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Wójt Gminy Czernikowo 
Tomasz Krasicki

Przewodniczący Rady 
Gminy Czernikowo

Rafał Rutkowski

oraz radni, sołtysi i pracownicy samorządowi

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

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

str. 4

str. 9

str. 10

str.13

str. 14



3 KWARTALNIK SAMORZĄDOWY GMINY CZERNIKOWO

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.

Realizowany w charakterystycz-
nym dla resortowych kryteriów 
standardzie 5 m jezdnia + 2x 0,75 

m pobocza + odwodnienie (rów) 
projekt obejmuje aż 4 km dróg: 
od skrzyżowania drogi gminnej 
z powiatową przy torach kole-
jowych 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.

Wnioski 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 także 

na całej, okrążającej jezioro Lici-
szewskie, drodze nr 101144C. Łącz-
nie zadanie objąć ma 3,15 km dróg. 
Liczymy na otrzymanie wsparcia 
zarówno ze środków resortowych, 
jak i z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020 
(nabór na początku stycznia) – 
wówczas realizacja przedsięwzięcia 
będzie pewna.

Przemysław Pujer

Rozbudowujemy drogi 
w Makowiskach i Kiełpinach

W dniu 18 października 
w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy Czerni-

kowo uroczyście podpisano umo-
wy, które łącznie stanowią jedną 
z największych inwestycji w histo-
rii gminy. W obecności Sekretarz 
Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Anny Gembickiej 
powzięto tym samym kluczowe 
kroki w kierunku przebudowy aż 18 

odcinków dróg gminnych.
Dzięki otrzymanej w ramach 

Programu Inwestycji Strategicz-
nych „Polski Ład” kwocie niemal 
9,6 mln zł do końca przyszłego 
roku zrealizowane zostaną dwa 
duże przedsięwzięcia infrastruk-
turalne. Zadanie „Przebudowa 
dróg gminnych na terenie gminy 
Czernikowo” obejmie dziewięć od-
cinków dróg w miejscowościach 

Jackowo, Kijaszkowo, Mazowsze, 
Mazowsze-Parcele, Steklin-Kolo-
nia, Ograszka, Osówka i Szkleniec. 
Wykonawca, Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowych Spółka z o. o. 
z Lipna, wykona roboty budowlane 
kosztem 4 839 260,34 zł.

Inwestycję pn. „Przebudowa 
dróg gminnych w miejscowościach 
Czernikowo i Witowąż zrealizuje 
natomiast firma Usługi Sprzętowo-

-Transportowe REMIKOP Pawła 
Zielińskiego z Torunia za kwotę 
5 275 000,00 zł. Przedsięwzięcie 
obejmie przebudowę czernikow-
skich ulic: Kępiacz, Kwiatowa, Os. 
Młodych, Os. Słoneczne, Ogrodo-
wa, Polna, Sportowa oraz Zacisze. 
Nadzór inwestorski nad każdym 
z zadań pełnić będzie Tomasz Sule-
rzycki z Wielkiej Nieszawki.

Sygnowanie kontraktów odby-

ło się w obecności minister Anny 
Gembickiej, która pogratulowała 
gminie Czernikowo urokliwości, 
a jej władzom – tempa rozwoju. 
Wójt Gminy Czernikowo Tomasz 
Krasicki podziękował natomiast 
za zaangażowanie oraz wsparcie 
na szczeblu parlamentarno-rządo-
wym.

Przemysław Pujer

10 milionów złotych na gminne drogi
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Oświetlenie modernizujemy 
kompleksowo

Zakupiony w połowie roku 
agregat prądotwórczy o mak-
symalnej mocy 135 kVA wraz 

z platformą transportową stanowił 
pierwszy akcent realizacji dużego, 
wodno-kanalizacyjnego przed-
sięwzięcia, finansowanego niemal 
w 100% dzięki środkom Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020. Z końcem roku 
rozpoczęliśmy wdrażanie kolejnych 
części projektu.

Inwestycja pn. „Budowa przy-
domowych oczyszczalni ścieków 
na terenie gminy Czernikowo, bu-
dowa sieci wodociągowej w miej-
scowości Osówka, rozbudowa sieci 
kanalizacji sanitarnej na ul. Ogro-
dowej w Czernikowie oraz zakup 
agregatu prądotwórczego na po-

trzeby Stacji Uzdatniania Wody” 
pozwoli m.in. na budowę ponad pół 
kilometra wodociągu przy drodze 
gminnej nr 101154C z Witowąża 
w kierunku Jaźwin oraz rozbudowę 
kanalizacji sanitarnej przy jednej 
z odnóg ul. Ogrodowej. Wykonaw-
cą obu przedsięwzięć jest Gminny 
Zakład Komunalny sp. z o. o. Do 
końca roku powinniśmy też poznać 
wykonawcę budowy 35 szt. przy-
domowych biologicznych oczysz-
czalni ścieków na terenie gminy. 
Całkowita wartość unijnego pro-
jektu to 1 749 099,49 zł, a kosztem 
niekwalifikowalnym jest wyłącznie 
część podatku VAT – zaledwie 1,5% 
wartości zadania.

Przemysław Pujer

Inwestujemy 
w gospodarkę 

wodno-kanalizacyjną

Posiadanie rozwiniętej sieci 
oświetlenia publicznego to 
marzenie każdego samorzą-

du. Jej energooszczędność to nie-
gdyś wyzwanie, a dziś – wymóg 
związany z kryzysem energetycz-
nym. W tym zakresie mamy się 
czym poszczycić – konsekwent-
nie stawiamy jednak kolejne kroki 
w kierunku całkowitego odejścia 
od tradycyjnych rozwiązań sodo-
wych.

W latach 2020-2021, przy du-
żym wsparciu unijnym, wymie-
niono na oprawy LED łącznie 620 
punktów oświetleniowych oraz 
system oświetlenia czernikowskie-
go stadionu sportowego i ul. Gim-

nazjalnej. Wygenerowane oszczęd-
ności pozwoliły na wybudowanie 
kolejnych 340 punktów oświetle-
niowych w ramach Programu Mo-
dernizacji Oświetlenia. I chociaż 
fizyczny proces montażu opraw do-
biegł właściwie końca – procedury 
przyłączeniowe oraz te związane 
z aneksowaniem umów sprzedażo-
wych i dystrybucyjnych każą nam 
prosić część z Państwa o cierpli-
wość w oczekiwaniu na funkcjono-
wanie wszystkich punktów.

Proces wdrażania pełnej energo-
oszczędności to także zrealizowana 
wiosną br. modernizacja oświe-
tlenia sal gimnastycznych w ZS 
Czernikowo oraz szkołach pod-

stawowych w Steklinie, Mazow-
szu i Osówce czy wymiana opraw 
w Urzędzie Gminy. W listopadzie 
natomiast udało się zmodernizo-
wać oświetlenie kompleksu boisk 
sportowych „Orlik 2012” w Ma-
zowszu, dzięki czemu obiekt jest 
dziś doświetlony nie tylko efektyw-
nie pod względem ekonomicznym, 
ale też jakościowym. Rozpoczęli-
śmy też proces wymiany opraw (z  
naprawą niedziałającego odcinka 
sieci) w terenie zabudowanym 
drogi krajowej nr 10 (a więc na 
ul. Toruńskiej w Czernikowie oraz 
„szkolnym” odcinku w Steklinie). 
Oświetleniowa rewolucja trwa!

Przemysław Pujer

W dniu 18 listopada 2022 
r. w Pędzewie wręczono 
promesy dla Młodzieżo-

wych Drużyn Pożarniczych. Z na-
szej gminy promesy otrzymały trzy 
jednostki: OSP Czernikowo, OSP 
Makowiska i OSP Steklin.

Dzięki dotacji jeszcze w tym 
roku Młodzieżowe Drużyny Pożar-
nicze będą mogły przeznaczyć do-
datkowe pieniądze m.in. na umun-
durowanie, wyposażenie osobiste, 

sprzęt teleinformatyczny wykorzy-
stywany w procesie szkolenia oraz 
sprzęt do przeprowadzania zawo-
dów sportowo-pożarniczych.

Pieniądze zostały przyznane 
przez ministra spraw wewnętrz-
nych i administracji w ramach 
dotacji na zadanie publiczne pod 
nazwą „Przygotowanie jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych do 
działań ratowniczo-gaśniczych”.

ZG ZOSP RP

Wręczenie promes dla 
Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych z terenu 

gminy Czernikowo
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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 potencjale. Od 
niedawna możemy jednak cieszyć 
się nowoczesnym i wielofunkcyj-
nym nadwodnym parkiem, w któ-
rym relaks i aktywny wypoczynek 
będzie prawdziwą przyjemnością.

„Utworzenie Parku Wiejskie-
go w miejscowości Mazowsze” to 

projekt zrealizowany 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-
widywał on wykorzystanie działki 
nr 35 (jadąc obok kościoła para-
fialnego w kierunku Piotrkowa na 
pierwszym łuku należy pojechać 
prosto) na potrzeby m.in. utwo-
rzenia ciągów komunikacyjno-
-spacerowych zagospodarowanych 

piękną roślinnością, utworzenia 
terenu plażowego i ścieżki dydak-
tyczno-przyrodniczej z wykorzy-
staniem innowacyjnych rozwiązań 
teleinformatycznych, budowy bo-
iska do siatkówki plażowej, budowy 
placu zabaw i siłowni zewnętrznej, 
utworzenia placu gier plenerowych 
z mini-golfem czy bulodromem, 
budowy wiat rekreacyjnych oraz 
wiaty rowerowej, budowy wydzie-
lonych terenów grillowych, wy-
konania kontenerowego obiektu 
sanitarno-gospodarczego dosto-

sowanego do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych, budowy parkingu 
i ogrodzenia terenu. Park został 
odpowiednio zelektryfikowany 
i oświetlony, infrastruktura tele-
techniczna uwzględniać będzie sieć 
Wi-Fi oraz system monitoringu. 
Nie ulega wątpliwości, że zakres ro-
bót - i jednocześnie wachlarz oferty 
Parku – jest rozbudowany i atrak-
cyjny.

Wykonawcą robót był Zakład 
Budowlany MELBUD Henryka Le-
cha Mamrzyńskiego z Bobrownik, 

którego wynagrodzenie wyniosło 
1 644 792,45 zł. Nadzór inwestor-
ski pełniła firma MARINBUD 
Mariusza Robakowskiego. Robo-
ty budowlane zostały odebrane 
z początkiem listopada, jednakże 
z uwagi na warunki pogodowe oraz 
konieczność zapewnienia roślinno-
ści (w szczególności trawie) właści-
wych warunków do ukorzenienia, 
przewiduje się pełne udostępnienie 
obiektu mieszkańcom i ich gościom 
wiosną przyszłego roku.

Przemysław Pujer

Czernikowscy rowerzyści  
mogą czuć się zauważe-
ni - inicjatywa stworzenia 

parkingu rowerowego powstała 
jako odpowiedź na realną potrze-

bę istnienia miejsca dla pozosta-
wienia rowerów mieszkańców 
Czernikowa i okolic. Obserwując 
jak wiele osób dojeżdża rowe-
rem, postanowiliśmy stworzyć 

przestrzeń, która pozwoli na bez-
pieczne i komfortowe pozosta-
wienie roweru.

Ogólnodostępny parking sta-
nowi doskonałą bazę wypadową 

pod kątem turystyki pieszej, jak 
i rowerowej. Turyści oraz miesz-
kańcy gminy i okolic korzystający 
z ścieżki rowerowej jak i również 
korzystający z przejazdów au-

tobusami będą mogli bezpiecz-
nie pozostawić swoje jednośla-
dy. Parking jest monitorowany 
i oświetlony.

Gminny Zakład Komunalny

Parking rowerowy przy przystanku PKS
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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

Gmina Czernikowo zakoń-
czyła wydawanie sprzętu 
komputerowego zakupione-

go w ramach projektu grantowego 
„Wsparcie dzieci z rodzin pege-
erowskich w rozwoju cyfrowym 
– Granty PPGR”, finansowanego 
ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach Programu Operacyjnego Pol-
ska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi 
Priorytetowej V Rozwój cyfrowy 
JST oraz wzmocnienie cyfrowej 
odporności na zagrożenia REACT-
-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy 
JST oraz wzmocnienie cyfrowej 
odporności na zagrożenia. Wartość 
grantu wyniosła 270 146 zł, co rów-
na się całkowitej wartości zadania.

W ramach programu ucznio-

wie szkół podstawowych, średnich 
i branżowych, zamieszkujący gmi-
nę Czernikowo, których krewni 
w linii prostej pracowali w PGR, 
otrzymali łącznie 83 laptopy z opro-
gramowaniem, pakietem Office, 
torbą i myszką bezprzewodową 
oraz 3 tablety z etui. Sprzęt dodat-
kowo został ubezpieczony m.in. 
od uszkodzeń mechanicznych na 
2 lata. Stan pandemii pokazał, jak 
ważne są dziś kompetencje pozwa-
lające swobodnie korzystać z cyfro-
wych narzędzi. Mamy nadzieję, że 
przekazany sprzęt komputerowy 
pozwoli na dogodną realizację obo-
wiązków szkolnych przez uczniów 
naszej gminy.

Monika Ziemkiewicz

Komputery dla rodzin 
pegeerowskich już 

u beneficjentów



7 KWARTALNIK SAMORZĄDOWY GMINY CZERNIKOWO

W dniu 18 listopada 2022 
r. w Kujawsko – Pomor-
skim Urzędzie Woje-

wódzkim w Bydgoszczy, podczas 
uroczystości wręczenia statuetek 
„Lidera Czystego Powietrza” dla 64 
najbardziej aktywnych gmin woje-
wództwa kujawsko – pomorskiego 
realizujących program „Czyste Po-
wietrze”, Gmina Czernikowo otrzy-
mała dodatkowe środki finansowe 
na wdrażanie i promocję Programu 
„Czyste Powietrze” w kwocie 25 600 
zł. 

W wydarzeniu wzięli udział 
m.in. minister Łukasz Schreiber, 
pełnomocnik premiera ds. progra-

mu „Czyste Powietrze” i efektyw-
ności energetycznej budynków Pa-
weł Mirowski, poseł Tomasz Latos, 
wojewoda kujawsko-pomorski Mi-
kołaj Bogdanowicz oraz prezes Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Toruniu Ireneusz Stachowiak.

Wójt Gminy Czernikowo To-
masz Krasicki podziękował za ak-
tywny udział mieszkańców naszej 
gminy w realizacji Programu: - 
Szanowni Państwo, dzięki Waszej 
aktywności Gmina Czernikowo 
została Liderem Czystego Powie-
trza, przyczyniając się do ochrony 
powietrza na terenie gminy, za co 

serdecznie dziękuję.
Województwo kujawsko-po-

morskie jest jednym z liderów 
pod względem liczby podpisanych 
umów. Zawarto umowy opiewa-
jące na kwotę ponad 510 mln zł, 
w ramach czego zostanie wymie-
nionych 31 tys. pieców. Program 
daje też możliwość poprawy efek-
tywności energetycznej i docie-
plenia budynku. Obecnie do Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
wpływa ponad tysiąc wniosków 
miesięcznie 

Beata Gogolińska, WFOŚiGW

Gmina Czernikowo Liderem 
Czystego Powietrza

Realizowane przez władze sa-
morządowe zadania można 
podzielić na te wykonywane 

według wypracowanych, klarow-
nych przepisów i instrukcji oraz 
te specyficzne i problematyczne. 
Szczególne miejsce w tym drugim 
zbiorze zajmują dążenia do odtwo-
rzenia kładki na rzece Mień – kie-
dyś przejezdnej, potem ulegającej 
stopniowej degradacji, aż wreszcie 
poważnie zagrażającej bezpieczeń-
stwu. Po kilkunastu latach walki 
udało się jednak ją wyremontować, 
nieocenionymi siłami 3. Batalionu 
Drogowo-Mostowego z Chełmna.

Żołnierze przez ponad dwa ty-
godnie dokonywali przywrócenia 
mostu do pierwotnej funkcjonal-
ności, a efekt ich prac – oraz ro-
bót uzupełniających wykonanych 
przez Gminny Zakład Komunal-
ny – przeszedł oczekiwania. Tury-
stom, grzybiarzom i mieszkańcom 
południowej części gminy życzymy 
przyjemnej przeprawy!

Przemysław Pujer

Nowe obowiązki dla właścicieli 
szamb i przydomowych oczyszczalni 

ścieków, pod groźbą kar!!!
Nowa definicja nieczystości ciekłych - rozumie się przez to 

ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych 
lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni 

ścieków, zatem rozszerzono zakres pojęcia „nieczystości ciekłe” 
przez objęcie tym określeniem także ścieków gromadzonych 

w osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni 
ścieków, więc Mieszkańcu,

Jeśli na terenie swojej nieruchomości masz szambo lub 
przydomową oczyszczalnię ścieków zobowiązany jesteś do 
zawarcia w tym zakresie stosownej umowy z podmiotem 

posiadającym zezwolenie na transport nieczystości ciekłych oraz 
posiadania dowodów uiszczania opłat za te usługi. 

Jeśli tego nie robisz Gmina MUSI zgodnie z wolą ustawodawcy 
zorganizować opróżnianie zbiorników bezodpływowych 

i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków 
i wydać decyzję z naliczeniem opłat. Opłaty nieuiszczone 

w wyznaczonym terminie podlegają przymusowemu ściągnięciu 
w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji.
Ustawodawca nałożył na gminy obowiązek kontroli osób, które 

niezgodnie z prawem pozbywają się nieczystości ciekłych.

Mieszkańcy za utrudnianie kontroli szamb i przydomowych 
oczyszczalni ścieków zapłacą nawet 5 tys. zł, a Gminy za 

zaniechania w ich przeprowadzaniu zapłacą nawet 50 tys. zł. 

Gmina MUSI zgodnie z wolą ustawodawcy sprawdzić ile 
nieczystości ciekłych odebrano oraz ile wody pobrano przez 

użytkowników niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej. 

Nie czekaj! Podpisz umowę!
I regularnie przekazuj

nieczystości ciekłe!

Bezpieczniej 
przez Mień
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Dnia 11 listopada 2022 r., 
podczas uroczystości zwią-
zanych z Narodowym Świę-

tem Niepodległości, dokonano 
uroczystego odbioru masztu z flagą 
Rzeczypospolitej Polskiej. Maszt 
z flagą, zlokalizowany przy Pomni-
ku Niepodległości w Parku 700-le-
cia, został wykonany w ramach 
programu „Pod biało-czerwoną”. 
Gmina Czernikowo otrzymała 
środki na ten cel z rezerwy ogólnej 

budżetu państwa w łącznej wyso-
kości 8000 zł (100% kosztów reali-
zacji zadania) w oparciu o umowę 
zawartą z Wojewodą Kujawsko-Po-
morskim. Pozostałe dwa maszty 
zostały zakupione ze środków wła-
snych. 

Celem projektu jest godne 
upamiętnienie zwycięstwa wojsk 
Rzeczypospolitej nad armią bol-
szewicką w Bitwie Warszawskiej 
1920 roku. Umieszczenie flagi na 

maszcie w wyjątkowym miejscu to 
dowód na to, jak ważne są symbole 
narodowe w życiu Polaków. Te, za 
które życie w walce o wolność Oj-
czyzny poświęcali nasi przodkowie. 
Projekt realizowany jest pod hono-
rowym patronatem Prezesa Rady 
Ministrów Mateusza Morawieckie-
go. Inicjatywa zakupu masztu i flagi 
zależała od naszych mieszkańców, 
którzy z zapałem oddawali głosy 
podczas akcji „Pod biało-czerwo-

ną”. 
Tegoroczne obchody 104. rocz-

nicy odzyskania przez Polskę Nie-
podległości. uświetnione została 
występami wokalno-artystycznymi 
dzieci i młodzieży ze szkół z terenu 
gminy Czernikowo. Po części arty-
stycznej rozpoczęła się msza święta 
celebrowana w Kościele pw. św Bar-
tłomieja Apostoła w Czernikowie, 
w której uczestniczyły liczne dele-
gacje z terenu Gminy Czernikowo. 

Po mszy świętej nastąpił przemarsz 
w asyście Gminnej Orkiestry Dętej 
i pocztów sztandarowych do Par-
ku 700-lecia, gdzie przedstawicie-
le władz, placówek oświatowych 
związków i organizacji złożyli kwia-
ty pod Pomnikiem Niepodległości. 
Dziękujemy za Wspólne świętowa-
nie dnia odzyskania przez Polskę 
Niepodległości.

Monika Ziemkiewicz

Maszt z flagą RP z projektu 
„Pod Biało-Czerwoną”

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, 
naukowej i kulturowej. Marzeniem, 
nie tylko władz samorządowych 
i lokalnych społeczników-miłośni-
ków kultury, jest kompletna restau-
racja zdegradowanego zabytku.

Rok 2022 był niezwykle prężny, 
jeśli chodzi o tempo i zakres pro-
wadzonych prac restauracyjnych, 
które udaje nam się stopniowo 
wdrażać dzięki pozyskiwanemu 
wsparciu finansowemu. Kujawsko-

-Pomorski Wojewódzki Konser-
wator Zabytków przyznał nam 30 
tys. zł wsparcia, Biuro Dziedzictwa 
Narodowego Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Kujawsko-
-Pomorskiego – kolejne 20 tys. 

zł. Dzięki tym środkom udało się 
wykonać drugi etap robót funda-
mentowych oraz renowację komi-
na. Otrzymaliśmy także dotację 
Ministra 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.

Koniec roku to tradycyjnie 
okres aplikowania o środki. Do Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego złożyliśmy wniosek 
o wsparcie w odbudowie dachu, 
drzwi i okien, natomiast ewentu-
alna pomoc konserwatorska i mar-
szałkowska pozwoliłyby m.in. na 
wykonanie murowanych ścian we-
wnętrznych i pieców grzewczych. 
W przyszłości obiekt stanie się izbą 
tradycji i pamięci, pełniąc funkcję 
muzealną. Zamierza się tam pro-
wadzić otwarte lekcje historii oraz 
organizować działania dotyczące 
m.in. garncarstwa, tkactwa, wikli-
niarstwa, plecionkarstwa, haftu czy 
sianokosów. Dla ewangelików peł-
nić będzie natomiast funkcję miej-
sca kultu.

Przemysław Pujer

Włęcka chata wraca do świetności
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W dniu Narodowego Święta 
Polaków - 11 listopada - 
daliśmy wyraz naszym 

uczuciom i emocjom, jakie łączą 
nas z naszą Niepodległą Ojczyzną. 
Tegoroczne Święto miało szcze-
gólny wymiar. Nigdy dotąd za na-
szego życia nie docenialiśmy tak 
bardzo wysiłku naszych przodków 
- Ojców polskiej niepodległości jak 
dziś, gdy stoimy w obliczu wojennej 
pożogi na Ukrainie. Właśnie teraz 
odczuwając przejmujący dreszcz 
przerażenia, spowodowanego ro-
syjskim bestialstwem, każdy Polak 
rozumie całym sobą znaczenie sło-
wa Niepodległość. Widzimy i rozu-

miemy doskonale jaką funkcję dla 
każdego z nas pełni wolne i niepod-
ległe państwo. „Niepodległość nie 
została dana nam raz na zawsze” 
- te słowa nie są już dziś wytartym 
frazesem, ale tak niestety było. Do 
niedawna wydawało się tym, któ-
rzy z pozycji wygodnych foteli re-
cenzowali wysiłek żołnierzy Woj-
ska Polskiego broniących polskiej 
granicy. Dowcipkowali, śmiali się 
i poniżali funkcjonariuszy państwa 
polskiego.

Jakie to przykre i tragiczne za-
razem, że dopiero wojna i lejąca się 
krew - nie wirtualna, lecz prawdzi-
wa krew naszych sąsiadów - sprawi-

ła, że frywolna i nieodpowiedzial-
na część naszego społeczeństwa 
zaczęła poważnie podchodzić do 
zagrożeń, jakie powoduje rosyj-
ska agresja. Tocząca się wojna i jej 
skutki dotykają każdego z nas. Po-
mimo wyższych kosztów, jakie 
ponosimy, pomagamy walczącej 
Ukrainie. Wspieramy naszych są-
siadów całym sercem i dostępnymi 
środkami. Czujemy się przy tym 
bezpiecznie, doceniamy i cieszy-
my się z naszej wolności, z naszej 
niepodległości. Pomimo ataków na 
polskie granice obroniliśmy się. Po-
mimo kryzysu i trudności wywoła-
nych wojną żyjemy w coraz lepiej 

funkcjonującym państwie polskim. 
Potrafimy przełamywać dotychcza-
sowe podziały. Współpraca rządu 
i samorządów w zakresie dostaw 
taniego węgla dla mieszkańców na-
szej gminy jest tego dobrym przy-
kładem. Bardzo się z tego cieszymy, 
szczególnie teraz, gdy tak licznie 
mieszkańcy naszej gminy wzięli 
udział w obchodach Narodowego 
Święta Niepodległości. Manifesto-
waliśmy naszą radość, maszerując 
razem pod biało-czerwoną flagą 
- barwami wszystkich Polaków. 
Trzeba też podkreślić dający się 
zauważyć entuzjazm. Biało-czer-
wony wystrój czernikowskich ulic, 

licznie złożone kwiaty i wieńce pod 
Pomnikiem Niepodległości są wy-
razem oddanej czci polskim boha-
terom, którzy przekazali nam w da-
rze ojczyznę wolną i niepodległą. 
Winniśmy o nią dbać, poświęcać 
dla niej swój czas, pracować dla niej 
i kochać ją całym sercem, a w chwili 
próby zachować się jak trzeba. Taki 
jest polski patriotyzm i taki zawsze 
był. Patriotyzm optymistyczny, po-
godny, wyciągający rękę do współ-
pracy z każdym, kto Boga i Polskę 
ma w sercu. 

Dziękujemy wszystkim miesz-
kańcom za udział w Czernikow-
skim Marszu Niepodległości. Dzię-
kujemy proboszczowi naszej parafii 
ks. kan. Krzysztofowi Graczyko-
wi za odprawienie mszy świętej 
w intencji Ojczyzny. Dziękujemy 
wójtowi Tomaszowi Krasickiemu, 
dyrektorom szkół, orkiestrze, stra-
żakom i wszystkim którzy dorzucili 
cegiełkę do organizacji wspólnych 
obchodów Narodowego Święta. 

Tomasz Lewandowski

Niepodległość wartością najwyższą

W dniu 14 listopada w Urzę-
dzie Gminy Czernikowo 
rozpoczęto przyjmo-

wanie wniosków mieszkańców 
zainteresowanych skorzystaniem 
z preferencyjnego zakupu węgla 
kamiennego w cenie 1950 zł za tonę. 

Druk wniosku można pobrać ze 
strony internetowej www.czerniko-
wo.pl lub na miejscu, w urzędzie. 
Należy wypełnić go wielkimi litera-
mi, pamiętając o podpisie. Wniosek 
można złożyć w formie papiero-
wej – osobiście w Urzędzie Gminy 
w pokoju nr 29, przesyłać pocztą 
tradycyjną na adres Urząd Gminy 
Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 
87-640 Czernikowo lub za pośred-
nictwem ePUAP-u. 

Po weryfikacji wniosku bę-
dziemy informować Państwa 
o konieczności dokonania zapłaty 
za zamówiony towar. Węgiel ka-
mienny będzie zabezpieczony dla 
mieszkańców w punktach na tere-
nie gminy Czernikowo. Wpłatę bę-

dzie trzeba uiścić dopiero po pozy-
tywnym zweryfikowaniu wniosku 
i otrzymaniu informacji z Urzędu 
Gminy. 

Zgodnie z ustawą regulującą 
dystrybucję i sprzedaż węgla przez 
jednostki samorządu terytorial-
nego o zakup preferencyjny wę-
gla mogą ubiegać się osoby, które 
otrzymały dodatek węglowy lub 
te, które spełniają przesłanki do 
jego otrzymania. Zakup preferen-
cyjny jest możliwy, jeżeli wniosko-
dawca nie nabył paliwa stałego na 
sezon grzewczy przypadający na 
lata 2022–2023 po cenie niższej niż 
2000 zł brutto za tonę w ilości co 
najmniej takiej, jaka będzie okre-
ślona w rozporządzeniu ministra 
aktywów państwowych. Zakup ten 
będzie podzielony na dwie transze: 
1,5 tony do końca 2022 r. oraz  1,5 
tony w okresie od 1 stycznia do 30 
kwietnia 2023 r.

UG Czernikowo

Wnioski o preferencyjny 
zakup węgla

Przebudowa i rozbudowa 
drogi gminnej nr 101124C, 
biegnącej przez Czerników-

ko-Wały, od lat stanowiła główny 
przedmiot oczekiwań lokalnej spo-
łeczności oraz zebrań sołeckich. 
Temat pozostawał trudny szczegól-
nie ze względu na nieuregulowaną 
sytuację prawną części właścicieli 
nieruchomości oraz niejednomyśl-
ność tychże w zakresie przeznacze-
nia części posiadanych działek pod 
drogę. „Problematyczne” nie ozna-
cza jednak „niemożliwe”.

Czynem brygady brukarskiej 
Gminnego Zakładu Komunalne-
go roboty budowlane związane 
z utwardzeniem 0,555 km drogi 
kostką brukową zmierzają już ku 
końcowi. Wierzymy, że mieszkańcy 
Wałów i ich goście będą zadowole-
ni z efektu tych prac.

Przemysław Pujer

Przebudowa drogi w Czernikówku-
Wałach dobiega końca
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Z życia Gminnej Biblioteki Publicznej

Na początku listopada Gmin-
na Biblioteka Publiczna 
w Czernikowie zorganizo-

wała spotkanie podsumowujące 
realizację dwuletniego projektu 
„Cztery pory roku w kulturze daw-
nych Słowian”, dofinansowanego 
przez Narodowe Centrum Kultury 
oraz Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego w ramach realiza-
cji Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. 
W spotkaniu uczestniczył Wójt 
Gminy Czernikowo, beneficjenci, 
partnerzy, uczniowie SP w Czerni-
kowie oraz czytelnicy, użytkownicy 
i przyjaciele biblioteki.

Spotkanie rozpoczęliśmy od 
prezentacji podsumowującej dzia-
łania w ramach programu BLISKO 
– Biblioteka | Lokalność | Inicja-
tywy | Społeczność | Kooperacja | 
Oddolność. Ważnym punktem wy-
darzenia była prezentacja inicjatyw 
oddolnych realizowanych przez 
lokalne społeczności oraz wernisaż 
wystawy fotografii, które powstały 
w trakcie realizacji projektu. Celem 
projektu było m.in. wzmocnienie 
potencjału biblioteki, rozwój kom-
petencji pracowników, edukacja 
i popularyzacja dziedzictwa kul-
turowego, popularyzacja czytel-

nictwa, rozpoznanie i pobudzenie 
potrzeb kulturalnych mieszkańców 
gminy oraz integracja lokalnej spo-
łeczności.

W ramach podnoszenia kom-
petencji pracowników bibliotek, 
związanych z rozpoznawaniem po-
trzeb lokalnych społeczności oraz 
potencjału kulturowego mieszkań-
ców, pracownicy biblioteki uczest-
niczyli w licznych szkoleniach, 
webinariach, konferencjach i wizy-
tach studyjnych. W ramach działań 
edukacyjno-animacyjnych Gmin-
na Biblioteka Publiczna wspólnie 
z partnerami zorganizowała sło-
wiańskie „Dziady”, „Czas szczodro-
ści”, „Noc Kupały”, Festiwal Kultury 
Słowiańskiej oraz inicjatywy lo-
kalne. W ramach inicjatyw oddol-
nych 4 beneficjentów otrzymało 
dofinansowanie w łącznej kwocie 
32 000,00 zł na realizację inicja-
tyw lokalnych (Koncert Toruńskiej 
Orkiestry Wojskowej; Warsztaty 
słowiańszczyzny dla uczniów kół 
zainteresowań; Kultura Słowian. 
Śladami Historii Czernikowa i oko-
lic; Ogniem Malowane – Słowiań-
skie Naczynia Gliniane). Serdecz-
nie dziękujemy Wójtowi Gminy 
Czernikowo Tomaszowi Krasickie-
mu, pracownikom Urzędu Gminy 

Czernikowo, Agnieszce Roma-
nowskiej, Grażynie Brzustewicz, 
dyrektorom i nauczycielom szkół, 
Czernikowskiemu Stowarzyszenie 
Czyż – Nie, partnerom, pracowni-
kom Gminnego Zakładu Komunal-
nego w Czernikowie, Tomaszowi 
Jabłońskiemu, Joannie i Grzego-
rzowi Kalenik oraz pracownikom 
i wolontariuszom Fundacji Brama 
Epok, beneficjentom inicjatyw od-
dolnych: Katarzynie Ziółkowskiej, 
Agnieszce Burak, Marzenie Mą-
kólskiej, Wiktorowi Mąkólskiemu, 
Tomaszowi Różewickiemu, Mag-
dalenie Karbowskiej, Małgorza-
cie Przewięźlikowskiej, Rafałowi 
Rutkowskiemu, licznym stowa-
rzyszeniom, fundacjom, grupom 
rekonstrukcyjnym, bibliotekarzom 
z powiatu toruńskiego, pracow-
nikom Narodowego Centrum 
Kultury, mieszkańcom, czytelni-
kom i użytkownikom biblioteki za 
owocną współpracę, twórczy wkład 
i nieocenione wsparcie przy reali-
zacji projektu. Dziękujemy rów-
nież za towarzystwo, moc atrakcji 
i świetną zabawę.

W wrześniu i październiku bi-
bliotekę odwiedziły dzieci z Przed-
szkola Publicznego w Czernikowie 
(Dzień Uśmiechu, Dzień Pocz-

ty), klasy I z Szkoły Podstawowej 
w Czernikowie oraz Przedszkola 
„Słoneczko”. „Czym skorupka za 
młodu nasiąknie…”- w myśl tego 
przysłowia zaprosiliśmy dzieci 
uczęszczające do Żłobka „Bajkowa 
Kraina” do udziału w konkursie 
ekologicznym, który cieszył się du-
żym zainteresowaniem. Wręczenie 
nagród odbyło się w „Dniu Drze-
wa”.

W październiku odbyło się spo-
tkanie organizacyjne Dyskusyjnego 
Klubu Książki w Czernikowie dla 
dorosłych. Na spotkaniu omówili-
śmy sprawy związane z działalno-
ścią klubu oraz rozmawialiśmy na 
temat książek i nowości wydawni-
czych. Kolejne spotkanie miłośni-
ków dobrej literatury i kawy już 
w grudniu.

23 listopada odbyła się XXII 
edycja gminnego konkursu „Moja 
Mała Ojczyzna”, organizowane-
go przez Gminną Bibliotekę Pu-
bliczną w Czernikowie, Tomasza 
Różewickiego i Małgorzatę Prze-
więźlikowską. W tym roku tema-
tem konkursu były zamki i rycerze 
oraz epoka średniowiecza ze szcze-
gólnym uwzględnieniem Ziemi 
Dobrzyńskiej. Do konkursu przy-
stąpiło 34 uczniów z 5 szkół pod-

stawowych. Przyznano nagrody 
w dwóch kategoriach wiekowych:

Kl. V-VI:
Miejsce I - Zuzanna 
Lewandowska, SP Osówka
Miejsce II - Wojciech Dębski, 
SP Steklin
Miejsce III - Maja Kosztowna, 
SP Osówka

KL. VII-VIII:
Miejsce I - Karolina Maćkiewicz, 
SP Czernikowo
Miejsce II - Lidia Romanowska, 
SP Steklin
Miejsce III - Wojciech Cymerman 
SP Steklin.
Filia w Osówce prowadzi zajęcia 

dla przedszkolaków, m.in. „Dzień 
Kundelka” i „Dzień Pluszowego 
Misia”. W nowym pomieszczeniu 
odbywają się również zajęcia pla-
styczne, gry i zabawy. 

Zapraszamy dzieci z roczni-
ków 2016-2019 po odbiór nowej, 
bezpłatnej wyprawki czytelniczej 
w ramach projektu „Mała Książ-
ka-Wielki Człowiek”. Warunkiem 
otrzymania pakietu jest zapisanie 
się do biblioteki i wypożyczenie 
książki.

Magdalena Seweryn

W dniu 29 września br. 
w Czernikowie w auli 
Szkoły Muzycznej odby-

ło się spotkanie regionalne wójtów 
i burmistrzów gmin z obszarów 
wiejskich województwa kujawsko-
-pomorskiego. Organizatorami 
spotkania był Konwent Wójtów 
Województwa Kujawsko-Pomor-
skiego, Związek Gmin Wiejskich 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
Gmina Czernikowo. W trakcie 
spotkania odbyły się m.in. dyskusję 
o bieżących problemach gmin wiej-
skich oraz prezentacja nt. „Podatki 
w JST w różnych odsłonach”, którą 
poprowadzili prawnicy z Kancelarii 
Dr Krystian Ziemski & Partners.

UG Czernikowo

Konwent Wójtów 
Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego
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XX-lecie Stowarzyszenia Czyż-Nie

Już 8 stycznia (niedziela) w świe-
tlicy wiejskiej w Czernikowie 
organizowana będzie kolejna 

akcja poboru krwi. Aby oddać krew 
dawca musi spełniać warunki:
• jest osobą pełnoletnią, a nie prze-

kroczył 65. roku życia,
• czuje się zdrowy,
• waży nie mniej niż 50kg,
• pragnie pomóc drugiemu czło-

wiekowi.
Z możliwości oddania krwi dys-

kwalifikują czasowo lub stale przyj-
mowane leki, choroby przewlekłe 
lub wykonane zabiegi. Zapraszamy 
z dowodem osobistym w godzinach 
9:00 – 14:00. 

Rafał Rutkowski

Oddaj krew 
z początkiem 

roku!

W sobotę 19 listopada 2022 
roku odbyło się spo-
tkanie Koła Gospodyń 

Wiejskich w Czernikowie oraz ze-
społu ludowego „Jutrzenka”. Było 
ono okazją do podziękowań Irenie 
Duszyńskiej za jej wkład w rozwój 
naszej małej ojczyzny oraz pracę na 

rzecz lokalnej społeczności Gminy 
Czernikowo. Po 40 latach Pani Ire-
na zdecydowała oddać stery KGW 
w inne ręce jednocześnie deklaru-
jąc dalsze zaangażowanie w życie 
społeczności lokalnej. Dziękujemy.

UG Czernikowo

Jubileusz 40-lecia kierowania 
KGW przez Irenę Duszyńską

Czernikowskiemu Stowarzy-
szeniu na Rzecz Wspierania 
Edukacji, Kultury i Spor-

tu „CZYŻ-NIE” „stuknęło” 20 lat. 
Uroczystość jubileuszu odbyła się 
przy częściowo zrekonstruowanym 
obiekcie chaty kantora we Włęczu. 
Podczas wydarzenia był czas na 
wspomnienia prezesa i wicepreze-
sa oraz podziękowania dla człon-
ków i sympatyków Stowarzyszenia. 
Dzięki Marii Śmiechowskiej dzię-
kowano wyjątkowym podarun-
kiem, motankami, partnerom: Wój-
towi i Radzie Gminy Czernikowo, 
GZK, SP Czernikowo, OSP Czerni-
kowo, Nadleśnictwu Dobrzejewice, 
dyrektor Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej, p. Sachwanowicz, sołtyso-
wi Czernikowa, Kołom Gospodyń 
Wiejskich, Stowarzyszeniu „Razem 
Łatwiej”, Rumianemu Jabłuszku, 
p. Bajkowskiemu i innym. Orga-
nizatorom miło było gościć przed-
stawicieli KGW ze Stajenczynek, 
OSP Osiek nad Wisłą i OSP Steklin, 
a także Osieckiego Domu Kultury, 
Stowarzyszenia Gmin Ziemi Do-
brzyńskiej. Wręczono wiele prezen-
tów, kartę od Jacka Kamińskiego, 
życzenia od DTN, Posła na Sejm 
RP Jana Krzysztofa Ardanowskiego, 
dyrektora Muzeum Dobrzyńskiego, 
Stowarzyszenia z Węgierska.

Dwie dekady... Z początku Sto-
warzyszenie zajmowało się drobny-
mi konkursami dla uczniów, potem 
przyszły olbrzymie, ponadmiliono-
we projekty na edukację zaoczną 
liceum, na szkolenia komputerowe 
i językowe. Dzięki funduszom uda-
ło się podejmować coraz większe 
inicjatywy, rozpisywać granty na 
warsztaty, wyjazdy, konkursy, pu-
blikacje. Z czasem jednym ze sztan-
darowych działań stało się pozyski-
wanie pieniędzy na ratowanie chaty 
włęckiej, a także powstałe przy tym 
działania reaktywujące kulturę lu-
dową (jak kolędowanie, chodzenie 
z kogutkiem, darcie pierza, dzia-

dy, wesele, obyczaje pogrzebowe 
i pusta noc, andrzejki, katarzynki, 
zapusty). Stowarzyszenie doprowa-
dziło do wpisania na listę zabytków 
młyna w Mieniu, a także chaty we 
Włęczu z cmentarzem i dzwonnicą, 
które przejęła Gmina Czernikowo. 
Pozyskiwane są pieniądze w kwe-
ście „Czyż-nie warto zostać św. Mi-
kołajem w gminie Czernikowo", 
a potem organizowane są konkursy, 
zimowiska, wycieczki dla uczniów. 
Udało się zrealizować kilka cieka-
wych festynów średniowiecznych 
w grodzisku Steklin, połączonych 
z warsztatami dla uczniów i spotka-
niami dla dorosłych. Członkowie 
włączyli się w Festiwal Wisły, zaku-
piono łódkę, zorganizowano dzięki 
zaangażowaniu szefowej kuchni Joli 
Paczkowskiej i pracowników szkoły, 
obiady menonickie dla flisaków. 

Urodzinowe spotkanie uatrak-
cyjniła prezentacja na 20-lecie, 
a także filmy z wydarzeń organizo-
wanych przez Stowarzyszenie. A my 
działamy dalej. Dariusz Chrobak 
został społecznikiem roku 2022 
Powiatu Toruńskiego. Organizu-
jemy warsztaty z plecenia płotu, 
wykonaliśmy z pomocą pracow-
ników szkoły kolejną partię płotu 
na cmentarzu we Włęczu. Oczywi-
ście nie obyło się bez tradycyjnych, 
ziemniaczanych spotkań w szklarni. 

W tym roku inscenizacja Dzia-
dów była zamknięta, za to z przy-
tupem obchodziliśmy Katarzynki 
i Andrzejki wykorzystując wydany 
śpiewnik. Wróżb też było co nie-
miara. Przygotowujemy na po-
niedziałek przed „śledzikiem” tra-
dycyjny korowód Zapustowy po 
Czernikowie. Zapraszamy na pokaz 
obrzędów. W Święta na pewno po-
jawią się na ulicach przedstawiciele 
Stowarzyszenia, bo Czyż-nie warto 
chodzić po kolędzie i złożyć życze-
nia obfitości plonów na Nowy Rok?

Dariusz Chrobak
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Z okazji Dnia Edukacji Naro-
dowej w czwartek, 20 paź-
dziernika 2022 r.,  w auli 

Szkoły Muzycznej odbyła się uro-
czystość poświęcona nauczycielom, 
pracownikom obsługi oraz admini-
stracji.

Wójt Gminy Czernikowo To-
masz Krasicki w swoim przemó-
wieniu podziękował nauczycielom 
za zaangażowanie i poświęcenie 
włożone w wychowanie i edukację 
młodych pokoleń, a pracownikom 
obsługi i administracji za wysiłek 
wkładany w wykonywanie trudnej 
i odpowiedzialnej pracy. Następnie 
tradycyjną minutą ciszy uczczono 
pamięć nauczycieli oraz pracow-
ników, którzy odeszli w ostatnim 

roku.
Kolejnym punktem uroczystości 

było wręczenie nagród dyrektorom 
placówek: Małgorzacie Marks, Bo-
żenie Lewandowskiej, Robertowi 
Szwajkowskiemu, Ryszardowi Ał-
tynowi, Dariuszowi Chrobakowi, 
Grzegorzowi Kozłowskiemu, Pio-
trowi Buczyńskiemu, Janowi Mi-
siowi oraz Irenie Lewandowskiej. 

Równie ważny moment stanowi-
ło wręczenie nagród Wójta Gminy 
Czernikowo nauczycielom z terenu 
naszej gminy. Wśród uhonorowa-
nych znaleźli się: Ewa Sulecka- Ja-
skólska ze Szkoły Podstawowej 
w Mazowszu, Anna Podkowska- 
Fehlau, Renata Kuziemkowska oraz 
Małgorzata Kwiatkowska ze Szko-

ły Podstawowej w Osówce, Anna 
Linkiewicz i Hanna Mazurkiewicz 
ze Szkoły Podstawowej w Mako-
wiskach, Przemysław Kucharski 
ze Szkoły Muzycznej w Czerni-
kowie, Andrejus Sivickis, Dariusz 
Janiszewski, Tomasz Różewicki, 
Danuta Chylicka, Agnieszka Bu-
rak, Andrzej Zieliński, Piotr Le-
siński, Grzegorz Grzywiński oraz 
Marzenna Daszkowska z Zespołu 
Szkół w Czernikowie. Wyróżnieni 
nagrodą Wójta Gminy Czernikowo 
zostali również pracownicy obsługi 
Jolanta Szychowska oraz Dariusz 
Kamiński z Zespołu Szkół w Czer-
nikowie.

Oficjalne podziękowania za ak-
tywną działalność na rzecz lokalnej 

społeczności oraz edukacji otrzy-
mali emeryci: Jolanta Gąsiewicz, 
Stanisław Lewandowski, Elżbieta 
Lewandowska,  Katarzyna Purce-
lewska oraz Grażyna Kasprowicz. 
Wspomniano również o pedago-
gach odznaczonych medalami Ko-
misji Edukacji Narodowej w roku 
szkolnym 2021/2022: Marzennie 
Daszkowskiej oraz Marii Chrobak. 
Na wyróżnienie zasłużyła także 
Agnieszka Burak – finalistka ogól-
nopolskiego konkursu „Nauczyciel 
Jutr@”.

W tak ważnym dniu nie mogło 
oczywiście zabraknąć gratulacji dla 
tych pedagogów, którzy uzyskali 
w roku szkolnym 2021/2022 awan-
se zawodowe. Za tytuł nauczyciela 

dyplomowanego – dla Marzeny 
Dankowskiej ze Szkoły Podstawo-
wej w Osówce, Wioletty Lipińskiej 
i Sławomira Marciniaka z Zespołu 
Szkół w Czernikowie, Moniki Du-
najskiej, Przemysława Kucharskie-
go, Kamila Węgorka oraz Marty 
Miklaszewskiej ze Szkoły Mu-
zycznej w Czernikowie. Za tytuł 
nauczyciela mianowanego – dla 
Justyny Andrzejewskiej nauczy-
ciela Zespół Szkół w Czernikowie 
oraz Szkoły Podstawowej w Osów-
ce, Doroty Kulety z Zespołu Szkół 
w Czernikowie, Kamili Kuczyńskiej 
ze Szkoły Podstawowej w Steklinie, 
Joanny Wieczyńskiej ze Szkoły 
Podstawowej w Mazowszu, Anny 
Jabłońskiej, Ewy Łopuszyńskiej 
oraz Darii Wesołowskiej z Przed-
szkola Publicznego w Czernikowie. 
Za tytuł nauczyciela kontrakto-
wego – dla Oliwii Lewandowskiej 
z Przedszkola Publicznego w Czer-
nikowie,  Aleksandra Brzustewicz, 
Katarzyny Jabłońskiej Krużyńskiej 
oraz Niny Luberadzkiej z Zespołu 
Szkół w Czernikowie.

Na koniec gali Wójt podzię-
kował za zaangażowanie w dzia-
łalność oświatową pracownikom 
Urzędu Gminy w Czernikowie. 
Po części oficjalnej uroczystość 
uświetnił występ Piotra Bałtroczy-
ka. Bardzo dziękujemy wszystkim 
pracownikom placówek oświato-
wych i opiekuńczych za codzienny 
trud pracy. Życzymy satysfakcji 
z wykonywanej pracy oraz sukce-
sów w kolejnych latach.

Zespół Obsługi Szkół

Dzień Edukacji Narodowej

Ostatni kwartał 2022 r. był 
dla Stowarzyszenia Przy-
jaciół Mazowsza „Nasz 

Czas” bardzo aktywny. W sobotę 8 
października odbyło się spotkanie 
z seniorami z Mazowsza oraz Ma-
zowsza–Parceli pt. „Mazowieckie 
spotkania ze śliwką”. W wydarze-
niu wzięli udział także Wójt Gmi-
ny Czernikowo Tomasz Krasicki 
oraz Przewodniczący Rady Gmi-
ny Czernikowo Rafał Rutkowski, 
którzy przygotowali dla seniorów 
słodkie niespodzianki. Po poczę-
stunku, przygotowanym przez 
członkinie Stowarzyszenia, przy-
szedł czas na zabawę przy muzyce, 
która trwała do późnej nocy. Pod-
czas spotkania przewodnicząca 
Anna Kopaczewska przyznała na-
grody za kolejną edycję konkursu 
„Ogrody” na najładniejszy ogród 
przydomowy. Pierwsze miejsce 
zajęli ex-aequo Joanna i Krzysztof 
Winnicy oraz Marta i Michał Pi-
skorscy, drugie miejsce przypadło 
Jadwidze Piotrowskiej oraz Milenie 
i Łukaszowi Sztandarskim, a trzecie 

- Jolancie Jankowskiej oraz Hannie 
i Romanowi Wiśniewskim. Zwy-
cięzcy otrzymali nagrody w postaci 
voucherów do Centrum Ogrodni-
czego „Zielony Zakręt” w Obrowie. 

22 października wybraliśmy się 
do CKK Jordanki w Toruniu na 
spektakl komediowy „Nerwica na-
tręctw”. Sztuka w reżyserii Artura 
Barcisia przyprawiła niektórych 
o łzy i ból brzucha - oczywiście ze 
śmiechu. „Nasz Czas dba również 
o zdrowie fizyczne. 9 listopada 
z mazowieckimi seniorami i człon-
kami stowarzyszenia spotkał się 
lekarz Paweł Wojciechowski. Opo-
wiadał jak zapobiegać chorobom, 
jak rozpoznać u siebie oznaki uda-
ru czy zawału. Przedstawił także za-
sady udzielania pierwszej pomocy. 

Stowarzyszenie przy współpracy 
z Gminnym Zakładem Komunal-
nym zajęło się rewitalizacją skwer-
ku przy głównym skrzyżowaniu 
w Mazowszu. Nastąpiło już wyrów-
nanie terenu i rozplanowanie no-
wych nasadzeń. 

Żeby rozerwać się i zapomnieć 

o problemach dnia codziennego, 
Stowarzyszenie zorganizowało bal 
rocznicowy. Cykliczna impreza, 
podczas której świętujemy utwo-
rzenie naszej organizacji, nie-
zmiennie przyciąga rzesze żądnych 
zabawy i dobrego jedzenia ludzi. 
Nie inaczej było w tym roku. 19 
listopada bawiliśmy się przy suto 
zastawionych stołach i dobrej mu-
zyce, którą zagwarantowali nam DJ 
Asia i Piotr Wieczyńscy. 

Grudzień to czas świąteczny. 
Również i w tym roku stowarzy-
szenie zorganizowało spotkanie 
wigilijne dla seniorów, Wigilię dla 
członków Stowarzyszenia i ich ro-
dzin, a także niespodziankę świą-
teczną dla najmłodszych mieszkań-
ców Mazowsza i Mazowsza Parceli. 
W nowy rok wejdziemy z jeszcze 
większym przytupem. Zapraszamy 
do śledzenia naszych działań na 
stronie Stowarzyszenia na Facebo-
oku.

Joanna Wieczyńska

Złota Jesień w Mazowszu
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Co słychać w ZS i SP Czernikowo?

Udział w ogólnopolskiej akcji „Szkoła promująca zdrowie”
W SP im K.K. Baczyńskiego 

roku szkolnym 2022/2023 
podjęliśmy działania 

zmierzające do uzyskania Ogól-
nopolskiego Certyfikatu „Szko-
ła Promująca Zdrowie”. Chcemy 
w sposób świadomy i wszechstron-
ny wyposażyć uczniów w wiedzę 
i umiejętności niezbędne do po-
dejmowania wyborów dla poprawy 
własnego zdrowia oraz tworzenia 
zdrowego i bezpiecznego środowi-

ska; wychować ucznia świadome-
go, który stanie się w przyszłości 
obywatelem dbającym o potrzeby 
innych, aktywnie włączającym się 
w działania na rzecz poprawy ja-
kości i stylu życia. W skład zespołu 
wszedł wicedyrektor Tomasz Ró-
żewicki, nauczycielka 0-3 Mariola 
Wasilewska oraz nauczyciel biolo-
gii Wioletta Lipińska. 

W ramach działań odbyły się:
• Akcja-profilaktyka chorób za-

kaźnych (prelekcje, plakaty i filmy) 
- 15.09.2022 r.;

• Webinar-spotkanie nauczycieli 
z koordynatorami wojewódzkimi - 
28.09.2022 r.;

• Dzień jabłka - wspólne działa-
nie z Radą Rodziców - 28.09.2022 
r.;

• Sprzątanie Świata - 20.09.2022 
r.;

• Konferencja dla nauczycieli – 
liderów w Ciechocinku (zasady ży-

wienia dzieci i młodzieży: „dbanie 
o zdrowie zaczyna się w głowie”) - 
21.10.2022 r.;

• Warsztaty ekologiczne dla klas 
8 - 27.10.2022 r.;

• Dzień walki z cukrzycą - pre-
lekcje, plakaty, menu na stołów-
kach dostosowane do diabetyków 
- 14.11.2022 r.;

• Konferencja dla nauczycieli 
w Toruniu: ,,Profilaktyka, która on-
kologii dotyka" - 18.11.2022 r.;

• Szkolenie współorganizowane 
z KPCiN w Toruniu „Aktywizo-
wanie dzieci poprzez gry i zabawy 
ruchowo-rekreacyjne – część prak-
tyczna” – 08.12.2022 r

Uczestniczymy także w działa-
niach Urzędu Gminy, akcji rozpo-
znawania czerniaka, w działaniach 
Nadleśnictwa Dobrzejewice, pro-
mocji zdrowego trybu życia. Przed 
nami jeszcze wiele kolejnych.

Tomasz Różewicki, Dariusz Chrobak

To już trzy lata Zespołu Szkół 
w Czernikowie, które po li-
kwidacji gimnazjum razem 

z technikum, branżówką, ostatnią 
klasą liceum oraz szkołą podsta-
wową stworzyło jeden organizm. 
Oczywiście są plusy i minusy. 
Dzięki zaangażowaniu zespołu na-
uczycieli udaje się tworzyć kolejne 
klasy i nowe profile technikum oraz 
szkoły branżowej. Nie otrzymali-
śmy zgody powiatu na otworzenie 
szkoły branżowej II stopnia. Szko-
ła branżowa teorii uczy się dwa 
dni - reszta to praktyki zawodowe; 
technikum skupione jest na egza-
minach zawodowych z logistyki 
i informatyki. Mimo czasochłon-
nej nauki organizowane są uroczy-
stości, wycieczki, uczniowie biorą 
udział w konkursach, zawodach, 
organizują akcje charytatywne. Są 
oczywiście rzeczy, z których nie je-
steśmy dumni, ale przeważają zde-
cydowanie te pozytywne. Ucznio-
wie mogą korzystać ze stołówki, 
świetlicy, biblioteki, mają pomoc 

pedagoga, psychologa i terapeuty. 
Sytuacje niepokojące są rozwiązy-
wane. podejmuje się działnia prze-
ciw zagrożeniom używkami.

W tym roku obchodzimy pię-
ciolecie powstania technikum 
i branżówki - trzeba przyznać orga-
nizatorom, że był to dobry pomysł, 
szczególnie trafiony ze względu na 
wykorzystanie budynku gimna-
zjum. Jubileusz uczciliśmy 6 grud-
nia przywróceniem sztandaru dla 
Technikum i Szkoły Branżowej 
I stopnia im. Mikołaja Kopernika. 
Dla szkoły był to niezwykły mo-
ment, ponieważ jej sztandar, po 
połączeniu Zespołu Szkół i Szkoły 
Podstawowej w Czernikowie, prze-
stał być aktualny. Cała społeczność 
szkolna i rodzice włożyli wiele 
wysiłku, aby sztandar został przy-
wrócony w nowym kształcie i stał 
się symbolem wartości i piękną wi-
zytówką prężnie rozwijających się 
szkół ponadpodstawowych. Uro-
czystość uświetnili swoją obecno-
ścią znamienici goście: wicekura-

tor Maria Mazurkiewicz, wizytator 
Piotr Kornacki, wójt Tomasz Kra-
sicki, były starosta Mirosław  Gra-
czyk, były wójt Zdzisław Gawroń-
ski oraz były dyrektor ZS Andrzej 
Padlewski.Prezydium Rady Rodzi-
ców z przew. Jonatą Markowską, 
byli i obecni przedstawiciele władz 
samorządowych, reprezentanci 
zaprzyjaźnionych szkół, delegacje 
i sztandary, przedstawiciele praco-
dawców: Teresa i Ryszard Chlebow-
scy, Radosław  Młodziejewski oraz 
- w imieniu Jarosława Durmowicza 
- jego małżonka. Wzruszającym 
momentem było wręczenie na ręce 
Dariusza Chrobaka i Andrejusa Si-
vickisa treści pamiątkowej uchwały, 
powołującej do życia Technikum 
i Branżową Szkołę I stopnia. Na-
stępnie wręczono nagrody w kon-
kursach przygotowanych z okazji 
tego wielkiego święta, wystąpili też 
uczniowie Szkoły Muzycznej oraz 
uczniowie ZS, którzy zaprezento-
wali scenkę z życia Mikołaja Ko-
pernika.

Tymczasem w Szkole Podsta-
wowej im. K.K. Baczyńskiego też 
wiele się dzieje. Uczniowie brali 
udział w akcji sprzątania świata, 
podjęli się kilku akcji charytatyw-
nych, startuje Szlachetna Paczka 
i WOŚP. Rusza akcja „Czyż nie war-
to zostać św. Mikołajem w Gminie 
Czernikowo”. Bardzo dużą wagę 
kładziemy na edukację zdrowot-
ną, uczestniczymy w akcji „Szko-
ła Promująca Zdrowie”. Odbywa 
się wiele prelekcji, akcji. Harcerze 
rozpoczęli rok harcerski biwakiem 
i grą terenową śladami przeszło-
ści. Uczniowie w ramach Objazdu 
Miejsc Pamięci odwiedzali obeli-

ski, pomniki i cmentarze, inni bra-
li udział w sprzątaniu cmentarza 
w Wilczych Katach, inni obejścia 
przy chacie we Włęczu. 

Zgodnie z priorytetem kura-
torium zwracamy bardzo dużą 
uwagę na edukację regionalną. Już 
na przełomie sierpnia i września 
uczniowie mogli poznać bogate 
zbiory szkolnej i stowarzyszenio-
wej Izby Pamięci. W tym roku 
konkurs „Ludzie z obelisku” miał 
uroczystą oprawę - odwiedzi-
li nas przedstawiciele wszystkich 
rodzin (Kołaczyńskich, Suskich, 
Klimczewskich). Uczniowie biorą 
udział w konkursach „Mieszkam 
w ciekawym miejscu” i „Moja Mała 
Ojczyzna”. Uczestniczyliśmy ze 
sztandarem w mszy za Ojczyznę 
i apelu pamięci przed Pomnikiem 
Niepodległości, braliśmy udział 
w obchodach 60-lecia budynku SP 
w Mazowszu i w 5-lecia BT, w kon-
kursach kopernikańskich. Oczywi-
ście odbyły się apele na DEN i 11 
listopada z udziałem zespołu recy-
tatorów, chóru, teatru, Było uro-
czyste ślubowanie klas I. Samorząd 
organizuje akcje, seanse wieczorne, 
strefę kibica na piłkarskie mecze 
Polaków. Rada Rodziców już kil-
kakrotnie doceniała dzieci. Dzieci 
klas 1-5 uczestniczą w akcji „Owo-
ce w Szkole” i „Mleko w Szkole”, 
w programie „Umiem Pływać”. Od-
bywają się w ramach EU-geniusza 
zajęcia dodatkowe z języka angiel-
skiego, matematyki, informatyki, 
robotyki czy programowania. Jest 
kółko teatralne, taneczne i chór. 
Prowadzone są projektowe zaję-
cia SKS, zajęcia ze wspomagania, 
ścieżki międzyprzedmiotowe, za-

jęcia rewalidacyjne, logopedyczne 
i korekcyjno-kompensacyjne. Bar-
dzo wiele dzieci korzysta z pomocy 
pedagoga, psychologa, terapeuty, 
logopedy i ze świetlicy. Odbyła się 
akcja biblioteczna „Noc w Hogwar-
cie”.

Iga Mościbrodzka zajęła I miej-
sce w woj. konkursie plastycznym. 
W konkursie recytatorskim 
w Świętosławiu triumfowała Maja 
Bułakowska. Sukcesy odnotowa-
li również nauczyciele. Agnieszka 
Burak była w zaszczytnym gronie 
10 finalistów ogólnopolskiego kon-
kursu N@uczyciel Jutr@. Danuta 
Chylicka w sportowych ogólno-
polskich zawodach samorządo-
wych tradycyjnie jest w czołówce. 
Dariusz Chrobak został wybrany 
Społecznikiem Roku 2022 Powiatu 
Toruńskiego. 

28 uczniów z SP Czernikowo 
wzięło udział w zawodach „Lekko-
atletyczne nadzieje olimpijskie” we 
Włocławku. W biegu na 300 me-
trów I miejsce zajął Wiktor Rybski 
(w punktacji dwuboju był czterna-
sty i awansował do finału ogólno-
polskiego w Warszawie, gdzie był 
szósty na 300 metrów i 12. w klasy-
fikacji generalnej), w rzucie piłecz-
ką palantową Amelia Cieszyńska 
była trzecia. 

W dniu 19.10.22 r. w Myślęcinku 
koło Bydgoszczy zostały rozegrane 
mistrzostwa województwa kujaw-
sko-pomorskiego w sztafetowych 
biegach przełajowych. Reprezenta-
cja chłopców ze Szkoły Podstawo-
wej w Czernikowie w składzie: Alan 
Frass, Dominik Rakowski, Gracjan 
Jasieniecki, Wiktor Rybski, Alek-
sander Rumiński, Kacper Koperski 
zajęła bardzo wysokie IV miejsce.

 Do drugiego etapu kuratoryj-
nych wojewódzkich konkursów 
przedmiotowych przeszli ucznio-
wie z chemii, historii, informatyki, 
matematyki, języka angielskiego. 
Szymon Ornowski został wyróż-
niony w Wojewódzkim Konkur-
sie Plastycznym „Co mi daje las”. 
Konkurs był organizowany przez 
Nadleśnictwo Dobrzejewice, Lasy 
Państwowe oraz współfinansowany 
przez Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Toruniu.

Dariusz Chrobak, 
Andrejus Sivickis
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I Piknik Motocyklowy w Czernikowie

Takiego wydarzenia historia 
gminy nie pamięta: 17 wrze-
śnia na boisku sportowym 

w Czernikowie odbył się zlot mo-
tocyklowy, zorganizowany do tego 
w niezwykle szczytnym celu.

Dzięki pomysłowości i opera-
tywności Kamila Jakubowskiego 
i Łukasza Myszkowskiego oraz 
klubu Riders of Flames, sponsor-
skiemu wsparciu (w szczególności 
Gminy Czernikowo i sklepu RR-

moto.pl) oraz zaangażowaniu mnó-
stwa miłośników motocykli i spo-
łeczników, do Czernikowa zjechały 
dziesiątki maszyn z całego woje-
wództwa (i nie tylko). Nadrzędnym 
celem imprezy była zbiórka środ-
ków na rehabilitację i powrót do 
sprawności Marzeny Laskowskiej.

Piknik rozpoczął się o godzinie 
10:00; w południe natomiast ulica-
mi Czernikowa wyruszyła głośna, 
motocyklowa parada, pełna cruise-

rów, chopperów oraz sportowych, 
turystycznych, i klasycznych ma-
szyn. Podczas wydarzenia odbył 
się poza strażacki, przeprowadzo-
no także mnóstwo konkursów dla 
dzieci i dorosłych (m.in. „wolny 
przejazd”, przeciąganie liny, przeta-
czanie opony czy losowanie nagra-
dzanych numerów podkładek pod 
motocykle). Powodzeniem cieszyła 
się strefa gastronomiczny oraz róż-
norakie stoiska. Piknik zakończył 

koncert golubskiego zespołu My-
grena.

Organizację wsparli: RRmoto.
pl - największy sklep motocyklowy 
w województwie, Gmina Czerni-
kowo, Klub motocyklowy Straża-
ków Riders Of Flames Toruń, AR-
SYL Artur i Sylwester Laskowscy, 
Ker-Byd Stanisław Chylicki, USM 
Czernikowo, Sklep spożywczy 
Bemar Mariusz Gerc, Gospodar-
stwo rolne Anna i Norbert Podla-

szewscy, MaxMont Jarosław Ma-
kowski, Sklep zoologiczny LISEK 
Czernikowo Tomasz Wojtelewski, 
Auto Szkoła As-Tor Piotr Berent, 
Mini Wesołe Miasteczko ROAN, 
Rumiane Jabłko - swojskie specja-
ły, Rafpol, Bar Na Rogu, Stolkom 
Sławomir Komorowski, Alfa Hen-
ryk Piórowski, Pizzeria Mariano, 
Sklep "Maja" Czernikowo, Słodkie 
Marzenie, Pub Przepompownia 
Toruń, Apteka Panaceum Czerni-
kowo, Apteka Jana Pawła II Czer-
nikowo, Sklep spożywczo-przemy-
słowy Bartek, WSHU Czernikowo, 
CUK Joanna Rad, Solarium Styl 
Beata Grodzińska, Usługi ciesiel-
skie i dekarskie "Dyloś-dachy" Ro-
bert Dyliński, Wil-dach Radosław 
Wylamowski, Lakiernia proszkowa 
Tribo Czernikowo, Warsztat Samo-
chodowy Dawid Masalski oraz wie-
lu innych fundatorów, których nie 
sposób wymienić.

Przemysław Pujer

Nowy rok szkolny powitali-
śmy na nowym placu ape-
lowym przed szkołą. Od 

samego początku września w szko-
le wydarzyło się wiele ciekawych 
rzeczy. Uczennice naszej najstar-
szej klasy, Agata, Nikola i Marty-
na, wzięły udział w Warsztatach 
Fotograficznych organizowanych 
przez SP Makowiska i SP Steklin 
w ramach Programu Profilaktycz-
no-Edukacyjnego „Kultura kon-
tra używki edycja III - Fotografo-
terapia - Świat okiem człowieka 
i obiektywu”. Część warsztatów 
odbyła się w naszym Mazowszu, 
gdzie uczestnicy fotografowali 
kościół i cmentarz w Mazowszu. 
Gorąco dziękujemy ks. Zbigniewo-
wi Kwiatkowskiemu za miejsce na 
warsztaty i możliwość rozwijania 
pasji fotografowania. 

W ramach obchodów akcji 
Sprzątanie Świata klasy 0–4 wraz 
z wychowawcami aktywnie włą-
czyły się w sprzątanie okolic terenu 
szkoły i ulic Mazowsza.  W ramach 
obchodów Europejskiego Dnia 
Języków Obcych uczniowie po-
szerzali wiedzę na temat krajów 
Europy oraz wykonali prace pla-
styczno-językowe. 

W październiku posprzątaliśmy 
cmentarz w Liciszewach. Dyrek-
tor, nauczyciel, sołtys, 6 rodziców, 
15 uczniów - łącznie dwie godziny 
pracy. Warto pamiętać o miejscach, 
które mało kto odwiedza. Z okazji 
Światowego Dnia Gier Planszo-
wych spotkaliśmy się w szkole. 
Ponad 40 osób przez ponad dwie 
godziny grało w planszówki. Rada 
Rodziców zakupiła trzy nowe gry 
do szkolnej świetlicy i pizzę na 
małe co nieco.

13 października do grona 
szkolnej społeczności przyjęliśmy 
pierwszaków, którzy złożyli ślubo-

wanie na szkolny sztandar i zostali 
pasowani na ucznia przez dyrekto-
ra szkoły. W październiku klasy 1-3 
wybrały się do lasu. Dziękujemy 
Nadleśnictwu Dobrzejewice za lek-
cję przyrody w praktyce, a Wójtowi 
Gminy Czernikowo - za nieodpłat-
ne użyczenie gminnego transportu. 
Klasy IV, V i VI wraz z wychowaw-
cami wybrały się na wycieczkę do 
Centrum Nowoczesności Młyn 
Wiedzy w Toruniu. Klasa VIII wy-
brała się do Torunia pociągiem. 
W Niewidzialnym Domu spo-
tkaliśmy niedowidzącą Natalię. 
W ciemnościach poczuliśmy się jak 
niewidomi. Spacerowym krokiem 
po Starym Mieście udaliśmy się do 
kina na projekcję biograficznej hi-
storii ks. Jana Kaczkowskiego. Wy-
jazd zorganizował nauczyciel religii 
Aleksander Brzustewicz.

Nasza szkoła przystąpiła do Ak-
cji „Wszystkie dzieci zbierają elek-
trośmieci”. Jej celem jest podnie-
sienie świadomości ekologicznej 
wśród dzieci i młodzieży poprzez 
zbiórkę elektrośmieci. Za zebrane 
1300 kg elektrośmieci zakupimy 
nowe piłki do wykorzystania na 
lekcjach WF-u. 

Z okazji Roku Poli Negri 
uczniowie klasy czwartej wcielili się 

w role aktorów, filmowców i oświe-
tleniowców, aby stworzyć film 
o międzynarodowej gwieździe kina 
niemego. Film „Pola Negri w Ma-
zowszu” został zrealizowany dzięki 
sprzętowi zakupionemu w ramach 
projektu Laboratoria Przyszłości. 
Uczniowie klasy ósmej wykonali 
plakaty promujące film.

W przeddzień Wszystkich Świę-
tych pamiętaliśmy o zmarłych 
związanych ze szkołą. Odwiedzi-
liśmy miejsca pamięci, którymi 
opiekuje się szkoła. Na cmentarzu 
w Mazowszu odwiedziliśmy gro-
by byłych nauczycieli oraz kaplicę 
- miejsce spoczynku wachmistrza 
Leona Lissowskiego. Odwiedzili-
śmy obelisk w Mazowszu, cmentarz 
ewangelicki w Liciszewach, przysz-
kolne Dęby Pamięci.

W dniu Święta Niepodległości 
sztandar naszej szkoły wraz z opie-
kunem i dyrektorem reprezentował 
naszą szkołę w gminnych obcho-
dach w Czernikowie. Nasze uczen-
nice Lena Wilczyńska i Nikola Do-
łęgowska wzięły udział w montażu 
słowno-muzycznym przygotowa-
nym przez szkoły z terenu gminy 
w kościele w Czernikowie. W szko-
le też uczciliśmy Narodowe Święto 
Niepodległości. 

15 listopada w Gminnej Biblio-
tece Publicznej w Czernikowie od-
były się eliminacje do powiatowego 
konkursu ortograficznego „O pióro 
starosty toruńskiego”. Magdalena 
Grabowska przeszła do kolejne-
go etapu i reprezentowała Gminę 
Czernikowo w Finale Konkursu 
w Chełmży.

W naszym oddziale przedszkol-
nym też się dzieje. „Dzień Posta-
ci z Bajek” był okazją do świetnej 
zabawy - przebrane przedszkolaki 
wyruszyły do krainy bajek. Były 
zagadki, czytanie fragmentów zna-
nych bajek, przedzieranie się przez 
gęsty las, a nawet pomoc Kopciusz-
kowi w przebieraniu ziarna. Na 
zakończenie wykonały prace pla-
styczne swoich ulubionych postaci.

W listopadzie odbył się po-
kaz udzielania pierwszej pomocy 
w wykonaniu strażaków OSP Ma-
kowiska i OSP Steklin oraz pokaz 
umiejętności dzieci z Młodzieżowej 
Drużyny Strażackiej ze Steklina. 
Nasi uczniowie również próbowali 
swoich sił na torze przeszkód. 

Listopad przyniósł też jubileusz. 
Budynek naszej szkoły ma już 60 
lat! Uroczystość, która przypadała 
dokładnie na listopad ub. r. została 

przeniesiona z uwagi na ówczesne 
ograniczenia pandemii. 25 listo-
pada gościliśmy w szkole wielu 
znamienitych gości m.in. przed-
stawicieli Kujawsko - Pomorskie-
go Kuratorium Oświaty, radnego 
powiatu toruńskiego, lokalnych 
władz – Urzędu Gminy Czerniko-
wo, przedstawicieli Rady Gminy 
Czernikowo, byłych nauczycie-
li i pracowników szkoły, byłych 
przewodniczących Rady Rodziców 
(Komitetu Rodzicielskiego), pro-
boszczów parafii Czernikowo i Ma-
zowsze. Z tej okazji uczniowie na-
szej szkoły przygotowali uroczystą 
akademię. 

Grupa uczniów uczestniczyła 
w ogólnopolskich warsztatach lek-
koatletycznych Hooop Spoort Fun-
dacji Klub Polskiej Lekkiej Atlety-
ki. Było trochę historii olimpizmu, 
sztafeta olimpijska, zapalenie zni-
cza olimpijskiego, rozgrzewka, za-
jęcia sportowe i oczywiście zawody. 
W trakcie spotkania spotkaliśmy 
się z olimpijczykiem Pawłem Janu-
szewskim. 

Szkoła to miejsce pełne gwaru, 
życia, doświadczeń. To miejsce, 
gdzie każdy dzień przynosi radość. 

Robert Szwajkowski

Szkoła w Mazowszu – aktywnie i jubileuszowo
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KS „Olimpijczyk” i Gmina 
Czernikowo po raz pierw-
szy podjęły się organizacji 

Regionalnej Ligi Siatkówki Męż-
czyzn, której sezon potrwa od li-
stopada 2022 r. do lutego 2023 r.. 
W lidze występuje 7 drużyn: z Lip-
na, Chalina, Dobrzejewic, Rado-
mina, Bobrownik-Radomic Oraz 
dwie z Czernikowa: Setbol i Libero. 
Każdą z drużyn czeka 12 meczów. 
Wszystkie spotkania RLSM odby-
wają będą się w Hali Sportowej Ze-
społu Szkół w Czernikowie. 

Drużynę Setbola Czernikowo 
reprezentują Drzażdżewski Artur, 
Duszyński Bartłomiej, Elwertowski 
Łukasz, Gerc Mariusz, Godurow-
ski Jakub, Grzywiński Grzegorz, 
Gutowski Cyprian, Janiszewski 
Tomasz (K), Kierys Przemysław, 

Lewandowski Tomasz, Nazarek 
Krystian, Szylo Radosław, Świątec-
ki Radosław, Wiśniewski Michał. 
Kierownikiem drużyny jest Da-
riusz Janiszewski. Drużyna Libero 
Czernikowo to absolutny debiutant 
w tego typu rozgrywkach - oto 
skład: Buczyński Piotr (K), Górnie-
wicz Rafał, Jakubowski Kamil, Ja-
nowski Piotr, Kornetowski Kamil, 
Kuleta Katarzyna, Kuleta Tomasz, 
Makowski Jarosław, Myszkowski 
Łukasz, Podlaszewski Norbert, Ro-
galski Piotr, Stołowski Paweł, Zgli-
nicki Damian. Zapraszamy kibiców 
siatkówki do oglądania meczów 
w każdą niedzielę od godz. 9:00 
oraz śledzenia wyników na www.
facebook.com/SetbolCzernikowo.

Dariusz Janiszewski

Liga siatkówki zagościła w Czernikowie

Jesienny czas w steklińskiej szkole

Jesień w Szkole Podstawowej 
w Steklinie obfitowała w licz-
ne wydarzenia, które ponow-

nie zaktywizowały społeczność 
uczniowską i nie tylko. W paź-
dzierniku zorganizowaliśmy zbiór-
kę karmy, zabawek i koców dla 
Schroniska dla Zwierząt w Toruniu. 
Uczniowie hojnie otworzyli swo-
je serca na potrzeby bezdomnych 
zwierząt. Równolegle była prowa-
dzona akcja, której efekty będziemy 
mogli podziwiać dopiero na wio-
snę - ogłoszono po raz drugi ak-
cję Kwiatek dla szkoły. Uczniowie 
i rodzice uczestniczyli w sadzeniu 
na szkolnym klombie kwiatów ce-
bulowych, które zostały przynie-
sione przez dzieci. Zeszłoroczna 
edycja ogromnie cieszyła nasze 

oczy w wiosennych miesiącach. Za 
zaangażowanie dziękujemy wszyst-
kim uczestniczącym. Październik 
to również miesiąc, w którym ob-
chodziliśmy Święto Edukacji Naro-
dowej. Odbyła się uroczysta akade-
mia, były słowa podziękowania za 
trud dla nauczycieli i pracowników 
obsługi. 

Uczniowie klas VII i VIII od 
września do końca grudnia biorą 
udział w programie grantowym 
mPotęgi „Z pasją w przestrzeni”. 
W ramach projektu uczestniczą 
w zajęciach w dwóch grupach 
klasowych. Zajęcia oparte są na 
kreatywnym rozwiązywaniu pro-
blemów i zadań matematycznych 
związanych z własnościami brył, 
które mamy wokół siebie. Ucznio-

wie w październiku  uczestniczyli 
w wycieczce do Torunia związanej 
z poszukiwaniem w architekturze 
Starówki brył oraz ich zastoso-
wania. Obecnie rozwiązują zada-
nia związane z kosztami remontu 
mieszkania - malowanie ścian, 
wymiana paneli podłogowych, wy-
miana glazury, wykorzystując  ob-
liczanie pól powierzchni oraz obję-
tości brył.

Jednak najważniejsze wydarze-
nie tej jesieni dla naszej społeczno-
ści miało miejsce 15 listopada. Ob-
chodziliśmy tego dnia 20. rocznicę 
nadania szkole imienia Henryka 
Sienkiewicza oraz wręczenia sztan-
daru. Uroczystość została uświet-
niona przez występy uczniów oraz 
chóru złożonego z rodziców, na-

uczycieli i absolwentów. W tym 
dniu szkolne progi odwiedziło 
wielu gości, między innymi Wójt 
Gminy Czernikowo i przedstawi-
ciele Rady Gminy Czernikowo oraz 
emerytowani nauczyciele naszej 
placówki. Z tej okazji na ręce Dy-
rektora napłynęły również życzenia 
od innych placówek oświatowych 
z naszej gminy - za wyrazy pamię-
ci serdecznie wszystkim dziękuje-
my. Święto Szkoły to czas nie tylko 
wspomnień, ale również przygoto-
wań, do których należy zaliczyć po-
jawienie się na korytarzu szkolnym 
malowidła ściennego, które wyko-
nał Adam Falkowski. Prezentuje 
ono zarówno postać patrona, jak 
i głównych bohaterów szkolnych 
lektur autorstwa Sienkiewicza. 
Można podziwiać tu Stasia i Nel 
na grzbiecie słonia oraz wpatrzo-
nego w skrzypce Janka Muzykan-
ta. Zwieńczeniem uroczystości był 
słodki, ogromny tort, który zrobił 
na uczniach i gościach wielkie wra-

żenie. 
W listopadzie odwiedzili nas 

strażacy z OSP Steklin. Druhowie 
pokazali uczniom sprzęt bojo-
wy gaśniczy, przypomnieli zasady 
udzielania pierwszej pomocy. Jest 
jeszcze jedna rzecz, która sprawiła 
nam w ostatnim czasie wiele ra-
dości: mamy nową podłogę na sali 
gimnastycznej oraz nowe sprzęty 
sportowe, takie jak kosze i drabinki. 

Ostatnim akcentem, tuż przed 
zimowym chłodem wprowadza-
jącym w szkole świąteczną atmos-
ferę, jest przygotowanie paczki dla 
Rodaków na Kresach. Uczniowie 
przygotowują kartki bożonarodze-
niowe i przynoszą dary do paczki. 
Cieszymy się na nadchodzące świę-
ta i mamy nadzieję, że dzięki na-
szym wysiłkom gdzieś, komuś, też 
będzie choć trochę radośniej i milej 
w ten magiczny czas. 

SP Steklin
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O tenisowy Puchar Wójta po raz XXI
W dniu 25 września 2022 

r., pod tradycyjnym pa-
tronatem Wójta Gminy 

Czernikowo Tomasza Krasickie-
go, Zarząd Uczniowskiego Klubu 
Sportowego „Piątka” zorganizował, 
w sali gimnastycznej Szkoły Pod-
stawowej im. Tony Halika w Osów-
ce, turniej gry pojedynczej w teni-
sa stołowego. Zawody rozegrano 
w pięciu kategoriach. Końcowe 
wyniki rozgrywek przedstawiają się 
następująco:

Klasyfikacja końcowa kategorii kobiet 
b/o wieku:

I. Danuta Chylicka 
II. Weronika Opaczyk 
III. Julia Celmer
IV. Daria Nowak

Klasyfikacja końcowa kategorii chłopcy 
do lat 15:

I. Szymon Wachowski
II. Artur Petrykowski
III. Antoni Wróblewski
IV. Kacper Buczkowski

Klasyfikacja końcowa kategorii mężczyź-
ni 16-25 lat:

I. Mateusz Bytner
II. Kazimierz Kłosiński
III. Bartłomiej Markowski
IV. Adrian Górczyński

Lista uczestników kategorii mężczyźni 
od 26-45 lat:

I. Michał Sumiński
II. Michał Opaczyk
III. Patryk Dreszler
IV. Mariusz Gerc

Klasyfikacja końcowa kategorii mężczyź-
ni powyżej 46 lat:

I. Wiesław Pierzgalski
II. Sławomir Markowski
III. Zbigniew Bytner
IV. Zbigniew Wiśniewski

Wszystkim uczestnikom dzię-
kujemy za udział w turnieju, a zwy-
cięzcom gratulujemy!

Ryszard Ałtyn

We wrześniu nasze szeregi 
zasiliło 34 nowych Żłob-
kowiczów. Okres adapta-

cyjny, podczas którego nowicjusze 
uczestniczyli w zajęciach z swoimi 
rodzicami, trwał około dwóch ty-
godni.

Nasi mali podopieczni brali 
udział w konkursie plastycznym 
z okazji Dnia Drzewa, organizo-
wanym przez Gminną Bibliotekę 
Publiczną w Czernikowie – orga-
nizatorzy konkursu zaszczycili nas 
wizytą i osobiście przekazali nagro-
dy młodym artystom.  W okresie 
jesiennym natomiast świętowali-
śmy jeszcze Dzień Dyni, Dzień Jeża 
oraz ulubione święto żłobkowiczów 
– Dzień Pluszowego Misia. Uczest-
niczyliśmy także w uroczystych ob-
chodach Narodowego Święta Nie-

podległości oraz wzięliśmy udział 
w konkursie plastycznym z tym 
świętem związanym. Nasze Malu-
chy brały również udział w profe-
sjonalnej sesji zdjęciowej o tematy-
ce świąteczno–zimowej.

Rozpoczęliśmy już przygoto-
wania do kiermaszu świąteczne-
go, organizowanego przez Radę 
Rodziców, na który serdecznie za-
praszamy - do nabycia będą ręcz-
nie przygotowane ozdoby i stroiki 
świąteczne, wykonane przez pra-
cowników żłobka przy czynnym 
udziale naszych podopiecznych.

Z uwagi na zbliżające się Świę-
ta i wyjątkową, wręcz magiczną 
atmosferę, towarzyszącą temu 
wydarzeniu, otwieramy swoje ser-
ca na osoby, które znajdują się 
w trudniejszym położeniu. Mając 

to na uwadze zaangażowaliśmy 
się w przygotowanie świątecznej 
paczki dla wybranej przez nas ro-
dziny z naszej gminy – dziękujemy 
wszystkim, którzy wspierają nas 
w tym przedsięwzięciu.

Niech magiczna moc wigilijnego 
wieczoru przyniesie Państwu 

spokój i radość.
Niech każda chwila świąt Bożego 

Narodzenia żyje własnym 
pięknem,

a Nowy Rok przyniesie 
pomyślność i szczęście.

Najpiękniejszych świąt Bożego 
narodzenia

życzy Żłobek „Bajkowa Kraina”  
w Czernikowie.

Jesień w Żłobku „Bajkowa Kraina”


