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W dniu 29 czerwca br. 
podczas XXXVIII 
Sesji Rady Gmi-

ny Czernikowo Wójt Gminy 
Czernikowo Tomasz Krasicki 
przedstawił zgromadzonym 
Raport o stanie Gminy za 2021 
rok. Podczas sesji zostało rów-
nież przedstawione sprawoz-
danie z wykonania budżetu za 
rok ubiegły. Komisja Rewizyjna 
pozytywnie oceniła sprawozda-
nie wójta i przedłożyła Radzie 
Gminy Czernikowo wniosek 
o udzielenie wójtowi absoluto-
rium.

Przed podjęciem decyzji 
radni zapoznali się z uchwałą 
Regionalnej Izby Obrachunko-
wej o pozytywnym zaopiniowa-
niu sprawozdania z wykonania 
budżetu Gminy Czernikowo za 
rok 2021. Uchwała o udzieleniu 
wotum zaufania, a następnie 
uchwała o udzieleniu Wójtowi 
absolutorium zostały przyjęte 
przez Radnych jednogłośnie.

Anna Kozakiewicz

Absolutorium dla Wójta Gminy Czernikowo
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Kijaszkowskie drogi po odbiorze, prace 
w Makowiskach i Kiełpinach – od sierpnia

Inwestycja „Przebudowa 
dróg gminnych nr 101101C 
i 101108C z odgałęzieniami 

wraz z przebudową skrzyżowania 
z drogą powiatową nr 2132C”, 
wsparta resortowymi środkami 
Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg, to kolejne przedsięwzięcie 
infrastrukturalne, które udało się 
zwieńczyć podpisaniem dokumen-
tów odbiorowych. Przebudowa 
dróg w Kijaszkowie obejmowała 
odcinek od skrzyżowania z „powia-
tówką” do sklepu WSHU (w tym 
zakresie wybudowano także chod-
nik) oraz dwa odcinki po drugiej 
stronie drogi powiatowej do miej-

sca, w którym łączą się ze sobą 
w kierunku Kijaszkówca. Kosztem 
1 252 860,33 zł (dofinansowanie 
na poziomie 50% kosztów kwali-
fikowalnych) wykonawstwo  zre-
alizowało Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych Sp. z o. o. z Lipna. Nad-
zór inwestorski pełnił Tomasz Sule-
rzycki z Wielkiej Nieszawki.

Mieszkańcom zabudowań zlo-
kalizowanych w dalszej części 
zdegradowanej drogi nr 101101C 
(w kierunku Rembiochy) pragnie-
my wyjaśnić, iż nie było możliwości 
przebudowy całej drogi, ponieważ 
dofinansowanie przyznane zostało 
na podstawie projektu budowlane-
go opracowanego na podstawie zle-
cenia z 2019 roku, kiedy to stan na-
wierzchni drogi był zadowalający. 
Mając świadomość konieczności 
„ratowania” odcinka powzięliśmy 
działania, które mają umożliwić 

modernizację nawierzchni od skle-
pu WSHU do granicy gminy już 
w przyszłym roku.

Rządowy Fundusz Rozwo-
ju Dróg to obecnie kluczowy dla 
rozwoju infrastruktury drogowej 
program wsparcia. W poprzednim 
numerze kwartalnika informowa-
liśmy o otrzymanym dofinansowa-
niu na zadanie „Przebudowa dróg 
gminnych nr 101158C, 101159C 
oraz 101160C w miejscowościach 
Makowiska i Kiełpiny” – dziś mo-
żemy pochwalić się podpisaniem 
umowy wykonawczej. Najkorzyst-
niejszą ofertę w postępowaniu 
przetargowym – o wartości 4 797 
298,94 zł - złożył Zakład Drogo-
wo-Budowalny Mariusza Wilczyń-
skiego z Rogowa. Całkowita war-
tość zadania obejmuje też koszty 
nadzoru inwestorskiego oraz tablic 
informacyjnych.

Planowany do realizacji w cha-
rakterystycznym dla resortowych 
kryteriów standardzie 5 m jezdnia 
+ 2x 0,75 m pobocza + odwod-
nienie (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 kie-
runku Sumina – tam „odbijamy” 
w prawo, w stronę Jankowa, koń-
cząc planowany do przebudowy 
zakres w miejscu istniejącego prze-
pustu. Realizacja przedsięwzięcia 
powinna zakończyć się na przeło-
mie roku.

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 dawnej 
szkoły podstawowej) do końca gra-
nicy gminy w kierunku Trutowa, 
a także na całej, okrążającej jezioro 
Liciszewskie, drodze nr 101144C. 
Łącznie zadanie objąć ma 3,15 km 
dróg, jednak mieszkańcy na re-
alizację projektu będą musieli po-
czekać nieco dłużej – zostaliśmy 
zmuszeni do ponownego wszczęcia 
procedury uzyskiwania pozwole-
nia na budowę z uwagi na fakt, iż 
nie wszyscy właściciele przylegają-
cych nieruchomości wyrazili zgodę 
na poszerzenie pasa drogowego. 
Wniosek o dofinansowanie złożony 
zostanie we wrześniu.

Przemysław Pujer

Idea zapewnienia mieszkańcom 
Makowisk i Kiełpin obiektu 
świetlicowego z prawdziwego 

zdarzenia jest już najpewniej peł-
noletnia. Rozważana byłą moder-
nizacja i adaptacja remizy OSP, jej 
gruntowna przebudowa lub bu-
dowa zupełnie nowego budynku 
w różnych lokalizacjach. Po zre-
alizowanej w ubiegłym roku świe-
tlicowej inwestycji w Liciszewach 
lokalna społeczność Makowisk 
i Kiełpin mogła poczuć się pomi-
nięta, jednak możemy zapewnić 
mieszkańców tych sołectw, że bu-
dowa obiektu jest bliższa, niż kie-
dykolwiek.

Dokumentację budowlaną świe-
tlicy w Makowiskach opracowano 
na bazie architektonicznej koncep-

cji obiektu liciszewskiego. Świetli-
cowy budynek parterowy, nakryty 
dachem dwuspadowym, zaprojek-
towano na granicy sołectw Mako-
wiska i Kiełpiny, przy drodze gmin-
nej nr 101135C (ok. 130 metrów za 
sklepem WSHU) . Do wykończe-
nia elewacji wykorzystane zostaną 
tynk elewacyjny mineralny, tynk 
mozaikowy oraz panele elewacyjne 
drewnopodobne. Projekt przewi-
duje także zagospodarowanie tere-
nu przy budynku, głównie poprzez 
budowę ciągów komunikacyjnych, 
parkingu oraz ogrodzenia. Plano-
wane jest wykorzystanie odnawial-
nych źródeł energii – pompy ciepła 
oraz paneli fotowoltaicznych. Po-
wierzchnia zabudowy obiektu wy-
nosić 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 Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020. Negatywnie na per-
spektywę realizacji zadania w nie-
długim czasie rzutuje sytuacja na 
rynku budowlanym. Zakładane 
obecnie koszty budowy względem 
pierwotnej wersji kosztorysu in-
westorskiego, stanowiącej załącz-
nik do wniosku o dofinansowanie, 
uległy zwiększeniu o 60%. Należy 
mieć nadzieję, że potencjalny prze-
targ nie zweryfikuje cen jeszcze su-
rowiej. 

Przemysław Pujer

Świetlica w Makowiskach coraz bliżej
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Park Wiejski w Mazowszu – obiekt, 
jakiego jeszcze nie było

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 potencja-
le. Już wkrótce będziemy mogli 
jednak cieszyć się nowoczesnym 
i wielofunkcyjnym nadwodnym 
parkiem, w którym relaks i aktyw-
ny wypoczynek będzie prawdziwą 
przyjemnością.

„Utworzenie Parku Wiejskie-
go w miejscowości Mazowsze” 
to projekt 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. 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.

Wykonawcą robót jest Zakład 
Budowlany MELBUD Henryka Le-
cha 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

W ubiegłym roku, dzię-
ki środkom Rządowe-
go Funduszu Rozwoju 

Dróg dedykowanym poprawie 
bezpieczeństwa w obrębie przejść 
dla pieszych udało nam się sfina-
lizować kluczową inwestycję in-

frastrukturalną dla centrum Czer-
nikowa – znacząco zwiększyliśmy 
bezpieczeństwo ruchu drogowego 
w obrębie ulic Kwiatowej, Słowac-
kiego i Szkolnej. Pod koniec czerw-
ca oddaliśmy do użytku przedmiot 
umowy obejmującej „Przebudowę 

przejścia dla pieszych na ul. Aka-
cjowej w miejscowości Czernikowo 
wraz z obszarem oddziaływania” 
– także sfinansowany dzięki resor-
towej dotacji. 

Inwestycja zakładała korektę 
lokalizacji przejścia dla pieszych, 
znajdującego się wcześniej w cmen-
tarnej bramie (z dostosowaniem go 
do resortowych wymogów bez-
pieczeństwa), a także przebudowę 
jezdni i chodników na odcinku od 
cmentarza do skrzyżowania z drogą 
krajową nr 10. Całkowita wartość 
projektu (obejmującego także kosz-
ty nadzoru inwestorskiego) wynio-
sła 404 485,07 zł, zaś dofinansowa-
nia – 200 000,00 zł. Wykonawstwo 
zadania powierzone zostało Przed-
siębiorstwu Robót Drogowych Sp. 
z o. o. z Lipna. Nadzór inwestorski 
sprawowała firma ATS Tomasza 
Sulerzyckiego w Wielkiej Nieszaw-
ki. 

W związku z wysokim pozio-
mem maksymalnego dofinanso-
wania (80%), środki RFRD dedy-
kowane przejściom dla pieszych 
są łakomym kąskiem dla samo-
rządów. Kolejny nabór wniosków 
planowany jest w najbliższych 
miesiącach – zamierzamy stanąć 
w szranki z projektami obejmują-
cymi ul. Góry oraz część ulicy Reja, 
by bezpieczeństwo pieszych wzro-
sło w obrębie Parku 700-lecia oraz 
zlokalizowanych w pobliżu placó-
wek handlowo-usługowych.

Przemysław Pujer

Zwiększyliśmy bezpieczeństwo 
na ul. Akacjowej

Gmina Czernikowo pozy-
skała 270 146 zł na zakup 
sprzętu komputerowego 

dla uczniów w ramach konkursu 
„Wsparcie dzieci z rodzin popege-
erowskich w rozwoju cyfrowym 
– Granty PPGR”, realizowanego 
w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 
Oś Priorytetowa V Rozwój cyfro-
wy JST oraz wzmocnienie cyfrowej 
odporności na zagrożenia REACT-
-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy 
JST oraz wzmocnienie cyfrowej od-
porności na zagrożenia.

Pieniądze zostaną przeznaczo-
ne na zakup laptopów, kompu-
terów i tabletów wraz z ubezpie-
czeniem i oprogramowaniem dla 
86 uczniów szkół podstawowych 
i szkół ponadpodstawowych z te-

renu gminy Czernikowo, których 
rodzice, dziadkowie lub pradziad-
kowie pracowali w byłych Państwo-
wych Gospodarstwach Rolnych.

Operator programu - Centrum 
Projektów Polska Cyfrowa - ob-
niżył ceny jednostkowe sprzętu 
komputerowego, który może zostać 
zakupiony w ramach grantu. Po 
zmianie maksymalna wartość lap-
topa lub komputera stacjonarnego 
to 2500 zł, a tabletu - 1000 zł. Po 
podpisaniu umowy z wykonawcą 
(najkorzystniejszą ofertę złożyła 
firma Innovation In Technology 
Sp. z o. o. z Niekanina za kwotę 242 
211,60 zł) sprzęt zostanie przekaza-
ny rodzicom lub uczniom pełno-
letnim na własność na podstawie 
zawartych umów.

Zespół Obsługi Szkół

Granty PPGR dla 
wsparcia rozwoju 

cyfrowego
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Po latach covidowej przerwy, 
Stowarzyszenie Przyjaciół 
Mazowsza „Nasz Czas” po-

wróciło z festynową ofertą dla 
mieszkańców sołectwa i okolic. 
Zorganizowane 26 czerwca we 
współpracy ze Szkołą Podstawo-
wą w Mazowszu oraz Ochotniczą 
Strażą Pożarną w Mazowszu przed-
sięwzięcie „Dorośli – dzieciom” 
skąpane co prawda było w wy-
cieńczających promieniach słońca, 
jednak zabawa była – jak zawsze – 
przednia.

Festyn rozpoczęto o godzinie 
14:00. Najmłodsi mogli pomalo-
wać twarze, zapleść kolorowe war-
kocze, wykonać sobie tatuaże lub 
kolorowe bransoletki, wyhasać się 
na dmuchanym placu zabaw, sko-
rzystać z wodnych atrakcji (przy-
gotowanych przez druhów z OSP 
Czernikowo, OSP Steklin oraz 
OSP Mazowsze) oraz wziąć udział 
w konkursach – na każdego rzu-
cającego woreczkiem czy wykonu-
jącego piłkarskie strzały malucha 
czekały upominki. Wszyscy mogli 
posilić się karkówką i frytkami, 
przegryźć grillowaną kiełbaskę, 
schrupać popcorn, osłodzić się 

domowym ciastem czy orzeźwić 
chłodnym napojem. Kulmi-
nacyjnym punktem przedsięwzię-
cia były konkurencje sportowe dla 
dorosłych. Panowie uczyli się zapi-
nania koszul na swych wybrankach, 
a prawdziwym frekwencyjnym hi-
tem okazały się rzuty gumiakiem 
– tak wśród mężczyzn, jak i kobiet. 
Członkowie Stowarzyszenia „Nasz 
Czas” pragną w szczególności po-
dziękować wójtowi Tomaszowi 

Krasickiemu oraz sołtysom i ra-
dom sołeckim Mazowsza i Mazow-
sza-Parceli za finansowe wsparcie 
działalności, Helenie i Stefanowi 
Romanowskim z Miliszew, dyrek-
torowi SP Mazowsze Robertowi 
Szwajkowskiemu, druhom z OSP, 
pracownikom Gminnego Zakładu 
Komunalnego, a także pozostałym 
zaangażowanym w przygotowanie 
festynu.

Przemysław Pujer

„Dorośli dzieciom” w Mazowszu
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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 rato-
wanie chaty – od doraźnych prac 
ochronnych oraz pielęgnowania 
tradycji kulturowych i ludowych 
na bazie infrastruktury, przez dą-
żenia do władania nieruchomo-
ścią 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 

– dzięki dofinansowaniu przyzna-
nemu przez Kujawsko-Pomorskie-
go Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków przeprowadzono pierw-
szą część prac przewidzianych 
w projekcie konserwatorsko-bu-
dowanym: wykonano całość robót 
związanych z rozbiórką obiektu, 
część robót konserwatorskich (ga-
zowanie elementów drewnianych 
zakwalifikowanych do ponownego 
montażu/flekowania, żelowanie 
preparatem owadobójczym, ułoże-
nie budulca na przekładkach i bu-
dowę zadaszenia zabezpieczającego 
przed czynnikami atmosferyczny-
mi), a także pierwszy etap prac fun-
damentowych. 

Rok 2022 będzie o wiele pręż-
niejszy, jeśli chodzi o tempo i zakres 
prowadzonych prac. Kujawsko-Po-
morski Wojewódzki Konserwator 
Zabytków przyznał nam 30 tys. zł 
wsparcia, Biuro Dziedzictwa Naro-
dowego Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Kujawsko-Pomor-
skiego – kolejne 20 tys. zł. Dzięki 
tym środkom udało się już wyko-
nać drugi etap robót fundamen-
towych oraz renowację komina – 
wykonawcą tych prac była Firma 
Handlowo-Usługowa AL-BUD 
Wojciecha Dulczewskiego z Czer-
nikowa.

Znaleźliśmy się także na liście 
dotacji Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego, gdzie przy nazwie 
włęckiego przedsięwzięcia widnieje 
kwota dofinansowania równa 242 
tys. zł. Na potrzeby spożytkowania 
tej kwoty wyodrębniliśmy pierwszy 
etap ciesielski, przeprowadziliśmy 
postępowanie przetargowe i wyło-
niliśmy już najkorzystniejszą ofer-
tę, jednak prawdopodobnie czeka 
nas jeszcze długie oczekiwanie na 
jej analizę ze strony ministerstwa, 
co może negatywnie rzutować na 
termin realizacji. Pozostajemy jed-
nak dobrej myśli, a perspektywa ze-
stawienia drewnianych elementów 
poddanych renowacji z materiałem 
zrekonstruowanym w jedną całość 
rozbudza ciekawość.

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

Przemysław Pujer

Włęcka chata wraca do świetności



7 KWARTALNIK SAMORZĄDOWY GMINY CZERNIKOWO

W 231. rocznicę uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja – jed-
nego z pierwszych tego 

typu aktów na świecie – w Czerni-
kowie upamiętniono to wydarzenie 
mszą świętą, uroczystym pocho-

dem oraz złożeniem kwiatów pod 
Pomnikiem Niepodległości.

Organizatorami wydarzenia 
była Gmina Czernikowo oraz Sto-
warzyszenie Związek Jaszczurczy. 
Mszę Świętą za Ojczyznę koncele-

browali proboszcz czernikowskiej 
parafii ks. Krzysztof Graczyk oraz 
jej wikariusz, ks. Damian Donde-
rowicz. Po mszy, w asyście Gmin-
nej Orkiestry Dętej oraz pocztów 

sztandarowych, uczestnicy uroczy-
stości dumnym pochodem poma-
szerowali do Parku 700-lecia. Tam 
delegacje mieszkańców, instytucji, 
lokalnych organizacji i stowarzy-
szeń złożyły kwiaty, po czym na-

stąpiła część artystyczna, z krótkim 
koncertem orkiestry oraz wspól-
nym śpiewem patriotycznych pie-
śni.

Przemysław Pujer

Uroczyste obchody Święta 
Narodowego Trzeciego Maja

Gminne obchody Dnia Strażaka
Z okazji święta strażaków – 

Dnia św. Floriana - w sobo-
tę 21 maja 2022 r. druhowie 

z wszystkich gminnych jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
uczestniczyli w gminnych obcho-
dach Dnia Strażaka.

Uroczystości rozpoczęły się 
zbiórką na placu przed budynkiem 
OSP Czernikowo, po której nastąpił 
przemarsz szeregów strażackich do 
kościoła parafialnego pw. Św. Bar-
tłomieja Apostoła w Czernikowie, 
gdzie o godz. 13:00 ks. kan. dr hab. 
Krzysztof Graczyk odprawił mszę 
świętą w intencji strażaków. Pro-
boszcz podziękował druhom z tere-
nu gminy za dobrą współpracę, za 
bezinteresowną pomoc okazywaną 
potrzebującym i niezwykłe zaanga-
żowanie w życie lokalnych społecz-
ności oraz postępowanie w myśl 
zasady „Bogu na chwałę, ludziom 
na pożytek”.

Po Mszy Świętej, w auli Szkoły 
Muzycznej w Czernikowie odbyło 
się wręczenie medali i odznaczeń 
zasłużonym strażakom. Obchody 
uświetniła swym występem Gmin-
na Orkiestra Dęta, która zagrała 
zarówno podczas przemarszu, jak 
i podczas mszy, wyrażając w ten 
sposób naszą i swoją wdzięczność 
za strażacką służbę.

Raz jeszcze wszystkim Druh-
nom i Druhom z jednostek Ochot-
niczej Straży Pożarnej Gminy Czer-
nikowo składamy najserdeczniejsze 
podziękowania za nieustającą goto-
wość niesienia pomocy i zaangażo-
wanie.

Oczyszczalnie ścieków z oczy-
wistych względów zwykle 
lokalizowane są z dala od 

centrów miejscowości i pozostają 
nieodstępne postronnym. Czerni-
kowski obiekt co prawda nie leży na 
peryferiach, ale też „nie zwraca na 
siebie uwagi”. Ze względów wizu-
alnych – paradoksalnie - to wielka 
szkoda, bo gminna oczyszczalnia 
jest inna, niż wszystkie.

A to za sprawą florystycznych 
talentów, pasji i ogrodniczej pracy 
konserwatora Krzysztofa Górec-
kiego. Dzięki niemu czernikow-

ska oczyszczalnia ścieków to nie 
tylko procesy technologiczne - to 
również dbałość o jej teren tak, by 
o środowisku przypominała nie 
tylko z definicji, ale także z zadba-
nego, zielono-kwietnego wyglądu. 
Pięknym funkiom, tawułom i wy-
szukanym odmianom róż Krzysz-
tof poświęca wiele wolnych chwil. 
Jeżeli oczyszczalnia w waszej wy-
obraźni stanowi synonim brudu - 
koniecznie musicie przespacerować 
się ul. Polną, wzdłuż torów. Jest na 
co popatrzeć!

Przemysław Pujer

Oczyszczalnia 
niczym ogród
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Nasi Ukraińscy goście po-
woli urządzają swoje życie 
od nowa. Część wróciła do 

kraju, część wyruszyła dalej szukać 
swojego miejsca na ziemi… Ale 
są też osoby, które zadomowiły się 
w Czernikowie.

Wspólnie z nimi realizujemy 
nowy projekt „Świetlica integra-
cyjna Barwy Pomocy Kolory Wo-
lontariatu”, który sfinansowano ze 
środków Narodowego Instytutu 
Wolności – Centrum Rozwoju Spo-
łeczeństwa Obywatelskiego w ra-
mach Rządowego Programu Roz-
woju Organizacji Obywatelskich na 
lata 2018-2030 PROO. W ramach 
projektu odbywają się zajęcia spor-
towe, integracyjne, terapeutyczne 
i kreatywno-plastyczne. Cieszymy 
się, że wspólne zajęcia sprawiają, że 
lepiej poznajemy się i rozumiemy 
swoje potrzeby i możliwości.

W czasie pandemii bardzo stęsk-
niliśmy się za spotkaniami z Wami, 
a początek lata to świetna okazja, by 
znowu ruszyć na pikniki i festyny. 
Z przyjemnością wzięliśmy udział 
w Międzygminnym Rajdzie Rowe-
rowym. To było kolejne spotkanie 
ze Stowarzyszeniem Kurs na Obro-
wo i aktywny wypoczynek, tym ra-
zem w Osieku nad Wisłą. Połowa 
czerwca to z kolei zaproszenie od 
sołtysa Jana Jeżewskiego na piknik 
rodzinny w Głogowie. To była su-
per zabawa! Mnóstwo konkursów 
sportowych dla dzieci, tańce inte-
gracyjne, bańki mydlane, warszta-
ty kreatywne, sklepik charytatyw-
ny, losy, ukraińskie lalki-motanki 
i wiele, wiele innych atrakcji. Bar-
dzo dziękujemy za zaproszenie.

Obok festynów i imprez w ple-
nerze rozwijamy sklepik charyta-
tywny, w którym znajdziecie mnó-

stwo ciekawych rzeczy. Dochód ze 
sprzedaży pomaga nam spełniać 
marzenia podopiecznych i realizo-
wać projekty fundacji. Zaglądajcie 
zatem na www.e-charytatywny.pl 
i róbcie dobre zakupy. Cały czas 
trwa też zbiórka nakrętek z prze-
znaczeniem na cele charytatywne. 
Już wkrótce ogłosimy związany 
z tym tematem konkurs więc bądź-
cie czujni. Zaglądajcie do naszego 
biura i na stronę internetową, od-
wiedzajcie Facebooka i Instagram. 
Znajdziecie tam aktualności i za-
proszenia na bieżące wydarzenia.

Zapraszamy też chętnych do 
włączenia się w wolontariat. Wy-
starczy zadzwonić lub napisać 
i umówić się na spotkanie. Serdecz-
nie zapraszamy!

Ewa Madej

Barwne lato!

Czernikowskie Stowarzy-
szenie Czyż-nie pozyskało 
środki z Budżetu Obywa-

telskiego Powiatu Toruńskiego na 
Wioskę Średniowieczną w Stekli-
nie, a z projektu Gminnej Biblio-
teki Publicznej razem ze szkołą 
pozyskaliśmy środki (9 tys. zł) na 
warsztaty plastyczne, teatralne, fil-
mowe oraz taneczne dla uczniów 
w zakresie edukacji „słowiańskiej”. 
Przygotowaliśmy też ze szkołą Dni 
Słowiańskie (20-21 czerwca) - wio-
skę średniowieczną z warsztatami 
i stanowiskami na grodzisku Ste-
klin-Niedźwiedź, poza kilkunasto-
ma stanowiskami warsztatowymi 
(łuczniczy, szkutniczy, wikliniarski, 
zielarski, motankowy, rysunkowy, 
rzeźbiarski, ceramiczny, zdobniczy, 
taneczny, gier i zabaw, wioślarski, 
mincerski) były pokazy walki wo-
jów, wioska Wikingów oraz wioska 
Słowian.

Członkowie stowarzyszenia 
rozpisali projekt wsparcia dla 
uczniów z Ukrainy i pozyskali od 
Fundacji Przystań Świętego Mi-
kołaja 30 tysięcy zł. na wspólne 
działania. Dzieci mają zajęcia in-
tegracyjne, plastyczne, poznają 
najbliższy teren, zajęcia z psycho-
logiem i zajęcia z języka polskie-
go. Otrzymały wyprawki. Byliśmy 
na kilku wycieczkach po gminie, 
odwiedziliśmy szkoły, leśniczówkę 
w Wąkolu, dwór i park w Steklinie, 
Trutowo, byliśmy w Bobrownikach 
i w Nieszawie, w Muzeum Menoni-
tów w Małej Nieszawce podczas dni 
otwartych skansenu, w aquaparku 
Olender, w Toruniu, Gdyni i Gdań-
sku, w Łodzi, w skansenie w Kłób-
ce; integrowaliśmy się w Wilczych 
Kątach, Największą formą integra-
cji jest „akcja letnia” – współorga-
nizowany z OSP oraz ZHP dziewię-
ciodniowy obóz stały.

Cztery klasy wyjechały w kwiet-
niu na wycieczkę do Torunia w ra-
mach nagrody za udział w akcji cha-
rytatywnej „Czyż nie warto zostać 
św. Mikołajem”. Część pozyskanych 
funduszy z kwesty przeznaczono 
na wycieczki, część na zimowisko 
z wycieczką, część na pomoc Ukra-
inie, na akcję letnią, na grodzisko 
w Steklinie Niedźwiedziu, część na 
zakup nagród w konkursach pla-
stycznych, recytatorskich i literac-
kich oraz wiedzy o AK.

Pozyskaliśmy również fundusze 
w Fundacji „Wisła wciąga” - zro-
biliśmy warsztaty z plecenia pło-
tu, imprezę „Wisła Wciąga Włęcz” 
z zespołami ludowymi i KGW. 
Pozyskaliśmy także granty na po-
wiatowe warsztaty teatralne, eko-
logiczno- przyrodnicze, konkurs 
szachowy i wycieczkę „Klejnoty 
Powiatu Toruńskiego”. 

Dariusz Chrobak

Czyż-nie warto ze Stowarzyszeniem Czyż-nie?

W ramach inicjatywy oddol-
nej „Warsztaty słowiańsz-
czyzny dla uczniów kół 

zainteresowań" i projektu Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Czerniko-
wie „Cztery pory roku w kulturze 
dawnych Słowian”, dofinansowa-

nego ze środków Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego, 
w ramach realizacji Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa 
2.0 na lata 2021-2025, uczniowie 
Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa 
Kamila Baczyńskiego w Czerniko-

wie uczestniczyli w licznych pre-
lekcjach, warsztatach i pokazach 
Słowiańskich.

Projekt rozpoczęliśmy z przytu-
pem. Były prelekcje o Słowianach, 
mitach, bogach, obyczajach, pre-
zentacje multimedialne, nauka tań-

ca, warsztaty o zielarstwie i zioło-
lecznictwie z szeptuchą, warsztaty 
krawieckie, warsztaty inscenizacji 
słowiańskich. Uczniowie mieli lek-
cje biblioteczne, historyczne o Sło-
wianach, malowali, lepili bogów na 
potrzeby filmu. Powstały filmy z in-

scenizacji i film w technice anima-
cji poklatkowej. Zredagowaliśmy 
folder z pracami uczniów (nasz 
bestiariusz). Za nami finał – Dni 
Słowiańskie w szkole i w grodzisku 
Steklin-Niedźwiedź.

Dariusz Chrobak

Warsztaty słowiańszczyzny dla uczniów
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Wielkimi krokami wkra-
czamy w okres waka-
cyjnych przygód. Letnia 

Biblioteka jest przestrzenią anima-
cyjno-kulturalną, w której można 
wypożyczyć książki, pograć w gry 
planszowe, odpocząć na leżakach 
i porozmawiać o literaturze w cza-
sie wakacji. Dzieci nie będą się nu-
dzić, gdyż biblioteka przewidziała 
dla nich szereg warsztatów i zabaw, 
m.in. wycieczkę do Torunia. 

Okres przedwakacyjny był bar-
dzo pracowity. W ramach projektu 
„Cztery pory roku w kulturze daw-
nych Słowian”, dofinansowanego 
przez Narodowe Centrum Kultury 
w ramach realizacji Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa 
2.0 na lata 2021-2025, Biblioteka 
wspólnie z partnerami i beneficjen-
tami zorganizowała liczne wyda-
rzenie edukacyjno-animacyjne dla 
dzieci i dorosłych. 

6 maja  mieszkańcy Gminy Czer-
nikowo mogli uczestniczyć w kon-
cercie Orkiestry Wojskowej z To-
runia. W ramach przedsięwzięcia 
odbył się konkurs plastyczny „Hi-
storia obrazem malowana”. W trak-
cie warsztatów „Ogniem malowane 
– słowiańskie naczynia gliniane”, 
po ciekawym wprowadzeniu w taj-
niki tworzenia ceramiki przez dr 
Aleksandra Paskala z Wydziału 
Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mi-
kołaja Kopernika, uczestnicy zajęć 
z łatwością przystąpili do lepienia 
z masy ceramicznej. Powstały prze-
piękne: miseczki, rzeźby i symbole 
słowiańskie, które zostały wypalo-
ne a następnie pomalowane szkli-
wem do ceramiki raku. 

4 czerwca na boisku szkolnym 
w Czernikowie odbył się Festiwal 
Kultury Słowiańskiej, który został 
zorganizowany przez Gminną Bi-
bliotekę Publiczną w Czernikowie. 
W trakcie Festiwalu staraliśmy się 
przybliżyć dawne tradycje i zwy-
czaje Słowian. Z Fundacją Brama 
Epok przenieśliśmy się do słowiań-
skiej osady, aby uczestniczyć w licz-
nych warsztatach, turnieju łuczni-
czym i podglądać codzienne życie 
naszych przodków. Dzieci tworzyły 
m.in. słowiańskie laleczki – motan-
ki. Słowiański skryba uczył pisania 
na tabliczkach i papierze czerpa-
nym. W Osadzie Czernikowskiej 
swój warsztat rzemieślniczy miał 
garncarz, zielarka, grupa wcze-
snośredniowieczna Gungnir z kraj-
kami, plecionkarka oraz dawny 
rzemieślnik –Mincerz Fordoński, 
który opowiadał o historycznych 
monetach. W trakcie warsztatów 
zielarskich Ludmiła z Fordońskich 
Czarownic opowiedziała nam, jakie 
zioła chroniły naszych przodków 
przed złem i czarami, a którymi 
leczono rany i wszelkie dolegliwo-
ści. Oprócz licznych warsztatów, 

gier i zabaw odbywały się pokazy 
i walki wojów. Gościliśmy Druży-
nę Wojów Sleipnir oraz Drużynę 
Książęcą „Piastun”, znaną także, 
jako Fundacja Miłośnicy historii 
Polski – Piast”. Szereg atrakcji i gier 
dla dzieci zapewniła nam również 
Alicja, Jacek, Mieszko i Sambor 
z „Własnoręcznie po naszemu - 
Kram Lizard”. Machiny oblężnicze 
w mniejszej skali zagwarantowały 
nam podróż w czasie poprzez za-
bawę. Główną atrakcją wydarzenia 
była inscenizacja oblężenia osady 
oraz średniowieczny pokaz piro-
techniczny. O zachodzie słońca od-
był się zapierający dech w piersiach 
pokaz ogniowy z wykorzystaniem 
pyłu bursztynowego w wykonaniu 
Adama z Stowarzyszenia Wspie-
rania Aktywności Lokalnej „Kuź-
nia Pruska”. W trakcie wydarzenia 
odbywały się również prelekcje na 
temat życia dawnych Słowian: „Mi-
tologia, czyli o wierzeniach i ma-
gii u Słowian”,  „Świat zamknięty 
w rzeczach, czyli kultura material-
na”, „Świat zamknięty w obycza-
jach, czyli kultura niematerialna„ 
oraz „Wojna i waleczność, jako tryb 
życia”. W trakcie Festiwalu o nasze 
podniebienia i dobre samopoczucie 
zadbało Rumiane Jabłko - swojskie 

specjały. 
7 czerwca uczniowie wszyst-

kich szkół podstawowych z terenu 
gminy Czernikowo uczestniczyli 
w warsztatach zorganizowanych 
w ramach inicjatywy oddolnej 
,,Kultura Słowian. Śladami histo-
rii Czernikowa i okolic”. W trakcie 
gry edukacyjnej i warsztatów pla-
stycznych spotkaliśmy się z Czyrz-
nikiem, wojem Samborem ze Ste-
klina, Heleną z Sumińskich herbu 
Bróg, Brygidą Nałęcz, Stanisławem 
Szydłowskim oraz Janiną Sowiń-
ską. W podróż po różnych epokach 
zabrali nas członkowie Fundacji 
Brama Epok. Po wysłuchaniu pre-
lekcji o życiu  dawnych Słowian 
i poznaniu historii herbu naszej 
gminy uczniowie  ozdabiali breloki 
z koroną z herbu Czernikowa. 

15 czerwca w Parku 700-lecia 
zorganizowaliśmy Noc Kupały, jed-
no z najbardziej znanych słowiań-
skich świąt związanych z letnim 
przesileniem. W jej trakcie starali-
śmy się przybliżyć dawne tradycje 
i zwyczaje Słowian. Panny wypla-
tały piękne wianki oraz tworzyły 
słowiańskie talizmany szczęścia. 
Maria Śmiechowska opowiedziała 
nam, jakie zioła chroniły naszych 
przodków przed złem. Wspólnie 

tworzyliśmy kadzidła z polnych ziół 
i chwastów. Mieszkańcy Czerniko-
wa uczestniczyli również w warsz-
tatach rękodzielniczych „Plecionki 
na brzozie”, tworząc przepiękne 
ozdoby ze sznurka. Dzieci brały 
udział w grze terenowej „W poszu-
kiwaniu kwiatu paproci”. Podczas 
gry dzieci poznały tradycje, ob-
rzędy i legendy związane z Nocą 
Kupały. Główną atrakcją wydarze-
nia była inscenizacja „O począt-
ku świata” w wykonaniu uczniów 
Szkoły Podstawowej w Czerniko-
wie oraz koncert zespołu „Tales of 
the Woods”, który przeniósł nas do 
świata natury i magii. Na zakoń-
czenie Nocy Kupały puszczaliśmy 
wianki na wodzie.

W dniach 20-21 czerwca w ra-
mach inicjatywy lokalnej „Warszta-
ty Słowiańszczyzny dla uczniów kół 
zainteresowań” odbyły się Dni Sło-
wiańskie w Szkole Podstawowej im. 
K.K. Baczyńskiego w Czernikowie 
oraz w grodzisku Steklin-Niedź-
wiedź. Uczniowie i mieszkańcy 
Gminy Czernikowo uczestniczyli 
w licznych pokazach i warszta-
tach. Maria Śmiechowska przybli-
żyła starą tradycję motania lalek 
słowiańskich, Sara Orzechowska 
poprowadziła warsztaty z tańców 

słowiańskich, natomiast Joanna 
Piecyk wspólnie z dziećmi tworzyła 
przepiękną biżuterię ze słowiań-
skimi symbolami. Kram Rosławy 
przeprowadził warsztaty tkackie. 
Pani Martyna nauczyła dzieci two-
rzyć m.in. krajki na bardku oraz 
sznureczki na lucetach. Oprócz 
warsztatów tkackich Kram Rosławy 
opowiadał o słowiańskich wojow-
nikach i poprowadził zajęcia z fech-
tunku na piankowe miecze. W gro-
dzisku Steklin-Niedźwiedź Joanna 
Kalenik i Agnieszka Gąsiorowska 
z Fundacji Brama Epok pokazały 
dzieciom i młodzieży, jak wyglądało 
życie we wczesnym średniowieczu. 
Przeprowadziły warsztaty z wzor-
nictwa, ornamentyki strojów oraz 
codziennego życia Słowian. Funda-
cji towarzyszyła również Drużyna 
spod Starych Dębów, która przygo-
towała pokaz walki. Dni Słowiań-
skie poprzedzone były warsztatami 
z tańca, animacji poklatkowej, zaję-
ciami teatralnymi oraz krawiecki-
mi z szycia i projektowania strojów 
słowiańskich. W ramach inicjatywy 
lokalnej uczniowie Zespołu Szkół 
w Czernikowie uczestniczyli m.in. 
w prelekcji poświęconej wierze-
niom Słowian. Andrzej Szalkow-
ski – dyrektor Muzeum Ziemi Do-
brzyńskiej w Rypinie, opowiedział 
nam mit o powstaniu świata oraz 
przybliżył bóstwa słowiańskie.

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Czernikowie, oprócz działań 
związanych z realizacją projektu 
„Cztery pory roku kulturze daw-
nych Słowian”, zorganizowała 
również spotkanie autorskie z Ro-
bertem Małeckim, autorem bestsel-
lerowych powieści kryminalnych 
w ramach Dyskusyjnego Klubu 
Książki. W Tygodniu Bibliotek 
2022 „Biblioteka - świat w jed-
nym” gościliśmy dzieci ze żłobka 
,,Bajkowa Kraina”. 11 maja w auli 
Szkoły Muzycznej spotkaliśmy się 
z Małgorzatą Swędrowską, autor-
ką książek dla dzieci oraz koncep-
cji czytania wrażeniowego. W Filii 
w Mazowszu odbyły się zajęcia dla  
uczniów klasy I i II Szkoły Pod-
stawowej. W Bibliotece w Osówce 
prowadzone były warsztaty pla-
styczno-literackie dla dzieci. Gmin-
na Biblioteka Publiczna w Czerni-
kowie po raz kolejny przyłączyła 
się również do ogólnopolskiej akcji 
społeczno-edukacyjnej ,,Żonki-
le”, organizowanej przez Muzeum 
Historii Żydów Polskich ,,POLIN” 
w Warszawie, mającej na celu upa-
miętnienie rocznicy powstania 
w getcie warszawskim. Biblioteka 
prężnie współpracuje z Klubem 
Senior+ w Czernikowie. Wspólnie 
tworzyliśmy wielkanocne palmy, 
rozmawialiśmy o literaturze, robili-
śmy gliniane naczynia.

Magdalena Seweryn

Śladami Słowian z Gminną 
Biblioteką Publiczną
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Dobiegł końca egzaminacyj-
ny maraton w Technikum 
i Branżowej Szkole w Czer-

nikowie, który rozpoczął się eg-
zaminami maturalnymi w maju, 
a zakończył tuż przed końcem roku 
szkolnego. Na oficjalne wyniki 
musimy jeszcze zaczekać, ale już 
wiadomo, że z egzaminów zawodo-
wych, teoretycznych i praktycznych 
w technikum osiągnęliśmy 94 % 
zdawalności. Jest to ogromny suk-
ces naszej szkoły i gratulacje należą 
się naszym uczniom. Do egzami-
nów podeszło 69 uczniów techni-
kum i 23 uczniów branżowej szko-
ły. Wszyscy uczniowie technikum 
podeszli do egzaminu maturalnego. 
Po klasyfikacji końcoworocznej 
technikum do stypendium Preze-
sa Rady Ministrów wytypowano 
Eryka Polanowskiego i Aleksandrę 

Kuźmińską, o stypendium starosty 
toruńskiego może się ubiegać sied-
mioro uczniów. 10 uczniów branżo-
wej szkoły otrzymało stypendium 
wójta, a 48 uczniów otrzymało sty-
pendium szkolne. 

Rekordowa jest rekrutacja do 
Technikum i Branżowej Szkoły 
na rok szkolny 2022/23, podczas 
której złożono już ponad 100 po-
dań (w ubiegłym roku podań było 
60). Popularnością cieszą się nowo 
otwarte kierunki: technik spedytor 
i technik programista. Duże zainte-
resowanie jest też Branżową Szkołą 
I Stopnia w Czernikowie.

W ramach realizowanego pro-
jektu z funduszy unijnych „Rozwój 
kształcenia zawodowego w Tech-
nikum i branżowej szkole w Czer-
nikowie – nowe spojrzenie”, 49 
uczniów technikum rozpocznie 

wakacyjny staż uczniowski, za 
który otrzymają odpowiednie sty-
pendium, a 20 uczniów rozpocz-
nie nieodpłatnie kurs prawa jazdy. 
W ramach tego projektu doposa-
żone zostaną pracownie specjali-
styczne do spedycji i informatyki 
za kwotę 238 000 zł - od września 
szkoła będzie jeszcze bardziej no-
woczesna. Przygotowywane są też 
darmowe kursy dla uczniów: kurs 
kosmetyczny, kurs barmański, kurs 
obsługi wózków widłowych, kurs 
kas fiskalnych, kurs z obsługi apli-
kacji logistyczno-spedycyjnych, 
kurs programowania i sieci kompu-
terowych.

Od września uczniowie klas 
pierwszych mają skorzystać też 
z dodatkowych zajęć z matematyki 
i języka angielskiego. 

Andrejus Sivickis

Wysoka zdawalność egzaminów zawodowych

W dniu 6 maja 2022 roku 
Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Czernikowie 

zorganizowała dla mieszkańców 
Gminy Czernikowo koncert Orkie-
stry Wojskowej z Torunia. W trak-

cie koncertu wysłuchano utworów 
patriotycznych, rozrywkowych, 
a także muzyki filmowej i mu-
sicalowej. Wspólnie z Orkiestrą 
Wojskową wystąpili Aleksandra 
Daukszewicz, Michał Kondyjowski 
oraz Mateusz Wiśniewski

Koncert zrealizowany został 
w ramach projektu „Cztery pory 
roku w kulturze dawnych Słowian”, 
dofinansowanego przez Narodo-
we Centrum Kultury w ramach 
realizacji Narodowego Programu 

Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 
2021-2025.

W ramach przedsięwzięcia za-
prosiliśmy uczniów klas IV – VI 
szkół z terenu gminy Czernikowo 
do udziału w konkursie plastycz-
nym „Historia obrazem malowana”. 

Celem konkursu była m.in. pro-
mocja czytelnictwa, edukacja pa-
triotyczna i obywatelska młodzieży, 
pielęgnowanie polskości i idei nie-
podległości oraz tradycji narodo-
wych w naszej Małej Ojczyźnie.

GBP/UG

Koncert Orkiestry Wojskowej z Torunia



11 KWARTALNIK SAMORZĄDOWY GMINY CZERNIKOWO

W dniu 5 czerwca na strzel-
nicy w Rybieńcu odby-
ło się strzelanie z broni 

sportowej w wykonaniu członków 
Stowarzyszenia Związek Jaszczur-
czy i uczniów szkół z gminy Czer-
nikowo. Do niedawna mówiono, 
że posługiwanie się bronią palną 
to męska rzecz, jednak dziewczęta 
w niczym nie ustępowały chłop-

com. Również strzelały pewnie 
i celnie. 

Samodzielnie załadowana przez 
każdego strzelca broń, gotowa do 
oddania strzału, wywoływała nie-
małe przeżycie. Dreszczyk emocji 
odczuwał każdy. Dla jednych po 
raz pierwszy w życiu, dla innych 
był przypomnieniem dawniejszych, 
wojskowych doświadczeń. Wyjazd 

uważamy za bardzo udany pod każ-
dym względem, powąchaliśmy pro-
chu i ostrzelaliśmy się. Uważamy, 
że umiejętność posługiwania się 
bronią powinien posiadać każdy. 
Poza tym strzelectwo jest atrakcyj-
nym sportem. Precyzyjne trafianie 
w cel daje dużą satysfakcję. Strze-
lectwo to wymagająca dyscyplina 
sportowa, która pojawiła się na 
Igrzyskach Olimpijskich już w 1896 
roku. Polska ma tu spore osią-
gnięcia, a szczególnie nasze panie. 
Warto o tym pamiętać. Oczywi-

ście nie można zapomnieć również 
o stronie praktycznej doskonale-
nia umiejętności w tym zakresie. 
Może obudziliśmy też jakiś talent 
na miarę przyszłego, olimpijskiego 
mistrza? A może ktoś zapragnie 
w przyszłości z bronią pracować 
i zostanie uczniem szkoły mundu-
rowej, a później zawodowym żoł-
nierzem lub policjantem? Być może 
nasz wyjazd pomoże w uzyskaniu 
odpowiedzi na to pytanie.

Za wszystkie atrakcje strzelec-
kie i pozytywne doświadczenia 

dziękujemy Ośrodkowi Szkole-
nia Strzeleckiego RYBIENIEC, 
dzięki któremu młodzież szkolna 
oddała serię strzelań bezpłatnie. 
Szczególne podziękowania kieru-
jemy do instruktora strzeleckiego, 
przedstawiciela Polskiego Związku 
Strzeleckiego, profesora Tomasza 
Kozłowskiego - naszego dobrego 
ducha i pomysłodawcę podjęcia 
tematyki szkolenia strzeleckiego. 
Dziękujemy wójtowi gminy Czer-
nikowo Tomaszowi Krasickiemu za 
udostępnienie autokaru. Tematykę 
strzelecką będziemy rozwijali na 
kolejnych wyjazdach i spotkaniach 
szkoleniowych.

Tomasz Lewandowski

42-osobowy oddział czernikowskich 
strzelców zaliczył szkolenie strzeleckie

Po wielu miesiącach wytę-
żonej, ciężkiej pracy, od 22 
kwietnia 2022 r. placówka 

oświatowa w Makowiskach może 
się szczycić nazwą Szkoła Podstawo-
wa im. Przyjaciół Ziemi w Makowiskach. 
Uroczystość nadania imienia to 
wyjątkowe, niepowtarzalne chwile 
i moment przełomowy w historii 
szkoły. Posiadamy sztandar, będący 
symbolem wartości, łączący kolej-
ne pokolenia naszych wychowan-
ków, pracowników oraz całą spo-
łeczność lokalną. 

Dyrekcja, nauczyciele i pra-
cownicy szkoły pragną podzięko-
wać wszystkim, którzy pomogli 
osiągnąć ten cel, okazali swoje 
wsparcie finansowe, jak i bezcen-
ną ludzką życzliwość, zrozumienie 
i zainteresowanie. Miło było gościć 
w murach szkoły wszystkich, któ-
rzy zechcieli cieszyć się tym wyda-
rzeniem.

Podejście do patrona i nowych 
wyzwań najlepiej obrazuje cytat 
z „Małego Księcia” Antoine de Sa-
int-Exupery’ego: 

„– Jeśli chcesz mieć przyjaciela, 
oswój mnie!

– A jak to się robi? – spytał Mały 
Książę.

– Trzeba być bardzo cierpliwym. Na 
początku siedzisz w pewnej odległo-
ści ode mnie, ot tak, na trawie. Będę 
spoglądać na ciebie kątem oka, a ty 

nic nie powiesz. Mowa jest źró-
dłem nieporozumień. Lecz każdego 

dnia będziesz mógł siadać trochę 
bliżej…”.

Ważne dwa słowa - przyjaciel 
i ziemia - nabierają szczególnego 
znaczenia dzisiaj, kiedy nasz spokój 
i pokój są tak bardzo zagrożone. 
Tracące dziś swoją wartość, coraz 
rzadziej funkcjonujące w życiu sło-
wo przyjaźń ma być wyzwaniem, 
celem, do którego chcemy się zbli-
żać mając świadomość trudnej dro-
gi, potknięć, ale też tego, że jest to 
możliwe - wystarczy dać się oswo-
ić, mieć cierpliwość. Mały Książę 
mówi „oswój mnie”, poznaj mnie, 
zechciej polubić. W świecie zwie-
rząt oswajanie to wygaszanie lęku, 
poczucia zagrożenia przed człowie-
kiem. Dla nas, ludzi, największym 
zagrożeniem jest drugi człowiek. 
A często zaczyna się od tego, o czym 
mówi też Mały Książę: „mowa jest 
źródłem nieporozumień”, potem 
dochodzą czyny i tak nakręca się 
spirala zła. Jesteśmy optymistami, 
wierzymy, że tak ważnemu słowu, 

jak przyjaźń, da się przywrócić wła-
ściwy sens i znaczenie. 

„Miejcie nadzieję…” to tytuł 
ostatniego koncertu wspierające-
go Ukrainę, współorganizowanego 
przez naszą szkołę. Te słowa to cy-
tat z wiersza Adama Asnyka. Miej-
my też odwagę, przestańmy własną 
pieścić się boleścią, żeby zawalczyć 
o to, by słowo przyjaźń nie było 
kolejnym z pięknych słów wycho-
dzących z użytku lub tylko pustym 
frazesem. 

A co to znaczy być ,,Przyjacie-
lem Ziemi”…? Zapewne nasuwa-
ją się Państwu dosyć oczywiste 
skojarzenia, związane z ekologią 
i zaangażowaniem w tak ważną 
współcześnie ochronę środowiska; 
z podróżami i odkrywaniem świa-
ta. Chcielibyśmy jednak, aby 
w naszym wydaniu Przyjaciel Zie-
mi znaczył więcej. Z jednej strony 
jesteśmy obywatelami świata, ale 

też czujemy się mocno związani 
z tym, co lokalne, z naszymi korze-
niami, naszą historią, tym, co nas 
ukształtowało i dzięki czemu jeste-
śmy w takim, a nie innym miejscu.

 Słowo ,,przyjaźń” zobowiązu-
je – mamy tego świadomość. Pra-
gniemy być otwarci na świat, na 
innych ludzi, a jednocześnie pielę-
gnować w sobie tradycje i wartości. 
Patrzymy z nadzieją w przyszłość, 
ale nie zapominamy o przeszłości. 
Bądźmy zatem przyjaciółmi Zie-
mi w różnorakim rozumieniu tych 
słów – społecznym, kulturowym, 
geopolitycznym, międzyludzkim. 

Wybór patrona i związane z nim 
przedsięwzięcia zbiegły się z nieła-
twym czasem nauki zdalnej. Mimo 
to organizowaliśmy wirtualne po-
dróże, spotykając się w nich z cie-
kawymi ludźmi, wspieraliśmy akcje 
charytatywne, zadbaliśmy o rozwój 
naszych uczniów, zachęcając ich do 

udziału w konkursach (literackich, 
plastycznych, językowych, fotogra-
ficznych i innych), w projektach, 
pomagaliśmy zwierzętom, jak rów-
nież uświadamialiśmy uczniów, jak 
ważna jest ochrona naszej planety 
i różne aspekty zdrowego i świado-
mego stylu życia. Nie zapominali-
śmy też o zachowaniu równowagi 
psychicznej – dzięki koncertom 
i wyjazdom staraliśmy się powró-
cić do normalności, a przy okazji 
pomagać. Mistrz bajek Ignacy Kra-
sicki tak puentował jedną z nich: 
,,Umiej być przyjacielem, znaj-
dziesz przyjaciela!”. 

Dziękujemy też krakowskim Ar-
tystom, od których otrzymaliśmy 
prezent w postaci hymnu naszej 
szkoły (tekst –Sergiusz Orłowski, 
muzyka –Paweł Pierzchała).

Piotr Buczyński

Szkoła w Makowiskach z Patronem i sztandarem
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W dniu 1 marca obcho-
dzono dzień pamięci 
Żołnierzy Wyklętych 

- żołnierzy podziemia antykomu-
nistycznego, niepodległościowego, 
którzy walczyli przeciwko sowiec-
kiemu okupantowi po zakończeniu 
II wojny światowej. Oni tracili ży-
cie, bo nie dali się złamać. Trzeba 
o nich mówić z dużym szacunkiem. 
Aby przybliżyć historię odwagi 
i poświęcenia tych ,,Leśnych Braci” 
uczniowie Szkoły Podstawowej im. 
H. Sienkiewicza kolejny raz wzię-
li udział w Gminnym Konkursie 
Plastycznym i Konkursie Wiedzy 
o Żołnierzach Wyklętych. Spośród 
wielu prac komisja konkursowa 
wyróżniła prace plastyczne Amelii 
Standarskiej i Jakuba Romanow-
skiego. Za bogatą wiedzę o żołnier-
zach podziemia niepodległościo-

wego zostali wyróżnieni Wojciech 
Cymerman i Wiktoria Kuczyńska.

1 maja uczniowie klasy pierw-
szej wzięli udział w spotkaniu z au-
torką książek dla dzieci Małgorzatą 
Swędrowską. Ciekawa prezentacja 
barwnych książeczek zachęcała do 
poszukiwania przygód ukrytych 
pomiędzy kartkami i uświadamia-
ła młodym czytelnikom, że czyta-
nie jest przyjemnością i wycieczką 
w ciekawe zakątki świata realnego 
i fantastycznego.

Dzięki środkom Rządowego 
Programu Laboratoria Przyszło-
ści została utworzona w naszej 
placówce profesjonalna pracow-
nia kulinarna, którą wyposażono 
w meblościankę i sprzęt kuchen-
ny, co umożliwi naukę gotowania 
i przyrządzania potraw oraz do-
skonalenia umiejętności planowa-

nia pełnowartościowych posiłków. 
Pierwszymi ,,kuchcikami” były 
dzieci z oddziału przedszkolnego. 
Pod okiem opiekunki upiekły prze-
pyszne ciasto. W ramach programu 
wyposażono placówkę także w no-
woczesny sprzęt audio – wideo, co 
pozwoli uczniom na dokumento-
wanie i prezentację własnych osią-
gnięć.

W kwietniu odbył się konkurs 
plastyczny pt. „Kartka dla senio-
ra”. Celem konkursu było uwrażli-
wienie uczniów na potrzeby osób 
starszych oraz powrót do tradycji 
obdarowywania kartkami. Kartki 
zostały przekazane osobom prze-
bywającym w Domu Pomocy Spo-
łecznej w Dobrzejewicach.

W maju przedszkolaki oraz 
uczniowie klasy I wybrali się do 
Gospodarstwa Edukacyjnego Ba-
baluda w Parowie Falęckiej. Dzieci 
wzięły udział w zajęciach Eduka-
cyjnych „Skąd się bierze mleko” 
oraz wykonały masło. Miały okazję 
poznać alpaki, kozy, owce i wiele 
innych zwierząt zamieszkujących 
wiejską zagrodę.

Zbliżają się wakacje. Jak ważne 
jest bezpieczeństwo, wiedzą wszy-
scy uczniowie naszej szkoły. Od-
byli oni szkolenie dotyczące obro-
ny przed niebezpiecznym psem. 
Na spotkaniu dowiedzieli się, jak 
zachować się podczas spotkania 
z czworonogiem i jak rozpoznać 
sygnały, które wysyła zwierzę, gdy 
chce zaatakować. Poznali pozycje, 
które należy przyjąć, gdy do ataku 

już dojdzie.
W lutym podsumowaliśmy pro-

jekt „Ułamkowe rewolucje”, finan-
sowany przez Fundację mBanku. 
Uczniowie rozwijali praktyczne 
umiejętności dotyczące zastosowa-
nia matematyki w życiu codzien-
nym. Dzieci budowały budżet dla 
rodziny, uwzględniały rachunki za 
prąd, wodę, gaz, wydatki na żyw-
ność. Porównywały ceny i gazet-
ki promocyjne różnych sklepów, 
przygotowywały także kosztorys 
remontu mieszkania. Tym samym 
wykonywały działania pamięciowe 
czy pisemne w zbiorze liczb wy-
miernych. Uczniowie analizowali 
także przepisy kulinarne pod kątem 
objętości produktów potrzebnych 
do przygotowania dań. 

W czasie całego semestru 
uczniowie uczestniczyli w zaję-
ciach projektowych z matematy-
ki „EU-GENIUSZ w świecie 3D”. 
Dzieci mierzyły się z problemami 
wykraczającymi poza schemat lek-
cji, uczyły się planowania, komu-
nikowania, rozwiązywały zadania 
w sposób twórczy. Zajęcia cieszy-
ły się dużym zainteresowaniem 
i pozwoliły uczniom nabyć nowe 
umiejętności i kompetencje, a tak-
że rozwinąć swoje zainteresowania. 
Zorganizowano i rozstrzygnięto 
konkurs na zaprojektowanie czyn-
ności dla robota. I miejsce zajęły 
grupy w składzie Filip Maślewski, 
Wojciech Cymerman i Lidia Roma-
nowska oraz Jagoda Karaś i Izabela 
Nowakowska.

22 czerwca uczniowie klasy V 
uczestniczyli w rajdzie rowerowym 
ze Steklina do Czernikowa, prze-
jeżdżając przez Steklin Kolonię, 
Osówkę i Witowąż do Czernikowa. 
Dzieci zapoznały się lub przypo-
mniały historię przydrożnych figu-
rek i krzyży. 

W maju mieliśmy finał akcji 
Kwiatek dla szkoły. Posadzone 
w październiku kwiaty cebulowe 
cieszą nasze oczy od początku wio-
sennych dni. W marcu 2022 zor-
ganizowaliśmy akcję charytatyw-
ną, z której dochód przekazano na 
zakup Apteczki dla Ukrainy w ra-
mach Polskiej Misji Medycznej. Ze-
braliśmy 225 zł, co pozwoliło na 
zakup jednej w pełni wyposażonej 
apteczki, która została przekazana 
w strefę działań wojennych. 

13 kwietnia uczciliśmy pamięć 
żołnierzy zamordowanych w Char-
kowie w 1940. Uczniowie klasy VII 
zorganizowali apel oraz uporząd-
kowali teren wokół Dębu Pamięci.

31 maja 2022 roku ucznio-
wie klas I – III byli na wycieczce 
w Toruniu. Odwiedzili Jump Are-
nę. Pobyt tam sprzyjał wyrabianiu 
nawyku aktywnego spędzania wol-
nego czasu, rozwijania zaintereso-
wania sportem, a przede wszystkim 
uświadomił dzieciom, iż skoki na 
trampolinie to nie tylko wspaniała 
zabawa, ale również doskonałe ćwi-
czenie dla mięśni nóg.

SP Steklin

Szkoła w Steklinie w II półroczu roku szkolnego

Nauczycielki ze Szkoły Pod-
stawowej im. T. Halika 
w Osówce Żaneta Wa-

chowska, Katarzyna Bejger i Marta 
Luberadzka w ramach innowacji 
pedagogicznej polegającej na re-
alizacji w praktyce treści zawar-
tych w podstawie programowej 
kształcenia ogólnego dla uczniów 
z niepełnosprawnością intelektual-
ną, w okresie od lutego do czerwca 
2022r. zrealizowały cykl wyjazdów 
do instytucji kulturalnych i miejsc 
użyteczności publicznej. 

Pierwsza wycieczka to podróż 

pociągiem do Torunia, zwiedzanie 
Starego Miasta, pamiątkowe zdję-
cia, zakupy i posiłek w restauracji 
McDonald’s. Kolejny wyjazd to wi-
zyta w Manufakturze Cukierków 
w Toruniu. W otoczeniu pięknych 
barw i słodkich zapachów odbył się 
pokaz wytwarzania słodyczy, prze-
prowadzony przez profesjonalnych 
karmelarzy, następnie każdy uczeń 
własnoręcznie wykonał własnego 
lizaka i otrzymał dyplom Małego 
Cukiernika, a na zakończenie pra-
cowitego dnia był czas na obiad 
w barze „Małgośka”.

Nasi uczniowie mieli także moż-
liwość kształtować swoją wrażli-
wość estetyczną poprzez aktywny 
odbiór sztuki teatralnej „Lalki śpie-
wają” w Teatrze Baj Pomorski w To-
runiu. Gra aktorska, teatralne lalki, 
piękny repertuar piosenek, kreacje 
oraz scenografia zrobiły bardzo 
duże wrażenie na odbiorcach. Kon-
takt ze sztuką wyzwolił wiele pozy-
tywnych uczuć i emocji. Odbyły się 
także dwa wyjazdy do Cinema City 
w Toruniu na filmy animowane. 
Wizyty w kinie dały nie tylko moż-
liwość obejrzenia ciekawego filmu, 

ale również okazję do nauki wybo-
ru seansu, kupna biletu i kinowych 
przekąsek. 

Podczas comiesięcznych wyjaz-
dów uczniowie z niepełnospraw-
nością poznawali własny region, 
rozwijali samodzielność, doskona-
lili umiejętność poprawnego za-
chowania się w miejscach publicz-
nych i bezpiecznego korzystania ze 
środków transportu, pokonywali 
lęk przed otoczeniem, rozwijali 
swoje uzdolnienia i zainteresowa-
nia, zapoznali się z różnymi ro-
dzajami stanowisk pracy, nabywali 

umiejętność posługiwania się pie-
niędzmi w życiu codziennym pod-
czas zakupów biletów, produktów 
spożywczych, pamiątek i posiłków 
w restauracjach.

Wyjazdy były bardzo ważne 
z punktu widzenia edukacyjnego, 
dostarczyły sporej dawki wiedzy, 
uczyły samodzielności, zintegrowa-
ły uczestników, ale przede wszyst-
kim bardzo podobały się naszym 
uczniom, którzy chętnie i z rado-
ścią brali udział we wszystkich pro-
ponowanych aktywnościach.

Żaneta Wachowska

Razem w drodze do społeczeństwa
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Mijający rok szkolny upły-
nął w Szkole Muzycznej 
bardzo produktywnie. Po 

dłuższej przerwie, spowodowanej 
stanem epidemii, mogliśmy powró-
cić do koncertów z udziałem pu-
bliczności oraz wziąć udział w kon-
kursach w formie stacjonarnej, co 
zaowocowało wieloma sukcesami. 

W kwietniu mieliśmy przyjem-
ność organizowania dwóch kon-
kursów o zasięgu międzyszkolnym. 
2 kwietnia odbył się I Konkurs Gi-
tarowy „Między progami”. Pomy-
słodawcą wydarzenia był nauczy-
ciel klasy gitary Paweł Dąbrowski. 
Kolejnym był czwarty Konkurs 
Muzyki Filmowej, który odbył się 
tydzień później. W obydwu wy-
darzeniach udział brali uczniowie 

Szkół Muzycznych I stopnia w Lip-
nie, Górsku, Osieku nad Wisłą, Go-
lubiu-Dobrzyniu, Radziejowie, 
Aleksandrowie Kujawskim i Cheł-
mży. Mamy nadzieję, że kolejne 
edycje będą cieszyć się równie du-
żym zainteresowaniem.  

Maj to miesiąc, w którym co 
roku odbywa się rekrutacja. Od 
września nasze grono zasili 30 no-
wych uczniów. Jesteśmy bardzo 
dumni, że zainteresowanie nauką 
w naszej szkole jest ciągle na wy-
sokim poziomie, a uczniowie chcą 
poszerzać swoje horyzonty, obcując 
z muzyką oraz instrumentami. 

1 czerwca udało nam się zorga-
nizować - w ramach Integracji Mię-
dzyszkolnych wspólnie z Zespołem 
Szkół Muzycznych im. Czesława 

Niemena we Włocławku - bajkę 
muzyczną „Glissando”, która jest 
adaptacją bajki Katarzyny Huzar-
-Czub. Całe wydarzenie poprowa-
dziła nauczyciel teorii Marta Mi-
klaszewska. 

Gra na instrumencie to ciągłe 
doskonalenie swoich umiejętno-
ści poprzez udział w warsztatach. 
W dniu 30 marca w naszej szkole 
odbyły się warsztaty gitarowe, któ-
re poprowadził Marcin Chiliński - 
nauczyciel klasy gitary w PSM I st. 
w Chełmnie i ZSM im. Karola Szy-
manowskiego w Toruniu, a także 
wykładowca Akademii Muzycznej 
w Bydgoszczy. Z kolei 3 czerwca na 
sali koncertowej odbyły się warszta-
ty organowe w ramach współpracy 
z PSM I st. w Golubiu Dobrzyniu. 

Warsztaty poprowadził mgr Grze-
gorz Łobaza, nauczyciel ZSM nr 1 
w Rzeszowie i SM I st. w Błażowej. 
Warsztaty mają charakter lekcji 
indywidualnych podczas których 
dzieci otrzymują cenne wskazówki 
dotyczące techniki gry. 

Nasi uczniowie w tym roku 
szkolnym osiągnęli wiele sukcesów, 
oto niektóre z nich:

IV Konkurs Muzyki Filmowej – Na-
talia Falgowska, Aleksandra Kulik, 
Aleksandra Mościbrodzka – wy-
różnienia;  VII Międzynarodowy Festi-
wal ,,Integracje muzyczne’’  -Wiktoria 
Jeżewska, Wiktoria Karczewska, 
Bartosz Kłuś – wyróżnienia, Zu-
zanna Sumińska, Kornelia Wi-
śniewska – tytuł Laureata; I Górski 
Konkurs Fortepianowy  „Arte Della Musi-

ca” - Zuzanna Sumińska - I miejsce; 
Międzynarodowy Konkurs Akordeonowy 
w Solcu Kujawskim - Bartosz Kłuś -  
wyróżnienie; VI Ogólnopolski Konkurs 
w ramach festiwalu Presto - Zuzanna 
Sumińska  - tytuł Laureata, Kor-
nelia Wiśniewska – wyróżnienie; 
I Konkurs gitarowy „Między progami” 
w Czernikowie - Laura Borkowska 
– III miejsce w 3 grupie, Emilia 
Maćkiewicz - II miejsce w 4 grupie, 
Wojciech Jabłoński i Lena Maćkie-
wicz – I miejsce ex aequo w grupie 
1, Lena Biernat – III miejsce w gru-
pie 3; I Ogólnopolski Konkurs Muzyki 
Kameralnej ,,Duetomania Młodych” - 
Zuzanna Sumińska oraz Kornelia 
Wiśniewska - III nagroda.

Sylwia Bosak

Szkoła Muzyczna koncertowo i z sukcesami

Wiosna obfitowała w liczne 
wyjazdy bliższe i dalsze. 
Były wizyty w Teatrze 

Muzycznym, w kinie, stawialiśmy 
też na aktywność fizyczną, w związ-
ku z czym odwiedziliśmy Centrum 
Wspinaczkowe GATO oraz BUN-
KIER 51 w Toruniu. Nie zabrakło 
kontaktu z przyrodą, były wyciecz-
ki nad Wisłę i po najbliższej okoli-
cy. Uczestniczyliśmy w spotkaniu 
autorskim z Małgorzatą Swędrow-
ską, które zorganizowane zostało 
przez Gminną Bibliotekę Publicz-
ną w ramach tygodnia bibliotek. 
Wzięliśmy udział w warsztatach te-
atralnych „Przygoda z teatrem”. Na 
początku czerwca uczniowie mieli 
okazję wziąć udział w warsztatach 
,,Kultura Słowian. Śladami historii 
Czernikowa i okolic”. W podróż po 
różnych epokach zabrali uczniów 
członkowie Fundacji Brama Epok. 
Z inicjatywy Szkoły Muzycznej 
w Czernikowie i Szkoły Podsta-
wowej w Makowiskach oraz dzięki 
wsparciu Urzędu Gminy w Czer-
nikowie odwiedziliśmy Kraków. 
W planach, które udało się zreali-
zować, było spotkanie w Artystami 
Piwnicy pod Baranami, poznanie 
historii tego wyjątkowego miejsca, 
udział w koncercie. Przed spotka-

niem w Piwnicy i koncertem chło-
nęliśmy ducha miasta, spacerując 
po takich miejscach, jak Rynek 
Główny, Plac Mariacki, Mały Ry-
nek, Wawel, Planty, Plac na Gro-
blach. 

W maju odbyły się zajęcia 
warsztatowe w ramach projektu 
#Superkoderowe kółka programi-
styczne. Miały one na celu wdro-
żenie uczenia robotyki z wykorzy-
staniem programowalnych płytek 
BBC Micro:Bit oraz przedstawienie 
metody na konstruowanie robotów 
z wykorzystaniem tektury i innych 
ogólnodostępnych materiałów. 
Uczniowie z klasy 7 i 8 uczestni-

czyli w grze escape room „Otwórz 
się na globalne wyzwania”. Gra 
podkreślała wartość współpracy 
i partnerstwa na rzecz celów oraz 
uzmysłowiła, że problemy współ-
czesnego świata wymagają z naszej 
strony szybkiej reakcji.

Jak na przyjaciół Ziemi przy-
stało, aktywnie włączyliśmy się 
w akcję „Nie śmiecimy, sprzątamy, 
zmieniamy”. Akcja była doskonałą 
okazją do poszerzenia świadomo-
ści ekologicznej, rozmów na temat 
ochrony środowiska, życia w zgo-
dzie z naturą i potrzeby segregacji 
śmieci. Ziemia jest naszym wspól-
nym dobrem i wszyscy musimy się 

o nią troszczyć, nie tylko od świę-
ta. Dbaliśmy też o naszą kondycję 
fizyczną, braliśmy udział w orga-
nizowanych na terenie gminy za-
wodach sportowych: w trójboju 
i czwórboju lekkoatletycznym oraz 
w biegach przełajowych. W Złejwsi 
Małej rozegrano finał powiatowy 
w piłce nożnej dziewcząt, na któ-
rym to nasze uczennice wywalczyły 
III miejsce. W czerwcu czwarto-
klasiści mieli okazję biwakowania 
na terenie szkoły, podczas którego 
uczestniczyli w aktywnym wypo-
czynku na łonie natury, w warszta-
tach przyrodniczych w pobliskim 
lesie, w grach i zabawach na boisku. 

Ognisko z pieczeniem kiełbasek, 
kulinarne zmagania w kuchni, tań-
ce i nocne kino – to wszystko w na-
grodę za całoroczną pracę. 

W tym roku pożegnanie 
uczniów klasy ósmej zbiegło się 
z pożegnaniem Hanny Graczyk, 
dyrektora SP w Makowiskach w la-
tach 1999–2019, a przede wszyst-
kim naszej koleżanki, która po 
wieloletniej pracy w szkole prze-
chodzi na emeryturę. Dziękujemy 
za wszystkie wspólne chwile, serce 
i zrozumienie, życzymy spełnienia 
oraz realizacji kolejnych planów 
i zamierzeń.

Anna Linkiewicz

Przyjaciele Ziemi w akcji
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Wiosna i towarzyszące jej 
zmiany w przyrodzie 
mają znaczący wpływ na 

nasze przedszkolne życie. Czas pły-
nie jakby szybciej, bo jeszcze nie-
dawno przygotowywaliśmy się do 
Wielkanocy, aż tu nagle słoneczna 
pogoda przypomina nam o zbliża-
jących się wakacjach. 

Po grupowych śniadaniach wiel-
kanocnych i corocznym konkursie 
przedszkolnym na najciekawszą 
pisankę zostały tylko wspomnienia, 
a nasze przedszkolaki, oprócz świąt 
kościelnych, celebrowały również 
święta państwowe. To już tradycja, 
że najstarsze grupy przygotowują 
akademię z okazji uchwalenia Kon-
stytucji 3 maja. W tym roku, w obli-
czu tragedii, jaka spotkała naszych 
sąsiadów zza wschodniej granicy, 
pielęgnowanie tożsamości narodo-
wej i postaw patriotycznych zostało 
dodatkowo zaakcentowane: oprócz 
uroczystej akademii i pochodu ma-
jowego ulicami Czernikowa, w mu-
rach naszego przedszkola odbył się 
konkurs recytatorski „Kto Ty jesteś? 
Polak Mały”, a wśród uczestników 
wyłoniono także reprezentantów 
„Stumilowego Lasu” w wojewódz-
kiej edycji tegoż konkursu. Nasze 
dzieci zostały docenione i nagro-
dzone przez organizatorów.  

Niecodziennym wydarzeniem 
był Dzień Otwarty (7 maja br.), 
kiedy to dzieci, zaczynające swoją 
przygodę z przedszkolem od wrze-
śnia, mogły zapoznać się z pania-
mi, salami zabaw oraz skorzystać 
z wielu atrakcji przygotowanych na 
tę okazję. Proces adaptacji u dzieci 
to kwestia indywidualna, natomiast 
wcześniejsze poznanie miejsca 
i przedszkolnej kadry z pewnością 
wpłynęło pozytywnie na odbiór 
naszej placówki. Na nasze nowo 
przyjęte przedszkolaki czekać będą 
także nauczyciele - wychowawcy 
i asystentki nauczycieli podczas 
planowanych dni adaptacyjnych. 
Będzie to kolejna okazja do pozna-
nia „Stumilowego Lasu”.  

Maj i czerwiec to miesiące, dzię-
ki którym w salach wybrzmiewa-
ją piękne i wzruszające piosenki 
oraz wiersze poświęcone rodzi-
nie. Dzieci miały zaszczyt gościć 
swoich rodziców i zaprezentować 
programy artystyczne przygoto-
wane wraz z wychowawcami. Ta-
kie rodzinne spotkania są często 
okraszone łzami wzruszenia, bra-
wami i słowami uznania. Podob-
nie intensywne emocje towarzyszą 
dzieciom podczas obchodów Dnia 
Dziecka. Niepohamowana radość, 
spontaniczność i uśmiechy od ucha 

do ucha pojawiły się 1 czerwca na 
twarzach naszych podopiecznych. 
„W Stumilowym Lesie” w tym roku 
nie zabrakło także zabaw i tańców 
z animatorami, a Rada Rodziców 
zorganizowała dla dzieci także 
atrakcje w postaci dmuchanych 
zamków i lodów. 

Codzienność w przedszkolu 
nie trąca nudą – żaden dzień nie 
wygląda tak samo. Oprócz zabaw 
dydaktycznych i zajęć wszechstron-
nie rozwijających umiejętności i ta-
lenty dzieci, staramy się, by miały 
one kontakt ze sztuką, przyrodą, 
a także przedstawicielami różnych 
zawodów oraz pasjonatami, którzy 
chętnie przybliżają dzieciom swo-
je hobby. Tym sposobem gościmy 
cyklicznie aktorów i muzyków, od-
wiedzili nas także lekarze wetery-
narii, pszczelarz, rolnik – wszyscy 
ze swoimi „podopiecznymi”. Ko-
rzystając z sąsiedztwa OSP w Czer-
nikowie byliśmy z wizytą w remizie 
z okazji Dnia Strażaka, współpra-
cujemy z Biblioteką Publiczną, by-
liśmy na wycieczkach w Toruniu. 
Jedno z ostatnich wyjść dla naj-
starszych przedszkolaków miało 
szczególne znaczenie – po waka-
cjach zostaną oni uczniami Szkoły 
Podstawowej i chociaż budynek 
SP mijają codziennie w drodze do 
przedszkola, dla wielu z nich była 
to pierwsza wizyta tamże. Ale za-
nim wrzesień, zanim szkolne ławki 
- nadejdą wyczekane wakacje. Cała 
kadra pedagogiczna Przedszkola 
Publicznego „W Stumilowym Le-
sie” życzy swoim wychowankom, 
ich rodzicom oraz czytelnikom 
przede wszystkim bezpiecznych 
i udanych wakacji, sprzyjającej po-
gody i wspaniałych przygód! 

Kamila Rasztubowicz

W Stumilowym Lesie u progu letnich wakacji

W dniu 14 kwietnia 2022 r. 
w Kujawsko-Pomorskim 
Urzędzie Wojewódzkim 

w Bydgoszczy odbyło się uroczyste 
przekazanie promes dla jednostek 
OSP z terenu województwa kujaw-
sko-pomorskiego na dofinansowa-
nie zakupu nowych pojazdów po-
żarniczych. Nowy ciężki samochód 
ratowniczo-gaśniczy trafi do OSP 
w Czernikowie. 

Wójt Gminy Czernikowo To-
masz Krasicki, prezes OSP w Czer-
nikowie Dariusz Popławski i jej 
naczelnik Jerzy Szwargulski ode-
brali promesę na dofinansowanie 

z rąk ministra Łukasza Schreibera, 
Wojewody Kujawsko-Pomorskie-
go Mikołaja Bogdanowicza i Ku-
jawsko-Pomorskiego Komendanta 
Wojewódzkiego Państwowej Straży 
Pożarnej st. bryg. Jacka Kaczmar-
ka. Promesa opiewa na 500 tys. zł 
- i taką samą kwotę Rada Gminy 
Czernikowo zabezpieczyła w bu-
dżecie gminy.

W drugiej części uroczystości 
druhom OSP wręczone zostały 
decyzje o przyznaniu świadczenia 
ratowniczego, które symbolicznie 
odebrali także przedstawiciele OSP 
z terenu Gminy Czernikowo – dru-

howie Roman Balina, Jerzy Szwar-
gulski oraz Jakub Kwiatkowski.

Otrzymanie promesy dało zielo-
ne światło do ogłoszenia postępo-
wania przetargowego. Najkorzyst-
niejszą ofertę na dostawę ciężkiego 
samochodu ratowniczo-gaśniczego 
z napędem 4x4 złożyła firma Szczę-
śniak Pojazdy Specjalne Sp. z o. o. 
z Bielska-Białej, oferując SCANIĘ 
P370 za kwotę 1 244 760,00 zł. 
Umowa z wykonawcą podpisana 
została pod koniec czerwca – ten 
winien dostarczyć samochód do 
końca listopada 2022 r.

Przemysław Pujer

Nowy samochód dla OSP Czernikowo jeszcze w tym roku
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Żłobek „Bajkowa Kraina” 
w Czernikowie działa na peł-
nych obrotach. W kwietniu 

przyjęliśmy pięcioro dzieci z listy 
rezerwowej - było to możliwe dzię-
ki temu, że pomoce opiekunek 
podwyższyły swoje kwalifikacje 
na opiekunki, a nasze najmłodsze 
pociechy ukończyły pierwszy rok 
życia, co umożliwia pracownikom 
sprawowanie opieki nad większą 
liczbą dzieci. Na początku czerwca 
dołączył do nas również podopiecz-
ny z Ukrainy. Mimo bariery języko-
wej chłopiec czuje się u nas dobrze, 
jest pogodny i chętnie uczestniczy 
w zajęciach.

20 czerwca rozpoczynamy re-

krutację na rok 2022/2023 - po-
trwa ona do 8 lipca. Biorąc pod 
uwagę zainteresowanie ze strony 
rodziców, chętnych nie zabraknie. 
Nowo przyjęte dzieci rozpoczną 
swoją przygodę w krainie bajki od 
1 września, oczywiście na początku 
w formie dni adaptacyjnych. Nie 
określamy konkretnego terminu 
adaptacji, jest to sprawa bardzo 
indywidualna, podyktowana oso-
bistymi potrzebami, do których się 
dostosowujemy.

W listopadzie kończy się pro-
jekt związany z dofinansowaniem 
ze środków unijnych, a co za tym 
idzie - od grudnia bieżącego roku 
wprowadzone zostaną opłaty za 

pobyt dziecka w żłobku. Wysokość 
czesnego ustali Rada Gminy Czer-
nikowa.

Nasi mali podopieczni nie mają 
czasu na nudę. Oprócz codzien-
nych zajęć wychowawczo-eduka-
cyjnych uczestniczą w ciekawych 
spotkaniach, np. w Gminnej Bi-
bliotece Publicznej w Czernikowie 
czy z lekarzami weterynarii, którzy 
z powodu niesprzyjającej pogody 
przyjechali do nas z zwierzątkami, 
prezentami i smakołykami. Ponad-
to obchodzimy sporo uroczystości, 
przede wszystkim urodzinki każ-
dego dziecka, czy też, w większym 
gronie, np. zorganizowany wraz 
z Radą Rodziców Dzień Rodzi-

ny – była super zabawa, konkursy, 
brokatowe tatuaże i mnóstwo sma-
kołyków.

Nasi milusińscy szlifują także 
warsztat artystyczny, przygotowu-
ją pod okiem opiekunek występy, 
np. z okazji Dni Mamy i Taty, któ-
re są nagrywane i umieszczane na 
naszym facebookowym fanpage’u. 
Uczciliśmy pochodem również 
rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 
Maja.

Z okazji Dnia Konia gościliśmy 
kucyka, a nasze odważne malu-
chy skorzystały z przejażdżki kon-
nej. W okresie przedświątecznym 
przygotowaliśmy kiermasz ozdób 
świątecznych, przygotowanych 

przez opiekunki. Zebrane środki 
finansowe (1740 zł) przekazaliśmy 
na pomoc Ukrainie. W czerwcu 
współdziałaliśmy z Zespołem Szkół 
w Czernikowie w akcji pomocy na 
rzecz Ukrainy poprzez loterię fan-
tową.

To tylko część przedsięwzięć po-
dejmowanych w naszej placówce; 
nie sposób tu wszystkich opisać. Na 
co dzień promujemy także dbałość 
o naszą planetę, segregację śmieci, 
miłość do fauny i flory oraz wiele 
innych wartości.

Bożena Lewandowska

Czas miło płynie w Bajkowej Krainie

Co słychać w ZS i SP w Czernikowie?
Za nami okres wytężonej pra-

cy. Uczniowie klas ósmych 
przygotowywali się do eg-

zaminów, były próbne i w końcu 
te właściwe. Prognozy są optymi-
styczne. Uczniowie technikum pi-
sali maturę, odbyły się egzaminy 
zawodowe w technikum i szkole 
branżowej. Wystawiliśmy oceny, 
odbyły się spotkania z rodzicami. 
Nadal są przykłady aspołecznego 
zachowania w klasie i szkole, wul-
garyzmów i braku poszanowania 
drugiego człowieka. Na szczęście 
nie dotyczy to większości uczniów, 
ale wpływa na odbiór całości. Nie-
mniej wychowawcy, psycholog, 
pedagog oraz terapeuta mają pełne 
ręce roboty. 

Szkoła otrzymała zaszczyt-
ny Srebrny medal za zasługi dla 
pożarnictwa. Podczas uroczystej 
mszy i gali wręczono go na sztan-
dar. Mamy w szkole kilkoro gości 
z Ukrainy i mamy szereg propozy-
cji dla nich w ramach pozyskanych 
funduszy.

Zorganizowaliśmy kolejną 
edycję konkursu recytatorskiego 
poezji Patrona dla uczniów szkół 
podstawowych województwa. Nasi 
uczniowie (A. Kozłowska) otrzy-
mali nagrody i wyróżnienia KP-
CEN, Dyrektora Szkoły i Jury Mło-

dzieżowego.
Odbywało się też wiele zawo-

dów sportowych. A wyniki spor-
towe szkoły na pewno są najlepsze 
w historii szkoły. Poza sukcesami 
w szachach i biegach przełajowych 
na poziomie województwa mamy 
wiele sukcesów w zawodach spor-
towych na poziomie gminy a tak-
że na poziomie powiatu. Chłopcy 
2009 i młodsi: I miejsce w powie-
cie i III miejsce w województwie 
w sztafetowych biegach przeła-
jowych, I miejsce w powiecie i II 
miejsce w półfinale wojewódzkim 
w piłce ręcznej, II miejsce w po-
wiecie w piłce halowej, II miejsce 
w powiecie w mini piłce siatko-

wej, V miejsce w powiecie w piłce 
nożnej; chłopcy 2007-08: I miejsce 
w powiecie i X miejsce w woje-
wództwie w piłce siatkowej, I miej-
sce w powiecie w piłce halowej, III 
miejsce w powiecie w sztafetowych 
biegach przełajowych, V miejsce 
w powiecie w piłce ręcznej. Dziew-
czynki zdobyły, poza sukcesami 
w gminie, I miejsce w powiecie 
w sztafetowych biegach przełajo-
wych, a przede wszystkim IV miej-
sce w województwie. Zajęliśmy 
I w powiatowym rankingu, a w gru-
pie starszych – miejsce III.

Mamy laureata konkursu 
przedmiotowego z języka polskie-
go, bardzo dobre i dobre wyni-

ki w Kangurze Matematycznym. 
Mamy również laureatów konkursu 
Kuratoryjnego na Zamku w Golu-
biu-Dobrzyniu „Polska – Szwecja”. 
Monika Lewandowska i Adrian Bo-
cek za prezentację o Srebrnym Wie-
ku otrzymali indeks na uczelnie. Za 
pracę plastyczną o Wazach indeks 
zdobyła Patrycja Kropkowska. 
Marcin Czarnecki zajął I miejsce 
w konkursie regionalnym o Ziemi 
Dobrzyńskiej, Adrian Bocek był II, 
a Eryk Polanowski - IV w kategorii 
szkół ponadpodstawowych. Także 
w konkursie multimedialnym re-
prezentujący szkołę M. Czarnecki 
zajął II m-ce. W konkursie foto-
graficznym M. Czarnecki zajął II, 
a Marcin Biernacki – V miejsce.

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. Ostatnio była zbiórka na 
OSP, a także występ charytatywny 
teatru 4-5-6 , chóru, solistów, klasy 
8c i teatru 30-40-50+. Sztab WOŚP 
przy SP Czernikowo zebrał 74 tys. 
zł, a nasi uczniowie byli aktywnymi 
wolontariuszami.

Dzieci klas 1-5 uczestniczyli 

w akcji Owoce w Szkole i Mle-
ko w Szkole, w wyjazdach na ba-
sen, w programie Umiem Pływać. 
Uczestniczą też w występach fil-
harmonii i w pokazach Szkoły 
Muzycznej. W Międzynarodowym 
Konkursie Matematycznym bar-
dzo dobry wynik uzyskał Patryk 
Podlaszewski, a wyróżnienia uzy-
skali Adam Karbowski, Kamil Cy-
wiński, Igor Duszyński i Antonina 
Pujer. W Ogólnopolskim Wielkim 
Maratonie Czytelniczym tytuł lau-
reata zdobył Szymon Ornowski, 
w Ogólnopolskim Konkursie Zuch 
z języka angielskiego dyplom lau-
reata zdobył Nataniel Zajdziński. 
W Konkursie Plastycznym Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskiego 
„Gęsina na św. Marcina” nagrodzo-
no Karola Górczyńskiego i Wiktora 
Jagielskiego. W Gminnym Konkur-
sie Plastycznym „Zabytki ceglane 
regionu, mojej gminy i okolicy” II 
miejsce zajął Miłosz Dąbrowski, 
III miejsce – Krystian Wasilewski. 
Sukcesy indywidualne pozaszkolne 
osiągali m.in. Blanka Gołębiewska, 
Blanka Lewandowska, Patryk Pod-
laszewski, Lilly Zalewska czy Zu-
zanna Sumińska.

Dariusz Chrobak
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W dniu 21 maja Czerni-
kowo stało się piłkarską 
stolicą powiatu toruń-

skiego. To właśnie tutaj pierwszy 
raz w historii gminy odbył się taki 
turniej piłki nożnej. Na czernikow-
skim stadionie w szranki stanęło 
36 drużyn piłkarskich - około 400 
piłkarzy. Już o 9.00 rozpoczęły się 
rozgrywki roczników 2015 i 2014. 
O godz. 12.00 naprzeciwko siebie 
stanęły drużyny z rocznika 2013, 
a o 15.00 - piłkarze z rocznika 2012.

Tego dnia przyjechali do nas: 
Mustang Ostaszewo, AP Gryf To-
ruń, AP Gol Chełmża, Akademia 
Futbolu Sparta Płock, Juventus 

Academy Toruń, AP MKS Mień 
Lipno, AS Orlik, Wiślanin Bobrow-
niki, KS Talent Działyń, Zamek 
Bierzgłowski, Sparta Mochowo, 
Iskra Ciechocin oraz KS Piłkarz 
Golub-Dobrzyń. Wszyscy młodzi 
zawodnicy otrzymali pakiety me-
czowe, medale oraz trofeum.

O godz. 18.00 na boiska wybie-
gli rodzice dzieci grających w aka-
demii. 6 drużyn w systemie „każdy 
z każdym” walczyło o jak najlepsze 
wyniki.

Turniej stał na bardzo wysokim 
poziomie, a dbali o to sędziowie 
zrzeszeni w Kujawsko - Pomorskim 
Związku Piłki Nożnej: Mariusz Sa-

dowski, Mateusz Wroniecki, Łu-
kasz Chrobak Sebastian Nowak, 
Sylwester Rasmus, Jarosław Gryc-
kiewicz, Krzysztof Kaczmarek, Ja-
kub Rudnik.

Turniej realizowany był w ra-
mach Budżetu Obywatelskiego Po-
wiatu Toruńskiego. Za wsparcie 
realizacji turnieju serdecznie dzię-
kujemy: Starostwu Powiatowemu 
w Toruniu, Wójtowi Gminy Czer-
nikowo, Danucie Chylickiej, Prze-
wodniczącemu Rady Gminy Czer-
nikowo Rafałowi Rutkowskiemu, 
Jerzemu i Marcinowi Zglinickim 
USM Czernikowo, RAFPOL Czę-
ści Samochodowe, Stanisławowi 

Chylickiemu -  KerByd, Firmie Be-
mar Spożywczy, Sklep Spożywczo 
Przemysłowy Bartek Czernikowo, 
Gminnemu Zakładowi Komunal-
nemu w Czernikowie, Dyrektoro-
wi i Pracownikom Zespołu Szkół 
w Czernikowie, Wioletcie Boro-
wicz (opieka medyczna), a przede 
wszystkim bardzo dziękujemy pił-
karzom, rodzicom i trenerom za 
to, że tego dnia nie przestraszyli 
się pogody i zaszczycili nas swoją 
obecnością.

Ze spraw innych: Gratulacje na-
leżą się drużynie Akademia Młode-
go Piłkarza Czernikowo Młodzik 
Starszy D1 oraz trenerowi Ma-

riuszowi Zalewskiemu za awans 
do I Ligi Wojewódzkiej. Łącznie 
siedem grup z naszej Akademii 
w tym sezonie brało udział w roz-
grywkach K-PZPN - od skrzata po 
trampkarza. Wszystkie drużyny 
zajmują czołowe miejsca w swoich 
kategoriach. Przed nami kolejne 
półkolonie i obóz piłkarski - w tym 
roku jedziemy do miejscowości 
Cząstkowo, gdzie w „Osadzie 49” 
kryje się miejsce łączące w sobie 
kaszubską kuchnię z kociewską go-
ścinnością.

Rafał Nowicki /  
AMP Czernikowo

AMP Czernikowo Cup 2022

Victoria znów piąta w okręgówce!

Awans Victorii Czernikowo 
do klasy okręgowej uważany 
był za ogromny sukces, pią-

tek miejsce na koniec debiutanckie-
go sezonu na tym szczeblu przyjęto 
bardziej niż ciepło. W zakończo-
nym właśnie cyklu 2021/2022 pił-
karze z Czernikowa powtórzyli 
sukces sprzed roku.

- Rozgrywki zakończyliśmy na 
piątym miejscu, nasz bilans to 15 
zwycięstw, 4 remisy oraz 11 pora-
żek. Skupiliśmy się na tym, żeby 

być mniej-więcej w „siódemce” 
i by wygrać jak najwięcej spotkań. 
Bilans bramkowy wyszedł nam do 
przodu. Jesteśmy zadowoleni - za-
równo w zarządzie, jak i wśród za-
wodników powiedział prezes klubu 
Grzegorz Grzywiński.

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

rycznych. Trybuny wypełniają fani 
w różnym wieku – od dzieci po  sta-
rych zagorzalców. Zespół wraca do 
treningów już 10 lipca.

Pięcioletnią współpracę z Vic-
torią Czernikowo zakończył tre-
ner Rafał Kraczewski. Zespół na 
łamach gazety pragnie złożyć mu 
podziękowania i życzenia dalszych 
sukcesów.

Przemysław Pujer

Reprezentacja dziewcząt z SP Czernikowo (2009 i młodsze) wywal-
czyła 4. miejsce w finale wojewódzkim w mini-koszykówce.

Po eliminacjach gminnych młode koszykarki z Czernikowa wy-
grały cztery mecze w finale powiatowym, a  następnie w półfinale woje-
wódzkim pokonały Rypin oraz Brodnicę. W finale w Bydgoszczy uległy 
tylko Szubinowi i Grudziądzowi. Gratulacje!

Grzegorz Grzywiński

Czernikowskie uczennice 
tuż za podium w turnieju 

koszykówki


