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Odpady po nowemu:
Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o.
cy.

W

związku z zakończeniem
współpracy z firmą GENTOR w zakresie obioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości
zamieszkałych Gminy Czernikowo,
podjęto decyzję o przekształceniu
części Gminnego Zakładu Komunalnego w spółkę prawa handlo-

wego, realizującą zadania z zakresu
gospodarki odpadami komunalnymi.
Decyzja ta podjęta została ze
względu na konieczność powstrzymania rosnących kosztów obsługi
systemu gospodarowania odpadami, przy jednoczesnym dążeniu
do wzrostu jakości świadczonych
usług. Powstała spółka komunalna

nie jest nastawiona na zysk, jak to
ma miejsce w przypadku realizacji
zadań związanych z odbiorem odpadów przez przedsiębiorstwa zewnętrzne.
Zlecenie zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi
w trybie in-house gminnej jednostce prowadzonej w formie spółki prawa handlowego umożliwia

prowadzenie gospodarki odpadami
bezpośrednio przez podmiot zależny od gminy. Dotychczas gmina
zmuszona była korzystać z usług
podmiotu prywatnego, wyłanianego w drodze przetargu, co pozbawiało gminę wpływu na wysokość
kosztów obsługi systemu, składową
których pozostawał zysk wykonaw-

Od dnia 1 kwietnia 2022 r. odbiór odpadów komunalnych dokonywany będzie przez Gminny
Zakład Komunalny Sp. z o. o. Nie
byłoby to możliwe bez dotacji
z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Programu Inwestycji Strategicznych. 3 325 000,00 zł dofinansowania pozwoliło zakupić m.in. dwie
śmieciarki, samochód ciężarowy
z zamontowanym urządzeniem
hakowym i wywrotkę siatkową
(dostawcą jest firma SLT Group
Dariusza Lewandowskiego z Sikorza z wynagrodzeniem na poziomie
3 051 630,00 zł), a także pojemniki na odpady zmieszane i szkło
(dostarczane przez firmę ABRYS
TECHNIKA Sp. z o. o. z Poznania
kosztem 564 717,60 zł).
Joanna Makowska,
Przemysław Pujer

Program Asystent
rodziny na rok 2021

Park Wiejski w Mazowszu – obiekt,
jakiego jeszcze nie było

T

eren gminy Czernikowo bogaty jest w atrakcyjne turystycznie i wypoczynkowo
jeziora – od lat jednak ofertę ich
wykorzystania zamknąć można
w malowniczości krajobrazów
i niewykorzystanym potencjale. Już wkrótce będziemy mogli
jednak cieszyć się nowoczesnym
i wielofunkcyjnym nadwodnym
parkiem, w którym relaks i aktywny wypoczynek będzie prawdziwą
przyjemnością.
„Utworzenie Parku Wiejskiego w miejscowości Mazowsze”
to projekt realizowany w ramach
operacji typu „Kształtowanie
przestrzeni publicznej” i działania
„Podstawowe usługi i odnowa wsi
na obszarach wiejskich” objętego

Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020. Przewiduje on wykorzystanie działki
nr 35 (jadąc obok kościoła parafialnego w kierunku Piotrkowa na
pierwszym łuku należy pojechać
prosto) na potrzeby m.in. utworzenia ciągów komunikacyjno-spacerowych zagospodarowanych piękną roślinnością, utworzenia terenu
plażowego i ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej z wykorzystaniem
innowacyjnych rozwiązań teleinformatycznych, budowy boiska do
siatkówki plażowej, budowy placu
zabaw i siłowni zewnętrznej, utworzenia placu gier plenerowych, budowy wiat rekreacyjnych oraz wiaty
rowerowej, budowy wydzielonych
terenów grillowych, wykonania

kontenerowego obiektu sanitarno-gospodarczego dostosowanego do
potrzeb osób niepełnosprawnych,
budowy parkingu i ogrodzenia
terenu. Park zostanie odpowiednio zelektryfikowany i oświetlony, infrastruktura teletechniczna
uwzględniać będzie sieć Wi-Fi oraz
system monitoringu.
Wykonawcą robót jest Zakład
Budowlany MELBUD Henryka Lecha Mamrzyńskiego z Bobrownik,
którego wynagrodzenie wyniesie 1
560 924,27 zł. Nadzór inwestorski
pełni firma MARINBUD Mariusza
Robakowskiego. Termin realizacji
inwestycji to październik br.
Przemysław Pujer

C

elem Programu jest pomoc
w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów
rodziny, w tym również realizacji
przez asystenta rodziny wsparcia,
o czym mowa w ustawie o wsparciu
kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
co czyni asystenta ważnym ogniwem w systemie wsparcia rodzin.
Zadania asystenta rodziny określają przepisy ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej. Działania te polegają między
innymi na opracowaniu, wspólnie
z osobami zainteresowanymi, katalogu możliwych do uzyskania form
wsparcia oraz występowaniu w ich
imieniu, w celu z korzystania przez
nie z należnej im pomocy.
Wsparcie obejmuje także zapewnienie rodzinom dostępu,
w szczególnych sytuacjach, do poradnictwa w zakresie rozwiązań
wspierających rodzinę. Poradnic-

two dotyczy realizacji indywidualnych potrzeb rodziny. Rodzina,
w ramach współpracy z asystentem
rodziny, może skorzystać ze wsparcia psychologicznego, pomocy
prawnej (w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień
pracowniczych), a także poradnictwa w zakresie przezwyciężania
trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka, dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz
świadczeń opieki zdrowotnej.
W roku 2021 w ramach Programu „Asystent rodziny”, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, gmina
Czernikowo otrzymała ze środków
Funduszu Pracy dofinansowanie na
wypłatę jednorazowego dodatku do
wynagrodzenia dla asystenta rodziny
Dorota Piwońska-Woźniak

Lokalny Animator
Sportu 2022

Z

radością pragniemy poinformować o pozytywnej weryfikacji wniosku w programie
,,Lokalny Animator Sportu 2022”.
Przypominamy, iż kompleks boisk
sportowych „Moje Boisko – Orlik
2012” w Mazowszu czynny jest od
poniedziałku do piątku w godz.
15.00 – 20.00 oraz w sobotę w godz.
12.00 – 16.00. Zapisy i szczegółowe
informacje u animatora - Danuty
Chylickiej pod nr tel. 607 474 088.
Joanna Zglinicka
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Trudne czasy dla inwestycji w infrastrukturę drogową

R

ządowy Fundusz Rozwoju
Dróg to obecnie kluczowy
dla rozwoju infrastruktury drogowej program wsparcia.
W ostatnim „rozdaniu” również
stanęliśmy w szranki. W połowie
lutego opublikowano listę projektów zakwalifikowanych do dotowania - jednym z nich jest „Przebudowa dróg gminnych nr 101158C,
101159C oraz 101160C w miejscowościach Makowiska i Kiełpiny”.
Planowany do realizacji w charakterystycznym dla resortowych
kryteriów standardzie 5 m jezdnia
+ 2x 0,75 m pobocza + odwodnienie (rów) projekt obejmuje aż 4 km
dróg: od skrzyżowania drogi 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 kierunku
Sumina – tam „odbijamy” w prawo, w stronę Jankowa, kończąc planowany do przebudowy zakres
w miejscu istniejącego przepustu.
Obecnie trwa realizacja zadania „Przebudowa dróg gminnych
nr 101101C i 101108C z odgałęzieniami wraz z przebudową

skrzyżowania z drogą powiatową
nr 2132C”, także wspartego resortowymi środkami. Przebudowa
obejmuje odcinek od skrzyżowania
z „powiatówką” do sklepu WSHU
(w tym zakresie wybudowany zostanie także chodnik) oraz dwa
odcinki po drugiej stronie drogi
powiatowej do miejsca, w którym
łączą się ze sobą w kierunku Kijaszkówca. Kosztem 1 219 139,10 zł
(dofinansowanie na poziomie 50%)
wykonawstwo powierzone zostało,
w drodze przetargu nieograniczonego, Przedsiębiorstwu Robót Drogowych Sp. z o. o. z Lipna.
Dokumentację techniczną przygotowaliśmy także na potrzeby
przebudowy dróg gminnych w Liciszewach. Tam chcieliśmy wykonać roboty na odcinku od skrzyżowania drogi gminnej nr 101105C
z drogą powiatową nr 2042C (zjazd
w prawo przed budynkiem daw-

nej szkoły podstawowej) do końca
granicy gminy w kierunku Trutowa, a także na całej, okrążającej
jezioro Liciszewskie, drodze nr
101144C. Łącznie zadanie objąć
ma 3,15 km dróg, jednak mieszkańcy na realizację projektu będą
musieli poczekać nieco dłużej – zostaliśmy zmuszeni do wstrzymania
procedury uzyskiwania pozwolenia
na budowę z uwagi na fakt,. iż nie
wszyscy właściciele przylegających
nieruchomości wyrazili zgodę na
poszerzenie pasa drogowego.
Władze samorządowe mają
świadomość priorytetowości infrastruktury drogowej dla większości
mieszkańców, bez względu na sołectwo, jakie zamieszkują. Potrzeby
i oczekiwania społeczności lokalnej
z każdym rokiem są większe, także
z uwagi na degradację nawierzchni
bitumicznych budowanych w latach
wcześniejszych, postępujące tem-

Na ul. Akacjowej będzie bezpieczniej

po urbanizacyjne oraz zwiększony
ruch na drogach gruntowych, wywierający negatywny wpływ na warunki komunikacyjne.
Pomimo deficytów budżetowych plany władz pozostają ambitne: w tym roku chcielibyśmy
rozbudować drogę w Makowiskach
i Kiełpinach, wykonać remont nawierzchni drogi gminnej prowadzącej do boiska i wiaty rekreacyjnej w Steklinku oraz rozpocząć
roboty budowlane w Czernikówku-Wałach. Drogi liciszewskie po raz
kolejny stanowić będą przedmiot
wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, natomiast w ramach
poprawy bezpieczeństwa w obrębie
przejść dla pieszych aplikować będziemy o dotację do przebudowy
ulic Reja i Góry. W odpowiedzi na
drugi nabór wniosków programu
Polski Ład złożyliśmy trzy projek-

Tu mieszkam tu korzystam i płacę!

N
W

ubiegłym roku, dzięki
środkom
Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg
dedykowanym poprawie bezpieczeństwa w obrębie przejść dla pieszych udało nam się sfinalizować
kluczową inwestycję infrastrukturalną dla centrum Czernikowa
– znacząco zwiększyliśmy bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie ulic Kwiatowej, Słowackiego
i Szkolnej. W związku z wygospodarowaniem alokacyjnych oszczędności z poprzedniego naboru,
Wojewoda
Kujawsko-Pomorski
ogłosił w czerwcu nabór uzupełniający. W efekcie osiągnęliśmy kolejny aplikacyjny sukces – zadanie
„Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Akacjowej w miejsco-

wości Czernikowo wraz z obszarem
oddziaływania - droga gminna nr
101121C, KM 0+172” znalazło się
bowiem na liście wspartych przedsięwzięć.
Inwestycja zakłada korektę lokalizacji przejścia dla pieszych,
znajdującego się obecnie w cmentarnej bramie (z dostosowaniem
go do resortowych wymogów bezpieczeństwa), a także przebudowę
jezdni i chodników na odcinku od
cmentarza do skrzyżowania z drogą
krajową nr 10. Całkowita wartość
projektu (obejmującego także koszty nadzoru inwestorskiego) wynosi
404 485,07 zł, zaś dofinansowania
– 200 000,00 zł. Wykonawstwo zadania w wyniku przeprowadzenia
procedury przetargowej powierzo-

ne zostało Przedsiębiorstwu Robót
Drogowych Sp. z o. o. z Lipna. Nadzór inwestorski sprawuje firma ATS
Tomasza Sulerzyckiego w Wielkiej
Nieszawki. Zadanie zostanie odebrane prawdopodobnie z końcem
kwietnia.
W związku z wysokim poziomem maksymalnego dofinansowania (80%), środki RFRD dedykowane przejściom dla pieszych
są łakomym kąskiem dla samorządów. Kolejny nabór wniosków planowany jest na ten rok – zamierzamy stanąć w szranki z projektami
obejmującymi ul. Góry oraz część
ulicy Reja.
Przemysław Pujer

ty drogowe, obejmujące odcinki
o łącznej długości 14,5 km (na co
składają się drogi gminne w ośmiu
sołectwach i dziesięć czernikowskich ulic). Niestety bardzo możliwe, że powyższe plany zostaną
zweryfikowane przez czynniki zewnętrzne.
Sytuacja na rynku materiałowym jest fatalna. Ogromne koszty
wykonawcze, bazujące na ograniczonej dostępności materiałów
budowlanych i ich galopujących cenach, a także zawierające wkalkulowane, nieuwzględniane w latach
wcześniejszych ryzyka – to główny
powód obaw Gminy Czernikowo
jako zamawiającego w trybie przetargowym. Sytuacja pandemiczna
nie jest jeszcze ustabilizowana, a na
samorządy spadły zobowiązania
związane z wojną w Ukrainie. Bardzo możliwe, że będziemy musieli
wyraźnie przewartościować nasze
możliwości inwestycyjne. Sytuacje,
gdzie niemal wyłącznie otrzymanie dofinansowania warunkowało
powodzenie przedsięwzięć, należą
do przeszłości. Niestabilność rynku
w połączeniu z nagromadzeniem
nowych obowiązków gmin rysują
wątpliwą przyszłość. Niemniej władze samorządowe zrobią wszystko,
co w ich mocy, by mieszkańcy gminy jak najmniej odczuli skutki opisanych powyżej problemów – tego
możecie być Państwo pewni.
Przemysław Pujer

a koniec 2021 roku
w Gminie Czernikowo
zameldowanych
było
8900 osób. Prawdopodobnie na
terenie naszej gminy mieszka
ich faktycznie więcej, niż wskazują oficjalne dane. Gmina nieprzerwanie rozwija się – tempo
inwestycyjne pozostaje jednak
nieodzownie proporcjonalne do
ponoszonych wydatków. Tymczasem brak zameldowania
w miejscu zamieszkania generuje
stratę w budżecie gminy. Warto
więc się meldować, aby pieniądze z naszych podatków miały
przełożenie na obszar, w którym
mieszkamy i gdzie korzystamy
z podstawowych usług.
Część podatku odprowadzonego przez osoby zameldowane
w gminie zasila jej budżet. Z tych
środków realizowane są m.in.
remonty i przebudowy dróg,
oświetlenie ulic, budowy i modernizacje obiektów użyteczności publicznej, oferta edukacyjna,
kulturalna i sportowa. Brak meldunku w miejscu zamieszkania
powoduje, że część podatku do-

chodowego, który odprowadzany jest do Urzędu Skarbowego,
przekazywana jest na rachunek
gminy, na terenie której jesteśmy
zameldowani – gdzie jednak nie
korzystamy z żadnych usług.
Aby środki z podatku dochodowego trafiały do budżetu Gminy w której mieszkamy należy
przy wypełnianiu deklaracji PIT
za poprzedni rok wskazać właściwe miejsce zamieszkania, aby
Twój podatek trafił tam, gdzie
powinien; abyś przyczynił się do
polepszenia komfortu swojego
życia. Możesz również wypełnić
druk ZAP – 3(5), na którym zaktualizujesz swoje dane.
Aby się zameldować wystarczy
pobrać i wypełnić druk „Zgłoszenie pobytu stałego” i przyjść
do Urzędu Gminy Czernikowo.
Aby procedura zameldowania
przebiegła szybko i sprawnie, należy mieć przy sobie także dowód
osobisty oraz tytuł własności.
Urząd Gminy Czernikowo
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Na trasie Toruń – Sierpc znów
kursują przewozy pasażerskie
W

dniu 31 stycznia 2022
r. władze województwa
przywróciły pociąg relacji Toruń – Sierpc przez Lipno.
W pierwszym przejeździe wzięli
udział miedzy innymi marszałek województwa Piotr Całbecki,
członkowie Zarządu Województwa Aneta Jędrzejewska i Sławomir Kopyść wójt gminy Obrowo
Andrzej Wieczyński, wójt gminy
Lubicz Marek Nicewicz oraz wójt
gminy Czernikowo Tomasz Krasicki.
Pociągi do Sierpca to najważniejsza oczekiwana społecznie
zmiana w nowym rozkładzie jazdy.
Połączenie to obsługują codziennie trzy pary pociągów. Godziny
przyjazdów i odjazdów zostały
ułożone tak, by pierwszy poranny skład z Sierpca przyjeżdżał do
Torunia przed godziną 8:00, a także by zapewnić skomunikowanie

z pociągami Kolei Mazowieckich
w kierunku Nasielska i Kutna
przez Płock.
Gmina Czernikowo aktywnie uczestniczyła w działaniach
na rzecz przywrócenia pociągu
do Torunia oraz w dalszym ciągu
uczestniczy w pracach na rzecz
modernizacji linii kolejowej 27
i zwiększenia liczby połączeń. Dobry rozkład jazdy oraz dogodna
lokalizacja przystanków byłyby
dobrą alternatywą dojazdu do Torunia względem trudnej do przeprawy w godzinach porannych
i popołudniowych drogi krajowej
nr 10.
Mamy nadzieję, że w najbliższych latach prace koncepcyjne,
w których uczestniczymy, znajdą
dobry grunt do ich realizacji.
Urząd Gminy Czernikowo
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Granty PPGR dla wsparcia rozwoju cyfrowego

mina Czernikowo pozyskała 270 146 zł na zakup
sprzętu
komputerowego
dla uczniów w ramach konkursu
„Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym
– Granty PPGR”, realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej
odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy
JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup laptopów, komputerów i tabletów wraz z ubezpieczeniem i oprogramowaniem dla
86 uczniów szkół podstawowych
i szkół ponadpodstawowych z terenu gminy Czernikowo, których
rodzice, dziadkowie lub pradziadkowie pracowali w byłych Państwowych Gospodarstwach Rolnych.
Operator programu - Centrum
Projektów Polska Cyfrowa - obniżył ceny jednostkowe sprzętu
komputerowego, który może zostać
zakupiony w ramach grantu. Po

zmianie maksymalna wartość laptopa lub komputera stacjonarnego
to 2500 zł, a tabletu - 1000 zł. Po
podpisaniu umowy o dofinansowanie z CPPC i otrzymaniu środków
finansowych, Gmina Czernikowo
ogłosi przetarg na zakup sprzętu
komputerowego. Następnie sprzęt
zostanie przekazany rodzicom lub
uczniom pełnoletnim na własność
na podstawie zawartych umów.
Osoby, których wniosek nie
spełniał wymagań konkursu, zostały już o tym fakcie poinformowane.
Zespół Obsługi Szkół

Świetlica w Makowiskach
coraz bliżej

I

dea zapewnienia mieszkańcom
Makowisk i Kiełpin obiektu
świetlicowego z prawdziwego
zdarzenia jest już najpewniej pełnoletnia. Rozważana byłą modernizacja i adaptacja remizy OSP, jej
gruntowna przebudowa lub budowa zupełnie nowego budynku
w różnych lokalizacjach. Po zrealizowanej w ubiegłym roku świetlicowej inwestycji w Liciszewach
lokalna społeczność Makowisk
i Kiełpin mogła poczuć się pominięta, jednak możemy zapewnić
mieszkańców tych sołectw, że budowa obiektu jest bliższa, niż kiedykolwiek.
Dokumentację budowlaną świetlicy w Makowiskach opracowano
na bazie architektonicznej koncepcji obiektu liciszewskiego. Świetlicowy budynek parterowy, nakryty
dachem dwuspadowym, zaprojektowano na granicy sołectw Makowiska i Kiełpiny, przy drodze gminnej nr 101135C (ok. 130 metrów za
sklepem WSHU). Do wykończenia elewacji wykorzystane zostaną
tynk elewacyjny mineralny, tynk
mozaikowy oraz panele elewacyjne

drewnopodobne. Projekt przewiduje także zagospodarowanie terenu przy budynku, głównie poprzez
budowę ciągów komunikacyjnych,
parkingu oraz ogrodzenia. Planowane jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – pompy ciepła
oraz paneli fotowoltaicznych. Powierzchnia zabudowy obiektu wynosić będzie 200,27 m2 przy 169,5
m2 powierzchni użytkowej.
„Budowa świetlicy wiejskiej
w miejscowości Makowiska” to
zadanie, na które otrzymaliśmy już
unijne wsparcie w wysokości 500
000 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020. Negatywnie na perspektywę realizacji zadania w niedługim czasie rzutuje sytuacja na
rynku budowlanym. Zakładane
obecnie koszty budowy względem
pierwotnej wersji kosztorysu inwestorskiego, stanowiącej załącznik do wniosku o dofinansowanie,
uległy zwiększeniu o 60%. Należy
mieć nadzieję, że potencjalny przetarg nie zweryfikuje cen jeszcze surowiej.
Przemysław Pujer
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Włęcka chata wraca do świetności

rewniana chata kantora we
Włęczu, wraz ze znajdującym się niedaleko cmentarzem oraz dzwonnicą, stanowi
ważny dokument historyczny, potwierdzający rozwój osadnictwa
na terenach ziem polskich na przestrzeni XVII i XIX w., związanego
z osadzaniem menonitów na obszarze od Żuław wzdłuż biegu Wisły
i jest jedynym tego typu obiektem
in situ w regionie. Włęcz był jedną z pierwszych wsi menonickich
lokowanych na terenie ziemi dobrzyńskiej, zamieszkaną przez społeczność protestancką. Zachowana
we Włęczu chata kantora bez wątpienia stanowi obiekt unikatowy,
o bogatej wartości historycznej, naukowej i kulturowej.
O zaangażowaniu aktywistów
Stowarzyszenia Czyż-Nie oraz
władz samorządowych w ratowanie chaty – od doraźnych prac
ochronnych oraz pielęgnowania
tradycji kulturowych i ludowych

na bazie infrastruktury, przez dążenia do władania nieruchomością i wpisu do rejestru zabytków,
po poszukiwanie źródeł wsparcia

restauracji obiektu – można by
napisać książkę. W ubiegłym roku
zapisane zostały pierwsze karty
ostatniego rozdziału tej historii

„Czyste Powietrze”
w Gminie Czernikowo

D

zięki porozumieniu zawartemu pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Toruniu a Gminą Czernikowo
od września 2019 roku istnieje
możliwość uzyskania porady oraz
złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” na nowe
źródła ciepła oraz termomodernizację budynków jednorodzinnych
w punkcie konsultacyjno–informacyjnym w Urzędzie Gminy Czernikowo. Celem Programu jest poprawa efektywności energetycznej
i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery.
Narzędziem w osiągnięciu celu
jest dofinansowanie przedsięwzięć
realizowanych przez beneficjentów
uprawnionych do podstawowego
poziomu dofinansowania (30%)
oraz beneficjentów uprawnionych
do podwyższonego poziomu dofinansowania (60%).
Od dnia 25.01.2022 r. rozpoczęty został również nabór wniosków
o dofinansowanie w formie dotacji
dla Beneficjentów uprawnionych
do najwyższego poziomu dofinansowania – Część 3 (90%).
Część 3 Programu umożliwia
także dofinansowanie w formie do-

tacji przedsięwzięć zakończonych
pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy
przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż
6 miesięcy przed datą rozpoczęcia
niniejszego naboru.
Beneficjentem Części 3 Programu może zostać osoba fizyczna,
która łącznie spełnia następujące
warunki:
1. jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego
jednorodzinnego lub wydzielonego
w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną
księgą wieczystą,
2. przeciętny miesięczny dochód
na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie
z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo
ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
a) 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
lub
ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub
specjalnego zasiłku opiekuńczego,
potwierdzone w zaświadczeniu wy-

danym na wniosek Beneficjenta,
przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu,
na który został przyznany. Zasiłek
musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych
poprzedzających miesiąc złożenia
wniosku o wydanie zaświadczenia
oraz co najmniej do dnia złożenia
wniosku o dofinansowanie.
Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Części 3 programu
jest uwarunkowane posiadaniem
jednego z ww. zaświadczeń.
Beneficjenci programu, mogą
uzyskać poradę, wypełnić wniosek
oraz złożyć dokumenty w punkcie
konsultacyjno – informacyjnym
w Urzędzie Gminy Czernikowo,
bez potrzeby wyjazdu do Torunia.
W celu sprawnej obsługi zalecamy
wcześniejszy kontakt telefoniczny
(pod numerem 883 688 341), na
którym uzgodniony zostanie termin spotkania oraz przekazana zostanie informacja o koniecznych do
przedłożenia dokumentach.
Dodatkowo w ramach utworzenia punktu konsultacyjno – informacyjnego odbywają się spotkania
informujące o zasadach Programu
„Czyste Powietrze” dla mieszkańców, na które serdecznie zapraszamy. Więcej szczegółów na stronie
internetowej Urzędu Gminy Czernikowo, pod adresem: https://www.
czernikowo.pl/7844,czyste-powietrze
Dodatkowe informacje dotyczące Programu można także uzyskać
pod adresem: https://portal.wfosigw.torun.pl/strona-glowna-programu
Beata Gogolińska

– dzięki dofinansowaniu przyznanemu przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków przeprowadzono pierwszą część prac przewidzianych
w projekcie konserwatorsko-budowanym: wykonano całość robót
związanych z rozbiórką obiektu,
część robót konserwatorskich (gazowanie elementów drewnianych
zakwalifikowanych do ponownego
montażu/flekowania,
żelowanie
preparatem owadobójczym, ułożenie budulca na przekładkach i budowę zadaszenia zabezpieczającego
przed czynnikami atmosferycznymi), a także pierwszy etap prac fundamentowych.
Wszystko wskazuje na to, że
rok 2022 będzie o wiele prężniejszy, jeśli chodzi o tempo i zakres
prowadzonych prac. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator
Zabytków przyznał nam 30 tys. zł
wsparcia; także Biuro Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszał-

kowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego poinformowało
o udzielonej dotacji w wysokości
20 tys. zł. Znaleźliśmy się także
na wstępnej liście dotacji Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, gdzie przy nazwie przedsięwzięcia widnieje kwota dofinansowania
równa 242 tys. zł. Teraz pozostaje
dopełnić formalności związanych
z podpisaniem stosownych umów
oraz dokonać montażu finansowego poszczególnych zakresów.
W przyszłości – po pozyskaniu
finansowego wsparcia na realizację
kolejnych etapów robót - obiekt stanie się izbą tradycji i pamięci, pełniąc funkcję muzealną. Zamierza
się tam prowadzić otwarte lekcje
historii oraz organizować działania
dotyczące m.in. garncarstwa, tkactwa, wikliniarstwa, plecionkarstwa,
haftu czy sianokosów. Dla ewangelików pełnić będzie natomiast
funkcję miejsca kultu.
Przemysław Pujer

Dotacje dla klubów sportowych

W

związku z zakończeniem oceny wniosków
złożonych w ramach
konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej poniżej zamieszczamy
listę podmiotów, których wnioski
zostały pozytywnie zaopiniowane
przez komisję konkursową, a tym
samym otrzymają wsparcie na realizację zadań. Wysokość środków
przekazanych do rozdysponowania
w ramach konkursu w roku 2022
wynosi 100 000,00 zł.

Ocena merytoryczna ofert 2022 r.
Maksymalna liczba punktów do
uzyskania -105 pkt
• Klub Sportowy Steklin – 97 pkt;
• KS „Olimpijczyk” – 94 pkt;
• LZS „VICTORIA” Czernikowo
– 98 pkt;
• UKS
Akademia
Młodego
Piłkarza – 100 pkt;
• UKS
Comets
Mazowsze
– 90 pkt;
• Klub Szkolny Lider – 85 pkt;
• UKS „Piątka” – 94 pkt;
Poniżej podajemy listę podmiotów, których zadania zostaną sfinansowane w 2022 :

Nazwa
Podmiotu

Tytuł zadania publicznego

Kwota przyznana

Klub Sportowy
Steklin

Organizacja rozgrywek w piłkę
nożną sezon wiosna-jesień 2022

20 000,00 zł

Klub Sportowy
„Olimpijczyk”

Szkolenie dzieci, młodzieży
i dorosłych poprzez udział
w rozgrywkach ligowych
i turniejach piłki siatkowej

5 400,00 zł

LZS „VICTORIA”
Czernikowo

Rozgrywki piłkarskie drużyn LZS
„Victoria” Czernikowo: kategoria
senior - klasa okręgowa, kategoria
„Orlik”, „Żak” (wiosna/jesień
2022)

41 500,00 zł

UKS Akademia
Młodego
Piłkarza

Szkolenie dzieci w Akademii
Młodego Piłkarza, udział
w meczach, zawodach i turniejach
piłki nożnej

10 000,00 zł

5.

UKS Comets
Mazowsze

Aktywnie – Po Zdrowie

12 100,00 zł

6.

Klub Szkolny
Lider

Szkolenie młodzieży w zakresie
piłki ręcznej

5 000,00 zł

UKS „Piątka”

Szkolenie dzieci w zakresie
poprawy umiejętności gry w piłkę
koszykową

6 000,00 zł

Lp.
1.
2.

3.

4.

7.

Razem:

100 000,00 zł
Agata Tubielewicz
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Podsumowanie konkursu o Żołnierzach Wyklętych

W

dniu 25 marca 2022 roku
w Auli Szkoły Muzycznej w Czernikowie podsumowano VI edycję Gminnego
Konkursu Wiedzy o Żołnierzach
Wyklętych, skierowanego do dzieci i młodzieży szkolnej z terenu
gminy Czernikowo. W jego skład
wchodziły konkursy: historyczny,
recytatorski i plastyczny.
Zorganizowane przez Stowarzyszenie Związek Jaszczurczy wydarzenie honorowym patronatem
objęli starosta toruński Marek Olszewski, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty i Instytut Pamięci
Narodowej. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Józef Ramlau,

Wójt Gminy Czernikowo Tomasz
Krasicki, naukowcy z Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika prof. Wojciech
Polak i prof. Tomasz Kozłowski
oraz pracownicy bydgoskiego oddziału IPN. Staroście Olszewskiemu towarzyszył wicestarosta Michał Ramlau. Na widowni zasiedli
także uczniowie z czernikowskich
szkół oraz goście z toruńskich liceów.
Ogłoszenie wyników konkursu
poprzedził koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Norberta
"Smoły" Smolińskiego - charyzmatycznego wokalisty, kompozytora,
autora tekstów i założyciela patriotyczno-rokowego zespołu Contra
Mundum. Ze sceny wybrzmiały

m.in. strofy wierszy Krzysztofa
Kamila Baczyńskiego, Cypriana
Kamila Norwida i Tadeusza Gajcego w nowoczesnych, rockowych
aranżacjach. Gościnnie zaśpiewali
również ukraińscy uczniowie, którzy w ostatnim czasie przyjechali
z objętej wojną Ukrainy.
- Dzisiaj uczestniczycie we
wspaniałych lekcjach z polskiego
patriotyzmu, z polskiej historii,
z polskiej poezji – to naprawdę najpiękniejsze lekcje, jakie można odbyć. Bardzo się cieszę, że w dzisiejszym spotkaniu biorą udział także
goście z Ukrainy. Życzymy im, aby
pobyt u nas był dla nich chwilą wytchnienia od wydarzeń, które dzieją
się dzisiaj w ich kraju. Zwycięzcom

konkursu gratuluję. Wy swój egzamin z historii Polski zdaliście startując w tym konkursie – zwrócił się
starosta toruński do uczestników
konkursu.
Jako Stowarzyszenie Związek
Jaszczurczy dziękujemy wszystkim
za udział w uroczystości, a laureatom serdecznie gratulujemy osiągniętych sukcesów. Do zobaczenia
w kolejnej edycji! Pełna relacja dostępna na fanpage'u: facebook.com/
zwiazekjaszczurczy
Marzena Masłowska
fot: A. Niwińska, P. Biegalski,
K.Seweryn

Czyż-nie warto ze Stowarzyszeniem Czyż-nie?

C

zernikowskie
Stowarzyszenie Czyż-nie pozyskało
środki z Budżetu Obywatelskiego Powiatu Toruńskiego na
Wioskę Średniowieczną w Steklinie, a z projektu Gminnej Biblioteki Publicznej „Cztery Pory Roku
w Kulturze Słowian” pozyskaliśmy
środki na warsztaty plastyczne, teatralne i filmowe oraz taneczne dla
uczniów w zakresie edukacji „słowiańskiej” . Przygotowujemy też

ze szkołą Dni Słowiańskie (20-21
czerwca) na które już zapraszamy
rodziców i uczniów.
W początkach stycznia zrobiliśmy zimowisko w nagrodę za aktywność obywatelską i charytatywną uczniów. Cztery klasy w nagrodę
wyjeżdżają w kwietniu na wycieczkę do Torunia. Część pozyskanych
funduszy z kwesty przeznaczono
na wycieczki, część na zimowisko z wycieczką, część na pomoc

Ukrainie, część na zakup nagród
w konkursach plastycznych, recytatorskich i literackich oraz wiedzy
o AK. Pozyskaliśmy także granty
na powiatowe warsztaty teatralne,
ekologiczno-przyrodnicze,
konkurs szachowy i wycieczkę „Klejnoty Powiatu”. Byliśmy współorganizatorami konkursu plastycznego
i wiedzowego z okazji 80-lecia AK
„Żołnierze PPP, ZWZ-AK, Wyklęci”, recytatorskiego „Dobrze Zie-

mio”. Fundujemy także nagrody
w konkursie literackim „Rzeczy
Niepokój” i recytatorskim „Znów
wędrujemy ciepłym krajem”.
Kontynuujemy nasze zmagania
o chatę włęcką (więcej o pozyskanych dofinansowaniach w osobnym
artykule). Z funduszy Stowarzyszenia wydano tom opowiadań „Rzeczy Niepokój III”. Stowarzyszenie
nadal zajmuje się promocją, nagrało film o działaniach we Włęczu,

konsultuje z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków dalsze prace
konserwatorskie i ochronę innych
zabytków w gminie. Naprawiliśmy
krzyż – jeden z ostatnich kutych
ornamentów na cmentarzu w Czernikowie. Organizujemy warsztaty
z plecenia płotu, pozyskujemy popleczników na organizację menonickich warsztatów kulinarnych
we Włęczu podczas Festiwalu Wisły. Oczywiście był też tradycyjny
śledzik i pożegnanie Małgośki, ale
przede wszystkim było kolędowanie i tradycyjny korowód Zapustowy po Czernikowie z Księciem
Ostatkowym. Nasz członek miał
wystawę obrazów w „Browarze B”
we Włocławku. W święta na pewno
pojawią się na ulicach przedstawiciele Stowarzyszenia, bo Czyż-nie
warto chodzić z kogutkiem i złożyć
życzenia obfitości plonów na wiosnę?
Dariusz Chrobak
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Co słychać w SP w Steklinie ?

P

rzyszła wiosna a wraz z nią
możliwość zajęć na świeżym
powietrzu. Po długim czasie
nauki zdalnej wykorzystujemy każdą okazję, by cieszyć się słońcem.
Na lekcjach języka angielskiego
czasami też udaje się opuścić ławki
szkolne i uczyć się nowych słówek
i gramatyki na placu zabaw lub
boisku. W tym tygodniu tematyka
obejmowała wprawdzie wnętrze
domu, ale udało nam się spojrzeć
na to z zewnątrz i zaczerpnąć polskiego świeżego powietrza, opisując wszystko po angielsku.
Przed budynkiem szkoły, obok
flagi polskiej, powiewa flaga w barwach Ukrainy. Na lekcjach języka
angielskiego mówiliśmy o pomocy
potrzebującym, płynącej również
z Wielkiej Brytanii. Jako symbol

naszego wsparcia narodu ukraińskiego Uczniowie klasy V wykonali
plakat wzorowany na brytyjskich
deklaracjach solidarności z naszymi wschodnimi sąsiadami.
Uczniowie klasy VII Szkoły
Podstawowej w Steklinie po powrocie do nauki stacjonarnej aktywnie włączyli się w życie klasy
i szkoły. Postanowili zorganizować
w ramach klasy zbiórkę funduszy
na zakup apteczki dla Ukrainy za
pośrednictwem Polskiej Misji Medycznej. Udało się zebrać środki na
zakup potrzebnych środków medycznych w wysokości 225 zł. Niektórzy przynieśli dary rzeczowe dla
uchodźców, aby wesprzeć szkolną
zbiórkę.
Trójka uczniów przygotowała
się do konkursu dotyczącego wie-

dzy o Żołnierzach Wyklętych, gdzie
wyróżnienia zdobyli Amelia Sztandarska i Wojciech Cymerman.
Uczniowie klas IV-VII uczestniczą
w zajęciach w ramach projektu
„Eugeniusz w Świecie 3D”, gdzie
uczą się robotyki oraz programowania.
Uczniowie klas IV-VI zakończyli udział w projekcie matematycznym „Ułamkowe rewolucje”, finansowanym przez Fundację mBanku.
Dzieci m.in. przygotowywały plakaty reklamujące projekt, analizowały przepisy kulinarne, korzystały
z gazetek promocyjnych, układały
plan wydatków rodziny, budowały
budżet dla rodziny uwzględniając
rachunki za prąd, wodę, gaz, wydatki na żywność, wyjazdy. Dzieci
układały kosztorys remontu miesz-

kania. Wykonywały działania pamięciowe i pisemne na ułamkach
zwykłych i dziesiętnych. Uczniowie
grali również w gry logiczne, mierzyli się z łamigłówkami matematycznymi, współpracowali ze sobą
tym samym rozwijając praktyczne
umiejętności tak potrzebne w życiu
codziennym.
Szkoła może pochwalić się
wzbogaceniem bazy dydaktycznej w ramach realizacji projektu
wsparcia dla palcówek oświatowych z rezerwy budżetowej. Mogliśmy wzbogacić wyposażenie
pracowni do nauki geografii, biologii , fizyki oraz chemii. Pozwoliło
to również na zakup wyposażenia
multimedialnego, oprogramowania oraz nowych ławek. Na finiszu
jest również projekt Zielona Klasa,
która wzbogaci zewnętrzną bazę
dydaktyczna szkoły.
Włączając się w internetową
zbiórkę zorganizowaną na zakup
nowego wozu bojowego dla OSP
Czernikowo po tragedii z 2 grudnia 2021 r., Szkolne Koło Caritas
w dniach 23-24 lutego prowadziło sprzedaż ciast. Cały dochód ze
sprzedaży został przekazany na
konto organizatora.
Przedszkolaki z oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej
w Steklinie brały udział w zajęciach

edukacyjnych „Moje domowe
ZOO” w Ogrodzie Zoobotanicznym w Toruniu. Celem zajęć było
zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami utrzymania
wybranych zwierząt w warunkach
domowych. Ponadto przedszkolaki
w ramach preorientacji zawodowej
wybrały się do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Toruniu.
Miały okazję poznać pracę strażaka, zwiedziły remizę oraz uczestniczyły w zajęciach, podczas których
zapoznały się z zasadami bezpieczeństwa, m.in. poznały sposoby
zachowania podczas pożaru oraz
przypomniały sobie sposoby alarmowania służb ratunkowych.
Uczniowie szkoły brali także
udział w zbiórce na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
w Toruniu. Celem tej akcji była poprawa standardu pobytu zwierząt
w schronisku oraz kształtowanie
postawy przyjaciela zwierząt. Dzięki empatii dzieci oraz rodziców
udało się zorganizować niezbędne rzeczy: karmę suchą i mokrą,
żwirek dla kotów, koce, kołdry.
W szkole odbyły się również zajęcia z dogoterapii. Dzieci poznały
zasady bezpiecznego zachowania
w obecności psa.
Nauczyciele SP Steklin

Kultura Słowian dla każdego ucznia

K

ultura Słowian. Śladami historii Czernikowa i okolic!”
to projekt, jaki od kwietnia
do października realizować będą
jego autorzy: Małgorzata Przewięźlikowska, Magdalena Karbowska i Rafał Rutkowski wspólnie ze
wszystkimi uczniami szkół podstawowych z terenu gminy Czernikowo (930 uczestników klas 1–8).
Konkurs został zorganizowany
przez Gminną Bibliotekę Publiczną
w Czernikowie w ramach projektu

„Cztery pory roku w kulturze dawnych Słowian”, dofinansowanego
przez Narodowe Centrum Kultury
w ramach realizacji Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa
2.0 na lata 2021–2025.
Realizacja głównego wydarzenia
(gra edukacyjna i warsztaty w auli
Szkoły Muzycznej) poprzedzona
zostanie przygotowaniem dzieci
i młodzieży do wydarzenia poprzez
lekcje biblioteczne, kolportaż plakatów i materiałów opisujących.

Bezpośrednimi
beneficjentami
będą wszyscy uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Czernikowo, a pośrednimi – ich rodziny.
Uczniowie przyjadą na wydarzenie przebrani w stroje słowiańskie
przygotowane wraz z rodzicami.
W związku z odpowiednim przekazem oraz dostosowaniem treści,
działanie będzie realizowane dla
trzech grup wiekowych: klasy 1–3,
klasy 4–6, klasy 7–8 z uwzględnieniem potrzeb osób niepełno-

sprawnych. Aby wydarzenie zostało profesjonalnie i merytorycznie
przygotowane, skorzystamy z bogatego doświadczenia fundacji historycznej. Grę edukacyjną oraz
warsztaty poprowadzą wolontariusze i pracownicy Fundacji Brama
Epok z Brodnicy. Organizacja ta od
wielu lat zajmuje się upowszechnianiem kultury, sztuki, dziedzictwa narodowego oraz rekonstrukcji
wydarzeń historycznych. Projekt
zostanie zrealizowany przez wy-

kwalifikowanych animatorów, historyków. Warsztaty będą dodatkowo połączone z pokazem dawnych
strojów, przygotowanych przez
uczniów. Temat przewodni całości
wydarzenia to tradycje, legendy
i historia Słowian zamieszkujących gminę Czernikowo. W sposób
przystępny i przejrzysty przybliżone zostaną znane słowiańskie postacie, wydarzenia i dzieje lokalnej
społeczności.
Projekt jest innowacyjny, odróżnia się od typowej lekcji historycznej, prowadzonej w szkołach.
Połączenie tradycji, patriotyzmu
i nowoczesnych form przekazu
spowoduje wzmocnienie roli edukacji w życiu młodego człowieka.
Rafał Rutkowski
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SP w Makowiskach – z przytupem w nowy rok

W

ostatnich
miesiącach
wiele działo się w Szkole
Podstawowej w Makowiskach. Pod koniec ubiegłego roku
kalendarzowego mieliśmy przyjemność uczestniczyć w spektaklu
z udziałem klauna Feliksa. Głównym celem spotkań z aktorami jest
zazwyczaj rozwijanie kreatywności
i pasji poznawczej u dzieci, wzbudzanie uśmiechu oraz zachwytu, co
udało nam się skutecznie uzyskać
podczas tego wydarzenia.
W styczniu, podczas ferii zimowych, uczniowie klas 7 i 8 wzięli
udział w projekcie pt. ,,Ferie z ekonomią”. Jego nadrzędnym celem
było zwiększenie wiedzy, kształtowanie postaw przedsiębiorczych
i umiejętności w zakresie bankowości. Spotkania odbywały się
w atrakcyjnej formule. Wykorzystano m.in. gry i zabawy edukacyjne. W ramach projektu uczniowie
uczestniczyli w wycieczce do Banku Spółdzielczego w Lipnie, odwiedzili również Zakład USM Marcina
Zglinickiego w Czernikowie.
Nasi uczniowie i społeczność lokalna zawsze pomagają tym, którzy
takiego wsparcia potrzebują. I choć
w ostatnim czasie podobnych sytuacji było więcej, niż zwykle, nie
przeszkadzało to naszemu środowisku włączyć się w kolejne akcje charytatywne. Podczas tegorocznego
30. Finału WOŚP zebraliśmy kwotę
13 337,51 zł i ponownie pobiliśmy
rekord. Tym razem graliśmy dla
zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku
u dzieci. Nie byłoby to możliwe bez
wsparcia ludzi dobrej woli, za co
szczerze dziękujemy i oczywiście

już zapraszamy do udziału w kolejnym finale.
Wkrótce w naszej szkole odbędzie się historyczne wydarzenie:
uroczystość nadania szkole imienia
oraz poświęcenie sztandaru. Wydarzenie jest nie lada wyzwaniem pod
wieloma względami, także finansowymi. W związku z tym na terenie szkoły organizowaliśmy wiele

akcji, które miały na celu zebranie
funduszy na wsparcie tej uroczystości. Niestety, życie przyniosło
kolejne potrzeby i znów stanęliśmy
na wysokości zadania, organizując
różnorakie akcje pomocowe dla
naszych sąsiadów z Ukrainy. Jak
większość wrażliwych ludzi, także
i my nie mogliśmy pozostać obojętni na los potrzebujących mieszkań-

ców bombardowanej i pogrążonej
w wojnie Ukrainy. Tym razem również spotkaliśmy się z pozytywnym
odzewem naszej społeczności, która okazała wielkie serce.
Marzec upłynął nam pod znakiem wycieczek szkolnych. Część
uczniów miała okazję odwiedzić
Centrum Kulturalno-Kongresowe
Jordanki w Toruniu. Obejrzeli tam

musical, oparty na motywach powieści ,,Przygody Tomka Sawyera”
Marka Twaina, który śpiewająco
przeniósł widzów do świata pełnego przygód i zagadki kryminalnej.
Nie zabrakło odniesień do ponadczasowych pojęć, takich jak miłość,
życzliwość i przywiązanie. Starsze klasy natomiast, chcąc zadbać
o kondycję fizyczną, wybrały się do
Jump Areny w Toruniu, gdzie dały
upust swojej niespożytej energii,
próbując zrzucić zbędne zimowe
kilogramy i wejść lekkim krokiem
w wiosenną atmosferę.
Nasi uczniowie zawsze chętnie
biorą udział w różnego rodzaju imprezach sportowych. Cieszymy się,
że jest w nich duch walki i zdrowa
rywalizacja, mimo, że nie zawsze
szczęście im sprzyja. W ostatnim
czasie tanecznymi dwutaktami
próbowali swoich sił w gminnych
zawodach w koszykówce. Skutecznym blokiem chcieli zatrzymać
silniejszych w starciu siatkarskim,
a celnie do bramek starali się trafiać podczas zmagań z piłką halową. Najbardziej dumni jesteśmy
z udziału reprezentantek naszej
szkoły w indywidualnych zawodach
w tenisie stołowym. W marcowych
zawodach na szczeblu powiatowym
Julia Celmer zajęła 1. miejsce, a
Klaudia Chojnacka - miejsce 7.
Anna Linkiewicz

Kujawsko-Pomorska Teleopieka

G

mina Czernikowo jako partner przystąpiła do realizacji
projektu
„Kujawsko-Pomorska Teleopieka”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. Liderem
projektu jest Województwo Kujawsko-Pomorskie, zaś realizatorem ze

strony Gminy Czernikowo - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Czernikowie. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020, Oś priorytetowa
9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych

i społecznych, Poddziałanie 9.3.2
Rozwój usług społecznych.
Głównym celem Projektu jest
zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w formie pomocy
sąsiedzkiej, wolontariatu opiekuńczego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii.

Projekt kierowany jest do osób
potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu - takich,
które ze względu na stan zdrowia
lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku
z niemożnością samodzielnego
wykonywania co najmniej jednej
z podstawowych czynności dnia
codziennego.
W ramach „Teleopieki” uczestnicy otrzymują tzw. opaski życia,
wyposażone w nadajnik alarmowy.
Nadajnik działa przy wciśnięciu
przycisku alarmowego SOS, który
powoduje natychmiastowe połączenie się z Centrum Teleopieki
bez względu na porę dnia lub nocy.
Pracownik centrum ocenia sytu-

ację i zawiadamia osoby podane
do kontaktu, na przykład dzieci,
sąsiadów. W razie potrzeby wzywa
odpowiednie służby, np. pogotowie
ratunkowe.
Dotychczas do projektu przystąpiło 13 osób, którym zostały rozdane opaski. Z uwagi na cieszące
się zainteresowaniem taką formą
wsparcia, Gmina Czernikowo złożyła zapotrzebowanie na kolejne 5
opasek. Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Czernikowie prowadzi rekrutację ciągłą do projektu.
Osoby zainteresowane udziałem
proszone są o kontakt z GOPS
w Czernikowie.
Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
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Co słychać w szkole podstawowej w Mazowszu?

O

kres jesienno–zimowy, choć
z natury wydaje się być senny, w rzeczywistości taki nie
jest. Bynajmniej nie w naszej szkole. Od ostatniego numeru Dwóch
Słów wydarzyło się wiele.
Tuż przed końcem roku kalendarzowego nasza szkoła przystąpiła
do programu Laboratoria Przyszłości. To program skierowany do
szkół podstawowych. Jego celem
jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród
uczniów. W ramach Programu nasza szkoła otrzymała od państwa
wsparcie finansowe w wysokości 30
000 zł na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju
umiejętności praktycznych wśród
dzieci i młodzieży. Już pierwsze
zakupione materiały i artykuły są
dostarczane do szkoły. Planujemy
zaadoptować jedno z pomieszczeń
szkolnych wyłącznie na potrzeby
realizacji tego programu.
W grudniu grupa uczniów
naszej szkoły zakończyła udział
w Programie Umiem Pływać 2021.
Podziękowania kierujemy do wójta
Tomasza Krasickiego za nieodpłatne użyczenie autobusu gminnego
na dojazdy na zajęcia do Torunia.
Rada Rodziców przy naszej
szkole ma zawsze zielone światło do

W

działań na rzecz naszych uczniów.
Na początku grudnia wszyscy
uczniowie otrzymali paczki ze słodyczami od Mikołaja. W grudniu
RR zorganizowała kiermasz bożonarodzeniowy, z którego cały dochód 1600 zł przeznaczony został
na remont magazynku sportowego,
zakup nowych regałów i uzupełnienie sprzętu sportowego. Gdy
sytuacja za wschodnią granicą
wymagała pomocy, nasza Rada we
współpracy ze szkołą zorganizowała kiermasz ciast „Pomagamy
Ukrainie” przed kościołem w Mazowszu. Uzbieraliśmy łącznie 4130
zł, które przekazaliśmy Urzędowi
Gminy Czernikowo na pomoc naszym sąsiadom.
W czasie nauki zdalnej przeprowadziliśmy mały remont sali nr 14.
Ściany i sufit zyskały nowe kolory.
Na wymianę czeka jeszcze podłoga. W marcu rozpoczęliśmy prace
o charakterze budowlanym przed
naszą szkołą. Celem ich będzie modernizacja istniejących chodników
na terenie przyszkolnym oraz poprawa wyglądu i funkcjonalności
najbliższego otoczenia szkoły.
Grudzień zakończyliśmy uroczystym koncertem bożonarodzeniowym w wykonaniu naszych
uczniów, a przygotowanym przez

Ewę Sulecką-Jaskólską i wychowawców klas 0 - III. Na deskach
szkolnej sceny zadebiutowała Tosia Wieczyńska, uczennica oddziału przedszkolnego i jednocześnie uczennica szkoły muzycznej
w Czernikowie. Wykonała fragment jednej z polskich kolęd.
Marta Faryńska zdobyła wyróżnienie w międzyszkolnym konkursie językowo- plastycznym „Bożonarodzeniowa Kartka Świąteczna
w niemieckiej szacie”, organizowanym przez SP w Świętosławiu.
Uczniowie klasy czwartej zawojowali konkurs „Śladami Mikołaja
Kopernika – KOSMOS”, organizowany przez Gminną Bibliotekę
Publiczną w Czernikowie. Wszyscy zostali nagrodzeni (I miejsce
– Mikołaj Łukaszewski, II miejsce
– Lena Wilczyńska, III miejsce Jakub Romanowski, wyróżnienia –
Julia Michałkiewicz, Łucja Michałkiewicz, Hubert Pniewski). Z okazji
dnia św. Walentego w naszej szkole
odbył się szkolny konkurs „Valentine’s Day Card”. Organizatorem była
Daria Wnuczko. Nagrody zostały
zakupione z funduszy Rady Rodziców, za co dziękujemy. Nagrodzeni
zostali Aleksandra Siekierska, Wiktoria Krasińska, Jan Kosmowski,
Wiktoria Zatorska, Wanessa Woj-

tulska, Klaudia Kiełpińska, Aleksandra Gutmańska, Patrycja Grabowska.
Uczniowie naszej klasy I wzięli
udział w cyklu zajęć „Velvet 5 dla
natury”. Celem zajęć było rozwijanie świadomości ekologicznej
uczniów dotyczącej wykorzystania odpadów i tworzenia z nich
nowych produktów. Nasza szkoła
wzięła udział w Regionalnym Konkursie Recytatorskim Twórców Poezji Ziemi Dobrzyńskiej „Dobrze
Ziemio”, zorganizowanym przez SP
Czernikowo. Wśród nagrodzonych
znalazły się Nikola Dołęgowska,
Aleksandra Gutmańska, Julia Foremska. Uczniów przygotowała Bożena Pałaszyńska. W konkursach
zorganizowanych przez Związek
Jaszczurczy z okazji Dnia Żołnierzy
Wyklętych nagrodzeni zostali: Jan
Andrzejewski, Paweł Błaszkiewicz,
Maja Szulc, Nikola Dołęgowska,
Amelia Szulc.
Uczniowie w ramach projektu „Idą Święta: nie o SMS-ie lecz
o kartce pamiętaj” Szkoły Odpowiedzialnej Cyfrowo wysłali tradycyjną pocztą ponad 200 pocztówek
do swoich bliskich i przyjaciół. Akcja miała na celu nie tylko przypomnienie tradycji z ubiegłych lat,
ale przede wszystkim budowanie
relacji z innymi poprzez pamięć,
własnoręczne i kreatywne przygotowanie i wysłanie życzeń na kartce
świątecznej. W styczniu klasa VIII
wraz z wychowawcą brała udział
w warsztatach ekologicznych
z cyklu Zielona Szkoła w Czarnym Bryńsku. Zajęcia odbywały się
w kompleksie leśnym wchodzącym
w skład Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego. Program
obejmował zwiedzanie rezerwatów
przyrody „Jar Brynicy” i „Czarny
Bryńsk” oraz znajdujących się tam
pomników przyrody. Klasy młodsze wyjechały na wycieczkę do
Teatru Baj Pomorski, a grupa klas
starszych - na lodowisko Mentor.
W czasie ferii zimowych miała
miejsce modernizacja oświetlenia
na szkolnej sali gimnastycznej. Stare, mało oszczędne lampy zostały
zastąpione oszczędnymi lampami LED, a sala jest teraz bardziej
doświetlona. Dziękujemy Gminie Czernikowo za sfinansowanie
przedsięwzięcia.
W tegorocznym Finale WOŚP
pobiliśmy swój dotychczasowy

rekord z 2019 roku. Zebraliśmy
6117,19 zł. W szkole był Słodki
Dzień, loteria fantowa i Orkiestrowy Sklepik z rękodziełem lokalnych artystów i Orkiestrowych
gadżetów. Po raz kolejny dużym
zainteresowaniem cieszył się nasz
Mazowiecki Bigos Orkiestrowy.
Podziękowania dla Arlety Rogozińskiej, Joanny Grabowskiej oraz Ewy
Dołasińskiej za pomoc w przygotowaniu potrawy oraz tym, którzy
ofiarowali produkty: Joannie i Rafałowi Michałkiewiczom, Stanisławowi Strychalskiemu, Zakładowi
Masarskiemu Heleny i Stefana
Romanowskich z Miliszew. Wielkie dzięki także dla wolontariuszy:
Laury, Wojtka i Antka, którzy pomimo deszczowej i bardzo wietrznej pogody dzielnie kwestowali
przed kościołem i szkołą w Mazowszu. Od 2007 roku, wliczając 30. Finał, w Mazowszu uzbieraliśmy już
43 576,49 zł.
W naszym oddziale przedszkolnym też dużo się dzieje. Był Bal
Przebierańców. Były tańce, wspaniała zabawa i małe „co nieco”.
Dużo frajdy dostarczył Dzień Dinozaura. Był wulkan i twórcze budowanie dinozaurów z rolek.
Zorganizowaliśmy w szkole
zbiórkę materiałów dla Ukrainy,
które przekazaliśmy do Urzędu
Gminy w Czernikowie. Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli pomóc w jakikolwiek sposób.
Samorząd Uczniowski zorganizował Dzień Bez Plecaka. Było
zabawnie i kreatywnie. Zaakcentowaliśmy także Dzień Kolorowej
Skarpetki (Światowy Dzień osób
z zespołem Downa).
26 marca grupa uczniów naszej
szkoły wybrała się na „Spacer z Leśnikiem” po terenie Leśnictwa Wąkole. Wydarzenie w formie warsztatów i spotkania z przedstawicielem
Nadleśnictwa Dobrzejewice Kamilą Czajka odbyło się w ramach
„Leśnej szkoły z klimatem” Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz
Ministerstwa Edukacji i Nauki.
Dziękujemy bardzo Kamili Czajce,
Adriannie Jankierskiej i Nadleśnictwu Dobrzejewice.
Sporo tego jak na zimny i mroźny czas.
Robert Szwajkowski

Nagrodzimy najpiękniejsze zagrody i posesje

ójt Gminy Czernikowo
zaprasza mieszkańców
do udziału w II edycji
konkursu ,,Najładniejsza zagroda, najładniejsza posesja w gminie
Czernikowo”. Warunkiem udziału
w konkursie jest posiadanie na terenie gminy Czernikowo zagrody
lub posesji i dokonanie w terminie
do 3 czerwca 2022 r. zgłoszenia na
druku dostępnym na stronie www.
czernikowo.pl oraz w Urzędzie
Gminy Czernikowo, w wybranej

formie:
• pisemnie na adres: Urząd Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12
, 87-640 Czernikowo,
• osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo,
• elektronicznie na adres e-mail:
s.czakon@czernikowo.pl,
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Bo ,,założyć ogród to
uwierzyć w jutro”.
Kinga Zagajewska
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Szkoły ponadpodstawowe przy Zespole Szkół
w Czernikowie na rok szkolny 2022/2023
Technikum im. Mikołaja Kopernika
w Czernikowie
Aktualnie w technikum kształci się 136 uczniów w dziesięciu
oddziałach w zawodach technik
informatyk i technik logistyk. Planowana rekrutacja na rok szkolny
2022/2023 to 60 uczniów w czterech zawodach, będących na liście
deficytowych w naszym regionie
zgodnie z barometrem zawodów
2022. Na nowe zawody technik programista i technik spedytor uzyskaliśmy pozytywną opinię od Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Szkoła
dysponuje najnowocześniejszymi
pracowniami w zakresie branż INF
i SPL oraz posiada własne ośrodki
egzaminacyjne. Aktualnie szkoła szczyci się wysokimi wynikami
z egzaminów zawodowych i maturalnych, które porównywalne są do
wojewódzkich.
Technikum, w ramach realizowanego projektu z funduszy
unijnych, uruchomiło dwa roczne
kursy kwalifikacyjne zawodowe
w zakresie teleinformatyki i organizacji transportu. Dodatkowo
w ramach projektu realizowane są

kursy na prawo jazdy, kurs z obsługi wózków widłowych, kurs kas
fiskalnych, kurs barmański, kurs
kosmetyczny oraz kursy z IT i logistyki. Szkoła organizuje praktyki
i staże uczniowskie w ciągu roku
szkolnego po klasie drugiej i trzeciej, przy współpracy z pracodawcami naszego regionu.
Nauka w technikum trwa 5 lat.
Po ukończeniu szkoły uczeń uzyskuje wykształcenie średnie ogólne,
a po zdaniu egzaminu zawodowego z poszczególnych kwalifikacji
uczeń uzyskuje stopień technika informatyka, technik logistyka, technika programisty, technika spedytora. Można też kontynuować
naukę po ukończonym liceum. Jest
też możliwość podejścia do matury.
W przypadku nieosiągnięcia limitu
klas, te będą łączone w klasy wielozawodowe.
Kierunki kształcenia na rok szkolny
2022/2023:
• Technik Informatyk, kwalifikacje:
INF.02 - Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń
peryferyjnych i sieci; INF.03 - Pro-

gramowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi
i bazami danych. Limit 15 uczniów.
• NOWOŚĆ: Technik programista,
kwalifikacje: INF.03 Programowanie, tworzenie i administrowanie
stronami internetowymi i bazami
danych, INF.04 Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji.
Limit 15 uczniów.
• Technik logistyk kwalifikacje:
SPL.01 – Obsługa magazynów,
SPL.04 – Organizacja transportu.
Limit 15 uczniów.
• NOWOŚĆ: Technik spedytor, kwalifikacje: SPL.05 Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów. Limit 15 uczniów
Branżowa Szkoła I stopnia im. Mikołaja
Kopernika w Czernikowie
Aktualnie w branżowej szkole
kształci się 68 uczniów w czterech
oddziałach w jedenastu zawodach:
magazynier logistyk; kucharz;
fryzjer; sprzedawca; rolnik; murarz-tynkarz; ślusarz; mechanik
pojazdów samochodowych; elektryk; elektromechanik pojazdów
samochodowych; cukiernik; pie-

karz; stolarz. Szkołę w 2022 roku
ukończy 25 uczniów, po rekrutacji
ma być przyjętych do 24 uczniów.
Szkoła współpracuje z 40 pracodawcami z lokalizacji od Torunia po Lipno. Współpracujemy
z trzema cechami rzemieślniczymi, zrzeszającymi pracodawców
realizujących praktyczną naukę
zawodu, współpracujemy z pięcioma ośrodkami egzaminacyjnymi
oraz organizujemy kształcenie zawodowe teoretyczne przy współpracy z Ośrodkiem Dokształcania
i Doskonalenia Zawodowego we
Włocławku. Organizujemy egzaminy zawodowe praktyczne i teoretyczne. Koordynujemy realizację
podstawy programowej nauczania
kształcenia praktycznego u pracodawców.
Nauka trwa 3 lata w dualnym
systemie kształcenia (klasa wielozawodowa). Ukończenie umożliwia
uzyskanie kwalifikacji zawodowych
w wybranym kierunku kształcenia.
Wykształcenie ogólne zdobywa się
w szkole, obowiązek podejścia do
egzaminu Kształcenie zawodowe
teoretyczne odbywa się w Ośrod-

ku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego we Włocławku.
Praktyczne kształcenie zawodowe
realizowane jest w zakładach pracy
u wybranych pracodawców.
Tytuł technika można zdobyć po
uzupełnieniu wykształcenia średniego oraz wybranych kwalifikacji
zawodowych, ucząc się w branżowej szkole II stopnia. Szkoła może
kształcić w następujących zawodach: cukiernik, elektromechanik
pojazdów samochodowych, elektryk, fryzjer, kucharz, magazynier
logistyk, mechanik pojazdów samochodowych, murarz-tynkarz,
piekarz, rolnik, sprzedawca, stolarz,
ślusarz.
Branżowa Szkoła II stopnia im. Mikołaja
Kopernika w Czernikowie
Branżowa Szkoła II Stopnia
w Czernikowie będzie posiadała klasy wielozawodowe. Zajęcia
ogólnokształcące będą realizowane
w formie zaocznej (soboty, niedziele), a zajęcia teoretyczne zawodowe w formie kwalifikacyjnych
kursów zawodowych. Nauka w BS
II stopnia trwać będzie dwa lata.
Po zakończeniu cyklu kształcenia
i przystąpieniu do egzaminów zawodowych, uczniowie zdobędą
średnie wykształcenie, a po zdanym egzaminie, otrzymają tytuł
technika w danym zawodzie, będą
mieli też możliwość podejścia do
egzaminu maturalnego.
Do branżowej szkoły II stopnia
zostaną przyjęci kandydaci, którzy
ukończyli w okresie 5 lat branżową szkołę I stopnia lub szkołę zawodową i posiadają zaświadczenie
o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres
odpowiada pierwszej kwalifikacji
wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia.
Szkoła uzyskała już pozytywną opinię Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w zakresie kształcenia w najbardziej popularnych na naszym terenie zawodach: technik transportu
drogowego, technik usług fryzjerskich, technik handlowiec, technik
pojazdów samochodowych.
Andrejus Sivickis
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W Szkole Muzycznej jak zawsze koncertowo
W
ramach podsumowania
pracy w I semestrze roku
szkolnego
2021/2022
w Szkole Muzycznej w Czernikowie
odbyły się koncerty klasowe. Na
scenie występowali po raz pierwszy uczniowie klas pierwszych.
Koncerty były prowadzone przez
nauczycieli poszczególnych specjalności.
Solidaryzując się z Ukrainą
zorganizowaliśmy Koncert Charytatywny, na którym wystąpili nasi
uczniowie. Podczas wydarzenia
zebrane zostały środki pieniężne
w wysokości 1218 zł, które zostaną przekazane za pośrednictwem
Urzędu Gminy na specjalne konto poświęcone pomocy Ukrainie.
Koncert został poprowadzony
przez Joannę Olczyk - inicjatorkę
wydarzenia. Serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom.
15 marca odbył się konkurs
na najlepsze wykonanie etiudy w klasie fletu poprzecznego.
Uczestniczki wykonały jedną etiudę, a następnie wcieliły się w rolę
Jury i w tajnym glosowaniu oceniły
swoje wykonania. Miejsce I zajęła
Julia Nowicka, miejsce II - Natalia
Falgowska, miejsce III - Julia Głowacka. Wyróżnienie otrzymała Oliwia Murawska. Gratulujemy!
22 marca odbyły się warsztaty

P

fletowe, które poprowadziła Monika Nowacka – Sekuła - muzyk
Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej, nauczyciel w Szkole Muzycznej I stopnia w Chełmży. Podczas
warsztatów dziewczynki pracowały nad artykulacją i oddechem.
Wspólne muzykowanie przyniosło
wiele radości.
Ruszyła Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023. Zachęcamy do składania kwestionariuszy osobowych,
które są dostępne na naszej stronie
internetowej, a także można je pobrać w sekretariacie szkoły. Przyjmujemy dzieci w wieku od 6 do 16
lat. Nauka jest bezpłatna. Więcej
informacji pod numerem telefonu
533 556 339.
Po trudnym czasie pandemii
i różnego rodzaju ograniczeń dotyczących organizacji imprez masowych możemy powrócić do stacjonarnej organizacji konkursów.
W ostatnim czasie odbyły się u nas:
konkurs gitarowy „Między progami”, zorganizowany przez Pawła
Dąbrowskiego, IV edycja Konkursu
Muzyki Filmowej, zorganizowanego przez Monikę Dunajską oraz VI
edycja Międzyszkolnego Konkursu
Miniatur Szkół Muzycznych I stopnia, zorganizowanego przez Roberta Józefowicza.
Szkoła Muzyczna

Z życia Gminnej Biblioteki Publicznej

oczątek Nowego Roku niesie
ze sobą nowe pomysły i wyzwania. Gminna Biblioteka
Publiczna w Czernikowie w ramach
projektu „Cztery pory roku w kulturze dawnych Słowian”, dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury w ramach realizacji
Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025,
przeprowadziła konkurs na Inicjatywy Lokalne. Celem konkursu jest
zwiększenie zaangażowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernikowie w życie lokalnej społeczności
poprzez odkrywanie i wspieranie
oddolnych inicjatyw kulturotwórczych i projektów edukacyjno-animacyjnych; nawiązanie i pogłębienie współpracy z aktywnymi
społecznie i kulturalnie mieszkańcami Gminy Czernikowo, powiatu

toruńskiego i województwa kujawsko-pomorskiego; odkrywanie
i rozwijanie ich kulturotwórczego
potencjału oraz wspólna realizacja
zgłoszonych pomysłów inicjatyw
lokalnych.

Czterech beneficjentów otrzymało dofinansowanie w łącznej
kwocie 32 000,00 zł na realizację
własnych projektów skierowanych
do lokalnej społeczności. Mieszkańcy Gminy Czernikowo i Powia-

tu Toruńskiego będą mieli okazję
uczestniczyć w „Koncercie Toruńskiej Orkiestry Wojskowej”, grze
edukacyjnej „Kultura Słowian. Śladami Historii Czernikowa i okolic”,
warsztatach „Ogniem malowanesłowiańskie naczynia gliniane” oraz
„Warsztatach słowiańszczyzny dla
uczniów kół zainteresowań”.
W ramach BLISKO pracownicy
biblioteki zorganizują Festiwal Kultury Słowiańskiej dla mieszkańców
oraz widowisko słowno-muzyczne
z okazji Nocy Kupały.
W wyniku znoszenia obostrzeń
epidemiologicznych wracamy do
zajęć plastyczno-literackich dla
dzieci na terenie biblioteki w Czernikowie i Osówce. Odwiedziły nas
już przedszkolaki z Niepublicznego Przedszkola Słoneczko i Przedszkola Publicznego w Czernikowie

„W Stumilowym Lesie”. Zorganizowaliśmy również konkurs plastyczny „Śladami Mikołaja Kopernika-Kosmos” dla klas czwartych
z terenu gminy. Ponadto Biblioteka
uczestniczyła w międzynarodowej
akcji „Przepisujemy Tolkiena”, której organizatorem jest Biblioteka
Publiczna m. st. Warszawy w dzielnicy Wawer.
Zapraszamy do korzystania
z usług biblioteki. Księgozbiór jest
wzbogacany na bieżąco - posiadamy nowe audiobooki dla dzieci
i dorosłych, powieści, komiksy oraz
kody do Legimi.
Magdalena Seweryn,
Dorota Zmudzińska
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Co słychać w ZS i SP Czernikowo?

W

ystartowaliśmy w nowym roku kalendarzowym z zapałem do pracy.
Mamy kolejne sukcesy, ale i porażki. Przede wszystkim nadal wielu
uczniów żyje ponad miarę w wirtualnym świecie, a obecność w szkole
to dla nich tylko krótka odskocznia
od tamtego świata. Zbyt wielu nie
ma barier w stosowaniu cyberprzemocy i używaniu wulgaryzmów,
w dodatku są to coraz młodsze
roczniki. Nadal są przykłady aspołecznego zachowania w klasie
i szkole. Na szczęście nie dotyczy to
większości uczniów, ale wpływa na
odbiór całości.
W styczniu odbył się pokaz talentów „Dla Krzysia”, ale z powodu
pandemii niestety tylko w klasach.
14 lutego uroczyście obchodziliśmy
80-lecie powstania Armii Krajowej.
Nauczyciele historii przeprowadzili lekcje o tej tematyce we wszystkich klasach. Były gminne otwarte
konkursy „Żołnierze ZWZ, AK,
PPP, Niezłomni”. W konkursie plastycznym przyznano kilkanaście
nagród i kilkadziesiąt wyróżnień.
W konkursie wiedzy kilkanaście
osób wykazało się dużą wiedzą na
temat AK. Uroczyście z częścią
sztandarową i występami muzycznymi uczniów podsumowaliśmy
obchody udziałem współorganizatorów: Wójta Gminy Czernikowo
i Prezesa Stowarzyszenia Czyż-nie, którzy uczestniczyli we wręczaniu nagród. Uczestniczyliśmy

z większością klas w wystawie IPN
Powrót Pomorza do Polski i wzięliśmy udział w gminnych konkursach Związku Jaszczurczego. Na
uroczystości podsumowania nasi
uczniowie otrzymali wiele nagród
i wyróżnień.
W poświęconym Chopinowi
wojewódzkim konkursie recytatorskim w Szafarni Maja Bułakowska
piękną recytacją „Kuriera Szafarskiego” wywalczyła wyróżnienie.
Zorganizowaliśmy kolejną edycję
regionalnego konkursu recytatorskiego poezji Ziemi Dobrzyńskiej
„Dobrze Ziemio”. Nasi uczniowie
(J. Młodziejewska, F. Lewandowski, A. Kozłowska i W. Karczewska)
otrzymali nagrody i wyróżnienia
K-PCEN, Dyrektora Szkoły i Jury
Młodzieżowego.
Uczniowie osiągają też wiele
sukcesów sportowych. Po sukcesach w szachach i biegach przełajowych na poziomie województwa
mamy wiele sukcesów w zawodach
sportowych na poziomie gminy a także na poziomie powiatu.
Chłopcy 2009 i młodsi : I miejsce
w powiecie i III miejsce w województwie w sztafetowych biegach
przełajowych, I miejsce w powiecie i II miejsce w półfinale wojewódzkim w piłce ręcznej, II miejsce w powiecie w piłce halowej, II
miejsce w powiecie w mini piłce
siatkowej, V miejsce w powiecie
w piłce nożnej. Chłopcy 2007-08:
I miejsce w powiecie i X miejsce

w województwie w piłce siatkowej,
I miejsce w powiecie w piłce halowej, III miejsce w powiecie w sztafetowych biegach przełajowych, V
miejsce w powiecie w piłce ręcznej.
Dziewczynki zdobyły, poza sukcesami w gminie, II miejsce w powiecie w sztafetowych biegach przeła-

jowych.
Do drugiego etapu wojewódzkich konkursów przedmiotowych
przeszli uczniowie z chemii, j. polskiego, historii, biologii, geografii.
Gratulujemy uczniom dobrych
wyników. Do finału ostatecznie
zakwalifikowała się przygotowana przez M. Daszkowską Amelia
Kozłowska, która wywalczyła tytuł
laureata wojewódzkiego konkursu
z języka polskiego. W ogólnopolskim konkursie graficznym nagrodę zdobył uczeń Karbowski
Uczniowie nadal angażują się
w kolejne akcje charytatywne. Po
Szlachetnej Paczce, zbiórce dla
Domu Dziecka, dla schroniska
dla bezdomnych zwierząt, i wielu
innych przyszedł czas na WOŚP,
a potem na zbiórki dla uchodźców
z Ukrainy. Sztab WOŚP przy SP
Czernikowo zebrał 74 tys. zł, a nasi
uczniowie byli aktywnymi wolontariuszami.
Klasy 1-3 bardzo aktywnie
spożytkowały kolejne trzy miesiące i oprócz lekcji zorganizowały
lub wzięły udział w wielu akcjach.
Odbył się bal karnawałowy, Olimpusek - olimpiada wiedzy zintegrowanej, Kangurek, Olimpiada

zadań logicznych, 8 lutego odbyło
się spotkanie on-line z pisarzem
Waldemarem Cichoniem. Zorganizowano Walentynkową Pocztę czy
szkolenie w zakresie samoobrony
przed psami. W Tłusty czwartek
były pączki od Rady Rodziców.
Uczniowie młodszych klas wspaniale przyjęli swoich ukraińskich
przyjaciół. Odbyło się pasowanie
uczniów na czytelników biblioteki,
a koło biblioteczne przygotowała
wspaniałą inscenizację o królewnie. Dzieci otrzymały na własność
pierwsze książki. W konkursie
„Mieszkam w ciekawym miejscu...”
(w tym roku prace dotyczyły pomocy drugiemu człowiekowi) nagrody
zdobyły Liliana Jankowska i Zofia Hajne, wyróżnienie - Stanisław
Blonkowski; nagrodę otrzymała też
Szkoła Podstawowa za liczbę prac.
W marcu odbyło się w Zajeziorzu rozpoczęcie roku harcerskiego
podczas dwudniowego zlotu harcerzy z Kikoła, Czernikowa i Zajeziorza - z marszem po pradolinie
jeziora Moszczonne, szkoleniem
rotacyjnym, turniejem drużyn,
wspólnym śpiewaniem i ogniskiem.
Dzieci klas 1-5 uczestniczą
w akcjach „Owoce w Szkole” i „Mleko w Szkole”, w programie „Umiem
Pływać”. Uczniowie klas 1-3 uczcili
nadejście wiosny pochodem odwołującym się do tradycji topienia
i palenia Marzanny – równonocy
wiosennej.
Przygotowujemy projekt „Słowianie”, pozyskaliśmy dzięki grantowi Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czernikowie pieniądze na stroje
dla zespołu tanecznego, tkaniny dla
zespołu teatralnego oraz materiały
dla zespołu plastyczno-filmowego. Będziemy realizować zajęcia
i warsztaty o Słowiańszczyźnie,
o roku obrzędowym, mitologii. Zapraszamy do współpracy.
Dariusz Chrobak
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Powiew wiosny w „Stumilowym Lesie”

odopieczni Przedszkola Publicznego w Czernikowie nie
próżnują! Po wspaniałych
występach z okazji Świąt Bożego
Narodzenia, świętowaniu Nowego Roku, zimowych harcach na
śniegu, słodkich Walentynkach,
obfitym Tłustym Czwartku oraz
pełnym kwiatów i prezentów Dniu
Kobiet, przyszedł w końcu czas na
powitanie wiosny. Tradycyjnie, jak
co roku, kolorowy korowód przeszedł ulicami Czernikowa, by obwieścić mieszkańcom radość z pojawienia się wyczekiwanej wiosny.
Przedszkolaki z piosenką na ustach
odwiedziły różne zakamarki naszej
miejscowości, by sprawdzić czy
przyroda również budzi się do życia po zimie.
Nie pozostajemy obojętni na
losy naszych sąsiadów z Ukrainy, dlatego zorganizowaliśmy
w naszym „Stumilowym Lesie”
kiermasz książek dla małych i dużych – dziękujemy wszystkim za
zaangażowanie i hojność. Może to
niewielka kropla w morzu potrzeb,
natomiast siła i jedność społeczności przedszkolnej jest bardzo budująca. Dla Państwa dzieci, a naszych

wychowanków jest to wielka lekcja
empatii.
Przedszkolny harmonogram zajęć, zabaw, uroczystości czy wycieczek jest niezmiennie różnorodny
i ciekawy. Do przedszkola przyjeżdżają rozmaici goście, dzieci eksperymentują z fizykiem, wcielają
się w role aktorów na scenie podczas teatrzyków, muzykują, poznają
zwyczaje ciekawych zwierząt, które
także goszczą w naszych progach,
wyjeżdżają na wycieczki, m.in. do
Planetarium oraz odwiedzają Bibliotekę Publiczną. Wraz z nadejściem wiosny na dzieci czekają także prace ogrodowe w specjalnych
grządkach, które założyliśmy rok
temu, a których efektem latem była
radość z pomidorowych, rzodkiewkowych, ogórkowych czy sałatkowych plonów.
Zniesienie pandemicznych obostrzeń otwiera przed nami wiele
możliwości oraz daje nadzieje na
poznawanie świata przez częstsze
wyjścia, wycieczki, bycie gościem,
ale i gospodarzem podczas spektakli wystawianych przez dzieci.
Kamila Rasztubowicz

Jedyna pewna w życiu to zmiana

O

statnie miesiące to zmiany od niedawna pracuje z nami
w zarządzie Małgorzata Nowińska–Juchta, która zastąpiła Monikę Kamińską w roli Sekretarza
Fundacji. Naszą dumą i radością
jest rosnąca grupa wolontariuszy:
Iwonka, Arek, Asia, Agnieszka,
Ilonka. Jeśli ktoś z Was chciałby
dołączyć do nas - zachęcamy do
kontaktu!
Od kwietnia planujemy przywrócenie dyżurów w biurze fundacji, a także wiele ciekawych zajęć
i spotkań, na które już teraz zapraszamy. Zaglądajcie na naszego Facebooka i stronę internetową www.
fundacjabarwypomocy.org.
Cały czas pomagamy naszym
podopiecznym, uruchomiliśmy dla
nich licytacje na Allegro Charytatywni (https://allegro.pl/charytatywni/fundacja-barwy-pomocy/
cele/zbiorka-dla-podopiecznych-fundacji,) gdzie codziennie można znaleźć ciekawe rzeczy podarowane przez darczyńców. Zbieramy

nadal nakrętki plastikowe i w miarę
możliwości finansowych organizujemy nowe pojemniki. Dzięki
współpracy z radnymi Nieszawy
udało się wstawić już jedenaste
serce na nakrętki na rynku tego
pięknego miasteczka. Do akcji
włączają się nowe miejsca (jak np.
Gmina Kikół), w których nie ma
pojemników, ale są cudowni ludzie
o wielkich sercach, którzy zbierają
nakrętki w worki i dostarczają je do
fundacji.
Życie zaskoczyło wszystkich
stawiając nas przed egzaminem
z człowieczeństwa… Wybuch
wojny w Ukrainie sprawił, że do
naszego kraju ruszyła fala uchodźców. W odruchu serca, spontanicznie, Mirek postanowił udostępnić
uchodźcom swój dom w Czernikowie, a my jako fundacja obiecaliśmy
go wspierać. Piękny, ale pusty dom
trzeba było posprzątać i wyposażyć,
by mógł służyć gościom z Ukrainy.
Udało się wszystko przygotować,
ponieważ mamy dobrego gospoda-

rza gminy, a wokół mnóstwo życzliwych, dobrych przyjaciół i bardzo
pracowitych wolontariuszy! Chcemy w tym miejscu podziękować
wszystkim, którzy pomogli i nadal
pomagają nam tworzyć ten bezpieczny dom. Mam nadzieję, że
nikogo nie pominę kierując słowa
wdzięczności i wyrazy uznania do:
Wójta Gminy Czernikowo Tomasza
Krasickiego, Bartłomieja Duszyńskiego, Gminnego Zakładu Komunalnego, Mirosława Graczyka,
Artura Czapiewskiego, Grzegorza
Piątka, Piotra Lisińskiego, Mariusza Piotrowicza, Mariusza Wilczyńskiego, Rafała Grendy, Karoliny
Stalmierskiej, Jurka Zglinickiego,
Marcina Zglinickiego, Andrejusa
Sivickisa, Agaty Ignasiak, Wiesławy
Budzyń, Krzysztofa Bejnara, Doroty Chojnackiej, Doroty Bylińskiej,
Bartosza Waliszewskiego, Mileny
Achtabowskiej, Katarzyny Suchockiej, Barbary Tomaszewskiej, Zofii Paczkowskiej, Joanny Celmer,
Wioletty Mackiewicz i Wolontariu-

szy z Aleksandrowa Kujawskiego,
Sylwii Grosik z Wolontariuszami
ze szkoły w Czernikowie, Joanny
Kępskiej, anonimowych Darczyńców, sąsiadów - zwłaszcza Pani Joli
z mężem, naszych wolontariuszy
i wszystkich, którzy są w naszych
sercach. Wasze wsparcie umożliwiło nam przyjęcie początkowo trzech
mam z trojgiem dzieci, a obecnie
gościmy aż pięć mam z ośmiorgiem
dzieci w różnym wieku! Jest gwarno i czasem pewnie męcząco dla
sąsiadów, przed którymi chylimy
czoła za zrozumienie i okazywaną
pomoc. Chcemy Wam przekazać,
że mieszkające tu panie są niezwykle wzruszone ogromem dobra, jakie otrzymały. Po piekle ostrzałów,
bombardowań i trudnej ucieczki,
przez które przeszły, a o których
opowiadały nam ze łzami w oczach,
wreszcie oddychają z nadzieją na
lepsze jutro. Jedyne, co jeszcze im

ciąży na sercach, to troska o bliskich, którzy pozostali w Ukrainie.
Ufamy, że będzie im dane wrócić do
swoich bliskich w niedalekiej przyszłości. Z tą niegasnącą nadzieją
wszyscy domownicy przyjęli zaproszenie na koncert 8 marca „Miejcie
nadzieję…”. My także będziemy
i serdecznie wszystkim polecamy
udział w tym wydarzeniu.
Jeszcze raz dziękując za to, że jesteście z nami, pragniemy z okazji
zbliżających się Świąt złożyć wszystkim serdeczne życzenia. Niech
Święta Zmartwychwstania Pańskiego przyniosą Wam wiele szczęścia
i radości, tak byście zawsze z ufnością spoglądali w przyszłość. By
uśmiech i wiosenny optymizm towarzyszyły Wam każdego dnia i nigdy nie opuszczała nadzieja i wiara
w odrodzenie i nowy początek.
Ewa Madej
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Z wizytą w zagrodzie „Alpakadabra”

C

zary mary, abrakadabra - tak
powstała ALPAKADABRA,
maleńka zagroda pośrodku
gminy Czernikowo. Od niedawna
we wsi Witowąż możemy spotkać
spacerujące dostojnym krokiem,

W

milusińskie alpaki, które przyjechały z Nowego Sącza.
Alpaki to ssaki z rodziny wielbłądowatych,
parzystokopytni
krewni lamy, wikuni i wielbłąda.
Pochodzą z Ameryki Południo-

wej, a dokładniej z rejonów Chile,
Peru, Boliwii. Zamieszkują wysokie Andy, gdzie jest zimno i bardzo
wietrznie. Są mało wymagające
i bardzo odporne na złe warunki
pogodowe. Ich wspaniała wełna

była tak cenna, że nazwano ją złotem Inków. Dziś też hoduje się alpaki ze względu na ich wełnę, ale
nie tylko. W Polsce alpaki pojawiły
w 2004 roku. Świetnie się tu czują,
zyskują popularność i uznanie a ich

Powitanie wiosny

reszcie jest: tak długo wyczekiwana przez wszystkich wiosna! Pierwszy
Dzień Wiosny od wieków uznawany jest za magiczny i cudowny.
Dawniej topiliśmy słomianą kukłę
Marzannę i tym samym żegnaliśmy
srogą zimę.
Kolejny już rok w pierwszy dzień
kalendarzowej wiosny mieliśmy
zaszczyt gościć na terenie Urzędu Gminy Czernikowo uczniów
Szkoły Podstawowej w Czernikowie - klasy I-III, przedszkolaków z Przedszkola Publicznego
w Czernikowie oraz podopiecznych Żłobka ,,Bajkowa Kraina”
w Czernikowie wraz z opiekunkami oraz dyrektorami. Nie zabrakło

wesołych piosenek i radosnych
okrzyków na pożegnanie zimy oraz
wzajemnych upominków. Wszystkie grupy wyruszyły w dalszą drogę
barwnym korowodem, niosąc Marzannę i trzymając w rękach niebiesko – żółte ozdoby symbolizujące
solidarność z Ukrainą.

Mamy nadzieję, że dzięki zaangażowaniu naszych najmłodszych
wiosna zawita do nas na dobre,
a wraz z nią ciepłe dni, z których
będziemy czerpać radość i nowe
pomysły.
Joanna Zglinicka

Już wkrótce piłkarskie święto w Czernikowie
- „AMP Czernikowo CUP”

C

zernikowska Akademia Młodego Piłkarza działa od 2018
roku. Obecnie liczy około
120 młodych piłkarzy i 7 trenerów.
Głównym celem, jaki stawiają sobie
władze, to rozwój fizyczny dzieci
i młodzieży oraz integracja mieszkańców gminy Czernikowo w duchu sportowej rywalizacji.
Panująca od lat pandemia w niewłaściwy sposób wpływa na młodych ludzi - odpowiedzią na taki

stan rzeczy jest m.in. organizacja
turnieju piłkarskiego w Czernikowie na przełomie maja i czerwca
2022 roku. Dzięki oddanym przez
Państwa głosom udało się pozyskać
fundusze z Budżetu Obywatelskiego Powiatu Toruńskiego. Realizacja
projektu „AMP Czernikowo CUP”
ma na celu promowanie zdrowego
stylu życia, ducha fair play oraz postaw prozdrowotnych, społecznych,
wychowawczych i edukacyjnych.

Sport przeciwdziała chorobom
cywilizacyjnym, takim jak m.in.
nadwaga i otyłość. W ten sportowy
weekend na stadionie w Czernikowie w szranki staną grupy, które
grają w szkółce AMP Czernikowo. Realizacja projektu ma na celu
przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu oraz zjawiskom patologii
społecznej, gdyż dzieci organizują
się w grupy, spędzają czas uprawiając sport, poznają walory zdrowego
trybu życia, uczą się samodyscypliny, a uczestnictwo w zajęciach zorganizowanych daje szanse korzystania z autorytetu trenerów.
Już teraz zapraszamy dzieci na
zajęcia szkółki oraz wszystkich
Państwa do dopingowania młodych zawodników podczas AMP
Czernikowo CUP!
Rafał Nowicki

przesympatyczny wygląd i spokojne, łagodne usposobienie sprawiły,
że chcemy z nimi obcować. Powstają zagrody, punkty rekreacyjne, terapeutyczne i gospodarstwa,
w których możemy odwiedzić te
miłe „futrzaki”. Narodził się również nowy odłam animaloterapii,
czyli alpakoterapia - wspomaganie,
rehabilitacja ruchowa i umysłowa osób z niepełnosprawnościami
z udziałem alpak i terapeuty przewodnika - która daje w wielu przypadkach wspaniałe efekty.
Alpaki przynoszą wiele szczęścia, radości, wytchnienia od złych
chwil i emocji. Dzięki zaproszeniu i uprzejmości gospodyni zagrody „Alpakadabra”, uczniowie
SP Osówka mieli okazję się o tym
przekonać, poznając przeuroczych
Franko i Mateo. Mogli je nakarmić,
poprzytulać, spędzić z nimi miło
czas. Nasi uczniowie pokochali alpaki od pierwszego wejrzenia.
Marzena Dankowska,
Anna Strzelecka

