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W dniu 8 września 2022 
roku w świetlicy wiejskiej 
w Czernikowie odbyła się 

uroczystość wręczenia odznaczeń 
Medalem za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie. Medale są przyzna-
wane parom, które przeżyły 50 lat 
w jednym związku małżeńskim. 
Wręczenie Medali posiada uroczy-
sty charakter ze względu na rangę 
i uznanie dla małżonków, których 
półwiecze wspólnego życia zostało 
uhonorowane odznaczeniami pań-
stwowymi.

Na wniosek Wójta Gminy Czer-
nikowo, po spełnieniu wszystkich 
wymaganych przepisami procedur, 
Prezydent RP Andrzej Duda przy-
znał medale dla 15 par małżeń-
skich.

W zorganizowanym spotkaniu 
udział wzięło 10 par małżeńskich: 
Hanna i Roman Błaszkiewicz 
zam. Mazowsze Parcele, Daniela 
i Eugeniusz Burak zam. Mazow-
sze, Barbara i Tomasz Dankowscy 
zam. Witowąż, Stefania i Hieronim 
Gręźlikowscy zam. Makowiska, 
Ryszard Karbowiński zam. Czer-
nikowo, Jadwiga i Janusz Krasińscy 
zam. Mazowsze-Parcele, Marianna 
i Stanisław Paczkowscy zam. Czer-
nikowo, Marianna i Gabriel Piąt-

kowscy zam. Szkleniec, Krystyna 
i Jan Sudoł Szkleniec oraz Anna 
i Renisław Szwugier zam. Osówka-
-Kolonia.

W imieniu Prezydenta Rzeczy-

pospolitej Polskiej aktu dekoracji 
medalami dokonał  wójt Tomasz 
Krasicki, który złożył małżonkom 
serdeczne gratulacje za wieloletnią 
wytrwałość w trudach zmagania się 

z codziennymi troskami. Ponad-
to w spotkaniu udział wziął Rafał 
Rutkowski – Przewodniczący Rady 
Gminy, który wręczył jubilatom 
kwiaty i złożył serdeczne życzenia 

na dalsze lata wspólnego życia. Ży-
czymy jubilatom długich lat życia 
w zdrowiu i spokoju, a także rado-
ści i szczęścia.

Mariola Olkiewicz

Złote Gody
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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. Nie ulega wątpliwości, że zakres 
robót - i jednocześnie wachlarz 

przyszłej oferty Parku – jest rozbu-
dowany i atrakcyjny.

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

Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom miesz-
kańców Gminny Za-

kład Komunalny uruchomił 
możliwość rzeczywistego (co-
miesięcznego), zdalnego od-
czytu wodomierzy za pomocą 
platformy http://www.ebok.gzk.
czernikowo.pl.

Dzięki temu każdy sam może 
podać stan wodomierza, co 
usprawni zarządzanie fakturami 
oraz przyśpieszy kontakt z GZK. 
Korzyści i udogodnienia pły-
nące z użytkowania systemu są 
spore:

• podanie stanu wodomierza 
celem otrzymania faktury o każ-
dej porze,

• podgląd i możliwość wy-

druku faktur,
• podgląd salda należności,
• dostęp do aktualności.
Podczas rejestracji w syste-

mie należało będzie podać nu-
mer ewidencyjny znajdujący się 
na fakturze, numer faktury oraz 
adres e-mail, na który zostanie 
wysłany link w celu potwierdze-
nia rejestracji.

Jednocześnie należy pamię-
tać, że podawanie stanów wodo-
mierzy poprzez usługę ebok nie 
zwalnia z obowiązku dopusz-
czenia inkasenta do pomiesz-
czenia wodomierzowego w celu 
przeprowadzenia odczytu i kon-
troli wodomierza.

GZK

Płać za wodę 
co miesiąc
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Świetlica w Makowiskach coraz bliżej
Idea zapewnienia mieszkańcom 

Makowisk i Kiełpin obiektu 
świetlicowego z prawdziwego 

zdarzenia jest już najpewniej peł-
noletnia. Rozważana była 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 po-
minięta, jednak możemy zapew-
nić mieszkańców tych sołectw, że 
z początkiem lata świętować będą 
otwarcie obiektu.

Wykonawstwo zadania zostało 
powierzone firmie Urbański Sp. 
z o. o. z Torunia kosztem 1 456 
504,50 zł. Dokumentację budowla-
ną świetlicy w Makowiskach opra-
cowano 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 me-
trów za sklepem WSHU) . Do wy-
kończenia elewacji wykorzystane 
zostaną tynk elewacyjny mineralny, 
tynk mozaikowy oraz panele ele-
wacyjne drewnopodobne. Projekt 
przewiduje także zagospodarowa-
nie terenu przy budynku, głównie 
poprzez budowę ciągów komuni-
kacyjnych, parkingu oraz ogrodze-
nia. Planowane jest wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii – 
pompy ciepła oraz paneli fotowol-
taicznych. Powierzchnia zabudowy 
obiektu wynosić będzie 200,27 m2 
przy 169,5 m2 powierzchni użyt-
kowej. „Budowa świetlicy wiejskiej 
w miejscowości Makowiska” to za-
danie, na które otrzymaliśmy unij-
ne wsparcie w wysokości 500 000 
zł w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020. 

Przemysław Pujer

Od pewnego czasu można 
korzystać ze skweru znajdu-
jącego się na ul. Kwiatowej 

przy torach kolejowych, który do 
niedawna jeszcze raził niezago-
spodarowaniem. Uporządkowanie 
terenu w tak pomysłowy i skrzętny 
sposób było możliwe dzięki siód-
mej edycji konkursu grantowego 
„Tu Mieszkam tu zmieniam EKO” 
Fundacji Santander Bank Polska 
S.A. im. Ignacego Jana Paderew-
skiego oraz Santander Bank Polska 

S.A.
Z nadesłanych projektów komi-

sja konkursowa wybrała 18 orga-
nizacji, które zostały nagrodzone 
grantem w wysokości 5 tysięcy zło-
tych. Wśród nagrodzonych kon-
cepcji znalazł się projekt przy-
gotowany przez Gminny Zakład 
Komunalny w Czernikowie pn. 
„Bzyczący Skwerek”. Pomysł zakła-
dał zagospodarowanie nieużytku 
poprzez wysianie nasion łąki kwiet-
nej z kwiatów miododajnych i nek-

tarodajnych. Posadzono krzewy 
budlei, wabiące kolorowe motyle. 
Od strony torów kolejowych posa-
dzono żywopłot z tawuły Van Hu-
tea oraz lipy drobnolistne. Ponadto 
ustawiono ławki parkowe i kosze na 
odpady. Strefa jest ogólnodostępna 
i dostępna dla każdego mieszkańca 
na potrzeby odpoczynku, spacerów 
czy spotkań.

GZK

„Bzyczący Skwerek” na ul. Kwiatowej
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Rozbudowujemy drogi 
w Makowiskach i Kiełpinach

Atrakcyjność środków finan-
sowych dystrybuowanych 
w ramach Rządowego Fun-

duszu Rozwoju Dróg, ze względu 
na korzystniejsze założenia Fun-
duszu Inwestycji Strategicznych 
„Polski Ład”, nieco spadła. Nie-
mniej wciąż pozostaje on jednym 
z nielicznych programów dedyko-
wanych infrastrukturze drogowej. 
Z początkiem sierpnia ruszyły 
roboty budowlane związane z wy-
konawstwem zadania „Przebudo-
wa dróg gminnych nr 101158C, 

101159C oraz 101160C w miejsco-
wościach Makowiska i Kiełpiny” – 
przedsięwzięcia wspartego resorto-
wymi środkami RFRD. 

Wykonawcą zadania za kwotę 
4 797 298,94 zł jest Zakład Drogo-
wo-Budowalny Mariusza Wilczyń-
skiego z Rogowa. Dofinansowanie 
obejmuje też koszty nadzoru in-
westorskiego oraz dostawy tablic 
informacyjnych.

Planowany do realizacji w cha-
rakterystycznym dla resortowych 
kryteriów standardzie 5 m jezdnia 

+ 2x 0,75 m pobocza + odwodnie-
nie (rów) projekt obejmuje aż 4 km 
dróg: od skrzyżowania drogi gmin-
nej z powiatową przy torach kolejo-
wych w Makowiskach, prosto przez 
skrzyżowanie przy wiatach – punk-
tach odpoczynku rowerowej ścieżki 
„Szlakiem natury, szlakiem prze-
szłości”, aż do ostatniego na terenie 
gminy skrzyżowania w kierunku 
Sumina – tam „odbijamy” w pra-
wo, w stronę Jankowa, kończąc pla-
nowany do przebudowy zakres 
w miejscu istniejącego przepustu. 

Ze względu na rozbudowane for-
malności oraz znaczne koszty po-
tencjalnej przebudowy rzeczonego 
przepustu nie udało się – póki co – 
objąć zakresem zadania obszaru do 
granicy gminy. Realizacja przedsię-
wzięcia powinna zakończyć się na 
przełomie roku.

Wniosek o dofinansowanie zło-
żyliśmy także na potrzeby przebu-
dowy dróg gminnych w Licisze-
wach. Tam chcemy wykonać roboty 
na odcinku od skrzyżowania drogi 
gminnej nr 101105C z drogą po-

wiatową nr 2042C (zjazd w prawo 
przed budynkiem dawnej szkoły 
podstawowej) do końca granicy 
gminy w kierunku Trutowa, a tak-
że na całej, okrążającej jezioro Li-
ciszewskie, drodze nr 101144C. 
Łącznie zadanie objąć ma 3,15 
km dróg. Liczymy na otrzymanie 
wsparcia na atrakcyjniejszym, niż 
w latach poprzednich, poziomie.

Roboty budowlane w Makowi-
skach i Kiełpinach nie są jedyny-
mi, które wykonywał w ostatnim 
czasie rogowski Zakład Drogowo-
-Budowalny. Ku uciesze wszystkich 
użytkowników drogi gminnej nr 
101112C w Steklinku (prowadzącej 
m.in. wzdłuż boiska sportowego 
i wiat „Szlakiem natury, szlakiem 
przeszłości”) zadanie „Moderniza-
cja drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych w obrębie geodezyjnym 
Steklinek” zostało już zrealizowane. 
Przedsięwzięcie, w ramach którego 
wykonano dwuwarstwową nakład-
kę bitumiczną wraz ze zjazdami 
i utwardzeniem poboczy, współ-
finansowane zostało przy udziale 
środków budżetu Województwa 
Kujawsko – Pomorskiego pocho-
dzących z tytułu wyłączenia grun-
tów z produkcji rolnej w kwocie 95 
520,00 zł.

Przemysław Pujer

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-
dowlanym: 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 był o wiele prężniej-
szy, 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 wykonać 
drugi etap robót fundamentowych 
oraz renowację komina – wyko-
nawcą tych prac była Firma Han-

dlowo-Usługowa AL-BUD Wojcie-
cha Dulczewskiego z Czernikowa.

Otrzymaliśmy także dotację Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego w kwocie 242 tys. zł. Na 
potrzeby spożytkowania tej kwo-
ty wyodrębniliśmy pierwszy etap 
ciesielski, który zrealizowała fir-
ma Modern House Józefa Stasiaka 
z Podsarnia. Kosztem 313 267,42 zł 
przywrócono obiektowi pierwotną 
formę architektoniczną w zakresie 
ścian drewnianych zewnętrznych 
z podwalinami oraz wewnętrznych, 
przy częściowym zachowaniu ory-
ginalnej materii budowlanej oraz 
historycznych rozwiązań konstruk-
cyjnych.

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
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Gmina Czernikowo Liderem Czystego Powietrza

W dniu 2 września 2022 r. 
w Politechnice Bydgo-
skiej podczas konferencji 

pn. „Jak zaoszczędzić energię i po-
prawić jakość powietrza – perspek-
tywy dla województwa kujawsko – 
pomorskiego” Gmina Czernikowo 
została wyróżniona wśród trzech 
najaktywniejszych samorządów do 
10 tys. mieszkańców w kategorii 
Ochrona Powietrza – Lider Czyste-
go Powietrza. 

Gmina Czernikowo przy współ-
pracy z Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Toruniu jako jedna 
z pierwszych gmin w wojewódz-
twie kujawsko - pomorskim włą-
czyła się w realizację Programu 
Priorytetowego „Czyste Powietrze”, 
którego celem jest poprawa jakości 

powietrza oraz zmniejszenie emisji 
gazów cieplarnianych poprzez wy-
mianę źródeł ciepła i poprawę efek-
tywności energetycznej budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych. 
Nasza Gmina aktywnie działa w za-
kresie ochrony środowiska natu-
ralnego m.in. poprzez utworzenie 
w 2019 roku w Urzędzie Gminy 
Czernikowo punktu informacyj-
nego w ramach realizacji Progra-
mu. W punkcie przyjęto ponad 
250 wniosków o dofinansowanie. 
Otrzymane wsparcie finansowe 
umożliwia indywidulanym miesz-
kańcom wymianę nieefektywnych 
źródeł ciepła, co w znacznej mie-
rze wpływa na ograniczenie smogu 
i obniżenie kosztów utrzymania 
budynków mieszkalnych.

W ramach Programu moż-

na otrzymać dofinansowanie na 
wymianę nieefektywnego źródła 
ciepła czy termomodernizację 
budynku, czyli ocieplenie budyn-
ku, wymianę stolarki okiennej 
i drzwiowej (warunkiem jest po-
siadanie efektywnego źródła ciepła, 
a w przypadku braku ww. źródła 
- wymiana nieefektywnego źródła 
ciepła na efektywne źródło ciepła 
w rozumieniu Programu Prioryte-
towego „Czyste Powietrze”).

Więcej informacji dotyczą-
cych otrzymania dofinansowania 
w ramach Programu Priorytetowe-
go „Czyste Powietrze” można zna-
leźć na stronie: https://portal.wfosi-
gw.torun.pl/wymagana-dokumentacja.

Beata Gogolińska

Gmina Czernikowo przeka-
zała wszystkim szkołom 
podstawowym komputery 

stacjonarne do pracowni infor-
matycznych zakupione w ramach 
projektu „Cyfrowa Gmina”. Już od 
nowego roku szkolnego uczniowie 
szkół podstawowych z terenu Gmi-
ny Czernikowo będą pracować na 
lekcjach informatyki na nowym 
sprzęcie. Mamy nadzieję, że zmo-

dernizowane pracownie poprawią 
komfort prowadzenia lekcji infor-
matyki.

Gmina otrzymała sprzęt kom-
puterowy w ramach projektu 
grantowego „Cyfrowa Gmina”, 
finansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na 
lata 2014-2020 Osi Prioryteto-
wej V Rozwój cyfrowy JST oraz 
wzmocnienie cyfrowej odporności 

na zagrożenia REACT-EU działa-
nia 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz 
wzmocnienie cyfrowej odporności 
na zagrożenia. Otrzymane dofinan-
sowanie wyniosło 270 780 zł, przy 
wkładzie własnym wynoszącym 
niespełna 15 000 zł. W ramach tego 
projektu udało się również zakupić 
profesjonalne zabezpieczenie UTM 
do Urzędu Gminy.

Zespół Obsługi Szkół

Szkoły podstawowe z komputerami do 
pracowni informatycznych
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W czerwcu Zespół Szkół 
w Czernikowie przepro-
wadził akcję charytatyw-

ną  „PomagaMY Ukrainie”. Brały 
w niej udział wszystkie placówki 
oświatowe z terenu gminy. W ra-
mach akcji zostały przeprowadzone 
loterie fantowe, sprzedawano bre-
loczki i statuetki. Odbyły się zbiórki 
pod kościołami naszej gminy, a na-
wet gościliśmy salon kosmetyczny. 

Łącznie zebrano aż 18 275,88 
zł! Środki te zostały przekazane do 
Polskiego Czerwonego Krzyża i na 
mocy porozumienia zostaną prze-
znaczone na zakup leków, żywności 

i środków czystości dla najbardziej 
potrzebujących ofiar wojny prze-
bywających na pierwszej linii fron-
tu na terenie Ukrainy. W imieniu 
ofiar wojny serdecznie dziękujemy 
mieszkańcom gminy za okazaną 
pomoc i wsparcie akcji. Dziękujemy 
również inicjatorowi akcji Piotrowi 
Lesińskiemu, wolontariuszom oraz 
lokalnym koordynatorom akcji za 
wszelkie zaangażowanie jak rów-
nież sponsorom, którzy sfinanso-
wali zakup misiów oraz artykułów 
na loterię.

Dariusz Chrobak

Podsumowanie akcji 
„PomagaMY Ukrainie”

W dniach 28 maja i 12 czerw-
ca 2022 roku na terenie 
Gminnej Biblioteki Pu-

blicznej w Czernikowie w ramach 
projektu „Cztery pory roku w kul-
turze dawnych Słowian”, dofinan-
sowanego przez Narodowe Cen-
trum Kultury w ramach realizacji 
Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, 
odbyły się warsztaty ceramiczne 
„Ogniem malowane – słowiańskie 
naczynia gliniane”. 

Uczestnicy warsztatów po cie-
kawym wprowadzeniu w tajniki 
tworzenia ceramiki przez dr Alek-
sandra Paskala z Wydziału Sztuk 
Pięknych Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu z łatwością 
przystąpili do lepienia z masy cera-
micznej. Dwanaście par zdolnych 
rąk wyczarowało z gliny niesa-
mowite słowiańskie dzieła. Już po 
pierwszych stworzonych pracach 
było widać, że w uczestnikach 
z pewnością płynie słowiańska 
krew. Powstały przepiękne: misecz-
ki, rzeźby i symbole słowiańskie. 
Stworzone naczynia i figurki z gli-
ny zostały pokryte specjalną farbą. 
Następnie trafiły do pieca, gdzie 
ogień wydobył ich piękno. Dzię-
ki temu powstały niepowtarzalne 
i wyjątkowe prace. 

Agnieszka Burak

Warsztaty ceramiczne sztuki dawnych Słowian
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Trudno o profesję, która bar-
dziej zdeterminowana jest 
warunkami atmosferyczny-

mi, niż rolnictwo. Stąd też uprawa 
i hodowla, niezależnie od talentów 
i zaangażowania rolników czy po-
siadanego przez nich zaplecza tech-
nologicznego, to kawałek chleba 
wypełniony trudem i frasunkami. 
Symbolika i tradycja święta plonów 
pozostaje więc niezmiennie żywa, co 
uwydatnia jeszcze rolniczy charakter 
gminy Czernikowo.

Tegoroczne Dożynki Gminno-
-Parafialne odbyły się 27 sierpnia 
i były wyjątkowe – przede wszystkim 
ze względu na czas, jaki upłynął od 
ostatniego, dożynkowego świętowa-
nia (minęły już trzy lata od dziękczy-
nienia w Steklinku) oraz problemy 
(także te globalne), z jakimi w tym 
czasie musieliśmy się zmierzyć. Tym 
razem mieszkańców gminy i ich 
gości  przepięknie przyjął Steklin - 
miejscowość ta na dożynkową arenę 
nadawała się znakomicie ze względu 

na odpowiednią infrastrukturę, rol-
niczy charakter oraz ogromne za-
angażowanie lokalnej społeczności 
w przygotowanie wydarzenia.

Świętowanie rozpoczął oczy-
wiście barwny korowód, który, 
przy akompaniamencie Gminnej 
Orkiestry Dętej, przemaszerował 
przed scenę, na której proboszcz 
czernikowskiej parafii pw. św. Bar-
tłomieja ks. kan Krzysztof Graczyk 
celebrował polową mszę świętą. Po 
dziękczynieniu za tegoroczne plony 
i poświęceniu dożynkowego chle-
ba nastąpiło uroczyste przekazanie 
go gospodarzowi gminy przez sta-
rostów dożynek, których funkcje 
pełnili rolnicy z Ograszki, Elżbieta 
i Krzysztof Jachowscy.

Po rozpoczęciu świeckiej części 
uroczystości przez Wójta Gminy 
Czernikowo Tomasza Krasickiego 
przemawiali zaproszeni goście. Głos 
zabrali: poseł na Sejm RP Robert 
Kwiatkowski, doradca posłanki na 
Sejm RP Iwony Michałek - Krzysz-

tof Duda, dyrektor Delegatury Ku-
jawsko-Pomorskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego w Toruniu Dariusz 
Zagrabski, wicestarosta toruński 
Michał Ramlau, radny powiatu to-
ruńskiego Mirosław Graczyk oraz 
wiceprezes Kujawsko-Pomorskiej 
Izby Rolniczej Tadeusz Ziółkowski. 
List Posła na Sejm RP Jana Krzyszto-
fa Ardanowskiego odczytał Tomasz 
Lewandowski ze Stowarzyszenia 
Związek Jaszczurczy.

Po podzieleniu chlebem, które-
go – tradycyjnie – dla nikogo nie 
zabrakło, nadszedł czas na biesiadę 
i właściwą ucztę. Poczęstunek opie-
rał się na darmowych: grochówce, 
karkówce i grillowanej kiełbasie oraz 
na gastronomicznych stanowiskach, 
przygotowanych przez członków 
Kół Gospodyń Wiejskich w Wito-
wężu, Pokrzywnie, Rembiosze i Ste-
klinku, Stowarzyszenia Przyjaciół 
Mazowsza „Nasz Czas”, Stowarzy-
szenia „Nasz Steklin”, Stowarzysze-
nia „Razem Łatwiej” oraz sołectwa 

Steklinek.
Przedstawicielstwa sołectw i lo-

kalnych stowarzyszeń z niecierpli-
wością wyczekiwały ogłoszenia wy-
ników konkursu na najpiękniejsze 
wieńce, chleby i dożynkowe kosze 
z owocami. Komisja konkursowa, 
w skład której weszli dyrektor Ze-
społu Szkół w Czernikowie Dariusz 
Chrobak, wikariusz czernikowskiej 
parafii ks. Damian Donderowicz 
oraz pracownicy Urzędu Gminy 
Czernikowo Ewa Barszczyk i Jo-
anna Makowska, za najpiękniejszy 
wieniec uznała dzieło twórców z so-
łectwa Czernikowo. Drugą nagro-
dę zdobyło sołectwo Czernikówko, 
a trzecią – KGW Witowąż, jednak 
na najwyższe uznanie zasłużyli auto-
rzy wszystkich dzieł konkursowych. 
W kategorii chlebów triumfowało 
sołectwo Skwirynowo, natomiast 
w kategorii kosz owoców/kwiatów/
warzyw/ziół zwyciężyło sołectwo 
Osówka.

Wydarzenia artystyczne rozpo-

częła Gminna Orkiestra Dęta, po 
której koncercie w ludowo-biesiad-
ny nastrój wprowadził zebranych 
Zespół Śpiewaczy Klubu Seniora 
„Radość”. Występy śpiewacze konty-
nuowali członkowie Koła Gospodyń 
Wiejskich „Jutrzenka” z Czerniko-
wa, zespół taneczny Mali Czerniko-
wianie oraz uczennice szkół Szkoły 
Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego 
w Czernikowie – Amelia Lewan-
dowska i Karolina Maćkiewicz.

Nie zabrakło oczywiście konkur-
sów: w XI Mistrzostwach Gminy 
w Rzucie Gumiakiem Kobiet zwy-
cięstwo zapewnił czternastometro-
wy rzut Elżbiety Grąbczewskiej. Dla 
panów przewidziano smakowitą 
konkurencję, polegającą na jak naj-
szybszym zjedzeniu trzech potraw 
i wypiciu wylosowanego napoju 
(brzmi miło, było słodko-gorzko 
i na ostro) – bezkonkurencyjny oka-
zał się Janusz Cieszyński z Niedźwie-
dzia.

Po atrakcjach popołudnia licznie 

Święto pachnące chlebem - dożynki gminno-parafialne 2022
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zebraną w Steklinie publiczność roz-
ruszała Kapela Ludowo-Biesiadna 
z Torunia, po której wystąpiła kapela 
ze Śląska im. Józefa Poloka – znako-
mita grupa kabaretowo-muzyczna 
z Rybnika, opierająca swą twórczość 
o „ślunko godke”. O godzinie 21:00 
na scenie pojawiła się Formacja 
VERDIS Sławomira Suszki, po czym 
pyszną zabawę na boiskowym par-
kiecie zapewnili Kasia & Marcin. 
Zabawa zakończyła się grubo po 
północy.

Licznie zabrani mieszkańcy gmi-
ny i goście mogli skorzystać z ogród-
ków piwnych, posilić się darmową 
grochówką i grillowanymi specja-
łami, wziąć udział w konkursach 
z atrakcyjnymi nagrodami, poczę-
stować się przekazanymi przez sa-
downików owocami. Były kręcone 
ziemniaki, Bąbelkowe Herbatki, 
Lody Bałwanki, kołacze, wędliniar-
skie wyroby z Rumianego Jabłka. 
Najmłodsi zadomowili się w dmu-
chanych zamkach oraz na pełnych 

atrakcji stoiskach „Czary Mary Al-
pakadabra” Anny Serockiej i Teatru 
MagMowcy. Swoje ciekawe punkty 
przygotowały m.in. Fundacja Bar-
wy Pomocy, Kasa Rolniczego Ubez-
pieczenia Społecznego, PZU, Koło 
Łowieckie „Bażant” oraz Stowarzy-
szenie Związek Jaszczurczy. Przed-
sięwzięcie nie mogło odbyć się bez 
sponsorskiego wparcia. Serdecznie 
dziękujemy poniższym darczyńcom:

Sponsorzy Dożynek 2022:
• Energa Oświetlenie
• Andrzej Muchewicz Central Sa-

nit Usługi Produkcja Handel
• Kujawski Bank Spółdzielczy 

w Aleksandrowie Kujawskim
• Zakład Budowlany MELBUD 
• Koło Łowieckie nr 56 „BA-

ŻANT”
• Zakład Drogowo –Budowlany K. 

Wilczyński, M. Wilczyński
• Firma USM Jerzy i Marcin Zgli-

niccy
• Inter Broker

• Przedsiębiorstwo Handlowo - 
Usługowe „Agrohandler” Łukasz 
Woźniak

• Zakład Usługowo - Handlowy 
Janusz Grodzicki

• FPHU „BAJA” Jarosław  
Grodziński

• Przedsiębiorstwo Robót Drogo-
wych w Lipnie

• Maria Jolanta Wyborska Apteka 
„Panaceum”

• Zakład Usług Leśnych Helena 
Prusakiewicz

• Szkółki Drzewek Owocowych 
Steklin

• Zajazd Martyna Ewa Ziółkowska
• UKS Akademia Młodego Piłka-

rza Rafał Nowicki
• Bank Spółdzielczy w Lipnie
• Maria i Marian Gerc „BEMAR”
• Teresa i Ryszard Chlebowscy  

„DOMEX” Sp. j.
• Rafpol części samochodowe Ra-

fał i Marta Nowiccy
• Irena Lewandowska Niepublicz-

ne Przedszkole Słoneczko

• BRESSE POL - sklep Polo Mar-
ket

• Beata i Stanisław Gerc „BEMAR”
• Ryszard Czajkowski Piekarnia 

„PIEKARZ”
• Mirosław Miętkiewicz, Prze-

twórstwo Mięsa „RAFAŁ”
• Wiejska Spółdzielnia  Handlowo 

– Usługowa
• Rumiane Jabłko swojskie specja-

ły i Bąbelkowe Herbatki
• Jan Kasprowicz  Gospodarstwo 

sadownicze
• Zbigniew Bożejewicz Gospodar-

stwo sadownicze
• Piekarnia Cukiernia Rumińscy 

Głogowo
• Firma Handlowo-Usługowa 

„MEROL” Beata Pietruszewska
• Łukasz Zglinicki SKRAW-SER-

WIS
• Beata Maciejewska Salon Fry-

zjerski „U Beaty”
• Firma Handlowo - Usługowa 

„KONKRET” Jacek Urbański
• Iwona Karbowska Biuro Ra-

chunkowe
• Marcin Ziółkowski Zakład Usług 

Pogrzebowych
• Jarosław Chylicki EKO-JAR
• Przedsiębiorstwo Handlowo-

-Usługowe PLUS Wojciech 
Chojnacki

• Studio FIT Barbara Grodzińska
• Sala zabaw "Bajkolandia" Marta 

Nowicka
• Przemysław Sękowski Warsztat 

samochodowy – Sklep
• PARTNER Sp. z o. o. Supermar-

ket LEWIATAN

Gorące podziękowania należą się 
społeczności sołectwa Steklin (z OSP 
na czele) za wielogodzinne, ogrom-
ne zaangażowanie w przygotowanie 
imprezy. Mieszkańcy organizacyjną 
poprzeczkę zawiesili kolejnym so-
łectwom na niebotycznej wysokości.

Do zobaczenia w przyszłym roku 
– oby obfitym w plony!

Przemysław Pujer

Święto pachnące chlebem - dożynki gminno-parafialne 2022
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Członkowie Stowarzyszenia 
w letnie dni nie próżnowali. 
Kilka osób było zaangażowa-

nych w projekt pomocy dzieciom 
z Ukrainy w ramach pozyskanego 
grantu z fundacji Przystań Świętego 
Mikołaja. Organizowaliśmy dzie-
ciom zajęcia z polonistą, integra-
cyjne, z psychologiem, wycieczki 
piesze po Czernikowie i autokaro-
we po gminie (Mień, Osówka, Ste-
klin, Mazowsze) oraz do Nieszawy, 
Małej Nieszawki, Torunia, Kłóbki, 
Gdańska i Łodzi. Na wielu wyciecz-
kach towarzyszyli im koledzy i ko-
leżanki z Polski. Swymi działaniami 

objęliśmy ponad 20 dzieci. 
Bardzo ważnym etapem naszych 

działań był obóz letni, organizo-
wany razem z ZHP i OSP Steklin. 
Było wiele wyjazdów nad jezioro 
(dziękujemy wójtowi za rowery), 
wycieczki, rajdy piesze, turnieje, 
śpiewy, pląsy, zabawy, szkolenia 
harcerskie i strażackie, plenery ma-
larskie. W ramach grantu z Powiatu 
Toruńskiego odbyły się warsztaty 
teatralne „Moja przygoda z te-
atrem”. Mamy w planach realizację 
pozostałych grantów; warsztatów 
ekologicznych, kulturalnych i spor-
towych. 

Jak co roku podjęliśmy się także 
realizacji Wioski Średniowiecznej 
w Steklinie-Niedźwiedziu, głów-
nie z funduszy Budżetu Obywa-
telskiego Powiatu Toruńskiego. 
W ramach projektu z Biblioteką 
realizowaliśmy projekt słowiań-
ski. Wydaliśmy folder z informa-
cjami o projekcie i pracami dzieci 
dotyczącymi wierzeń, mitologii, 
zwyczajów. W grodzisku pojawiły 
się grupy rekonstrukcyjne (wioska 
Słowiańska, wojowie Słowiańscy, 
motanki, ozdoby słowiańskie, le-
pienie garnków, walka na tarcze, 
strzelanie z łuku, warsztaty rzeź-

biarskie, wikliniarskie, plecenia 
wianków, tańca średniowiecznego, 
gier i zabaw). Wystąpił Tomasz 
Kurjata z udziałem średniowiecz-
nych instrumentów muzycznych. 

Z fundacją Wolna Wisła zreali-
zowaliśmy projekt „Przybliżamy 
kulturę wiślaną mieszkańcom – 
Wisła Wciąga Włęcz”, w tym dzia-
łania „Pleciemy płoty i wianki we 
Włęczu” (23 czerwca pletliśmy pło-
ty z faszyny i witek wierzbowych 
oraz budowaliśmy płot ze sztachet 
wokół włęckiego cmentarza, od-
były się także warsztaty plecenia 
wianków wraz z konkursem i wy-

stępy ludowe – KS Radość, KGW 
Jutrzenka, kawęczynianki, osiec-
ka Kapela im. Kamińskich) oraz 
„Zróbmy śpiewająco śniadanie 
menonickie” (14 sierpnia odbyły 
się warsztaty kulinarne połączone 
z konkursem, podczas których po-
znawaliśmy tradycyjne menonic-
kie potrawy  - przygotowane przez 
kuchnię ZS - spożyte na wspólnym 
śniadaniu z flisakami, po którym 
śpiewaliśmy pieśni wiślane i po-
dziwialiśmy łodzie z Festiwalu Wi-
sły - wsparli nas KS Radość, KGW 
Czernikowo i Witowąż). Bardzo 
dużą pomoc logistyczną otrzyma-
liśmy od Gminnego Zakładu Ko-
munalnego i OSP. Nasza Wiślana 
Inicjatywa miała na celu zapozna-
nie mieszkańców gminy z kulturą 
menonitów, co jest wpisane w na-
sze długoletnie działania ratowania 
chaty włęckiej. 

Bardzo szerokim echem wśród 
braci flisackiej i gości rozeszła się 
nasza gościnność. Jest utrwalona na 
filmach i w prasie. Oczywiście były 
jeszcze spotkania w szklarni i w naj-
piękniejszym ogrodzie, a także na 
pierwszej odsłonie rocznicy po-
wstania Stowarzyszenia - wystawie 
rzeźb i obrazów pozyskanych przez 
Stowarzyszenie, a także artefaktów 
w otwartym w rocznicę śmierci K. 
K. Baczyńskiego muzeum wakacyj-
nym. Jeszcze we wrześniu czeka nas 
zebranie walne i jubileusz 20-lecia.

Dariusz Chrobak

Czyż-nie warto działać ze Stowarzyszeniem 
Czyż-nie - to już 20 lat

Wnioski o przyznanie do-
datku węglowego są 
przyjmowane w budyn-

ku Urzędu Gminy w Czernikowie, 
w siedzibie Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej  ul. Słowackiego 
12  - w godzinach pracy ośrodka. 
Powyższe wnioski można składać 
na piśmie lub za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej.

Dodatek węglowy przysługuje 

gospodarstwom domowym, w któ-
rych głównym źródłem ogrzewania 
jest węgiel i  źródło to jest wpisa-
ne do centralnej ewidencji emisyj-
ności budynków (CEEB). Wnioski 
o dodatek węglowy można składać 
do 30 listopada 2022 roku. Do 8 
września przyjętych zostało ponad 
2 tysiące wniosków.

GOPS

Dodatek węglowy 
w Gminie Czernikowo
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Wakacje, wakacje i już po 
wakacjach. Nieco zwal-
niając tempo i korzysta-

jąc z uroków lata odpoczywaliśmy, 
ale także małymi krokami realizo-
waliśmy wcześniejsze plany Fun-
dacji Barwy Pomocy. I tak kolejne 
serce na nakrętki stanęło w Toruniu 
na Osiedlu 4 Pory Roku 11. Bardzo 
cieszymy się, że tak wiele osób pyta 

o możliwość ustawienia serc wła-
śnie u nich. Nie jesteśmy w stanie 
sprostać wszystkim prośbom z bar-
dzo przyziemnego powodu, czyli 
braku pieniędzy… W miarę możli-
wości będziemy oczywiście realizo-
wać kolejne zamówienia. Jesteśmy 
wdzięczni za nakrętki dowożone 
do nas z miejsc, w których jeszcze 
naszych serc nie ma. Dziękujemy 

wszystkim, którzy nas wspierają.
W czasie wakacji Iwona tworzy-

ła piękne zestawy kreatywne do sa-
modzielnego malowania, dostępne 
w sklepie charytatywnym www.e-
-charytatywny.pl. Braliśmy także 
udział w dożynkach gminnych 
w Steklinie oraz w Łążynie II. 

Wypoczęci i z nowymi pomy-
słami wracamy do naszych sta-

łych zajęć. Kontynuujemy projekt 
„Świetlica integracyjna Barwy Po-
mocy Kolory Wolontariatu”, który 
sfinansowano ze środków Narodo-
wego Instytutu Wolności – Cen-
trum Rozwoju Społeczeństwa Oby-
watelskiego w ramach Rządowego 
Programu Rozwoju Organizacji 
Obywatelskich na lata 2018-2030 
PROO. W ramach tego projektu 

zapraszamy w czwartki do Szko-
ły Podstawowej w Czernikowie 
na „Fitness Z Iren” w godz. 19.00-
20.00.  W piątki natomiast zapra-
szamy dzieci i dorosłych do naszego 
biura (ul. Toruńska 20 w Czerniko-
wie) od 16.00 do 17.30 na spotkania 
integracyjne, zajęcia terapeutyczne 
i kreatywno-plastyczne. Tego dnia 
nasze biuro zamienia się w wielo-
kolorową pracownię kreatywną, 
a nasze wolontariuszki prowadzą 
zajęcia plastyczne, kreatywne oraz 
integracyjno-terapeutyczne z Foką 
Paro. Szczegółowe plany oraz za-
pisy znajdują się na naszej stronie 
internetowej. Wkrótce wolonta-
riusze poprowadzą warsztaty także 
w przedszkolach, szkołach i w świe-
tlicach wiejskich. Z pewnością nie 
zabraknie dobrej zabawy i rozwija-
nia swoich pasji i talentów.

Zapraszamy wszystkich chęt-
nych, którzy chcieliby dołączyć do 
naszego zespołu. Wolontariusze 
w każdym wieku są u nas zawsze 
mile widziani. Wystarczy przyjść 
i przekonać się na czym polega wo-
lontariat w fundacji. Zaglądajcie do 
naszego biura, odwiedzajcie naszą 
stronę internetową www.fundacja-
barwypomocy.org oraz profil na fa-
cebooku i Instagramie.  Znajdziecie 
tam aktualności i zaproszenia na 
bieżące wydarzenia.

Ewa Madej

Jesienne plany Barw Pomocy

Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 

w Toruniu ogłasza, że od dnia 15 
lipca 2022 r. uległ zmianie Program 
Priorytetowy „Czyste Powietrze”.

Zmiana umożliwia Beneficjen-
tom uprawnionym do podwyższo-
nego lub  najwyższego poziomu 
dofinansowania otrzymanie prefi-
nansowania przedsięwzięcia (wy-
płaty części kwoty dotacji w formie 
zaliczki). Prefinansowanie będzie 
mogło być wypłacone na podsta-
wie umowy dotacji z prefinanso-
waniem, zawartej z Beneficjentem 
uprawnionym do podwyższonego 
lub najwyższego poziomu dofinan-
sowania

Warunki dotacji z prefinanso-
waniem:

• Możliwość finansowania 
przedsięwzięć rozpoczętych nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed datą 
złożenia wniosku o dofinansowa-
nie;

• Termin realizacji przedsię-
wzięcia, na które udzielona została 
dotacja z prefinansowaniem, wy-
nosi 18 miesięcy od daty złożenia 
wniosku o dofinansowanie;

• Złożenie wniosku o dofinanso-
wanie w formie dotacji z prefinan-
sowaniem (UWAGA! osobny wzór 

wniosku);
Wymagane jest załączenie do 

wniosku o dofinansowanie pod-
pisanej umowy z wykonawcą na 
realizację określonego zakresu 
przedsięwzięcia z opcją prefinan-
sowania. Przewidziano, że możliwe 
jest zawarcie nie więcej niż 3 umów 
z wykonawcami z opcją prefinanso-
wania. Pozostałe środki z przysłu-
gującej dotacji przekazane zostaną 
na podstawie przedstawionych 
dokumentów rozliczeniowych. 
Środki prefinansowania zostaną 
wypłacone na rzecz Beneficjenta 
na rachunek wykonawcy w ciągu 
14 dni od daty zawarcia umowy 

o dofinansowanie z Beneficjentem 
lecz nie wcześniej niż 14 dni przed 
datą rozpoczęcia realizacji przed-
miotu umowy Beneficjenta z wy-
konawcą. Pozostałe środki należnej 
dotacji będą wypłacane na podsta-
wie przedstawionych dokumentów 
rozliczeniowych załączonych do 
wniosku o płatność w maksymalnie 
3 częściach.

Prefinansowanie będą mogli 
otrzymać wnioskodawcy upraw-
nieni do otrzymania podwyż-
szonego i najwyższego poziomu 
dofinansowania w ramach Części 
2) i Części 3) Programu. Przed-
sięwzięcia realizowane w ramach 

Programu nie dotyczą budynków 
wielorodzinnych oraz budynków 
nowobudowanych.

Szczegółowe informacje o skła-
daniu i rozpatrywaniu wniosków 
o dofinansowanie zawarte są w Re-
gulaminie naboru wniosków o do-
finansowanie przedsięwzięć w for-
mie dotacji w ramach Programu 
Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Wnioski o dofinansowanie zło-
żone przed wejściem w życie opi-
sanej powyżej zmiany Programu 
rozpatrywane będą na podstawie 
Programu i pozostałych dokumen-
tów programowych oraz wzorów 
w brzmieniu obowiązującym na 
dzień złożenia wniosku.

Nie jest możliwa korekta wnio-
sku o dofinansowanie złożonego 
w ramach Części 2) albo Części 3) 
Programu przed dniem 15.07.2022 
r. zmieniająca warunki dofinanso-
wania na dotację z prefinansowa-
niem. Jeżeli Wnioskodawca złożył 
wniosek o dofinansowanie przed 
dniem 15.07.2022 r., ale nie zawarł 
umowy o dofinansowanie, może 
wycofać wniosek i złożyć go po-
nownie na nowych warunkach Pro-
gramu, z zastrzeżeniem spełnienia 
wymogów dotyczących terminu 
rozpoczęcia i zakończenia przed-
sięwzięcia wskazanych w Progra-

mie.
Od dnia 15.07.2022 r. wprowa-

dza się do Programu zmiany, do-
tyczące prefinansowania przedsię-
wzięć oraz wzrost maksymalnych 
kwot dotacji dla przedsięwzięć re-
alizowanych przez beneficjentów 
Części 2) Programu do 47 000 zł  
i Części 3) Programu do 79 000 zł. 
W konsekwencji wprowadzonych 
zmian Programu, część dokumen-
tów programowych uległa zmianie, 
w tym:

• Regulamin naboru wniosków 
o dofinansowanie przedsięwzięć 
w formie dotacji w ramach Progra-
mu Priorytetowego „Czyste Powie-
trze”,

• Wzór Wniosku o płatność oraz 
instrukcja jego wypełniania.

• Wzór pełnomocnictwa do wy-
korzystania, dostępny w Portalu 
Beneficjenta wfośigw oraz serwisie 
gov.pl na: https://www.gov.pl/web/
gov/skorzystaj-z-programu-czyste-po-
wietrze.

Wszystkie, aktualizowane na 
bieżąco informacje, dostępne są na 
stronie  WFOŚiGW w Toruniu www.
wfosigw.torun.pl  oraz na stronie  
Programu Priorytetowego „Czyste 
Powietrze” www.czystepowietrze.
gov.pl.

WFOŚiGW

Zmiany w „Czystym Powietrzu”



12 KWARTALNIK SAMORZĄDOWY GMINY CZERNIKOWO

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

go programu rozwijania szkolnej 

infrastruktury oraz kompetencji 
uczniów i nauczycieli w zakresie 
technologii informacyjno-komuni-
kacyjnych na lata 2020-2024 „Ak-

tywna tablica”. Całkowita wartość 
przedsięwzięcia wyniesie 87 500 
zł, przy wkładzie własnym gminy 
w wysokości 17 500 zł. 

Dzięki otrzymanemu wsparciu 
jeszcze w tym roku Szkoła Podsta-
wowa w Makowiskach oraz Szkoła 
Podstawowa w Steklinie wzbogacą 
się o nowoczesne pomoce dydak-
tyczne lub narzędzia do terapii, 
monitory interaktywne, specjali-
styczne oprogramowanie i laptopy.

Gmina Czernikowo zakwalifiko-
wała się także do Programu Youn-
gster Plus, którego organizatorem 

jest Fundacja Europejski Fundusz 
Rozwoju Wsi Polskiej – Counter-
part Fund. Do uczestnictwa w nim 
wytypowana została Szkoła Podsta-
wowa w Makowiskach. W ramach 
programu przewiduje się realizację 
dodatkowych, pozalekcyjnych za-
jęć z języka angielskiego w łącznym 
wymiarze 90 godzin lekcyjnych dla 
uczniów klasy 8 szkoły podstawo-
wej. Fundacja sfinansuje zakup ze-
stawów edukacyjnych dla uczniów 
(podręcznik + ew. zeszyt ćwiczeń) 
oraz innych zestawów metodycz-
nych dla nauczyciela, część kosz-
tów jego wynagrodzenia, koszty 
niezbędnych szkoleń, nagrody dla 
uczniów, którzy osiągnęli najwięk-
sze postępy w nauce, oraz m.in. 
utrzymanie i bieżące funkcjonowa-
nie platformy e-learningowej czy 
przygotowanie certyfikatów.

Joanna Zglinicka

Aktywna tablica i Youngster Plus 
w szkołach podstawowych

Podczas wakacji w Gminnej 
Bibliotece Publicznej odby-
ły się liczne warsztaty pla-

styczne pobudzające kreatywność 

i wyobraźnię dzieci. Młodzi artyści 
poznali kilka technik graficznych 
m.in. kalkografię - graficzny nega-
tyw i pozytyw, monotypię i papie-

roplastykę.
7 lipca grupa młodych podróż-

ników wybrała się pociągiem do 
Torunia. Wycieczkę rozpoczęli-

śmy od bibliotecznej gry terenowej 
„Etnowyprawa” w Muzeum Etno-
graficznym im. Marii Znamierow-
skiej-Prüfferowej w Toruniu, która 
spotkała się z wielkim uznaniem 
pracowników muzeum. Po grze 
pełnej emocji, śmiechów i niezli-
czonej liczbie kroków udaliśmy 
się na Stare Miasto, aby podziwiać 
przepiękne zabytki i panoramę 
Torunia z pokładu „Wandy”. Na 
tarasie widokowym na Kępie Baza-
rowej po raz ostatni mieliśmy oka-
zję podziwiać Bulwar Filadelfijski 
przed powrotem do domu.

W ramach projektu „Cztery pory 
roku w kulturze dawnych Słowian” 
realizowane są kolejne działania 
edukacyjno-animacyjne. 8 wrze-
śnia w ramach inicjatywy lokalnej 
pn. „Warsztaty słowiańszczyzny dla 
uczniów kół zainteresowań” odbyły 
się warsztaty garncarskie metodą 
tradycyjną i na kole garncarskim 

dla wyróżnionej grupy uczniów.
W bibliotece w Osówce oraz 

w Czernikowie odbyła się kolej-
na edycja Narodowego Czytania. 
Tym razem czytelnicy, użytkow-
nicy i przyjaciele biblioteki czytali 
„Ballady i romanse” Adama Mic-
kiewicza. Filia w Osówce została 
przeniesiona do nowego, większego 
pomieszczenia (sala 35 - piwnica 
SP w Osówce). 

Serdecznie zapraszamy miłośni-
ków dobrej literatury do Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Czerni-
kowie. Na półki naszej biblioteki 
trafiły kolejne nowości książkowe 
i audiobooki zakupione m.in. w ra-
mach Narodowego Programu Roz-
woju Czytelnictwa 2.0. na lata 
2021-2025. Zapraszamy.

Gminna Biblioteka Publiczna

Z życia Gminnej Biblioteki Publicznej
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W tym roku szkolnym do 
technikum i branżo-
wej szkoły przyjęto 90 

uczniów. Zostały utworzone dwie 
klasy branżowej szkoły oraz trzy 
klasy technikum. Powodzeniem 
cieszyły się, oprócz dotychczaso-
wych kierunków technika infor-
matyki i logistyki, nowe zawody 
- technik programista i technik 
spedytor. Aktualnie kształci się 
u nas 245 uczniów (w ubiegłym 
roku było 200). 

W ślad za bardzo dobrymi wyni-
kami maturalnymi jesteśmy dumni 
z tegorocznych wyników egzami-
nów zawodowych z kwalifikacji 
informatycznej i logistycznej, które 
są powyżej średniej województwa. 
Wyniki z kwalifikacji logistycznej 
są najwyższe w powiecie, a z kwa-
lifikacji informatycznej są porów-
nywalne do najlepszego technikum 
w Toruniu. Bardzo wysoką zdawal-
ność w tym roku zanotowaliśmy też 
w branżowej szkole przed komisją 

egzaminacyjną OKE w Gdańsku 
oraz Cechem Rzemiosł w Toruniu. 
Gratulujemy naszym uczniom. 

Uczniowie mają do dyspozy-
cji najnowocześniejsze pracow-
nie informatyczne i spedycyjno-
-logistyczne. Została zakupiona 
16-stanowiskowa pracownia lo-
gistyczno-spedycyjna oraz najno-
wocześniejsze na rynku informa-
tycznym 6 mobilnych serwerowni 
wraz całym wyposażeniem. Żadna 
szkoła informatyczna w regionie 

nie posiada podobnych. Szkoła 
zakupiła odpowiedni sprzęt do 
nauki strzelania z broni krótkiej 
i długiej – będą realizowane zajęcia 
w tym zakresie. Dodatkowo będą 
realizowane, w ramach projektów 
unijnych, zajęcia z matematyki, ję-
zyka angielskiego oraz kursy prawa 
jazdy, kurs kosmetyczny, kurs bar-
mański, kurs obsługi wózków wi-
dłowych, kurs kas fiskalnych, kurs 
z obsługi aplikacji logistyczno-s-
pedycyjnych, kurs programowania 

i sieci komputerowych. 
Pięć lat temu pierwszy rocznik 

technikum i branżowej szkoły roz-
począł naukę (łącznie 25 uczniów). 
Pierwsze kroki były trudne - brako-
wało dosłownie wszystkiego, w tym 
wyposażenia. Konsekwentnie reali-
zowano wizje szkoły z ogromnym 
wsparciem rodziców i uczniów. 
Od podstaw tworzono i rozwijano 
system kształcenia zawodowego 
w Czernikowie, w tym system eg-
zaminowania z własnymi ośrodka-
mi egzaminacyjnymi. Już po roku 
powstał nowy kierunek - technik 
logistyk i poszerzono listę zawo-
dów w branżowej szkole. Z roku na 
rok zainteresowanie szkołą wśród 
uczniów ciągle rosło. W tym roku 
powstały nowe kierunki: technik 
spedycji i technik programista. 
Szkoła współpracuje z 45 praco-
dawcami, z ośrodkami kształcenia 
teoretycznego oraz z zewnętrzny-
mi ośrodkami egzaminacyjnymi. 
Przez pięć lat Technikum i Bran-
żowa Szkoła w Czernikowie prze-
kształciły się w szkołę, która ze 
swoimi wynikami z egzaminów 
może rywalizować z najlepszymi 
szkołami zawodowymi w regionie. 
Życzymy naszym szkołom zawodo-
wym kolejnych sukcesów. 

Andrejus Sivickis

Co słychać w technikum i branżowej szkole?

Szkoła podstawowa w czerwcu 
żyła nie tylko nauką i zakoń-
czeniem roku. Kończyliśmy 

projekt „Słowiańszczyzna” dniem 
pełnym warsztatów z pokazem 
filmów i występem zespołów te-
atralnych poświęconych mitom, 
zwyczajom i obrzędom słowiań-
skim. Było mnóstwo wycieczek 
klasowych, także w ramach akcji 
Przystań Świętego Mikołaja. Zor-
ganizowaliśmy plener malarski 
w Czernikowie, gościliśmy też 
w dwudniowym dobrzyńskim ple-
nerze w Mazowszu i Zajeziorzu. 
Uczestniczyliśmy w pleceniu płotu 

we Włęczu, w wiosce średniowiecz-
nej w Steklinie-Niedźwiedziu.

 Uczniowie odebrali wiele na-
gród w regionalnym konkursie pla-
stycznym i fotograficznym SGZD 
na temat zabytków ceglanych oraz 
za wybitne osiągnięcia sportowe. 
Były też nagrody Wójta Gminy 
Czernikowo, stypendia naukowe, 
sportowe i artystyczne, nagrody od 
Rady Rodziców dla klas trzecich 
i ósmych oraz od Dyrektora. 

Razem z Czyż-nie, OSP Steklin 
i Przystanią po zakończeniu roku 
odbył się dziesięciodniowy obóz 
harcersko-strażacki z udziałem 

dzieci z Ukrainy. 4 sierpnia odby-
ła się uroczystość odsłonięcia mu-
ralu poświęconego Krzysztofowi 
Kamilowi Baczyńskiemu, a także 
fortepianowy koncert Mieczysława 
Kokota i rodzimych artystów, de-
klamacje wierszy i otwarcie waka-
cyjnego muzeum szkolnego - Izby 
Pamięci. Uczniowie mogli obejrzeć 
rzeźby Bajkowskiego i Drapały oraz 
obrazy Kamińskiego.

Młodzież ze szkoły branżowej 
i technikum uczestniczyła w prak-
tykach, a starsze klasy pisały matu-
rę i zdawały egzaminy zawodowe. 
Dziś wiemy, że wypadły w więk-
szości bardzo dobrze. Zespół Szkół 
zajął się rekrutacją, która zgodnie 
z planami doprowadziła do po-
wstania klas szkoły branżowej oraz 
w technikum (gdzie - poza logi-
styczną i informatyczną - powstały 
oddziały klas spedycyjnej i progra-
mistycznej).

W czasie wakacji dzięki środ-
kom z subwencji oraz zaangażowa-
niu pracowników szkoły i pomocy 
GZK udało nam się odnowić kilka 
sal lekcyjnych, korytarze w budyn-
ku na ul. Gimnazjalnej, część płotu 
na granicy z działką WSHU, front 
placówki na ul. Szkolnej oraz część 
od strony zachodniej. 

Dariusz Chrobak

Co słychać w ZS Czernikowo?
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Zanim rozpoczął się obecny 
rok szkolny, wiele ciekawego 
zdarzyło się w mazowieckiej 

szkole przed wakacjami. Uczniowie 
klasy ósmej przystąpili do egzami-
nu ósmoklasisty, a trzecioklasiści 
spróbowali swoich sił w Ogólno-
polskim Sprawdzianie Kompetencji 
Trzecioklasisty. Ci ostatni, w ostat-
nim dni sprawdzianu, na pamiątkę 
zakończenia nauki w pierwszym 
etapie edukacyjnym zasadzili na 
terenie przyszkolnym swoje własne 
drzewo. Będzie z nimi rosło, a wła-
ściwie rósł, bo Teodor to grab po-
spolity „Fastigiata”.

Uczniowie klasy 4 przeszli eg-
zamin na kartę rowerową. Ich 
umiejętność jazdy na jednośladzie 
obserwowali dyrektor szkoły, na-
uczyciel techniki z uprawnieniami 
do przeprowadzania egzaminu oraz 
dzielnicowi Mirosława Muchewicz 
oraz Paweł Mrówczyński. Wszyscy 
uczniowie zdali egzamin bezbłęd-
nie i jeszcze przed początkiem wa-
kacji otrzymali karty rowerowe.

W międzyczasie posprzątaliśmy 
naszą najbliższą okolicę z Gminnym 
Zakładem Komunalnym w Czerni-
kowie i Wójtem naszej gminy. Była 
to świetna lekcja ochrony środowi-
ska i zapoznania się z pojazdami 
do prac porządkowych, będących 
w posiadaniu GZK. 

W czerwcu pełni zaangażowa-
nia włączyliśmy się w akcję chary-
tatywną „PomagaMY UKRAINIE”. 
Najwięcej emocji było podczas 
losowania nagrody głównej dla 
uczestników akcji - w tym miejscu 
gratulujemy Arturowi Pniewskie-
mu, który wrócił do domu z 2-me-
trowym pluszowym misiem.

To, że Mazowsze jest wspania-
łym miejscem dla artystów, po-
twierdził XX Dobrzyński Plener 
Malarski. Jeden z dni zorganizo-
waliśmy w naszej szkole i jej naj-
bliższej okolicy. W artystycznym 
wydarzeniu brała udział młodzież 
wraz z opiekunami z: Węgierska, 
Radzików Dużych, Karnkowa, Ki-
koła, Zajeziorza, Czernikowa i Ma-
zowsza. Łącznie ponad 50 osób. 
Serdecznie dziękujemy Państwu 
Łukaszewskim z Kijaszkowa za cie-
płe przyjęcie uczestników pleneru, 
możliwość skorzystania z łąki oraz 
napojów chłodzących. 

W czerwcu zorganizowaliśmy 
Dzień Dziecka, jak zawsze na spor-
towo, z grillowanymi kiełbaskami 
od Rady Rodziców. Tradycją już 
stają się w tym dniu mecze koszy-
kówki nauczyciele kontra ucznio-
wie klas starszych. Klasy młodsze 
zorganizowały Dzień Rodziny, któ-
ry zgromadził wielu rodziców. Była 
wspólna zabawa i słodki poczęstu-

nek.
Tuż przed zakończeniem roku 

szkolnego 2021/2022 szkoła zor-
ganizowała konkurs języka angiel-
skiego. Zwyciężyła SP Czernikowo; 
kolejne miejsca zajęły SP Osówka, 
SP Mazowsze, SP Działyń, SP Ste-
klin, SP Makowiska. Cieszymy się 
z „pudła” naszych uczniów, gratu-
lujemy wszystkim. Wszyscy uczest-
nicy otrzymali nagrody książkowe, 
które mogli sobie sami wybrać. 
Książki zostały ufundowane przez 
Urząd Gminy Czernikowo. Ucznio-
wie otrzymali również nagrody 
rzeczowe ufundowane przez jedną 
z amerykańskich firm ze stolicy. 
Na ręce opiekunów powędrowały 
nagrody rzeczowe dla szkół ufun-
dowane przez Radę Rodziców 
i dyrektora. Zapraszamy na kolejną 
edycję konkursu za rok, oczywiście 
do Mazowsza. 

Pozostaje jeszcze wspomnieć 
o licznych wycieczkach. Klasa 
ósma wraz z szóstą wybrały się do 
Gdańska i na Westerplatte. Dla 
szkoły, której patronem jest mjr 
Henryk Sucharski, to był ważny 
wyjazd. Klasy młodsze w Toruniu 
odwiedziły planetarium, ogród 
zoobotaniczny i Muzeum Żywego 
Piernika. Klasa siódma wyjecha-
ła do Bydgoszczy „poskakać” na 
Jumpin Place. Klasa siódma wraz 

z rówieśnikami z Czernikowa wy-
brała się na kilkudniową wycieczkę 
w Bieszczady. Była wędrówka szla-
kami Bieszczadzkiego Parku Na-
rodowego, spotkania tematyczne 
z bieszczadzkim oddziałem GOPR, 
Bieszczadzkim Oddziałem Stra-
ży Granicznej oraz miejscowym 
drwalem. Wspięliśmy się na Tarni-
cę oraz Smerek. Widzieliśmy sala-
mandrę plamistą i wykąpaliśmy się 
pod wodospadem Siklawa Ostrow-
skich w Wetlinie (w kwietniu!). 
Wspięliśmy się na wieżę widokową 
na Jeleniowatym, odwiedziliśmy 
Galerię Ikon, pokazową zagrodę 
żubrów i Muzeum Promocji Le-
śnictwa. Na jeden z posiłków udali-
śmy się do Siekierezady, kultowego 
miejsca w Cisnej.

Oczywiście zrobiliśmy kilka 
remontów. Zaczęliśmy od ułoże-
nia nowej kostki brukowej przed 
szkołą. Poszerzyliśmy istniejące 
chodniki. Powstał plac apelowy, na 
którym rozpoczęliśmy nowy rok 
szkolny. Zamontowaliśmy ławeczki 
zakupione z Funduszu Sołeckiego. 

Przed szkołą miejsce znalazły trzy 
nowe maszty flagowe z podświe-
tleniem. Wymieniliśmy w jednej 
z sal lekcyjnych podłogę, montu-
jąc panele podłogowe. W jednym 
z pomieszczeń będących magazyn-
kiem nastąpił gruntowny remont. 
Pomieszczenie to będzie służyć do 
realizacji Programu Laboratoria 
Przyszłości przez pracownię ku-
linarną (tak, nasi uczniowie będą 
uczyć się gotować!). Uzupełniliśmy 
trawę i miejsca po pracach budow-
lanych na zewnątrz. Szkoła wygląda 
pięknie. Jest dużo przestrzeni przed 
szkołą, a uczniowie mają gdzie 
usiąść na przerwach.

Tuż przed pierwszym dzwon-
kiem w szkole otrzymaliśmy 15 no-
wych komputerów w ramach pro-
gramu Cyfrowa Gmina. Nowy rok 
szkolny 2022/2023 to nowe wyzwa-
nia. Będziemy informować was o  
naszych poczynaniach na naszym 
FB, stronie www.spmazowsze.pl 
oraz w kwartalniku Dwa Słowa.

Robert Szwajkowski

Kultura, wypoczynek, remonty 
– pożyteczne lato SP Mazowsze
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Okres wakacyjny upłynął 
żłobkowiczom w ciepłej at-
mosferze i na beztroskich 

zabawach, choć dla większości na-
szych milusińskich były to ostatnie 
chwile przed rozpoczęciem pierw-
szego etapu nauki, czyli przedszko-
lem. 

W tym roku szeregi żłobka 
opuściło trzydzieścioro dzieci. Na 
pożegnanie dzieci pod okiem cioć 
przygotowały wierszyki, piosenki, 
a nawet całkiem udany układ cho-
reograficzny do specjalnie na tę 
okoliczność napisanej piosenki pt. 
„Jadę do przedszkola”. Podczas uro-
czystego zakończenia roku żłob-
kowego, 31 sierpnia, nie obyło się 
bez wzruszeń - przecież niektóre 
z pociech stawiały u nas pierwsze 
kroki, wypowiadały pierwsze sło-
wa, wspólnie z opiekunkami na-
bywały wiele umiejętności, uczyły 
się samodzielności. Będzie nam 
ich brakowało, ale mocno trzyma-
my kciuki, aby nowy etap ich ży-

cia przynosił same sukcesy i dawał 
ogrom radości. W lipcu pożegna-
liśmy także naszego ukraińskiego 
żłobkowicza.

Na początku lipca zakończy-
liśmy rekrutację, a w jej wyniku 
przyjęliśmy trzydzieścioro dwoje 
podopiecznych, którzy od 1 wrze-
śnia uczestniczyli w zajęciach ada-
ptacyjnych. 12 września rozpoczę-
liśmy właściwe zajęcia, bez udziału 
rodziców.

W okresie wakacyjnym żłobek 
odwiedziła małpka Kayla wraz ze 
swoją opiekunką, co wzbudziło, 
zarówno u dzieci, jak i nas wszyst-
kich, ogromne zainteresowanie 
oraz radość.

Pracownicy żłobka zaangażowa-
ni byli także w przygotowania do 
dożynek gminnych. Nasze dzieło 
można było zobaczyć przy przy-
stanku autobusowym w Czerniko-
wie: witacze, jak na bajkową krainę 
przystało!

Bożena Lewandowska

Czas pożegnań - czas powitań 
w Bajkowej Krainie

Stowarzyszenie Miejskiego 
Obszaru Funkcjonalnego 

Torunia zawiązane

Aby ubiegać się o ponad 88 
mln euro wsparcia w ra-
mach ZIT w nowej, unijnej 

perspektywie finansowej, koniecz-
ne było utworzenie stowarzyszenia 
jednostek samorządowych, tworzą-
cych Miejski Obszar Funkcjonalny 
(MOF) Torunia. Spotkanie założy-
cielskie odbyło się 9 sierpnia w to-
ruńskim Dworze Artusa.

Miejski Obszar Funkcjonalny 
Torunia powstał 18 czerwca 2021 
r., kiedy to przedstawiciele 36 sa-
morządów podpisali porozumienie 

wyrażające chęć skupienia sił na 
rzecz zrównoważonego i zintegro-
wanego rozwoju oraz wyznaczyli 
ogólne ramy współpracy. Zrze-
szone jednostki to wszystkie gmi-
ny powiatów: aleksandrowskiego, 
chełmińskiego, golubsko-dobrzyń-
skiego, toruńskiego, właściwe sa-
morządy powiatowe oraz miasto 
Toruń. Na sierpniowym spotkaniu 
Gminę Czernikowo reprezentowa-
ła Sekretarz Dorota Czarnecka.

Przemysław Pujer
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Ubiegły rok  szkolny obfito-
wał w wyjątkowe sukcesy 
sportowe uczniów Zespo-

łu Szkół i Szkoły Podstawowej 
w Czernikowie. Drużyna szachowa 
zdobyła III miejsce w wojewódz-
twie i brała udział w zawodach 
ogólnopolskich, w finale zajmując 
21. miejsce.  Dziewczęta zdobyły 
IV miejsce w województwie w mi-
nikoszykówce. Maja Rybska zaś jest 
trzecią judoczką w swojej kategorii 
w Polsce!

21 czerwca w Arenie Toruń 
odbyła się uroczysta Powiatowa 
Gala Sportu, na której przyznano 
wyróżnienia starosty toruńskiego 

za sukcesy sportowe w 2021 roku. 
Najlepszym sportowcom i ich opie-
kunom gratulowali przedstawicie-
le władz samorządowych powiatu 
toruńskiego. Wśród nagrodzonych 
byli także sportowcy z naszej gmi-
ny – uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w Czernikowie z trenerem 
Danutą Chylicką, uhonorowani za 
zajęcie III miejsca w wojewódz-
twie w sztafetowych biegach prze-
łajowych chłopców. Podczas Gali 
podsumowano zmagania sportowe 
realizowane w ramach kalendarza 
Powiatowego Szkolnego Związ-
ku Sportowego. Przewodniczący 
PSZS Adam Lubiński zaprezento-

wał ranking najlepszych szkół oraz 
gmin biorących udział w sportowej 
rywalizacji, zwycięzcom rankin-
gu wręczono symboliczne czeki. 
Szkoła Podstawowa w Czerniko-
wie zajęła I miejsce w powiatowym 
rankingu szkół w kategorii Igrzyska 
dzieci (klasy 4-6) oraz III miejsce 
w powiatowym rankingu szkół 
w kategorii Igrzyska Dzieci (kla-
sy7-8), natomiast Gmina Czerniko-
wo zajęła II miejsce w Powiatowym 
Rankingu Gmin w roku szkolnym 
2021-2022. Serdecznie gratulujemy 
sukcesów i wyróżnień!

Dariusz Chrobak

Sukcesy sportowe czernikowskich uczniów

Chociaż w przedszkolnych 
murach nie słychać pierw-
szego dzwonka, to 1. wrze-

śnia przy ul. Gimnazjalnej zrobiło 
się gwarnie. Nasze przedszkole li-
czy sześć 25-osobowych grup: dzie-
ci trzyletnich – Maleństwa (wycho-
wawcy: mgr M. Lipińska, mgr K. 
Kańczewska), czteroletnich - Misie 
(mgr A. Jabłońska, O. Lewandow-
ska), dzieci cztero- i pięcioletnich – 
Tygrysy (mgr J. Wątrowska), dzieci 
pięcioletnich – Króliki (mgr K. Ga-
bryś), dzieci pięcio- i sześcioletnich 
– Sowy (mgr D. Wesołowska) oraz 
dzieci sześcioletnich – Kangury 
(mgr A. Gąsiewicz, mgr E. Łopu-
szyńska). Dyrektorem przedszkola 
jest mgr Małgorzata Marks.

Jak co roku, w skład tygodnio-
wego planu zajęć dzieci wchodzą 
także zajęcia z języka angielskie-
go, religia dla sześciolatków, zaję-
cia ze specjalistami: pedagogiem, 
psychologiem, logopedą. Mimo, 
iż rok szkolny dopiero się zaczął, 
to kalendarz imprez i uroczystości 
„W Stumilowym  Lesie” zaczął się 
już wypełniać. Już 8 września odby-
ło się plenerowe powitanie przed-
szkola z grupą teatralną MagMow-
cy.

Wrzesień to szczególny okres 
nie tylko dla dzieci, nauczycieli 
oraz pracowników przedszkola, ale 
także dla rodziców, którzy pierwszy 
raz oddają swoje maluchy pod na-
szą opiekę. Adaptacja do nowych 
warunków, zaufanie pracownikom 
oraz zorganizowanie się w zupełnie 
innym rytmie dnia wymaga czasu 
oraz wspólnej pracy. Przebieg ada-
ptacji jest kwestią bardzo indywi-
dualną, ale z naszych wieloletnich 
doświadczeń możemy poradzić, że 
dotrzymywanie umów dawanych 
dziecku (np. „wrócę po obiedzie”), 
budowanie pozytywnego nastawie-
nia do przedszkola, krótkie poże-
gnania przy drzwiach, stopniowe 
wydłużanie czasu pobytu dziecka 
w placówce, ale przede wszystkim 
okazywanie przez rodzica zaufania 
i uśmiechu pozwalają dziecku po-
czuć się bezpiecznie, budują nową 
rutynę dnia, co pozytywnie wpływa 

na samopoczucie dziecka w przed-
szkolu.

Przed nami wszystkimi wiele 
ciekawych doświadczeń, karuze-
la emocji i przeżyć. Nawiązywa-
nie nowych znajomości, wyjścia, 
wycieczki, próbowanie swoich sił 
w konkursach, przedstawieniach, 
ale przede wszystkim budowa-
nie ciepłej relacji opartej na po-
szanowaniu wzajemnych potrzeb 
i możliwości. Bezpiecznego oraz 
bogatego w obopólne zrozumienie 
roku szkolnego 2022/2023 życzy 
dyrektor, kadra pedagogiczna oraz 
wszyscy pracownicy Przedszkola 
Publicznego „W Stumilowym Le-
sie” w Czernikowie.

Kamila Gabryś

Gotowi na przygody „W Stumilowym Lesie”


