 

W ramach przedsięwzięcia bi-
blioteka zrealizowała kilka pro-
jektów edukacyjno-animacyjnych 
skierowanych do społeczności lo-
kalnej. Pierwsze wydarzenie zorga-
nizowane zostało przy współpracy 
z Fundacją Brama Epok i dotyczyło 
„Dziadów”. Uczestnicy spotkania 

obejrzeli inscenizację słowiańskie-
go obrzędu, opartego na podstawie 
poematu Adama Mickiewicza. Na-
stępnie wysłuchali krótkiej prelek-
cji na temat zwyczajów i tradycji 
Słowian oraz uczestniczyli w warsz-
tatach rękodzielniczych. 

15 listopada 2021 r. odbyła się 
I Konferencja dla bibliotekarzy po-
wiatu toruńskiego: „(Re)animacja 
Kultury Słowiańskiej w Bibliotece”. 
Konferencja przeznaczona była dla 
bibliotekarzy, nauczycieli, twór-
ców i artystów zainteresowanych 
kulturą słowiańską. Jej celem była 
wymiana wiedzy, doświadczeń oraz 
stanu badań między uczestnikami 
reprezentującymi różne instytucje, 

a także popularyzacja materialne-
go i niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego. Podczas wydarzenia 
swoje wystąpienia wygłosili: Ma-
ria Mariola Śmiechowska, Dariusz 
Chrobak, Dorota Zmudzińska, 
Magdalena Seweryn oraz Natalia 
Kościńska. 

20 listopada pracownicy biblio-
teki przygotowali, przy współpracy 
z Fundacją Brama Epok, Fundacją 
„Miłośnicy historii Polski – Piast”, 
Fordońskimi Czarownicami i Min-
cerzem Fordońskim słowiańskie 
„Andrzejki”. Uczestnicy spotka-
nia obejrzeli autorską inscenizację 
„Strach się bać”. Następnie wy-
słuchali prelekcji na temat wróżb, 

zwyczajów i tradycji Słowian zwią-
zanych z Andrzejkami oraz Bożym 
Narodzeniem. Spotkanie zakoń-
czyliśmy warsztatami rękodzielni-
czymi. W ramach projektu prze-
prowadziliśmy również cykl zajęć 
warsztatowych (literacko-plastycz-
nych) dla dzieci i młodzieży z te-
renu gminy Czernikowo, podczas 
których opowiadaliśmy o wróż-
bach, tradycjach i zwyczajach daw-
nych Słowian.

We wrześniu Biblioteka przy-
stąpiła do kolejnej edycji projektu 
„Mała książka – wielki człowiek”. 
Każde dziecko w wieku 3-6 lat, któ-
re przyjdzie do Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Czernikowie, otrzyma 
w prezencie Wyprawkę Czytelni-
czą. W Wyprawce dzieci znajdą 
wyjątkową książkę, a także Kartę 
Małego Czytelnika. Za każdą wizy-
tę w bibliotece zakończoną wypo-
życzeniem minimum jednej książki 
z księgozbioru dziecięcego Mały 
Czytelnik otrzyma naklejkę – po 
zebraniu dziesięciu zostanie uho-
norowany imiennym dyplomem, 
potwierdzającym jego czytelnicze 
zainteresowania.

W tym roku obchodzimy setną 
rocznicę urodzin Tadeusza Róże-
wicza. Z tej okazji w ramach Dys-
kusyjnego Klubu Książki odwie-
dziliśmy członków Klubu Senior+ 
w Czernikowie. Seniorzy mieli oka-
zję zapoznać się z twórczością po-
ety, dokonując analizy i własnej in-
terpretacji wierszy w formie kolażu. 

18 października 2021 roku od-

była się XXI edycja gminnego 
konkursu historycznego „Moja 
Mała Ojczyzna”, organizowanego 
przez Gminną Bibliotekę Publicz-
ną w Czernikowie przy współpracy 
z przyjaciółmi biblioteki Małgorza-
tą Przewięźlikowską i Tomaszem 
Różewickim. W konkursie brało 
udział 28 uczniów. Prezentacje 
dotyczące historii regionu i gmi-
ny Czernikowo wygłosili Dariusz 
Chrobak i Tomasz Różewicki. 29 
listopada Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Czernikowie oraz Dysku-
syjny Klub Książki w Czernikowie 
zorganizowały spotkanie autorskie 
z Katarzyną Zdanowicz - dzien-
nikarką, prezenterką telewizyjną, 
autorką książki „Zawsze mówi, że 
wróci”. Spotkanie dofinansowa-
no ze środków Instytutu Książki. 
W listopadzie wzbogaciliśmy na-
szą ofertę o ebooki i audiobooki, 
dostępne na platformie legimi. 
Zapraszamy do biblioteki po kody 
dostępu. 

Z okazji nadchodzących Świąt 
Bożego Narodzenia życzymy 
wszystkim Czytelnikom i przy-
jaciołom naszej Biblioteki wielu 
głębokich i radosnych przeżyć, 
wszelkiej pomyślności, spełnienia 
zawodowych planów, zdrowia, po-
gody ducha, a w nadchodzącym 
Nowym Roku niech towarzyszy 
Wam zawsze dobra książka. 

Magdalena Seweryn, 
Dorota Zmudzińska

Z życia Gminnej Biblioteki Publicznej
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Czernikowskie Stowarzysze-
nie Czyż-nie jest po walnym 
zgromadzeniu, w którym 

Zarząd otrzymał absolutorium. 
W ubiegłym roku pozyskaliśmy 
środki na warsztaty teatralne, przy-
rodnicze i Klejnoty Powiatu Toruń-
skiego, zorganizowaliśmy kolejny 
festyn średniowieczny na grodzisku 
w Steklinie. Udało nam się pozy-
skać pieniądze z Budżetu Obywa-
telskiego Powiatu Toruńskiego na 

ogrodzenie cmentarza włęckiego, 
wykonać z pomocą GZK ogro-
dzenie drewniane, zakupić dzwon 
i tablice informacyjne oraz ławki 
i stoły rekreacyjne, a w tym roku, 
w maju, dokonaliśmy uroczystego 
otwarcia nowej infrastruktury przy 
cmentarzu. Wykonywaliśmy także 
ogrodzenie z faszyny i prowadzili-
śmy warsztaty dla uczniów. 

Po przejęciu przez Gminę Czer-
nikowo z rąk Energii zabytkowego 

„włęckiego trójkąta” (chata, cmen-
tarz, dzwonnica) i symbolicznej 
inscenizacji zwyczajów pogrzebo-
wych pustonocnych oraz pogrze-
bowych, Urząd Gminy Czernikowo 
pozyskał 60 tys. zł z funduszu kon-
serwatorskiego na demontaż chaty, 
stanowiący pierwszy etap jej re-
stauracji. W czasie Festiwalu Wisły 
Włęcz był jedynym miejscem poza 
Włocławkiem i Toruniem, gdzie 
w sierpniu przycumowała floty-
lla historycznych łodzi na obiad 
u menonitów. Oczywiście były też 
nasze występy - wspólne śpiewanie. 
Odbyła się też we Włęczu impreza 
„Jak feniks z popiołów”, promująca 
działania na rzecz przywrócenia 
obiektu, który stał się miejscem 
tylu publicznych wydarzeń - co 
zostało pokazane na filmach pro-
jektowanych w scenerii rozebra-
nego budynku na tle włęckiego 
komina. Oczywiście było wielkie, 
symboliczne ognisko z fragmentów 

budynku nieprzeznaczonych do re-
konstrukcji. Członkowie Stowarzy-
szenia dokonali zaprojektowania 
i budowy zadaszenia nad drewnem 
pozostawionym do rekonstrukcji.

Otrzymaliśmy z rąk Urzędu 
Marszałkowskiego laur (i nagrodę 
finansową) „Rodzynki z pozarzą-
dówki” za działania służące ochro-
nie i ratowaniu zabytków oraz 
reaktywacji obyczajów ludowych. 
Za podobne działania uzyskaliśmy 
wyróżnienie w konkursie Narodo-
wego Centrum Kultury „Odkryj 
swój skarb”. Poza tym uczestniczy-
liśmy w organizacji Czernikowskiej 
10-tki i sponsorowaliśmy konkur-
sy, przyczyniliśmy się do wyda-
nia tomiku „Rzeczy Niepokój II”, 
zakupiliśmy cykl rzeźb Andrzeja 
Bajkowskiego, wspieramy ciekawe 
działania Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej, służące przypomnieniu 
obyczajów i kultury słowiańskiej, 
zaprojektowaliśmy tablicę i ba-

ner reklamowy służący promocji 
naszych działań we Włęczu. 15 
września 2021 roku byliśmy uczest-
nikami sesji historycznej Stowarzy-
szenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej 
w Czernikowie, gdzie zaprezento-
waliśmy nasze działania, a nasze 
Panie prezentowały z gracją strój 
dobrzyński. Pożegnaliśmy naszych 
aktywnych członków, którzy poje-
chali szukać szczęścia w Irlandii: 
Jacka i Monikę Kamińskich, głów-
nych aktorów naszej ostatniej in-
scenizacji pustej nocy we Włęczu, 
którzy za swe role uzyskali statuetkę 
„CZYŻ Artystyczny”. Uczestniczyli 
czynnie w wielu naszych wydarze-
niach, w festynach, nagraniach, 
akcjach. Będziemy ich serdecznie 
wspominać.

Dariusz Chrobak

Czyż-nie warto z Czyż-nie?

Po pozytywnej weryfikacji 
wniosku Gminy Czernikowo 
o przyznanie dofinansowania  

w ramach Rządowego Programu 
„Posiłek w szkole i w domu”, Szko-
ła Podstawowa w Makowiskach 
otrzymała 24 952,49 zł wsparcia 
przy wkładzie własnym w kwocie 
6 238,14 zł na doposażenie obecnie 
funkcjonującej stołówki szkolnej. 

Od września uczniowie tej 
szkoły mogą już korzystać z odno-
wionej stołówki, która wzbogaciła 
się o nowy, bardziej funkcjonalny 
sprzęt kuchenny, m.in. szafę chłod-

niczą, warnik, termosy i pojemniki 
do przewozu żywności, zmywarko-
-wyparzarkę, a także stół, regał ma-
gazynowy ze stali nierdzewnej oraz 
meble do jadalni. Dzięki pomocy 
Gminnego Zakładu Komunalnemu 
w Czernikowie odnowione zostały 
ściany, wymieniono grzejniki oraz 
baterie kuchenne.

Wyposażenie w nowoczesny, 
dobrej jakości sprzęt poprawił stan-
dard stołówki oraz  wpłynął na po-
lepszenie jakości posiłków.

Joanna Zglinicka

Odnowiona stołówka w Szkole 
Podstawowej w Makowiskach
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Szkoła w Czernikowie powstała 
w 1865/6 roku - czyli 155 lat 
temu - w zaborze rosyjskim. 

Ok 1880 roku zbudowano budynek 
(jedna izba szkolna i mieszkanie na-
uczyciela oraz kancelaria), w 1910 
r. wystawiono pomnik cenionemu 
w środowisku nauczycielowi Zyg-
muntowi Sołtykiewiczowi. W 1916 
roku staraniem Stefana Kołaczyń-
skiego powstała Polska Katolicka 
Szkoła Ludowa, a od 1918 roku 
- Szkoła Powszechna. Kierownik 
Kołaczyński bardzo dobrze zapisał 

się w świadomości, podobnie jak 
były legionista Jan Suski, działacz 
harcerstwa i Związku Strzeleckiego, 
organizator uroczystości środowi-
skowych i zawodów sportowych 
oraz Jan Klimczewski – nauczyciel 
i organizator teatru amatorskiego. 
Kazimiera Lewandowska uczyła 
francuskiego, grała na pianinie, ry-
sowała, prowadziła żeńską drużynę 
harcerską. Teodor Usenko uczył 
w Czernikowie i okolicznych szko-
łach, znał kilka języków. 

Próby budowy szkoły nie przy-

niosły rezultatu. 16 października 
1939 roku aresztowano nauczycieli 
na „konferencji” w Lipnie, z której 
nigdy nie wrócili. W lutym 1945 
roku Kazimiera Suska i Stefan 
Ziemkiewicz zorganizowali na-
uczanie. Brakowało pomieszczeń, 
uczono w baraku. W 1948 roku 
powstał komitet społeczny budo-
wy szkoły. Inicjator komitetu S. 
Ziemkiewicz przeszedł do Prezy-
dium Powiatowej Rady Narodowej 
w Lipnie. Dzięki znajomościom 
Stefana Łysakiewicza już w tym sa-

mym roku otrzymano plan szkoły 
i w czynie społecznym rozpoczęto 
budowę. Dzięki pozyskanej z ziem 
odzyskanych cegle, zwożonej dzięki 
staraniom wójta Jana Dąbrowskie-
go, budowa ruszyła. Kierownikiem 
Szkoły był już Zygmunt Gałkowski. 
Z różnymi perturbacjami budynek 
ukończono w 1951 roku, a w po-
łowie listopada odbyła się uroczy-
stość rozpoczęcia nowego roku 
w nowym budynku. W połowie lat 
60. dobudowano łącznik i salę gim-
nastyczną. Potem kierownikiem był 
Alfred Rapkiewicz, a od lat 80. do 
pocz. XXI wieku dyrektorem był 
Jan Buczyński. W 1989 r. szkoła 
otrzymała imię K.K. Baczyńskie-
go. W 1991 r. odsłonięto obelisk 
poświęcony pomordowanym na-
uczycielom (Suski, Kołaczyński, 
Klimczewski). W roku 2005 szkoła 
ukończyła program Szkoły Uczącej 
Się w CEO, a grono z D. Chroba-
kiem podjęło się szkoleń zmienia-
jących oblicze edukacji i zdobycia 
kolejnych certyfikatów. W 2004 
roku dokonano gruntownego re-
montu szkoły, a w 2014 roku doko-
nano rozbudowy obiektu i remontu 
sali gimnastycznej. W 2018 roku 
połączono budynek po gimnazjum 
w jeden Zespól Szkół ze Szkołą 
Podstawową im. K.K. Baczyńskie-
go.

16 listopada odbyła się, poświę-
cona otwarciu obchodów 70-le-
cia budynku szkoły, wieczornica 
w Izbie Tradycji, z filmami, mon-
tażem poetyckim, pieśnią o cegle 
oraz z recitalem Krystiana Wierz-
chowskiego. 22 listopada 2021 
w auli Szkoły Muzycznej odbyła 
się natomiast główna uroczystość 
70-lecia. Wcześniej wszystkie dzie-
ci brały udział w konkursie na pla-
kat z okazji 70-lecia. Przygotowa-
no wystawy oraz poczęstunki. Po 
wprowadzeniu sztandarów przez 
wicedyrektora Dariusza Janiszew-
skiego i odśpiewaniu hymnu, dy-
rektor Dariusz Chrobak przywitał 
gości. Po części artystycznej (ze-
spół i chór) wyświetlono filmy, 
przedstawiono prezentacje, goście 
składali życzenia Po wyprowadze-
niu sztandarów odbył się reflek-
syjny i satyryczny koncert Janusza 
Ochockiego.

W wydarzeniu wzięli udział 
m.in. przedstawiciel Delegatury 
Kujawsko-Pomorskiego Kurato-
rium Oświaty Kazimierz Burek; 
Wójt Gminy Czernikowo Tomasz 

Krasicki, Przewodniczący Rady 
Gminy Czernikowo Rafał Rutkow-
ski, Wiceprzewodniczący Mieczy-
sław Kasprowicz przewodniczący 
Komisji Oświaty Daniel Świdurski, 
radny Bartłomiej Duszyński; byli 
wójtowie Krzysztof Pańka i Zdzi-
sław Gawroński; Wójt Gminy Zbój-
no Katarzyna Kukielska; Dyrektor 
KPCEN w Toruniu Sławomir Że-
browski; Przewodniczący Regionu 
Toruńskiego Wolnego Związku 
Zawodowego Forum - Oświata 
Sławomir Liczkowski; delegacje 
z pocztami sztandarowymi, dyrek-
torzy szkół i przedszkoli z terenu 
Gminy Czernikowo oraz z Kiko-
ła, Woli, Świętosławia, Węgierska, 
Zajeziorza; przedstawiciele rodzin 
zasłużonych dla budowy szko-
ły i rodzin nauczycieli z tamtego 
okresu (Kołaczyński, Klimczewski, 
Suscy, Ziemkiewicz, Gałkowski, 
Donarska, Zagrabski, Strychalski, 
Łysakiewicz), Wiceprzewodniczący 
Rady Stowarzyszenia Gmin Ziemi 
Dobrzyńskiej Marek Kalinowski; 
Prezes Stowarzyszenia Czyż-nie 
Andrejus Sivickis; delegacje z prze-
wodniczącymi Klubu Seniora (p.  
Błaszkiewicz) i Koła Gospodyń 
Wiejskich „Jutrzenka” (I. Duszyń-
ska), KGW Witowąż (M Prusakie-
wicz); Nadleśniczy Nadleśnictwa 
Dobrzejewice Sylwester Tułodziec-
ki, leśniczy Zbigniewa Trzebniak 
i Roman Kowalski; prezes Wąbrze-
skich Zakładów Graficznych Leszek 
Dembek; Koło Łowieckie Bażant 
z prezesem Janem Kasprowiczem, 
delegacją i sztandarem; przedsta-
wiciele OSP Czernikowo; dyrek-
tor Biblioteki Magdalena Seweryn 
i emerytowana Maria Podgórska; 
sponsorzy i przyjaciele szkoły (J. 
Zglinicki, R. Nowicki), absolwent 
szkoły – wielokrotny mistrz Polski 
Jan Wojciechowski; emerytowani 
wicedyrektorzy Z. Chrobak, M Stu-
dzińska, emerytowani pracownicy, 
delegacja pracowników i nauczy-
cieli oraz delegacje uczniów BT i SP.

Wystąpili Mali Czernikowia-
nie w strojach ludowych (op. J. 
Skowrońska); chór Piccolo (op. M. 
Janiszewska), wyświetlono filmy 
„Piosenka o cegle” i „Tym co w mu-
rach mieszkają” D. Chrobaka ze 
zdjęciami szkoły (op. J. Koperska) 
Dziękujemy serdecznie wszystkim 
za udział i uczczenie naszej roczni-
cy oraz ludziom, którzy budowali 
wizerunek szkoły.

Dariusz Chrobak

Słowo o SP w Czernikowie z okazji 
70. rocznicy oddania budynku
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Pierwsze miesiące roku szkol-
nego przyniosły upragnione 
spotkania z kolegami i kole-

żankami z klas, ale również powrót 
do szkolnych obowiązków. Nauki 
nie brakuje, ale nie samą nauką 
uczeń żyje.

Szkoła w Mazowszu dołączy-
ła do corocznej akcji Sprzątania 
Świata. Tegoroczna edycja „Myślę, 
więc nie śmiecę!” to działania na 
wielu polach. Klasy czwarta, siód-
ma i ósma wraz z wychowawcami 
pojechały zbierać śmieci do lasu. 
Uczniowie spotkali się też z pra-
cownikami Nadleśnictwa Dobrze-
jewice. Dowiedzieli się wielu istot-
nych informacji na temat na temat 
pracy w lesie oraz drogi, jaką trzeba 
przebyć, by w nim pracować. Po-
zostałe klasy sprzątały teren w naj-
bliższej okolicy szkoły. W szkole 
zorganizowana została także zbiór-
ka elektrośmieci,. Za zebrany sprzęt 
w ilości 1743kg szkoła otrzymała 
bon na zakup sprzętu sportowego. 

9 października odbył się Dzień 
Gier Planszowych. W wydarzeniu 

wzięło prawie 40 osób. Przy plan-
szówkach zasiadły trzy pokolenia – 
dzieci, rodzice i dziadkowie, a tak-
że nauczyciele i dyrektor. Grając 
w planszówki budowaliśmy relacje 
na każdej możliwej linii. Uczyliśmy 
się grać fair, zgodnie z zasadami 
i … uczyliśmy się przegrywać. Rada 
Rodziców zakupiła kilka nowych 
gier do szkolnej świetlicy, a także 
małe co nieco w postaci gorącej, 
pysznej pizzy. 

W dniach 25-29 październi-
ka zorganizowaliśmy w szkole 
Tydzień Dbania o Relacje. Był to 
projekt w ramach naszego uczest-
nictwa w Programie Szkoła Od-
powiedzialna Cyfrowo, którego 
celem było podejmowanie przez 
nas działań pomagających zacie-
śniać więzy i budować relacje. Pro-
jekt w naszej szkole koordynowała 
klasa siódma wraz z wychowawcą. 
Wszyscy uczniowie mieli do dys-
pozycji kącik relaksacji z muzyką 
w tle i miękkimi poduchami. Na 
godzinach z wychowawcą two-
rzyli plakaty o dobrych relacjach. 

Na korytarzach szkolnych stanęły 
Tablice Złotych Myśli, na których 
uczniowie, a także nauczyciele 
i pracownicy szkoły zapisywali do-
bre słowa dla innych. Przez cały ty-
dzień uczniowie nie mieli zadawa-
nych prac domowych, a czwartego 
dnia trwania Projektu uczniowie, 
nauczyciele i pracownicy mogli 
skosztować herbatki u dyrektora. 
Za dobre miłe słowo można było 
otrzymać świeżo przygotowany po-
pcorn. Działania zakończył Słodki 
Dzień, podczas którego uczniowie 
częstowali się słodkościami.

Z okazji Międzynarodowego 
Dnia Pisania Listów uczniowie 
klas młodszych uczyli się pisać li-
sty, rozmawiali na temat pracy li-
stonosza i poznali drogę listu od 
nadawcy do adresata. Klasa ósma 
pod opieką anglistki Darii Wnucz-
ko dołączyła do ogólnopolskiego 
projektu innowacyjnego „English 
binds people together”, w który 
uczniowie wymieniają e-maile 
w języku angielskim z rówieśnika-
mi z różnych polskich szkół. Na-

sze nauczycielki języków obcych 
zorganizowały również obchody 
Europejskiego Dnia Języków Ob-
cych. Poszczególne klasy zabrały 
nas w podróż do Anglii, Francji, 
Hiszpanii i Włoch. We wrześniu 
spotkaliśmy się z mieszkańcem an-
gielskiego miasta Leeds – Liamem 
Winfieldem. Spotkanie współorga-
nizowała germanistka Katarzyna 
Matczak. W listopadzie gościliśmy 
w murach szkoły Alison McIsaac, 
stypendystkę Programu Fulbrighta 
w Polsce. Program Fulbrighta to 
prestiżowy program wymiany na-
ukowej i kulturowej. Jego głównym 
celem jest budowanie wzajemnego 
porozumienia między obywatelami 
Stanów Zjednoczonych, a obywate-
lami innych krajów. Alison, która 
pochodzi z Massachusetts, opo-
wiadała o swoim stanie, mieście 
rodzinnym i Ameryce. Uczniowie 
zadawali pytania. Była to doskonała 
lekcja języka obcego.

W klasach młodszych też się 
działo. Uczniowie byli na wycieczce 
w lesie. Wyjazdowa lekcja przyrody 

wzbogacona była o spotkanie z pra-
cownikiem Leśnictwa Czernikowo. 
Z okazji DEN młodsze klasy przy-
gotowały akademię, a cała szkoła 
przyłączyła się do akcji Szkoła Do 
Hymnu. W klasie pierwszej odbyła 
się podniosła uroczystość pasowa-
nia na uczniów. Do grona szkolnej 
społeczności przyjęliśmy dziesię-
cioro nowych uczniów. Szkolna 
biblioteka zorganizowała także 
Ogólnopolski Dzień Głośnego Czy-
tania, a w listopadzie młodsze klasy 
obchodziły również Dzień Pluszo-
wego Misia. Na szkolnym koryta-
rzu przez dwa tygodnie uczniowie 
oglądać mogli rzeźby lokalnego 
twórcy Andrzeja Bajkowskiego. 

Udzielamy się też sportowo. Na-
sze dziewczęta zdobyły II miejsce 
w Mistrzostwach Gminy w szta-
fetowych biegach przełajowych. 
W zawodach piłki nożnej rozgry-
wanych na zewnątrz nasze dziew-
częta zajęły III miejsce. Sandra 
Zielińska zdobyła II miejsce w in-
dywidualnych mistrzostwach gmi-
ny w tenisie stołowym dziewcząt. 
Młodzi sportowcy z UKS Comets 
Mazowsze wyjechali na mecze ba-
seballu do Żor oraz na zgrupowa-
nie szkoleniowe do Ośrodka Przy-
gotowań Olimpijskich w Wałczu. 
Korzystając z najlepszych w kraju 
obiektów, które na co dzień wy-
korzystują profesjonalni sportow-
cy i olimpijczycy, podnosili swoje 
umiejętności gry.

Grupa uczniów z klas starszych 
wzięła udział w konkursie recyta-
torskim poezji i prozy patriotycz-
nej, zorganizowanym przez Szko-
łę Podstawową w Świętosławiu. 
Marta Urbańska zajęła 3 miejsce. 
Laura Wojtulska zajęła natomiast 
3 miejsce w Gminnym Konkursie 
„Segregujesz, inspirujesz!”. Obec-
nie czekamy na zimę ze śniegiem. 
Pozdrawiamy z Mazowsza!

Robert Szwajkowski

Co słychać w szkole w Mazowszu?

Horyzontalny nagrobek Jana 
Urbańskiego na czernikow-
skim cmentarzu nie od razu 

zwraca uwagę. Ale napis „rolnik 
i żołnierz” pobudza wyobraźnię. 
Biogram Jana Urbańskiego to nie 
tylko opowieść o patriocie-żoł-
nierzu i patriocie-obywatelu, tro-
skliwym właścicielu ziemskim. To 
także opowieść o losach majątku 
ziemiańskiego. 

Jan Urbański urodził się 10 
grudnia 1890 roku w Nowogród-
ku nad Wisłą jako syn Jana Fran-
ciszka Urbańskiego i Władysławy 
Karoliny z domu Kołaczkowskiej. 
W domu rodzinnym pielęgnowa-
ne były tradycje patriotyczne i ar-
tystyczne. Maria z Madalińskich, 
żona Jana i matka Janiny Urbań-
skiej i Ryszarda Habdank-Kołacz-
kowskiego, była artystką malarką, 

studiowała na Sorbonie, w Padwie 
i w Monachium. Jan Urbański brał 
czynny udział w wojnie 1920 roku 
jako żołnierz 1 Pułku Ułanów Kre-
chowieckich. W czasie walk został 
postrzelony w nerkę. Przeżył dzięki 
swej klaczy Baśce, która wyniosła 
swego rannego i nieprzytomnego 
jeźdźca z frontu i doniosła go do 
oddalonej wsi, gdzie się zaopie-
kowano ciężko rannym ułanem. 

Wojnę przeżył, ale do końca życia 
chorował. Zmarł 31 grudnia 1936 
na kamicę nerkową spowodowaną 
wojenną raną. 

 Tymczasem Nowogrodek był 
jednym z największych majątków 
o powierzchni 1404,66 hektarów, 
z terenami położonymi w miejsco-
wościach Nowogródek, Skwiryno-
wo oraz Pokrzywno, łącznie z Zie-
loną Kępą, wyspą na Wiśle i 2 km 
Wisły, Część terenu stanowiły lasy. 
Majątek był prowadzony przez Jana 
Urbańskiego na wysokim pozio-
mie i w nowoczesny sposób. Były 
uprawy rolnicze, leśne, ogrodnicze 
(np. szparagi), szklarniowe, zielar-
skie, owczarnia na 1,5 tys. owiec, 
stadnina koni, drób, stajnia, powo-
zownia, parowa młockarnia… Jan 
Urbański dbał nie tylko o utrzy-

manie majątku w dobrym stanie 
w trudnym okresie gospodarczym, 
ale założył i finansował miejscową 
polską szkolę. Zatrudnił i opłacał 
nauczyciela, żeby okoliczne polskie 
dzieci mogły się uczyć po polsku. 
W okolicy było dużo niemieckich 
kolonistów i niemieckie szkoły. 
Córce, która odziedziczyła mają-
tek, udało się uciec - ostrzeżona nie 
pojechała na fikcyjny zjazd ziemian 
w październiku 1939 roku. Niem-
cy przejęli kompletny majątek. Po 
wojnie była tam siedziba filii SHRO 
Steklin. 

Powyższe wiadomości zebrano 
głównie od rodziny Janiny Urbań-
skiej.

Dariusz Chrobak

Pamiętamy: Jan Urbański (1890-1936)
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Niech żyje Polska!

W piątek, 26 listopada 2021 
r., spotkaliśmy się z de-
legacją Nowej Szewskiej 

Pasji, klubem dyskusyjnym z To-
runia. Wśród zaproszonych gości 
znaleźli się prof. Wojciech Polak, 
prof. Tomasz Kozłowski i Artur 
Wiśniewski - autor zdjęć.

Tematem spotkania był stan wo-
jenny na kanwie najnowszej książ-
ki prof. W. Polaka „Stan Wojenny 
w stu odsłonach – Nikczemność  
Honor”, połączony z prelekcją au-
tora. W dyskusji dokonaliśmy hi-
storycznej oceny zamachu stanu, 
jakim było wprowadzenie stanu 
wojennego przez WRON i komu-
nistycznych generałów, jako dzia-
łania bezprawnego, haniebnego 
i nikczemnego, ponieważ zgodnie 
z dostępnymi źródłami informa-
cji z archiwów rosyjskich, Armia 
Czerwona, z obawy przed reakcją 
USA, nie mogła podjąć działań 
militarnych wobec Polski. Honoru 
bronili ludzie polskiej Solidarności.

Dziękujemy Wójtowi Gminy 
Czernikowo Tomaszowi Krasickie-
mu za obecność i pomoc w przygo-
towaniu spotkania.

11 listopada wspominaliśmy 
wydarzenia sprzed 103. laty, kiedy 
to Polska, Ojczyzna nasza, zrzuci-
ła niewolnicze kajdany. To wielkie 
wydarzenie miało miejsce nie z ła-
ski innych państw, ale dzięki woli 
i czynom kilku milionów Polaków, 
którzy nigdy nie pogodzili się z za-
borczym wyrokiem naszych sąsia-
dów. Przygotowywanie społeczeń-
stwa, działalność wielu wybitnych, 
poświęcających się dla sprawy pa-
triotów, z Józefem Piłsudskim na 
czele, sprawiło, że kiedy pojawiła 
się dziejowa sposobność, to na-
ród polski zrzucił jarzma niewo-
li. Kiedy teraz wspominamy tych 
wszystkich, którzy na przestrzeni 
wieków, wierni dewizie „Bóg, Ho-
nor, Ojczyzna”, dawali wyraz swo-
jego umiłowania Ojczyzny, napawa 
nas to nie tylko dumą, ale jest także 

zobowiązaniem wobec minionych 
i przyszłych pokoleń. 

Dla nas, współczesnych Pola-
ków, nigdy dotąd słowa suweren-
ność i niepodległość nie nabierały 
tak wyrazistego kształtu jak dziś, 
gdy granice naszego państwa są po-
nownie zagrożone. Doświadczenia 
naszych przodków wydawały się 
nam odległe i na zawsze minione. 
Pojawiały się nawet głosy, że histo-
ria się już skończyła i można o niej 
zapomnieć. Niektórym z nas wy-
dawało się, że nie musimy się już 
przejmować, a tym bardziej zabie-
gać o trwałość granic naszej ojczy-
zny. Po raz kolejny okazuje się, że 
historia, jako nauczycielka życia 
niesie nam wielką spuściznę, z któ-
rej możemy czerpać z pożytkiem 
dla nas i dla przyszłych pokoleń. 
To od nas zależy, czy Niepodle-

głość na nowo zrodzi się w naszych 
umysłach i będzie żyła w naszych 
sercach. Czy będzie nieodłącznie 
związana z ziemią, która jest naszą 
własnością. Z naszą działką, na któ-
rej stoi nasz dom. Z naszą gminą 
i Ziemią Dobrzyńską. Z naszą pol-
ską ziemią, chronioną przez grani-
ce państwa polskiego.

Polska od wieków leży w cen-
trum Europy i nigdzie się stąd nie 
wybiera. Tu jest nasze miejsce i bę-
dziemy je chronić tak, jak wskazali 
nasi wielcy przywódcy: Józef Pił-
sudski, Roman Dmowski, Ignacy 
Daszyński, Ignacy Paderewski, 
Wojciech Korfanty i Wincenty Wi-
tos. To oni dali przykład, jak mimo 
różnic dbać o dobro wspólne. Idź-
my więc razem, za ich przykładem.

Niech żyje Polska!
Tomasz Lewandowski

We wrześniu prawie po-
łowa Żłobkowiczów (28 
dzieci) opuściła naszą 

placówkę, by rozpocząć naukę 
przedszkolną: były pożegnania, dy-
plomy, kwiaty, upominki od Rady 
Rodziców i życzenia powodzenia 
w zdobywaniu oraz przyswajaniu 
nowych umiejętności i wiedzy. 
Miejsca dzieci, które odeszły do 
przedszkola, natychmiast zaję-
ły maluchy rozpoczynające swoją 
przygodę w „Bajkowej Krainie”. 
Nadal mamy więcej chętnych, niż 
miejsc - kilkanaścioro dzieci jest 
zapisanych na tzw. „listę rezerwo-
wą”. Ponadto zainteresowani ro-
dzice dzwonią i przysyłają e-maile 
z pytaniem o możliwość zapisania 
dziecka.

Żłobkowicze uczestniczą w zaję-
ciach w dwóch grupach - „Skrzaty” 
na piętrze oraz „Elfy” na parterze - 
ale podejmują także wspólne przed-
sięwzięcia, tak, by znały wszyst-
kie „ciocie” oraz siebie nawzajem. 
Okres jesienny, pomimo szarości, 
maluchy spędzają radośnie, twór-
czo, aktywnie, a nawet podniośle. 
Świętowały Dzień Niepodległości, 

sadziły drzewa, propagowały zdro-
wy styl odżywiania, wykonywały 
przeróżne prace plastyczno-tech-
niczne, a nawet wspólnie z rodzi-
cami brały udział w Konkursie 
Dyniowym. Ten ostatni zaskoczył 
nas bardzo pozytywnie, zaangażo-
waniem i ogromną kreatywnością. 
Do tego stopnia, że nie byłyśmy 
w stanie wyłonić zwycięzców!

W listopadzie jest jeszcze za-
planowana profesjonalna sesja 
zdjęciowa o tematyce zimowej. 
Poprzednia, wiosenna, cieszyła się 
dużym zainteresowaniem rodziców 
i to na ich życzenie organizowana 
jest zbliżająca się edycja.

Żłobek gościł także przedsta-
wicieli Rady Gminy Czernikowo, 
którzy po raz pierwszy mieli okazję 
zwiedzić budynek, poznać struk-
turę organizacyjną oraz szczegóły 
funkcjonowania placówki. Malu-
chy przygotowały na tę okoliczność 
prace, które osobiście wręczyły go-
ściom. Pod koniec listopada zapla-
nowane są, kolejny zresztą raz, ćwi-
czenia w zakresie ewakuacji dzieci 
i pracowników na wypadek pożaru.

Bożena Lewandowska

Jak czas płynie w Bajkowej Krainie?
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W ostatnim czasie wie-
le działo się w murach 
szkoły. Uczestniczyliśmy 

w różnych uroczystościach, wy-
jazdach, zbiórkach, wydarzeniach 
zabawnych oraz wzruszających. Je-
steśmy otwarci na wszelkie nowin-
ki, ale pamiętamy także o ważnej 
dla nas historii, dlatego  też chęt-
nie powracamy do przeszłości, ale 
i nie boimy się robić kroku w przy-
szłość. We wrześniu, z okazji Euro-
pejskiego Dnia Języków Obcych, 
odbyliśmy podróż po Europie. Od-
wiedziliśmy Anglię, Niemcy, Wło-
chy, Francję i Grecję. Prezentacje 
uczniowskie były prawdziwą ucztą 
dla duszy i ciała. Nie zabrakło do-
brej muzyki, charakterystycznego 
tańca oraz degustacji kuchni wło-

skiej. Spotkanie dostarczyło wielu 
wrażeń, a wszystko po to, aby do-
strzec bogactwo i różnorodność 
kulturową naszego kontynentu.

We wrześniu odbył się także 
koncert współorganizowany przez 
SP w Makowiskach oraz Stajnię 
Artystyczną w Marcinkowie pa-
mięci Piotr „Kuby” Kubowicza. Ten 
koncert, podobnie jak premiera 
w Marcinkowie, potwierdził wielki 
talent kompozytorski Piotra oraz 
ponadczasowość Jego twórczości. 
Chociaż sam siebie skromnie okre-
ślał „melodyjkarzem”, to owacje po 
kolejnych utworach udowodniły, że 
był artystą niezwykłego formatu. 
Ze szczególnym uznaniem i wzru-
szeniem wspominamy utwory 
z Akwarelek Świętokrzyskich w wy-

konaniu Urszuli Makosz i Marka 
Bałaty, duetu Kamili Klimczak i Uli 
„Arkadia”, czy też „Wartownika” 
w interpretacji Macieja Półtoraka. 
Popisom wokalnym towarzyszyło 
równie imponujące show muzycz-
ne w wykonaniu Pawła Pierzchały, 
Piotra Resteckiego, Michała Półto-
raka, Jerzego Odrowąża Wysockie-
go i Jarosława Wilkosza. 

W tym roku szkolnym ucznio-
wie z klas VII i  VIII uczestniczą 
w warsztatach matematycznych 
finansowanych i  realizowanych 
w zakresie programu grantowego 
,,mPotęga”. W ramach warsztatów 
odbyły się już m.in. zajęcia kuli-
narne, podczas których wykorzy-
stywano wiedzę matematyczną w  
praktyce. Atrakcją spotkania był 

przygotowany dla uczniów specjal-
ny Escape Room. Uczestnicy pro-
jektu zaangażowani byli również 
w rozwiazywanie trudniejszych 
zadań, dotyczących skali i gęstości 
ciał stałych. Nasi wychowankowie 
chętnie włączają się w różne ak-
cje charytatywne, tak było także 
i w tym roku. Pośpieszyli z pomocą 
bezdomnym zwierzętom ze schro-
niska w Toruniu i zebrali m.in. 130 
kg suchej karmy, którą w listopa-
dzie dostarczyli do schroniska.

Jesteśmy dumni z naszych 
podopiecznych, którzy aktywnie 
biorą udział w zaplanowanych 
rozgrywkach sportowych, osiąga-
jąc większe lub mniejsze sukcesy. 
Największą wygraną jest chyba 
jednak fakt, że w  dobie mody na 

wygodne i bezstresowe życie nie 
unikają wysiłku, emocji i bez obaw 
uczestniczą w zdrowej rywaliza-
cji. Od października ruszyły za-
jęcia „EU-geniusz w świecie 3D”. 
Celem prowadzonych zajęć jest 
zwiększenie kompetencji matema-
tycznych, informatycznych, roz-
wijanie kreatywności, innowacyj-
ności i umiejętności współpracy w  
zespole. Pierwszy próbny wydruk 
na drukarce 3D wzbudził niemałe 
zainteresowanie wśród społeczno-
ści szkolnej. Uczniowie z klas 0–3 
wybrali się do Teatru Muzycznego 
w Toruniu na spektakl „Niesamo-
wite przygody dziesięciu skarpetek”. 
Nietuzinkowa gra aktorów oraz cie-
kawa scenografia przykuły uwagę 
najmłodszych, którzy z  zapartym 
tchem oglądali historię niebanal-
nych bohaterów. Z kolei starsze kla-
sy udały się do kina Cinema City 
w Toruniu na film ,,Czarny młyn”. 
Opowieść o tolerancji i trudnych 
doświadczeniach ludzi mieszkają-
cych w  nieciekawym miasteczku, 
w którym trzeba się mierzyć z co-
dziennymi problemami, wywołała 
głęboką zadumę wśród młodych 
widzów. 

Poruszająca historia dzieci 
z Wrześni i ich rodzin z 1901 roku 
stała się inspiracją do uczczenia Na-
rodowego Święta Niepodległości. 
Uczniowie w realistyczny sposób 
przybliżyli zebranym dramatycz-
ne losy polskich rodzin. Podczas 
przedstawienia mocno wybrzmiała 
niezgoda na wszelkie akty ucisku, 
wynaradawiania i ograniczania 
wolności. W trakcie akademii na 
wiolonczeli zagrała nasza uczenni-
ca z klasy trzeciej. Spotkanie było 
dobrą okazją do wzbudzenia reflek-
sji nad istotą wolności i zniewole-
nia pod różną postacią. 

Anna Linkiewicz

Szkolne życie w Makowiskach
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Co słychać w technikum 
i branżowej szkole 

w Czernikowie?

Uczniowie technikum 
spróbowali swoich sił na 
próbnym egzaminie ma-

turalnym. Wyniki są bardzo opty-
mistyczne, wyższe od średniej 
województwa. Następny egzamin 

próbny planowany jest na marzec 
2022 r. Trwają też prace przygo-
towawcze do egzaminów zawo-
dowych w technikum i branżowej 
szkole. Już niedługo odbędą się 
próbne egzaminy zawodowe. 

Technikum i branżowa szkoła 
nadal sukcesywnie się rozwijają. Do 
szkół uczęszcza już 201 uczniów, 
w tym 68 uczniów branżowej szko-
ły i 133 uczniów technikum. Od 
stycznia mają ruszyć pilotażowe 
kursy zawodowe w zakresie tele-
informatyki i transportu. Po prze-
prowadzonych badaniach dotyczą-
cych dalszego kształcenia wśród 
uczniów branżowej szkoły, poja-
wiły się plany utworzenia Branżo-
wej Szkoły II Stopnia w Czerniko-
wie. Prowadzone są też prace nad 
poszerzeniem oferty edukacyjnej 
technikum o nowe kierunki: tech-
nik spedytor i technik programista. 
W ramach realizowanego projektu 
ma zostać zakupiona najnowo-
cześniejsza pracownia do spedycji 
i transportu oraz niezbędne dopo-
sażenie pracowni teleinformatycz-
nej.

Andrejus Sivickis

Dzień Pluszowego 
Misia w SP Osówka

W dniu 25 listopada w świe-
tlicy Szkoły Podstawowej 
w Osówce dzieci obcho-

dziły Światowy Dzień Pluszowego 
Misia. Wychowawca świetlicy Ma-
rzena Dankowska wraz z bibliote-
karkami Agnieszką Romanowska 
i Żanetą Wachowską wspólnie przy-
gotowały z tej okazji moc atrakcji. 
Dzieci poznały historię pluszowego 

misia, z zaciekawieniem wysłucha-
ły książeczki o „Kubusiu Puchatku”, 
wraz ze swoimi pluszowymi przy-
jaciółmi brały udział w różnych 
zabawach. Misiowe świętowanie 
zakończyło się wręczeniem nagród 
w konkursie na „Portret pluszowe-
go misia” oraz „Figurkę misia”.

Marzena Dankowska

Wystartowaliśmy z zapa-
łem do pracy. Mamy 
sukcesy i porażki. Re-

prezentanci klas 4-5 brali udział 
w projekcie Klejnoty Powiatu To-
ruńskiego, zwiedzając zabytki sa-
kralne i świeckie okolicznych gmin. 
Uczciliśmy Dzień Edukacji. Teatr 
4-5-6 przygotował spektakl o edu-
kacji, podobnie teatr 30-40-50+ 
tradycyjnie wystawił przedstawie-
nie dla uczniów. Uczczono w spo-
sób znamienny Święto 11 listopada, 
a także 70-lecie oddania do użytku 
budynku SP. Konkursem wiedzy 
o Patronie kończymy Rok Obcho-
dów 100-lecia urodzin Krzysztofa 
Kamila Baczyńskiego. Uczniowie 
brali udział w Festiwalu Ekologicz-
nym, w objeździe miejsc pamięci 
narodowej, w Apelach Pamięci, 
Wielkim Maratonie Czytelniczym, 
Konkursie Recytacji Poezji Roman-
tycznej, w Zaduszkach z Poezją, 
w konkursie Whitch’s House, w eli-
minacjach do konkursów kurato-
ryjnych, w warsztatach i konkursie 
Moja Mała Ojczyzna, w warszta-
tach o słowiańskich obyczajach, 
warsztatach KRUS, warsztatach 
dotyczących budowania choinki. 
Wiele dodatkowych lekcji odbywa 
się w ramach projektu edukacyjne-
go EU-geniusz. Uczniowie zainspi-
rowani pozytywnie 2 piętrem stwo-
rzyli kącik wypoczynku.

Niestety część uczniów klas 4-8 
w okresie zdalnego nauczania od-
zwyczaiła się od uczciwej pracy, nie 

umie się skupić. Dzieci mają proble-
my z koncentracją uwagi i komu-
nikacją oraz adaptacją w realiach 
szkolnych, nie potrafią ze sobą roz-
mawiać, dochodzi do konfliktów. 
Cześć jest uzależniona od internetu 
(telefonu), część nie ma szacunku 
dla innych i dla sprzętu szkolnego 
(ławki). Niektórzy naruszają posta-
nowienia statutu. w mediach spo-
łecznościowych naruszają dobra 
osobiste kolegów i koleżanek a na-
wet nauczycieli, nie rozumieją od-
powiedzialności prawnej za inwek-

tywy, nękanie i obrażanie innych. 
Podjęliśmy wiele prób uzdrowienia 
sytuacji, ale bez jednolitego frontu 
z rodzicami będzie trudno osiągnąć 
pozytywne efekty. 

Uczniowie mają też wiele suk-
cesów. Drużyna szachowa w skła-
dzie Lena Lewandowska, Franek 
Kuleta, Filip Murszewski i Kac-
per Orzażewski zdobyła tytuł Mi-
strzów Powiatu, a potem III miej-
sce w finale Kujawsko-Pomorskich 
Igrzysk Dzieci w szachach szybkich 
w Bydgoszczy. Nasi zawodnicy 

(z trenerem A. Sivickisem), po raz 
pierwszy w historii szkoły, awan-
sowali do udziału w Drużynowych 
Mistrzostwach Polski Szkół Pod-
stawowych. Taki sam sukces pod 
okiem D. Chylickiej osiągnął zespół 
w biegach przełajowych, plasując 
się na 3. miejscu w województwie. 
Do drugiego etapu konkursów 
przedmiotowych przeszli ucznio-
wie z chemii, j. polskiego, historii, 
biologii, geografii. A. Karbowski 
zdobył nagrodę w ogólnopolskim 
konkursie graficznym. 

Uczniowie angażują się w akcje 
charytatywne - Szlachetną Paczka, 
zbiórkę dla Domu Dziecka czy dla 
schroniska dla zwierząt.

Klasy młodsze bardzo aktywnie 
spożytkowały trzy miesiące i oprócz 
lekcji zorganizowały lub wzięły 
udział w takich akcjach, działaniach 
i projektach, jak Dzień Latawca, 
Dzień Chłopca, Dzień Drzewa, 
Dzień Edukacji Narodowej, Akcja 
charytatywna „Oko uśmiechów” 
(pomoc dzieciom z oddziałów on-
kologicznych i hematologicznych), 
kolorowe kanapki, sprzątanie świa-
ta, Międzynarodowy Dzień Kropki 
- dzień kreatywności, Międzyna-
rodowy Dzień Uśmiechu, Dzień 
Głośnego Czytania, Dzieci uczą 
rodziców, Maraton Czytelniczy, 
Światowy Dzień Pierwszej Pomocy, 
Dzień Mycia Rąk.

Kilka klas brało udział w wy-
cieczkach do kina, do muzeum dru-
karstwa w Grębocinie, do Młyna 

Wiedzy w Toruniu, na zajęcia in-
tegracyjne w ramach kampanii 
„Koniec lata to nie koniec świata” 
i warsztaty chemiczne w Toruniu 
w Akademii Nauki, na wycieczkę 
do Szkoły Leśnej na Barbarce na 
Festiwal Ekologiczny „Ochrona 
płazów, ochrona gatunkowa”. Od-
była się pogadanka z policjantami 
na temat bezpieczeństwa w szkole 
i poza szkołą, dzieci brały udział 
w wystawie podczas konferencji 
regionalnej o Ziemi Dobrzyńskiej 
i w warsztatach motankowych 
z Biblioteką „Słowiańskie lalki”. 
Zorganizowano próbne ćwiczenia 
ewakuacyjne. 20 października od-
było się pasowanie uczniów klas 
pierwszych. Klasy wzięły też udział 
w akcji „Szkoła Pamięta” – odbył się 
wywiad z dyrektorem Dariuszem 
Chrobakiem nt. nauczycieli szkoły 
zamordowanych podczas II wojny 
światowej. Nastąpiło złożenie kwia-
tów i zapalenie znicza na Obelisku 
poświęconym tym nauczycielom. 
Z okazji Święta Niepodległości 11 
Listopada miało miejsce wspólne 
odśpiewanie hymnu państwowe-
go, były gry i zabawy z elementa-
mi symboli narodowych oraz Quiz 
o Polsce. Dzieci uczestniczą w akcji 
Owoce w Szkole i wyjazdach na ba-
sen w programie Umiem Pływać. 
Uczniowie angażują się w inne ak-
cje charytatywne. 

Dariusz Chrobak

Co słychać w Zespole Szkół?
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Mikołajkowy konkurs na życzenia 
świąteczne – zwycięskie kartki

1. Przedszkola, klasy 0-3:
- Przedszkole Publiczne – Anna Pucińska
- Przedszkole Niepubliczne – Marcelina Szachacz
- Szkoły Podstawowe

• SP Czernikowo – Weronika Nowicka,
• SP Mazowsze – Lena Faryńska,
• SP Osówka – Judyta Bonowicz
• SP Steklin – Lena Kaliszewska
• SP Makowiska – Zuzanna Szczepaniak

2. Szkoły Podstawowe klasy 4-8, szkoły Ponadpodstawowe:
- Szkoły Podstawowe

• SP Czernikowo – Ola Affeldt,
• SP Mazowsze – Aleksander Burak,
• SP Osówka – Kamila Lewandowska,
• SP Steklin – Amelia Sztandarska,
• SP Makowiska – Laura Szeferska

- Szkoły Ponadpodstawowe, Technikum – Wiktoria Pesta

Mikołajkowy konkurs na życzenia 
świąteczne – zwycięskie życzenia

Z okazji magicznego Bożego Narodzenia,
Życzę Ci miłości i własnego skrawka nieba.

Zadumy nad płomieniem świecy,
Życia bez niepotrzebnej hecy.

Filiżanki dobrej, pachnącej kawy,
I mnóstwa fajnej, radosnej zabawy.

Pięknej muzyki słuchanej wieczorami,
I czasu spędzanego z bliskimi, z nami!

Wesołych Świąt!

(Przemysław Kasiński –
 Szkoła Podstawowa w Makowiskach)

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
Życzę wszystkim marzeń spełnienia.

Ciepła, uśmiechu i wiele radości, 
Dużo sukcesów a zarazem miłości.
Wielu niezapomnianych wrażeń,
A także mniejszej ilości zakażeń.

Nie może też zabraknąć chwili spokoju,
A przede wszystkim świątecznego nastroju.
Aby ogrom prezentów pod choinką znaleźć,

I w sercu ukryte pragnienia odnaleźć.
Niech te święta będą niezapomniane,

A na choince wiszą bombki ozdabiane.

(Klaudia Kalinowska – 
Szkoła Podstawowa w Steklinie)

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE
W GMINIE CZERNIKOWO JUŻ ŚWIĘTA 

NADCHODZĄ
LUDZIE Z SERDECZNOŚCIĄ NAPRZE-

CIW WYCHODZĄ
CHOINKA, BAŁWANEK, DZWONECZKI
ŁAŃCUCHY, BOMBKI I GWIAZDECZKI
ŚWIĄTECZNĄ MAGIĘ CZUĆ WSZĘDZIE

RADOSNA CHWILA TO BĘDZIE,
WIĘC DRODZY MIESZKAŃCY 

MOC ŻYCZEŃ SKŁADAMY
I NA MIKOŁAJA WSZYSCY GRZECZNIE 

CZEKAMY

(Oliwia Wilczyńska – 
Szkoła Podstawowa w Mazowszu)

Żeby wszyscy w zgodzie żyli
i na Święta się nie kłócili
Bo Jezusek nasz kochany

będzie na wieki uwielbiany
Wesołych Świąt

(Szymon Iwiński – 
Przedszkole Publiczne w Czernikowie)

Tak niewiele nam potrzeba
Zdrowia, szczęścia bliskich

Blisko i miłości ponad
Wszystko…

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
Niech się spełnią

Wszystkie świąteczne życzenia 
Wesołych Świąt!

(Klaudia Brzezińska – 
Szkoła Podstawowa w Osówce)

Wielkimi krokami zbliżają się najpiękniejsze dni w całym roku, 
przepełnione ciepłem domowego ogniska – ŚWIĘTA BOŻEGO 
NARODZENIA. Najwspanialszą rzeczą podczas tych najbardziej 

rodzinnych świąt, jest możliwość przebywania z osobami, 
których kochamy i pamiętamy, co zabrano nam w poprzednim 

roku. Dlatego życzę Wam atmosfery ciepła, radości, wzajemnego 
zrozumienia. Bądźmy dla siebie bardziej serdeczni. Patrzmy na 
to, co dobre, co nas łączy, a nie na to, co nas dzieli. Życzę Wam 

życia bez maseczki na twarzy, bez kwarantanny i pandemii, 
nadziei na jeszcze lepszy nowy 2022 rok, a tak przede wszystkim 

– WESOŁYCH ŚWIĄT!!!

(Julia Nowicka – Szkoła Podstawowa w Czernikowie)
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Mikołajkowy konkurs na życzenia 
świąteczne – nadesłane prace
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Dzięki porozumieniu, zawar-
temu pomiędzy Wojewódz-
kim Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Toruniu a Gminą Czernikowo, 
od września 2019 roku istnieje 
możliwość uzyskania porady oraz 
złożenia wniosku 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 dofinansowania:
1. Beneficjentem jest osoba 

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

Poziom podwyższony dofinansowania:
1. Beneficjentem jest osoba fi-

zyczna, która łącznie spełnia nastę-
pujące warunki: 

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

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

Prawo ochrony środowiska, nie 
przekracza kwoty: 

a) 1400 zł w gospodarstwie wie-
loosobowym, 

b) 1960 zł w gospodarstwie jed-
noosobowym. 

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

2. W przypadku prowadzenia 
działalności gospodarczej, rocz-
ny przychód osoby, o której mowa 
w ust. 1, z tytułu prowadzenia 
pozarolniczej działalności gospo-

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

W ramach Programu, miesz-
kańcy 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 odbywają 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 

Beata Gogolińska

W sobotę 23 października 
w Osówce rozegrano mi-
strzostwa gminy w teni-

sie stołowym. Turniej przeznaczo-
ny był dla dziewcząt i chłopców 
ze szkół podstawowych. Poniżej 
przedstawiamy wyniki w poszcze-
gólnych kategoriach:
Rocznik 2009 i młodsi - dziewczęta:

1. Lidia Romanowska 
(SP Steklin)
2. Magdalena Urbańska 
(SP Osówka)

Rocznik 2009 i młodsi - chłopcy:
1. Szymon Wachowski 
(SP Makowiska)
2. Kacper Buczkowski 
(SP Makowiska)
3. Antoni Wróblewski 
(SP Czernikowo)

Roczniki 2008-2007 - dziewczęta:
1. Julia Celmer (SP Makowiska)
2. Sandra Zielińska 
(SP Mazowsze)

3. Klaudia Chojnacka 
(SP Makowiska)
4. Agata Majewska 
(SP Czernikowo)
Roczniki 2008-2007 - chłopcy:
1. Igor Strzelecki (SP Steklin)
2. Artur Petrykowski 
(SP Osówka)
3. Cezary Mirowski 
(SP Osówka). 

Ryszard Ałtyn

Indywidualne mistrzostwa gminy 
w tenisie stołowym szkół podstawowych

Jednym z najważniejszych aspek-
tów dbania o nasze środowisko 
jest segregacja śmieci. Z roku 

na rok, dzięki ekologicznej kam-
panii organizowanej w całej Polsce, 
świadomość ekologiczna wśród 
społeczeństwa wzrasta. Celem pro-
wadzenia segregacji i selektywnej 
zbiórki odpadów jest motywowanie 
do działań proekologicznych.

Działania związane z kształto-
waniem postaw proekologicznych 
oraz wzmocnienie zaangażowania 
w ochronę środowiska poprzez 
selektywną zbiórkę surowców 
wtórnych należy budować już od 
najmłodszych lat, pozwalając tym 
samym młodemu pokoleniu nabie-
rać „dobrych nawyków”.

Jednym z elementów kampanii 
edukacyjnej prowadzonej w Gmi-

nie Czernikowo na temat świa-
domości ekologicznej segregacji 
był konkurs ”Segregujesz-Inspiru-
jesz”, organizowany dla wszystkich 
mieszkańców, zarówno tych „ma-
łych” jak i „dużych” .

Komisja konkursowa nagrodziła 
następujące osoby:

I miejsce: Róża Śliwińska
II miejsce: Ewelina Jabłońska
III miejsce: Laura Wojtulska

Wszystkim uczestnikom kon-
kursu gratulujemy pomysłów oraz 
dziękujemy za zaangażowanie 
i wysiłek włożony w przygotowanie 
każdej z prac. A za rok….. zapra-
szamy na kolejną edycję konkursu 
ekologicznego promującego selek-
tywną zbiórkę odpadów.

Joanna Makowska

„Segregujesz – Inspirujesz”

„Czyste Powietrze” w Gminie Czernikowie
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Tradycyjnie od maja do wrze-
śnia miejscowi amatorzy 
„takiej ryby” mieli okazję do 

zdobycia punktów do klasyfikacji 
wyłaniającej najlepszego gminne-
go wędkarza w sezonie.  Organi-
zatorem cyklu było, przy wsparciu 

Gminy Czernikowo, Stowarzysze-
nie Wędkarsko-Ekologiczne „Złoty 
Karaś”.

W kategorii spławikowo-grun-
towej rozegrano sześć zawodów. 
Mistrzem sezonu okazał się trium-
fator dwóch z nich – Jarosław Dur-

mowicz. Na pozostałych miejscach 
medalowych znaleźli się Jarosław 
Popławki oraz Jarosław Makow-
ski. Spinning natomiast był w roku 
2021 domeną Janusza Bendlina, 
który w każdej z trzech rund znaj-

dował się na „pudle”. Drugie miej-
sce w przekroju sezonu zdobył Ja-
rosław Makowski, trzeci natomiast 
był Marcin Kozłowski.

Z grona juniorów najbardziej 
okazały puchar podczas podsu-
mowania cyklu, zorganizowanego 

w dniu 28 sierpnia, otrzymał Gra-
cjan Jasionowski. Wicemistrzostwo 
zdobyła Zuzanna Podlaszewska, 
natomiast brąz przypadł Bartło-
miejowi Marciniakowi.

Przemysław Pujer

Podsumowanie sezonu wędkarskiego

Ubezpieczony rodzic może 
otrzymać zasiłek opiekuń-
czy na dziecko, gdy jest 

ono chore albo objęte izolacją do-
mową lub kwarantanną. Z zasiłku 
opiekuńczego może również sko-
rzystać, gdy musi zaopiekować się 
zdrowym dzieckiem w wieku poni-
żej 8 lat z powodu niespodziewane-
go zamknięcia placówki, do której 
chodzi dziecko. Nie musi dojść do 
zamknięcia całej szkoły, przedszko-
la czy żłobka, aby rodzicowi przy-
sługiwał zasiłek opiekuńczy.

Aby skorzystać z zasiłku opie-
kuńczego na zdrowe dziecko, ważne 
są trzy warunki: rodzic musi podle-
gać ubezpieczeniu chorobowemu, 
dziecko nie może ukończyć 8 lat, 
a zamknięcie placówki jest nieprze-
widziane, czyli rodzic dowiedział 
się o nim w terminie krótszym niż 
7 dni przed jej zamknięciem.

Nowa interpretacja przepisów, 
która wynika z wytycznych Mini-
sterstwa Rodziny i Polityki Społecz-
nej pozwala również na skorzysta-
nie z zasiłku w sytuacji zamknięcia 
np. klasy lub grupy przedszkolnej. 
Oznacza to, że nie musi dojść do 
zamknięcia całej szkoły, przed-
szkola czy żłobka, by rodzicowi 
przysługiwał zasiłek opiekuńczy. 
W tej sytuacji, jeżeli np. w związ-
ku z wykryciem koronawirusa 
u ucznia zostaną zawieszone zaję-
cia tylko w jego klasie, to zasiłek 
opiekuńczy będzie przysługiwał nie 
tylko rodzicom dzieci, które zosta-
ły objęte kwarantanną związaną ze 
stycznością z osobą zakażoną, ale 
także rodzicom uczniów zamknię-
tej klasy, którzy takiej styczności 
nie mieli, bo w tym okresie nie było 
ich w szkole (np. z powodu przezię-
bienia, wyjazdu). Ta interpretacja 

dotyczy nowych wniosków o zasiłki 
i spraw jeszcze niezakończonych – 
wyjaśnia Krystyna Michałek, rzecz-
nik regionalny ZUS województwa 
kujawsko-pomorskiego.

Wysokość zasiłku opiekuńczego 
to 80 proc. wynagrodzenia. Można 
o niego wystąpić, gdy w domu nie 
ma innego opiekuna, który mógłby 
zająć się dzieckiem. W ciągu roku 
kalendarzowego zasiłek opiekuń-
czy za opiekę nad zdrowym dziec-
kiem w wieku do 8 lat przysługuje 
maksymalnie przez 60 dni.

Rodzic ma prawo również do 
zasiłku opiekuńczego z powodu 
konieczności opieki nad dziec-
kiem, które zostało poddane kwa-
rantannie lub izolacji domowej. 
Konieczność izolacji lub kwaran-
tanny dziecka jest traktowana  jak 
choroba dziecka. Okres wypłaty za-
siłku opiekuńczego zależy od wieku 

i niepełnosprawności dziecka. Jeże-
li rodzic opiekuje się chorym dziec-
kiem do 14 lat, w tym także dziec-
kiem z niepełnosprawnością w tym 
wieku, to ma prawo do zasiłku nie 
dłużej niż przez 60 dni w roku ka-
lendarzowym. Na chore dziecko 
powyżej 14 lat lub innego chorego 
członka rodziny zasiłek przysługu-
je tylko przez 14 dni. Natomiast na 
chore dziecko z niepełnosprawno-
ścią, które ukończyło 14 lat, ale nie 
ukończyło 18 lat, zasiłek przysługu-
je przez 30 dni.

Niezbędne dokumenty do ubie-
gania się o zasiłek opiekuńczy za 
opiekę nad dzieckiem

• wniosek o zasiłek opiekuńczy 
Z-15A (Z-15A należy złożyć przy 
każdorazowym ubieganiu się o za-
siłek opiekuńczy, z wyjątkiem przy-
padków nieprzerwanych okresów 
sprawowania opieki nad tym sa-

mym dzieckiem, jeżeli nie zmieniły 
się żadne okoliczności), dokument 
powinien być złożony w orygina-
le w placówce ZUS lub przesłany 
przez PUE wnioskodawcy,

• oświadczenie o nieprzewidzia-
nym zamknięciu żłobka, przed-
szkola lub szkoły – w przypadku 
opieki nad zdrowym dzieckiem do 
8 lat.

Pracodawca/zleceniodawca, 
który nie wypłaca sam zasiłków, 
przekazuje do ZUS-u wraz z dru-
kiem Z-3/Z-3a wniosek ubezpie-
czonego o zasiłek opiekuńczy 
Z-15A oraz oświadczenie o nie-
przewidzianym zamknięciu żłob-
ka, przedszkola lub szkoły.  Osoba 
prowadząca działalność gospodar-
czą składa oprócz wniosku Z-15A 
i oświadczenia również zaświad-
czenie na druku Z-3b.

Krystyna Michałek, ZUS

Ważne zmiany w zasiłku opiekuńczym
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W dniu 24 października 
2021 w sali gimnastycz-
nej Szkoły Podstawowej 

im. T. Halika w Osówce odbył się 
turniej gry indywidualnej w tenisa 
stołowego o Puchar Wójta Gminy 
Czernikowo. Po prawie dwuletniej 
przerwie w cyklicznych rozgryw-
kach, spowodowanych pandemią 
COVID-19, zorganizowano XX. 
edycję tych rozgrywek. 

W sześciu kategoriach wieko-
wych w Turnieju wzięło udział 34 
zawodników. W kategorii chłopców 
do 15 lat I miejsce zajął Igor Strze-
lecki, który okazał się lepszy od 
drugiego  Artura Petrykowskiego 
i trzeciego Kacpra Buczkowskiego. 
W kategorii dziewcząt do 15 lat wy-
grała Lidia Romanowska przed Ju-
lią Celmer. W kategorii kobiet pow. 
16 lat zwyciężyła Danuta Chylicka, 
II miejsce zajęła Aleksandra Bytner, 
a III m-ce - Wiktoria Ostrowska. 
Podium kategorii mężczyzn 16-

35 lat przedstawia się następująco: 
I miejsce dla Mateusza Bytnera, II – 
dla Michała Opaczyka, III - dla Ka-
zimierza Kłosińskiego. W kategorii 
mężczyzn 35-50 lat zwyciężył Sła-
womir Markowski przed Marcinem 
Kozłowskim i Przemysławem Pu-
jerem. W kategorii mężczyzn po-
wyżej 51 lat triumfował Zbigniew 
Bytner, „srebro” zdobył Zbigniew 
Wiśniewski, a „brąz” - Marek Brzu-
stewicz. 

Ceremonii dekoracji dokonali 
Wójt Gminy Czernikowo Tomasz 
Krasicki oraz przewodniczący 
Rady Gminy Czernikowo Rafał 
Rutkowski. Organizatorami Tur-
nieju byli nauczyciele wychowania 
fizycznego z Osówki; Zuzanna Sta-
wicka i Ryszard Ałtyn (UKS ,,Piąt-
ka”). Zwycięzcom gratulujemy i za-
praszamy do udziału w podobnych 
turniejach. 

Ryszard Ałtyn

O tenisowy Puchar Wójta po raz dwudziesty

Jest wiele zalet zdrowego i, co 
za tym idzie, sportowego trybu 
życia. W największym skrócie 

bieganie wywołuje wzrost komó-
rek nerwowych i rozrost nowych 
naczyń krwionośnych, a w kon-
sekwencji zwiększenie objętości 
tkanki mózgowej. Bieganie zwięk-
sza aktywność części mózgu, zwa-
nej jądrem ogoniastym, która jest 
zaangażowana w funkcje moto-
ryczne i procesy pamięciowe. Kiedy 
się pocimy, substancje chemiczne 
– endorfiny i enkefaliny – są uwal-
niane przez przysadkę mózgową, 
hamując transmisję impulsów bó-
lowych.

To tylko kilka znakomitych po-
wodów do biegania i uprawiania 

zdrowego, sportowego trybu życia. 
III edycja Czernikowskiej 10-tki 

kolejny raz zakończyła się sukce-
sem: pogoda idealna dla biegaczy, 
świetna trasa, niesamowite widoki, 
przygotowany darmowy poczęstu-
nek i dmuchany plac zabaw dla naj-
młodszych, a także trofea, medale 
i nagrody znalazły ogromne uzna-
nie wśród uczestników.

Wielkie podziękowania należą 
się instytucjom, firmom i osobom 
prywatnym, które zechciały wes-
przeć imprezę finansowo, rzeczowo 
lub pomóc przy organizacji. Należą 
do nich:

Urząd Gminy Czernikowo, SP 
Osówka, (dyrektor, nauczyciele 
i uczniowie), GZK Czernikowo, 

Jerzy i Marcin Zgliniccy - USM, 
Marian i Mariusz Gerc - Sklep Spo-
żywczy Bemar, Stanisław Chylicki 
– KerByd, Beata Trokowska - Sklep 
Spożywczo–Przemysłowy Bartek, 
K2 Runing Team, Sante Fizjoterapia 
Czernikowo, Robert Papierski - Fa-
zi-Art., fotograf Krzysztof Lewan-
dowski, Sadownictwo Czernikowo 
Zbigniew Bożejewicz, strażacy OSP 
z terenu gminy, Bar Na Rogu, Pizze-
ria Mariano, Dariusz Janiszewski, 
Szczepan Solawa, ROAN Romuald 
Masalski, Roman Borucki - Spół-
dzielnia Rolnicza „Szansa”, radni 
Gminy Czernikowo, Strefa Formy 
Czernikowo, Beata Murszewska - 
Kancelaria Prawno – Finansowa, 
Ekipa Zabieganych oraz nauczycie-
le wychowania fizycznego z terenu 
gminy Czernikowo.

Zwycięstwa w poszczególnych 
kategoriach wiekowych odnieśli 
Iwona Steckiewicz i Marcin Ra-
domski (nordic walking), Teresa 
Kamińska, Joanna Rakoczy, Be-
ata Piórkowska, Anna Podbielska 
i Maria Lange (10 km kobiet), Woj-
ciech Świderek, Mikołaj Młotkow-
ski, Łukasz Pydynkowski, Tomasz 
Wiśniewski, Sławomir Bartkowski, 
Romuald Masalski i Janusz Pasz-
kowski (10 km mężczyzn), Joan-
na Kalota, Katarzyna Fedoryszyn, 
Justyna Laskowska, Aneta Dur-
mowicz, Anna Masalska i Hanna 
Jasnowska (5 km kobiet), Mariusz 
Pawłowski, Oskar Rutkowski, Ad-
rian Wysocki, Adam Skibiński, 
Wojciech Gołata, Adam Olszewski 
i Wawrzyniec Szejko (5 km męż-
czyzn) oraz Emilia Górczyńska 
(bieg niepełnosprawnych). Naj-
starszym zawodnikiem zmagań był 
77-letni Jerzy Szymański.

Do zobaczenia za rok!
Urząd Gminy Czernikowo

Czernikowska 10-tka po raz trzeci


