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Âwiàt bia∏ych, pachnàcych choinkà, skrzypiàcych Êniegiem pod butami, sp´dzonych w ciep∏ej
rodzinnej atmosferze, pe∏nych niespodziewanych prezentów. Âwiàt dajàcych radoÊç
i odpoczynek oraz nadziej´ na Nowy Rok, który umo˝liwi realizacj´ osobistych zamierzeƒ.
˚yczà:

Wójt Gminy Czernikowo

oraz

Przewodniczàcy Rady Gminy

Zdzis∏aw Gawroƒski

Czes∏aw Makowski

AKTUALNOŚCI
Młodzieżowa
Rada Gminy
wybrana
W poprzednim numerze
naszego pisma informowaliÊmy Paƒstwa o tym, ˝e
Wójt Gminy Czernikowo
zarzàdzi∏ na dzieƒ 16 listopada 2007 r. wybory
do M∏odzie˝owej Rady Gminy Czernikowo.
Zgodnie z tà dyspozycjà przeprowadzono g∏osowanie, które wy∏oni∏o przedstawicieli m∏odzie˝y
do tego organu. G∏osujàcy wybierali spoÊród 23
kandydatów, którzy musieli zg∏osiç swoje kandydatury do 5 listopada 2007 r. i za∏àczyç do nich
listy z poparciem co najmniej 10 mieszkaƒców
naszej gminy w wieku od 13 do 21 lat. W wyborach wzi´∏o udzia∏ 351 osób z 1321 uprawnionych do g∏osowania co oznacza, ˝e frekwencja
wynios∏a blisko 27%. G∏osowanie odbywa∏o si´
w lokalu wyborczym przygotowanym w tym celu w Zespole Szkó∏ w Czernikowie, w godzinach 10-18. Po zakoƒczeniu g∏osowania Gminna Komisja Wyborcza w sk∏adzie:
1) Piotr Murszewski – Przewodniczàcy,
2) Andrejus Sivickis – Z-ca Przewodniczàcego,
3) Miros∏awa Zgliƒska – Sekretarz
4) Sylwia Damska,
5) Rafa∏ Rutkowski
ustali∏a, ˝e na poszczególnych kandydatów oddano nast´pujàcà liczb´ wa˝nych g∏osów:
1. Ciechacki Maciej / Steklinek / 29
2. Czarnomska Beata / Zimny Zdrój / 7
3. Jakubowski Kamil / Czernikowo / 24
4. Jóêwiak Ewelina / Kijaszkowo / 9
5. Kaczmarkiewicz Joanna / Czernikowo / 10
6. Kaczor Aleksandra / Czernikowo / 26
7. Kalinowski Piotr / Ograszka / 31
8. Knietowska Izabela / Steklin / 11
9. Kolonko Bartosz / Czernikowo / 20
10. Krzemiƒska Martina / Kijaszkowo / 15
11. Kwiatkowska Ewa / Czernikowo / 11
12. Lipiƒska Dominika / Skwirynowo / 10
13. Makowska Daria / Osówka kol. / 8
14. Marchlewska Ewelina / Czernikowo / 14
15. Myszkowski ¸ukasz / Czernikowo / 12
16. Nierychlewska Magdalena /Czernikowo / 24

17. Ostrowska Katarzyna Weronika /Czernikowo / 6
18. Ostrowski Jarek / Ograszka / 24
19. Paczkowski Micha∏ / Czernikowo / 6
20. Suliƒska Emilia / Czernikówko / 21
21. Szalkowski Adrian / Wygoda / 11
22. Sztandara Damian / Czernikowo /10
23. Urbaƒska Maria / Czernikowo / 12
Zgodnie ze statutem M∏odzie˝owej Rady Gminy, w jej sk∏ad wchodzi 15 kandydatów, którzy
otrzymali najwi´kszà iloÊç wa˝nie oddanych
g∏osów. W zwiàzku z powy˝szym przedstawia si´
on nast´pujàco:
Nazwisko i imi´ / Liczba g∏osów
1. Kalinowski Piotr / 31
2. Ciechacki Maciej / 29
3. Kaczor Aleksandra / 26
4. Jakubowski Kamil / 24
5. Nierychlewska Magdalena / 24
6. Ostrowski Jarek / 24
7. Suliƒska Emilia / 21
8. Kolonko Bartosz / 20
9. Krzemiƒska Martina / 15
10. Marchlewska Ewelina / 14
11. Myszkowski ¸ukasz / 12
12. Urbaƒska Maria / 12
13. Knietowska Izabela / 11
14. Kwiatkowska Ewa / 11
15. Szalkowski Adrian / 11
W dniu 29 listopada 2007 r. Wójt Gminy Czernikowo wr´czy∏ ca∏ej pi´tnastce zaÊwiadczenia
o wyborze. Pierwsze posiedzenie nowego organu w strukturach naszej gminy odb´dzie si´
w grudniu. W jego trakcie wybrane zostanà osoby na funkcje Przewodniczàcego i jego Zast´pców oraz podj´te pierwsze uchwa∏y dotyczàce
spraw m∏odzie˝y z terenu naszej gminy.
Zdajemy sobie spraw´, ˝e w chwili obecnej
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wiele osób nie wie czym ten organ b´dzie si´ zajmowa∏ oraz jakie sà jego uprawnienia i mo˝liwoÊci dzia∏ania. Takie reakcje sà nieuniknione poniewa˝ nigdy podobna instytucja nie funkcjonowa∏a na naszym terenie, a co wi´cej nie ma jej
te˝ w sàsiednich gminach. W naszej ocenie spe∏ni on jednak swojà rol´
i ju˝ nied∏ugo b´dziemy widzieli efekty jego
dzia∏alnoÊci. Któ˝ bowiem lepiej zna potrzeby m∏odzie˝y o niej samej. M∏odzi najlepiej
wiedzà co trzeba zmieniç w otaczajàcej ich
rzeczywistoÊci,
aby
chcia∏o im si´ dzia∏aç,
pracowaç na rzecz lokalnej
spo∏ecznoÊci
i co zrobiç ˝eby mieli

mo˝liwoÊç efektywnego sp´dzania wolnego czasu. Zadaniem gminy jest wyposa˝enie ich
w mo˝liwoÊci realizacji pomys∏ów i Êrodki finansowe na ten cel. Pierwsze zadanie zosta∏o ju˝
zrealizowane drugie natomiast b´dzie wcielane
w ˝ycie sukcesywnie w oparciu o fundusze w∏asne jak i pochodzàce z Unii Europejskiej. W okresie programowania na lata 2007-2013 b´dzie realizowanych wiele programów,
z których mo˝na uzyskaç pieniàdze na popraw´ ˝ycia m∏odych
mieszkaƒców terenów wiejskich.
Liczymy, ˝e nowoutworzony organ wspierany przez Urzàd Gminy i inne organizacje spo∏eczne
z terenu naszej gminy przygotuje
projekty, które b´dà realizowane
w oparciu o uzyskane wsparcie
z tego êród∏a.
P. M., A. M

Inwestycyjny koniec roku

pierwszy etap wi´kszego przedsi´wzi´cia, a jego
koszt wyniós∏ ponad 512 tys z∏. Ca∏oÊç zosta∏a
pokryta z bud˝etu gminy.
W grudniu br. zakoƒczono równie˝ prace
przy budowie chodnika na ul. Targowej. Dzi´ki
tej inwestycji istnieje mo˝liwoÊç bezpiecznego
poruszania si´ pieszych i rowerzystów po obu
stronach jezdni na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzy˝owania z ul. Zajàczkowo. Obserwacja sposobu eksploatacji tego chodnika wskazuje jednak na to, ˝e cz´Êç mieszkaƒców nie stosuje si´ do zasad ruchu drogowego. Niektóre
osoby, korzystajàc z faktu, ˝e nowowybudowany
chodnik ma szerokoÊç 2,5 m parkuje na nim samochody wzd∏u˝ jezdni. Ponadto nagminne sà
przypadki pozostawiania pojazdów w ten sposób, ˝e uniemo˝liwiajà one przejÊcie chodnikiem lub przejazd po nim rowerem Zwracamy
si´ do mieszkaƒców z apelem o w∏aÊciwe jego
u˝ytkowanie. Wskazany sposób jego eksploatacji spowoduje w krótkim czasie jego zniszczenie. Wynika to z faktu, ˝e odcinki mi´dzy wjazdami do posesji wykonane sà z kostki o gruboÊci 6 cm a podbudowa pod nià zaplanowana jest
na ruch pieszy i rowerowy. Majàc na uwadze
bezpieczeƒstwo mieszkaƒców jak równie˝ trwa∏oÊç chodnika w∏adze gminy zwróci∏y si´ do Policji o skrupulatne egzekwowanie przepisów
prawa drogowego na tym odcinku drogi.
Ostatnim, du˝ym projektem zrealizowanym
w „koƒcówce” roku jest budowa 45 oczyszczalni
przydomowych w gminie Czernikowo. 10 grudnia br. mia∏ miejsce oficjalny odbiór zadania,
a jego koszt to ponad 588 tys z∏. Pokrycie tej
kwoty zapewni po˝yczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokoÊci 490 tys z∏ oraz wk∏ad
finansowy mieszkaƒców, u których wybudowano wspominanie urzàdzenia.
Oprócz wymienionych wy˝ej zadaƒ, w czwar-

IV kwarta∏ br. to okres zakoƒczenia realizacji
kilku, wa˝nych dla gminy inwestycji. Przedsi´wzi´cia te by∏y opisywane szerzej w poprzednich numerach naszego kwartalnika, dlatego
tym razem postaram si´ dokonaç tylko krótkiego podsumowania.
Najwi´ksze zadanie, wzbudzajàce jednoczeÊnie wiele emocji wÊród mieszkaƒców z racji
utrudnieƒ w ruchu drogowym, to „Przebudowa
i rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej
w miejscowoÊci Czernikowo”. Z dniem 30 listopada (zgodnie z umowà) wykonawca zakoƒczy∏
prace, w ramach których, oprócz nowej sieci
wodno – kanalizacyjnej, w wielu miejscach
Czernikowa po∏o˝ono nawierzchnie drogowe
oraz chodniki. Mo˝na zatem pokusiç si´
o stwierdzenie, ˝e w tym przypadku cierpliwoÊç
i wyrozumia∏oÊç spo∏ecznoÊci lokalnej op∏aci∏a
si´. Ca∏kowity koszt inwestycji to ponad 4.706
tys z∏ plus roboty dodatkowe, z czego 3.279 tys z∏
gmina otrzyma z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z bud˝etu paƒstwa.
Kolejne dzia∏anie zrealizowane w tym kwartale
to „Przebudowa odcinków drogowych w Gminie
Czernikowo o strategicznym, ponadlokalnym
znaczeniu”. Chodzi tutaj o drogi w Makowiskach, Liciszewach, Ograszce i Steklinku, których nawierzchnie z kruszywa zosta∏y oczyszczone, uzupe∏nione i utrwalone emulsjà asfaltowà. Ca∏e zadanie kosztowa∏o ok. 845 tys z∏,
przy czym znaczna cz´Êç tej sumy w wysokoÊci 510 tys z∏ zostanie pokryta z dotacji pochodzàcej z bud˝etu województwa, uzyskanej w ramach Funduszu Wsparcia dla najbiedniejszych
gmin.
W bie˝àcym okresie zakoƒczono jeszcze jednà
inwestycj´ drogowà. Mianowicie do u˝ytku zosta∏a oddana droga na Osiedlu M∏odych. To

4

DwaSlowa12:miesi´cznik Starostwo Powiatowe

2-02-09

13:10

Page 5

tym kwartale zakoƒczono równie˝ budow´
chodnika przy ul. Kwiatowej, a tak˝e ogrodzono
nowy stadion sportowy oraz cz´Êç „starego” boiska w Czernikowie.
Wszystkie te dzia∏ania pokazujà, jak wiele
dzieje si´ w naszej gminie w dziedzinie inwestycji. Na uwag´ zas∏uguje równie˝ fakt, i˝ znacznà
cz´Êç Êrodków finansowych udaje si´ pozyskaç
ze êróde∏ zewn´trznych i to bez pomocy prywat-

nych firm konsultingowych, co niewàtpliwie
Êwiadczy o skutecznoÊci lokalnych w∏adz oraz
pracowników Urz´du Gminy. Nale˝y mieç zatem nadziej´, ˝e w zwiàzku z rych∏ym uruchomieniem funduszy unijnych 2007 – 2013 w ramach poszczególnych programów operacyjnych, dla gminy uda si´ pozyskaç jeszcze wi´ksze pieniàdze.
D. Â.

Projekty kluczowe - zmora
małych gmin

z punktu widzenia samorzàdu terytorialnego
oraz mieszkaƒców sà niezwykle wa˝ne dla jej
rozwoju oraz ca∏ego regionu. Nast´pnie powiaty
z propozycji gmin wy∏ania∏y pomys∏y, które ich
zdaniem by∏y najistotniejsze i przekaza∏y je
na szczebel wojewódzki. Zebrane w ten sposób
listy z projektami ze wszystkich powiatów zosta∏y poddane dok∏adnym analizom i konsultacjom, a nast´pnie wy∏oniono z nich te o szczególnym znaczeniu dla województwa i umieszczono na tzw. wykazie indywidualnych projektów kluczowych. Niestety ˝aden z pomys∏ów zaproponowanych przez naszà gmin´ nie znalaz∏
si´ na tym wykazie, czyli o Êrodki unijne przyjdzie nam walczyç z innymi samorzàdami i instytucjami, w ramach zwyk∏ych konkursów. Tytu∏em informacji chcia∏bym dodaç, ˝e do starostwa wys∏aliÊmy oko∏o 20 najistotniejszych projektów, które zresztà znajdujà si´ w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Czernikowo na lata 2007
– 2013. Podobna sytuacja spotka∏a samorzàdy
z naszego otoczenia, a najbli˝szà jednostkà, której projekt ma pewnego rodzaju gwarancj´ dofinansowania jest Lipno, które wystàpi∏o z pomys∏em budowy obwodnicy. Pe∏na lista projektów
kluczowych dost´pna jest na stronie internetowej Urz´du Marsza∏kowskiego (www. fundusze.
kujawsko-pomorskie. pl)
Podsumowujàc, projekty kluczowe z punktu
widzenia ma∏ych jednostek samorzàdowych, jak
nasza gmina, znacznie ograniczajà mo˝liwoÊci
ubiegania si´ o fundusze pochodzàce z Unii Europejskiej. W tej sytuacji nie pozostaje nic innego, jak podjàç wyzwanie i stanàç z innymi gminami w walce o pozosta∏e do wykorzystania
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego Êrodki. D.Â.

W ostatnim czasie w lokalnych mediach pojawia si´ coraz wi´cej informacji odnoÊnie tzw.
projektów kluczowych oraz ich wp∏ywie na wysokoÊç wsparcia, jakie samorzàdy gminne mogà
uzyskaç z funduszy unijnych w latach 2007
– 2013. W zwiàzku z tym, w niniejszym artyku∏em chcia∏bym przybli˝yç Paƒstwu zaakcentowany temat.
Zapewne ka˝dy z nas spotka∏ si´ ze stwierdzeniem, ˝e w najbli˝szych latach Polska otrzyma
mnóstwo Êrodków z Unii Europejskiej, a co
za tym idzie gminy b´dà mog∏y ubiegaç si´
o ogromne pieniàdze, które przeznaczà na realizacje ró˝nych projektów. Nale˝y jednak podkreÊliç, ˝e nie jest to do koƒca prawda. Okazuje si´
bowiem, ˝e znaczna cz´Êç tych Êrodków zosta∏a
ju˝ w pewnym sensie zarezerwowana na wspomniane projekty kluczowe. Projekty te sà
przedsi´wzi´ciami inwestycyjnymi, których realizacja ma ogromne znaczenie dla rozwoju ca∏ego regionu, w tym przypadku województwa
kujawsko – pomorskiego i wp∏ywa na osiàgni´cie za∏o˝onych wczeÊniej rozwojowych celów
strategicznych. Przedsi´wzi´cia te majà zagwarantowane, ˝e w przypadku spe∏nienia przez ich
pomys∏odawc´ wszystkich postawionych warunków, zostanà dofinansowane z Regionalnego
Programu Operacyjnego naszego województwa.
Wymogi te, to m. in.: uzyskanie stosownych pozwoleƒ, opracowanie niezb´dnej dokumentacji,
z∏o˝enie prawid∏owo sporzàdzonego wniosku
o wsparcie itp. Skàd si´ zatem wzi´∏y te projekty? Otó˝ ka˝da z gmin sk∏ada∏a do starostwa powiatowego w∏asnà propozycj´ projektów, które

Podatki lokalne bez zmian
Podatki lokalne bez zmian
Na sesji w dniu 20 listopada 2007 r. radni Gminy Czernikowo podj´li uchwa∏y dotyczàce wysokoÊci podatków lokalnych (od nieruchomoÊci,
Êrodków transportowych), które b´dà obowiàzywaç w 2008 r. Na wniosek Wójta wysokoÊç stawek poszczególnych podatków nie ulegnie
zmianie.
WysokoÊç stawek podatku od nieruchomoÊci,
które b´dà obowiàzywa∏y w 2008 r. przedstawia
si´ nast´pujàco:
1) od gruntów:

a) zwiàzanych z prowadzeniem dzia∏alnoÊci gospodarczej, bez wzgl´du na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,46 z∏
od 1 m2 powierzchni
b) pod jeziorami, zaj´tych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,65 z∏ od
1 ha powierzchni
c) pozosta∏ych, w tym zaj´tych na prowadzenie
odp∏atnej statutowej dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego – 0,11 z∏ od 1 m2 powierzchni
2) od budynków lub ich cz´Êci:
a) mieszkalnych – 0,46 z∏ od 1 m2 powierzchni
u˝ytkowej
b) zwiàzanych z prowadzeniem dzia∏alnoÊci go-
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spodarczej oraz budynków mieszkalnych oraz
ich cz´Êci zaj´tych na prowadzenie dzia∏alnoÊci
gospodarczej – 15,00 z∏ od 1 m2 powierzchni
u˝ytkowej
c) zaj´tych na prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia∏em siewnym – 3,97 z∏ od 1 m2 powierzchni
u˝ytkowej
d) zaj´tych na prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie udzielania Êwiadczeƒ zdrowotnych – 3,70 z∏ od 1 m2 powierzchni
e) pozosta∏ych, w tym zaj´tych na prowadzenie
odp∏atnej statutowej dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego przez organizacje po˝ytku publicznego – 4,50 z∏ od 1 m2 powierzchni u˝ytkowej
f) pozosta∏ych, które sà w∏asnoÊcià emerytów,
rencistów oraz podopiecznych pobierajàcych
sta∏e Êwiadczenia z Gminnego OÊrodka Pomocy
Spo∏ecznej – 2,25 z∏ od 1 m2 powierzchni u˝ytkowej.
3) od budowli – 2% ich wartoÊci okreÊlonej
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-9 ustawy
o podatkach i op∏atach lokalnych
Z podatku powy˝szego zwolnione zosta∏y:
1. Budynki mieszkalne b´dàce w∏asnoÊcià rolników oraz emerytów i rencistów, którzy pobierajà emerytur´ z tytu∏u przekazania gospodarstwa rolnego (nie dotyczy mieszkaƒ wynajmowanych).
2. Budynki i grunty wykorzystywane na po-

trzeby bezpieczeƒstwa publicznego oraz bezpieczeƒstwa w zakresie ochrony p. po˝arowej.
WysokoÊç podatku od Êrodków transportowych
od pojazdów, których najwi´cej jest w posiadaniu mieszkaƒców gminy Czernikowo przedstawia si´ nast´pujàco:
od samochodów ci´˝arowych o dopuszczalnej
masie ca∏kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w∏àcznie 510 z∏
b) powy˝ej 5,5 ton do 9 ton w∏àcznie 704 z∏
c) powy˝ej 9 ton a poni˝ej 12 ton 726 z∏
Na uwag´ zas∏uguje fakt, ze po raz pierwszy
od wejÊcia w ˝ycie ustawy o podatkach i op∏atach lokalnych Rada Gminy nie podj´∏a uchwa∏y dotyczàcej podatku od posiadania psów.
Oznacza to, ˝e w 2008 r. nie ma obowiàzku jego
uiszczania. Powy˝sze rozwiàzanie zwiàzane jest
z faktem, ze podatek ten wzbudza∏ wiele kontrowersji a jego ÊciàgalnoÊç by∏a znikoma w stosunku do iloÊci psów.
Na zakoƒczenie podkreÊliç nale˝y, i˝ wysokoÊç
podatku od nieruchomoÊci, który b´dzie obowiàzywa∏ na terenie Gminy Czernikowo w 2008
r. jest jednym z najni˝szych obowiàzujàcych
na terenie gmin powiatu toruƒskiego. Stawki
podatku od Êrodków transportowych sà natomiast w wi´kszoÊci pozycji najni˝sze z mo˝liwych, poniewa˝ wynoszà tyle ile minimalne
stawki tego podatku ustalane przez Ministra Infrastruktury.
P. M.

„Uczeń na wsi“

c) zwiàzane z dost´pem do internetu (instalacja
i abonament),
d) kursów doszkalajàcych w zakresie programu
nauczania oraz kursów j´zykowych (w przypadku
kursów organizowanych poza miejscem zamieszkania ucznia, dofinansowaniu mogà podlegaç równie˝ koszty dojazdu, zakwaterowania, wy˝ywienia),
e) wyjazdów organizowanych w ramach zaj´ç
szkolnych.
W przypadku uczniów szkó∏ ponadgimnazjalnych
przyznana pomoc finansowa mo˝e obejmowaç dodatkowo nast´pujàce koszty:
a) op∏aty za nauk´ (czesne),
b) zakwaterowanie (gdy uczeƒ pobiera nauki poza miejscem sta∏ego zamieszkania),
c) dojazdów do szko∏y.
2) Kto mo˝e uzyskaç dofinansowanie kosztów
nauki?
O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu mo˝e ubiegaç si´ osoba niepe∏nosprawna,
która:
a) posiada wa˝ne orzeczenie o niepe∏nosprawnoÊci lub orzeczenie o stopniu niepe∏nosprawnoÊci,
b) pobiera nauk´ w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej (z wy∏àczeniem szkó∏ policealnych),
c) posiada sta∏e zameldowanie na terenie gminy
wiejskiej, na obszarze której znajdujà si´ wy∏àcz-

W dniu 12.10.07 r. gmina Czernikowo z∏o˝y∏a
do Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepe∏nosprawnych Oddzia∏ w Toruniu wniosek
o przyznanie Êrodków finansowych na realizacj´
obszaru A programu „Uczeƒ na wsi – pomoc w zdobyciu wykszta∏cenia przez osoby niepe∏nosprawne
zamieszkujàce gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”. Celem powy˝szego programu jest
wyrównanie szans w zdobyciu wykszta∏cenia przez
uczniów, b´dàcych osobami niepe∏nosprawnymi.
Program realizowany jest na terenie ca∏ego kraju
od 1 wrzeÊnia 2007 r. do 30 czerwca 2010 r.
Realizacja przez Gmin´ programu obejmuje
w szczególnoÊci przyjmowanie, rozpatrywanie
i rozliczanie wniosków o dofinansowanie, sk∏adanych przez osoby uprawnione zgodnie z postanowieniami programu.
1) Na co przeznaczone jest dofinansowanie?
Przyznana ze Êrodków PFRON pomoc finansowa
dla wnioskodawcy, w ramach programu, mo˝e
obejmowaç nast´pujàce koszty:
a) zakup przedmiotów u∏atwiajàcych lub umo˝liwiajàcych nauk´,
b) uczestnictwa w zaj´ciach majàcych na celu
podniesienie sprawnoÊci fizycznej lub psychicznej
(w tym wakacyjne obozy rehabilitacyjne),
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nie wsie lub gminy miejsko-wiejskiej, na terenie
której znajdujà si´ wy∏àcznie wsie oraz miasta do 5
tys. mieszkaƒców.
3) Kto nie mo˝e uzyskaç dofinansowania kosztów nauki?
O powy˝sze dofinansowanie nie mo˝e ubiegaç si´
osoba, która:
a) w przesz∏oÊci by∏a stronà umowy zawartej
z PFRON i rozwiàzanej z przyczyn le˝àcych po jej
stronie,
b) posiada wymagalne zobowiàzania wobec
PFRON (tj. zobowiàzanie, którego termin zap∏aty
up∏ynà∏),
c) posiada Êrednie miesi´czne dochody brutto
przekraczajàce 120% najni˝szego wynagrodzenia
przypadajàcego na jednego cz∏onka rodziny pozostajàcego we wspólnym gospodarstwie domowym
tj. kwot´ 1078,92 z∏ w 2007 r.
4) Jaka jest wysokoÊç dofinansowania kosztów
nauki?
WysokoÊç pomocy finansowej ze Êrodków
PFRON nie mo˝e przekroczyç:
a) w przypadku ucznia szko∏y podstawowej lub
gimnazjum – kwoty 2000 z∏ w ciàgu jednego roku
szkolnego,
b) w przypadku ucznia szko∏y ponadgimnazjalnej
bez obowiàzku uiszczania czesnego – kwoty 3000 z∏
w ciàgu jednego roku szkolnego,
c) w przypadku ucznia szko∏y ponadgimnazjalnej
zobowiàzanego do uiszczania op∏at za nauk´ (czesnego) – kwoty 4000 z∏ w ciàgu jednego roku szkolnego.
W dniu 30 wrzeÊnia 2007 r. up∏ynà∏ termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie kosztów nauki dla uczniów niepe∏nosprawnych. Czas na ich
przyj´cie i skompetowanie by∏ bardzo krótki.
W ró˝nych gminach zadanie zwiàzane z realizacjà
powy˝szego programu zosta∏o powierzone pracow-

Świadczenia rodzinne
i fundusz alimentacyjny
Realizujàc zadania zlecone gminie, okreÊlone
w ustawach o Êwiadczeniach rodzinnych i o post´powaniu wobec d∏u˝ników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, w roku 2007 wydaliÊmy Êrodki pieni´˝ne w wysokoÊci 3.286.302 z∏.
Âwiadczenia rodzinne pobiera∏o 968 rodzin o dochodzie rodziny w przeliczeniu na jednà osob´:
do 252 z∏ – 451 rodzin,
od 253 z∏ do 504 z∏ – 489 rodzin,
od 504,01 z∏ do 583 z∏ – 28 rodzin.
Zasi∏ki rodzinne przyznane by∏y dla 1.556 dzieci.
Dla 134 dzieci wyp∏aciliÊmy dodatki z tytu∏u rozpocz´cia roku szkolnego w ∏àcznej kwocie 13.400 z∏.
Miesi´cznie dla 270 dzieci wyp∏acamy dodatki z tytu∏u dojazdu do szkó∏ ponadgimazjalnych, 23 dzieciom przyznaliÊmy dodatki z tytu∏u zamieszkiwania
w internacie.
W roku bie˝àcym wyp∏aciliÊmy 103 jednorazowe za-
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nikom np. obs∏ugi szkó∏.
Pracownicy Gminnego OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej w Czernikowie, dzi´ki sprawnej organizacji, zaanga˝owaniu, elastycznoÊci i umiej´tnoÊci radzenia sobie z dodatkowymi zadaniami – w ciàgu 2 dni
przyj´li 52 wnioski w powy˝szym zakresie, tj. 32
wnioski na dofinansowanie nauki uczniów szkó∏
podstawowych, 16 wniosków na dofinansowanie
nauki uczniów gimnazjum i 4 wnioski – uczniów
szkó∏ ponadgimnazjalnych.
Decyzjà pe∏nomocników PFRON z dnia 20.11.07 r.
przyznano naszej gminie kwot´ 110.700 z∏ na realizacj´ powy˝szego programu, zabezpieczajàcà
w 100% zapotrzebowanie na dofinansowanie kosztów
nauki
uczniów
niepe∏nosprawnych.W dniu 27.11.07 r. w∏adze gminy podpisa∏y
umow´ z Funduszem okreÊlajàcà wysokoÊç Êrodków przyznanych, sposób ich przekazania oraz termin i sposób ich rozliczania.
Dla ka˝dego wnioskodawcy, któremu gmina przyzna dofinansowanie kosztów nauki w ramach obszaru A wymagana jest odr´bna umowa,
zawierana pomi´dzy realizatorem obszaru
A a wnioskodawcà. Umowa ta okreÊli wysokoÊç
przyznanego dofinansowania, sposób przekazania
Êrodków oraz termin i sposób ich rozliczenia, a tak˝e inne obowiàzki oraz uprawnienia stron i stanowi zobowiàzanie do ich przestrzegania.
O przebiegu zadania b´dziemy informowaç sukcesywnie do koƒca trwania realizacji programu tj.
do czerwca 2008 r.
Wyra˝amy opini´, ˝e dzi´ki otrzymanemu dofinansowaniu wielu m∏odych, niepe∏nosprawnych
mieszkaƒców naszej gminy b´dzie mia∏o wi´kszà
mo˝liwoÊç realizowania swoich ˝yciowych planów
i równoprawnego uczestnictwa w ˝yciu spo∏ecznym.
M. S.
pomogi z tytu∏u urodzenia dziecka („becikowe)
w kwocie 99.000 z∏.
Poruszajàc tematyk´ zasi∏ków chcielibyÊmy zwróciç
Paƒstwa uwag´ na nowe uregulowania prawne dotyczàce spraw alimentacyjnych. W Dzienniku Ustaw
z 19 paêdziernika 2007 roku zosta∏a opublikowana
ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – przywracajàca zniesiony w roku 2004 Fundusz
Alimentacyjny. O Êwiadczenia z funduszu b´dzie
mo˝na ubiegaç si´ w tutejszym urz´dzie od paêdziernika 2008 roku. Warunkiem przyznania wsparcia materialnego jest tzw. bezskuteczna egzekucja alimentów. Prawo do Êwiadczeƒ z Funduszu Alimentacyjnego b´dà mia∏y rodziny, których dochód na osob´ nie
przekracza 725 z∏ netto. Âwiadczenie b´dzie przys∏ugiwa∏o w wysokoÊci zasàdzonych alimentów, nie b´dzie jednak wy˝sze ni˝ 500 z∏. Nowa ustawa bardziej
liberalnie traktuje sytuacj´ rodzin ubiegajàcych
o wsparcie z funduszu. B´dà je mog∏y otrzymaç dzieci wychowywane zarówno przez samotnych rodziców,
jak i w pe∏nych rodzinach.
M. M.
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Stypendia socjalne w roku
szkolnym 2007-2008
Od kilku lat Urzàd Gminy w Czernikowie
uczestniczy w socjalnym programie stypendialnym. Pomoc udzielana jest dzieciom, w celu poszerzenia ich horyzontów na szczeblu edukacyjnym, sportowym i kulturalnym. Dzi´ki temu
wsparciu finansowemu, choç po cz´Êci, mo˝emy
zrealizowaç marzenia naszych dzieci.
Przyjmowanie wniosków na stypendia socjalne
trwa∏o od 01.09 do 15.09.2007r. Do programu
przystàpi∏o 218 rodzin, co w sumie da∏o 485
wniosków. W porównaniu z ubieg∏ym rokiem
wp∏yn´∏o o 95 wniosków mniej. Przyczynà sà
wy˝sze zarobki naszych mieszkaƒców
Podstawà do przyznania zasi∏ku by∏ dochód rodziny, nie przekraczajàcy kwoty 351 z∏ na osob´
za miesiàc sierpieƒ. Poza tym wnioskodawca
musia∏ byç zameldowany na terenie Gminy
Czernikowo, uzyskaç pozytywnà opini´ dyrektora szko∏y, do której ucz´szczajà jego dzieci,

Pierwsze środki unijne
- od kiedy, na co i dla kogo
W koƒcu doczekaliÊmy si´ uruchomienia Êrodków unijnych z programu innego ni˝ Program
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
(PROW). Trwa∏o to niemal rok, czego przyczynà
by∏y bardzo skomplikowane procedury. W naszym
województwie inauguracja Programu Operacyjnego Kapita∏ Ludzki (PO KL), bo w∏aÊnie o nim mowa, mia∏a miejsce 12 listopada, a ju˝ dwa dni póêniej zosta∏y og∏oszone pierwsze konkursy w jego
ramach. Jeden z nich dotyczy projektów podnoszàcych poziom wykszta∏cenia i kwalifikacji osób zamieszkujàcych tereny wiejskie oraz majàcych
uÊwiadomiç, jakie korzyÊci p∏ynà z inwestowania
w swojà wiedz´. Dodatkowym efektem ma byç zintegrowanie spo∏ecznoÊci lokalnej wokó∏ ró˝nych
przedsi´wzi´ç edukacyjnych. W odpowiedzi
na konkurs narodzi∏ si´ pewien pomys∏ na projekt,
który jest inicjatywà oddolnà. Wià˝e si´ on ze zbli˝ajàcym si´ 700 – leciem Czernikowa. W jego ramach istnia∏aby mo˝liwoÊç zintegrowania dzia∏aƒ
ró˝nych instytucji i organów funkcjonujàcych
w gminie. Chodzi tu mi´dzy innymi o M∏odzie˝owà
Rad´ Gminy, Urzàd Gminy oraz Czernikowskie
Stowarzyszenie „Czy˝-nie”, pe∏niàce rol´ lidera.
Póki co nie b´dziemy zdradzaç szczegó∏ów, gdy˝
Êrodków na to dzia∏anie jest niewiele (1 mln z∏),
a konkurencja bardzo du˝a i silna.
Drugi konkurs dotyczy organizacji szkoleƒ podnoszàcych kwalifikacje i umiej´tnoÊci u osób pracujàcych, b´dàcych w wieku powy˝ej 45 lat. W tym
przypadku Êrodków jest nieco wi´cej, bo 3 mln z∏.

8

Page 8

a tak˝e nie pobieraç innego stypendium o charakterze socjalnym.
Pierwsza wyp∏ata stypendium by∏a w dniu szóstego i siódmego listopada br a druga tura wyp∏at by∏a w dniach szóstego i siódmego grudnia
2007r. ¸àcznie gmina otrzyma∏a dotacje w kwocie 208 tys. z∏ na wyp∏aty tych Êwiadczeƒ.
Ubiegajàcymi si´ byli uczniowie szkó∏:
1. SP Czernikowo – 99 wniosków,
2. Zespól Szkó∏ w Czernikowie – Gimnazjum
– 142 wniosków,
3. Zespól Szkó∏ w Czernikowie – LO – 12 wniosków,
4. SP Steklin – 12 wniosków,
5. SP Osówka – 52 wnioski,
6. SP Mazowsze – 27wniosków,
7. SP Makowska – 26wniosków
oraz ponadgimnazjalnych koƒczàcych si´ maturà.
Urzàd Gminy ma nadziej´, ˝e przyznane stypendia b´dà mobilizowaç dzieci i m∏odzie˝
do dalszej nauki oraz rozwijania ich zainteresowaƒ.
M. Z.

Terminy sk∏adania wniosków o wsparcie up∏ywa 28 grudnia dla obydwu konkursów.
To jak na razie pierwsza szansa dla stowarzyszeƒ
i innych sformalizowanych grup, na uzyskanie
funduszy unijnych z programu PO KL. Na pozosta∏e b´dzie trzeba poczekaç do przysz∏ego roku,
kiedy to dost´pne b´dà Êrodki m. in.: dla przedsi´biorców. To w∏aÊnie ta grupa beneficjentów powinna w przysz∏ym roku uzyskaç du˝à pomoc w ramach istniejàcych programów operacyjnych. Najwi´ksze mo˝liwoÊci stwarza z pewnoÊcià PROW,
w ramach którego przedsi´biorcy Êwiadczàcy us∏ugi na rzecz mieszkaƒców obszarów wiejskich, b´dà
mogli ubiegaç si´ o refundacje kosztów inwestycji
w swoich firmach. Maksymalna wysokoÊç pomocy
jakà b´dà mogli otrzymaç to nawet 300 tys z∏. Równie˝ w Regionalnym Programie Operacyjnym dla
naszego województwa przewidziano niema∏à pul´
na rozwój firm dzia∏ajàcych w naszym regionie.
Jednak na konkursy, a co za tym idzie konkretne
pieniàdze, nale˝y jeszcze poczekaç przynajmniej
do po∏owy przysz∏ego roku.
Szczegó∏owe informacje dotyczàce dzia∏aƒ dla
przedsi´biorców mo˝na uzyskaç w Urz´dzie Gminy, w pokoju nr 5 oraz w dokumentach programowych zamieszczonych na stronach internetowych
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www. minrol. gov. pl) oraz Urz´du Marsza∏kowskiego (www.
kujawsko-pomorskie. pl).
Osobami, które mia∏y ju˝ szans´ skorzystaç ze
Êrodków przewidzianych na lata 2007 – 2013, sà jak
na razie tylko rolnicy. W listopadzie mogli bowiem
sk∏adaç wnioski o fundusze na modernizacj´ swoich gospodarstw. Oprócz tego uruchomione by∏o
dzia∏anie „Renty strukturalne” oraz wsparcie dla
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grup producentów. To tylko niektóre z dzia∏aƒ
PROW, które zosta∏y udost´pnione dla rolników.
Bie˝àce informacje w tym zakresie mo˝na uzyskaç
na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa (www. arimr. gov. pl) oraz u doradców
rolnych.
Jak widaç mo˝liwoÊci pozyskania Êrodków unij-

nych przez ró˝ne organizacje, przedsi´biorców
oraz rolników jest dosyç du˝o, jednak aby nie przegapiç terminu sk∏adania wniosków nale˝y byç bardzo czujnym i monitorowaç bie˝àce informacje
ukazujàce si´ w prasie i mediach, a w szczególnoÊci w Internecie.
D. Â.

Nowe technologie w Zespole
Szkół w Czernikowie

Majàc na uwadze swoje mo˝liwoÊci, szko∏a
wprowadza kolejne zaawansowane technologie:
skomputeryzowanà bibliotek´, sekretariat oraz
dziennik elektroniczny. Nauczyciele szybko
prze∏o˝yli oceny z dziennika „tradycyjnego”
do elektronicznego. Ka˝dy z rodziców gimnazjalistów i licealistów po otrzymaniu od wychowawców nazwy u˝ytkownika i has∏a, mo˝e
za poÊrednictwem Internetu mieç dost´p
do szkolnych danych swoich dzieci, a szczególnie do ocen, frekwencji i uwag. Na spotkaniach
informacyjnych, poÊwi´conych dziennikowi
elektronicznego, rodzice z zainteresowaniem

W 2004 roku do u˝ytku oddany zostaje budynek Zespo∏u Szkó∏ w Czernikowie. Nauk´ informatyki uczniowie rozpoczynajà bez komputerów. Istnieje tylko kilka zestawów komputerowych do obs∏ugi administracyjnej. Celem podstawowym jest skomputeryzowaç szko∏´. W ciàgu trzech lat powstajà wi´c dwie nowoczesne 22
stanowiskowe pracownie komputerowe i biblioteka multimedialna. Do codziennego korzystania dla nauczycieli zainstalowane zostajà komputery w pokoju nauczycielskim i Êwietlicy.
W 2006 roku jedna pracownia komputerowa uzyska∏a miano multimedialnej. Uczniowie mogà
korzystaç z niej nie tylko na przerwach, ale równie˝ po zaj´ciach lekcyjnych, przebywajàc
pod opiekà osoby upowa˝nionej. Szko∏a sta∏a si´
najbardziej zaawansowanà technologicznie placówkà w regionie. Posiada w∏asny serwer, gdzie
utrzymywana jest strona internetowa jako subdomena www.gimlo.czernikowo.pl. Wszyscy
uczniowie i nauczyciele posiadajà swoje szkolne
e-mail’e, dzia∏a wiele innych us∏ug informatycznych. Aby zapewniç bezpieczeƒstwo m∏odzie˝y,
w ramach monitoringu zainstalowano oko∏o 30
kamer wizyjnych. Nauczyciel z laptopem na zaj´ciach lekcyjnych sta∏ si´ normà. Na przerwach
rozbrzmiewajà nowoczesne utwory z radiow´z∏a
prowadzonego przez uczniów. W tej chwili szko∏a oczekuje na kolejnà pracowni´ komputerowà
oraz na Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej.

Akcja „Tak trzeba“
Tereny nadwiÊlaƒskie od Warszawy po Gdaƒsk
by∏y tradycyjnym miejscem sprowadzania
i osiedlania si´ osadników niemieckich- luteran, baptystów,
Holendrów (tzw. ol´drów) równie˝ menonitów. O ich obecnoÊci na tych terenach Êwiadczà
ju˝ tylko liczne zdewastowane
i zapomniane cmentarze. Jednym z takich miejsc pochówku
jest cmentarz ewangelicki
w Makowiskach. Zosta∏ on za-

przyj´li t´ nowink´.
Rozwój technologii informacyjnych
obejmuje wszystkie dziedziny ˝ycia, a komputeryzacja to ju˝ zjawisko powszechne. Mamy nadziej´, ˝e umiej´tnoÊci, w które wyposa˝ymy
naszych uczniów, pomogà im funkcjonowaç
w nowoczesnym Êrodowisku informatyczno
– komunikacyjnym.
A. S.

∏o˝ony w I po∏owie XVIII wieku, by∏ on g∏ównym cmentarzem ogromnej parafii ewangelickiej w Osówce. Jest to wyjàtkowa nekropolia, zarówno ze wzgl´du na wartoÊç historycznà jak
i przyrodniczà (silnie zdzicza∏a roÊlinnoÊç cmentarna, przyk∏ady roÊlin i zwierzàt
obj´tych ca∏kowità ochronà).
Do niedawna mo˝na by∏o go jeszcze uznaç za mi∏e i romantyczne
miejsce, jednak przemiany „89 roku“ sprawi∏y, ˝e podupad∏ jeszcze
bardziej za sprawà zbieraczy z∏omu, którzy zabrali wszystkie krzy˝e i ogrodzenia grobów. Ostatnio
stowarzyszenie „Czy˝-nie” oraz
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grupa studentów, nie tylko z Torunia, podj´∏a kroki majàce
na celu uporzàdkowanie i renowacj´ cmentarza, jak równie˝
uzupe∏nienie
dokumentacji
i wiedzy na jego temat. Chcemy
tak˝e by m∏odzie˝ i dzieci z naszych szkó∏ w∏àczy∏y si´ do pomocy w opiece nad cmentarzem. Planowane sà specjalne
lekcje dla dzieci ze szkó∏ w naszej gminie, na temat ewangelików, Niemców i ol´drów ˝yjàcych na terenie naszej gminy
w przesz∏oÊci. DziÊ ju˝ ma∏o kto
pami´ta, ˝e kiedyÊ mieszkali tu
nie tylko Polacy- katolicy. NieznajomoÊç historii powoduje, ˝e
protestanci sà jednoznacznie
kojarzeni z Niemcami, a ci znów
jedynie z okrucieƒstwami drugiej wojny Êwiatowej i zaborami.
Tymczasem na cmentarzu

Gminne konkursy
plastyczne i fotograficzne
-IX edycja
Od kilku lat SP im. K. K. Baczyƒskiego jest pomys∏odawcà i wspó∏organizatorem gminnych konkursów plastycznych. Urzàd Gminy w Czernikowie jest fundatorem nagród, tak˝e aktywnie w∏àczy∏o si´ Czernikowskie Stowarzyszenie CZY˚NIE oraz zak∏ad fotograficzny pani B. Pipczyƒskiej. Konkursy majà równie˝ wymiar historyczny
i przyrodniczy. G∏ównym celem jest zobligowanie
uczniów do zapoznania si´ z zabytkami, krajobrazem i przyrodà gminy. Uczniowie wykonujà prace
plastyczne (rysunkowe, malarskie, kola˝e) a tak˝e
fotograficzne. Wa˝ne jest by zetkn´li si´ z obiektem, obejrzeli go, sfotografowali, naszkicowali. Poprzez kontakt najbardziej oswajamy zabytki, pozostajà w naszej pami´ci. Tematyka konkursu co roku jest zmieniana. Zacz´∏o si´ od projektów herbów miejscowoÊci i herbów gminy. By∏y ju˝ zabytki gminy,
przyroda, kapliczki i krzy˝e naszej gminy, zabytki drewniane,
nekropolie i cmentarze gminy
Czernikowo. W ubieg∏ym roku
konkurs poÊwi´cony by∏ detalom, uczniowie zwrócili uwag´
na mnóstwo szczegó∏ów budynków, koÊcio∏a. Niejednokrotnie
uczniowie zaskakujà nas swojà
pomys∏owoÊcià i wykonaniem.
Efekty prac uczniowskich w po-

10

Page 8

w Makowiskach spoczywajà potomkowie tych, którzy musieli
uciekaç ze swoich ojczyzn z powodu nietolerancji i braku Êrodków do ˝ycia. Mieli tu znaleêç
bezpiecznà przystaƒ i pokój. ˚yli
tu na przestrzeni trzech wieków,
po czym znów musieli opuÊciç
swoje domy. Na cmentarzu znajdujà si´ groby daleko starsze ni˝
druga wojna Êwiatowa, równie˝
groby niewinnych dzieci. Jest ju˝
za póêno by przepraszaç, dlatego
powsta∏a akcja „Tak trzeba”, ˝eby
chocia˝ w taki sposób im zadoÊçuczyniç.
Dlaczego warto w∏àczyç si´
do tej akcji? Bo warto przezwyci´˝yç swój egoizm i zrobiç coÊ
dobrego. Immanuel Kant, filozof
zapewne odpowiedzia∏by po prostu: „Bo tak trzeba”.
A. Z.

staci wystawy w sali posiedzeƒ Urz´du Gminy
(gdzie najcz´Êciej z udzia∏em wójta odbywa si´
wr´czenie nagród i wyró˝nieƒ), w bibliotece gminnej i w SP Czernikowo by∏y udost´pniane szerszemu gronu osób. Sà tak˝e cz´Êciowo archiwizowane
(szczególnie prace fotograficzne) i wykorzystywane w tworzeniu prezentacji i wystaw. Konkurs ma
charakter masowy. Brali w nim udzia∏ na przestrzeni lat uczniowie ze szkó∏ w Czernikowie, Mazowszu, Steklinku, Liciszewach, Walentowie, Makowiskach, Wilczych Kàtach, Osówce a nawet
z czasem po utworzeniu gimnazjum i liceum powsta∏y nowe kategorie dla Zespo∏u Szkó∏. Osobno
oceniane sà prace uczniów m∏odszych klas podstawówki, starszych klas, gimnazjum i liceum.
Na konkurs nap∏ywa kilkaset prac. Tak˝e jury nagradzajàce prace uczniów stara si´ przyznaç jak
najwi´cej (nawet skromniejszych) nagród i wyró˝nieƒ, by doceniç wk∏ad pracy i zaanga˝owanie
dzieci. Wykaz nagrodzonych uczniów publikowany
jest na stronie internetowej gminy.
Obecnie podsumowano w SP im. K. K. Baczyƒskiego IX gminny konkurs plastyczny i fotograficzny „Zabytki
i krajobrazy Czernikowa”. Tym
razem z okazji zbli˝ajàcej si´
rocznicy 700- lecia Czernikowa
konkurs poÊwi´cony by∏ naszej
miejscowoÊci. Prócz prac plastycznych (g∏ównie widoków
najwa˝niejszego zabytku), które
znalaz∏y si´ na wystawie by∏y serie fotografii, albumy o Czernikowie a tak˝e – troch´ poza regulaminem, ale zgodnie z duchem
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czasu – p∏ytki CD. W bie˝àcym roku naj∏adniejsze
prace plastyczne (malarskie) – m.in. Igi Menerskiej – przedstawia∏y koÊció∏ w Czernikowie.
W swoim archiwum posiadamy ciekawe prace poÊwi´cone kapliczkom i krzy˝om, zabytkom drewnianym. Natomiast jeÊli chodzi o zdj´cia bardzo
ciekawy i obszerny zestaw fotografii wykona∏
uczeƒ SP w Mazowszu Pawe∏ Wojciechowski, dokumentujàc ró˝norodne zjawiska w Czernikowie,
poczàwszy od zabytków, poprzez ulice, Êcie˝k´
przyrodniczà, po infrastruktur´ handlowà.
W gimnazjum poza albumami i ciekawym zestawem poÊwi´conym widokowi naszej Êwiàtyni zachwyci∏a praca Karola Woêniaka, który w oparciu
o zdj´cia Êwiàtyni wykona∏ – ca∏kiem profesjonalnie- kalendarz na 2008 rok. Natomiast na p∏ytkach CD uczniowie udokumentowali ulice czernikowskie, urokliwe miejsca na Êcie˝ce przyrodniczej.

Mamy zamiar w najbli˝szym czasie przygotowaƒ
do 700-lecia Czernikowa zorganizowaç jeszcze kilka konkursów.
D. Ch.

Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy

dzieci ze schorzeniami onkologicznymi w obr´bie g∏owy i szyi. Wi´cej szczegó∏ow
na www.wosp.org.pl
Czernikowo tradycyjnie pragnie w∏àczyç si´
do tej akcji. Planowane sà:
zbiórki pieni´dzy w Mazowszu, Steklinie, Makowiskach, Osówce i Czernikowie, bal charytatywny dla zaproszonych goÊci (w tym roku b´dzie to „Wieczór
cygaƒski”)-12.01.2008,
koncerty szkolnych
chórów po∏àczone z licytacjami.
Mamy nadziej´, ˝e
dzi´ki hojnoÊci darczyƒców uda si´ zebraç kwot´ nie mniejszà jak w ubieg∏ym roku (ponad 8 tyÊ z∏)
P. B.

Celem XVI Fina∏u
Wielkiej Orkiestry
Âwiàtecznej Pomocy (13.01.2008) jest
pomoc dzieciom ze
schorzeniami laryngologicznymi.
Zebrane Êrodki b´dà w szczególnoÊci
przekazane na:
wsparcie zaawansowanej diagnostyki i leczenia wad s∏uchu u noworodków i ma∏ych dzieci, wsparcie oddzia∏ów
zajmujàcych si´ ratowaniem ˝ycia dzieci z powa˝nymi schorzeniami laryngologicznymi,
wsparcie oddzia∏ów zajmujàcych si´ leczeniem

Zbliżają się święta
Co roku, kiedy zbli˝ajà si´ Êwi´ta Bo˝ego Narodzenia widzimy zwi´kszony ruch w naszych domach, ulicach, miejscach pracy, poniewa˝ zaczyna
si´ udzielaç nam atmosfera tych niezwyk∏ych
Êwiàt. Podejmowane sà ró˝ne akcje, aby wszyscy
mogli si´ cieszyç z Narodzenia Paƒskiego. W parafii Êw. Bart∏omieja te˝ widaç wzmo˝one prace. Zespó∏ Charytatywny rozprowadza wykonane przez
siebie jak i przez innych stroiki Êwiàteczne. W tym
roku sà tradycyjne Êwiece Caritas, a tak˝e Êwiece
ze stroikiem. Novum stanowià w tym roku robione
r´cznie szopki bo˝onarodzeniowe, oraz stroiki

z oryginalnà bombkà z napisem Czernikowo 2007.
Wszystkie pozyskane fundusze, zostajà przeznaczone na zorganizowanie zabaw dla dzieci. Pierwszym b´dzie bal choinkowy, który odb´dzie si´ 29
grudnia 2007 w Szkole Podstawowej w Czernikowie, a rozpocznie si´ Mszà w KoÊciele. Drugà zabawà b´dzie organizowanie w czasie ferii zimowych
– „Ferii z Bogiem”. Zespó∏ tak˝e od poczàtku Adwentu prowadzi wigilijne dzie∏o pomocy 2007,
a jest to zbiórka s∏odyczy w najwi´kszych sklepach
Czernikowa, które na pewno rozradujà serca dzieci w czasie balu choinkowego i „ferii z Bogiem”. To
wszystko jest mo˝liwe dzi´ki ˝yczliwoÊci ludzi
o otwartym sercu, którzy spieszà z pomocà w sprawach podejmowanych przez zespó∏ charytatywny.
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Zespó∏ dzi´kuje wi´c tym wszystkim, a szczególnie tym, którzy sami przychodzà i oferujà swojà
pomoc. Ka˝da pomoc, nawet najdrobniejsza jest
cenna, bo z∏àczona w jednà ca∏oÊç wzbudza podziw
i pi´kno wykonanych prac. Tak jest z przygotowywanà dekoracjà w naszej Czernikowskiej Êwiàtyni
– szopkà bo˝onarodzeniowà. Poszczególne elementy by∏y przygotowywane w ró˝nych miejscach naszej parafii i ju˝ czekajà na swój ostateczny monta˝. Prace przygotowawcze trwajà ju˝ od poczàtku
listopada, gdy˝ wiele z nich poch∏ania du˝o czasu.
Tu równie˝ sk∏adamy serdeczne Bóg zap∏aç, tym
wszystkim, którzy ofiarujà swój czas, swojà prace
i materia∏y do budowy szopki i ca∏ej dekoracji.
Dzi´kujemy za wszystkie ofiary, sk∏adane zarówno
na tac´, a tak˝e ofiary indywidualne. Mamy nadzieje, ˝e i w tym roku b´dzie zachwyca∏a, a przede
wszystkim wzbudza∏a radoÊç z przyjÊcia Pana Je-

„Czyż - Nie“ warto zostać
Św. Mikołajem
Czernikowskie Stowarzyszenie Na Rzecz
Wspierania Edukacji, Kultury i Sportu „CZY˚-NIE” we wspó∏pracy z Urz´dem Gminy w Czernikowie, GOPS, Zespo∏em Charytatywnym
przy Parafii w Czernikowie og∏osi∏o IV edycj´
akcji- konkursu dla uczniów. ”Czy˝-Nie” warto
zostaç Âw. Miko∏ajem w Gminie Czernikowo”
na najefektywniejszà i najefektowniejszà kwest´ bo˝onarodzeniowà
Celem akcji jest uzyskanie pieni´dzy na wsparcie dzieci z najubo˝szych rodzin. W br. pieniàdze
z kwesty majà byç przeznaczone na dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dzieci

Z życia Parafii
1/ We wrzeÊniu i paêdzierniku, dzi´ki ˝yczliwoÊci Parafian, zosta∏y zdj´te, odnowione – pomalowane i zamontowane siatki okienne na koÊciele parafialnym.
2/ W paêdzierniku zosta∏y po∏o˝one pod∏ogi
z paneli w kilku pomieszczeniach na plebani, m.
in. w kancelarii parafialnej. Dokoƒczono te˝
oczyszczanie drzew przykoÊcielnych oraz zosta∏
utwardzony i wyrównany plac pod przysz∏y parking koÊcielny.
3/ 20 paêdziernika dzieci i m∏odzie˝ zrzeszona
w ró˝nych zespo∏ach muzycznych naszej Parafii
oraz wykonawcy indywidualni uczestniczyli
w XV Diecezjalnym Festiwalu PieÊni i Piosenki
Religijnej w Kowalewie Pomorskim. Nasi wykonawcy otrzymali wiele nagród i wyró˝nieƒ.
4/ Na poczàtku listopada, dzi´ki pomocy Para-
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zusa. To
w∏aÊnie
powinno
byç
dla
nas najwa˝niejsze. Postarajmy si´
w
tym
gàszczu
prac nie
zatraciç charakteru tych˝e Êwiàt. Niech Bo˝e Dzieci´ wniesie pokój w nasze serca i sprawi, aby trwa∏
nie tylko w okresie Bo˝ego Narodzenia, ale równie˝ udziela∏ si´ w dniach nast´pnych. Tego z ca∏ego serca ˝ycz´.

JM.

z najubo˝szych rodzin oraz organizacj´ i wsparcie imprez przeznaczonych dla naszych najm∏odszych mieszkaƒców. Dwie klasy, które
przeprowadzà najefektywniejszà i najefektowniejszà zbiórk´ otrzymajà dofinansowanie
do klasowych wycieczek: 500 z∏otych (pierwsza), 300 z∏otych (druga). Jury (z przedstawicieli
w/w instytucji) w 50% weêmie pod uwag´ kwot´
– w przeliczeniu na 1- go ucznia klasy a w 50%
pomys∏,
samodzielnoÊç,
zaanga˝owanie
uczniów, ró˝norodnoÊç dzia∏aƒ, w∏àczenie innych i propagowanie akcji. Uroczyste podsumowanie akcji zostanie przeprowadzone w dniu 29
grudnia 2007 r. na balu zorganizowanym przez
Zespó∏ Charytatywny przy Parafii pw. Âw. Bart∏omieja w Czernikowie w Szkole Podstawowej
w Czernikowie.
P. M.

fian z Osówki, oczyszczono cmentarz parafialny
z le˝àcych pozosta∏oÊci starych pomników i nagrobków.
5/ W listopadzie pracownicy firmy Pana Jerzego Zglinickiego wykonali dwie nowe tablice
na nekrologi, rur´ spustowà do rynny od strony
ul. 3 Maja i obudow´ na w∏àcznik iluminacji zewn´trznej koÊcio∏a.
6/ W niedziel´ – 2 grudnia – na Mszy Êwi´tej
o 12.00 goÊciliÊmy we wspólnocie Parafii Êw.
Bart∏omieja o. Piotra Dettlaffa CSsR i Madzi´
Buczek z Radia Maryja, za∏o˝ycieli Podwórkowych Kó∏ek Ró˝aƒcowych. O. Piotr odprawi∏
Msz´ Êwi´tà i wyg∏osi∏ kazanie dialogowane
do dzieci, a Madzia Buczek poprowadzi∏a modlitw´ ró˝aƒcowà i jako osoba niepe∏nosprawna da∏a Êwiadectwo swej wiary i mi∏oÊci do Pana Boga.
7/ Trwa Adwent – radosny czas przygotowania
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do Âwiàt Bo˝ego Narodzenia. Roraty od poniedzia∏ku do piàtku w∏àcznie o godz. 17.00. Duszpasterze zapraszajà.
8/ W dniach 16 – 18 grudnia odb´dà si´ w Parafii Czernikowo Rekolekcje adwentowe. Spowiedê adwentowa 17 i 18 grudnia. Nauki rekolekcyjne wyg∏osi Ks. Dziekan Roman Foksiƒski
z Mohylewa na Bia∏orusi.
9/ Zbli˝a si´ czas odwiedzin duszpasterskich
w rodzinach naszej Parafii tzw. kol´da. Jako
duszpasterze uprzejmie prosimy rodziny katolickie o przyj´cie kap∏ana, który pob∏ogos∏awi
dom, mieszkanie i duszpasterskà rozmow´
na tematy istotne dla ˝ycia religijnego.
10/ W Parafii Czernikowo powsta∏ Kràg Biblij-

ny, którego uczestnicy spotykajà si´ raz w miesiàcu, aby lepiej poznawaç Bibli´. Zapraszamy
do wspólnych rozwa˝aƒ nad Pismem Âwi´tym.
11/ W listopadzie i na poczàtku grudnia Pan
Adam Kuczyƒski i Pan Dawid Bugdalski – katecheci naszej Parafii uczestniczyli w zaj´ciach
przygotowawczych w Szpetalu Górnym i zostali
ustanowieni Nadzwyczajnymi Szafarzami Eucharystii. B´dà pomagaç kap∏anom w udzielaniu Komunii Êw. i zanoszeniu Eucharystii
do chorych na terenie Parafii.
12. Parafia nasza przes∏a∏a 213 z∏ jako dar misyjny na budow´ nowego koÊcio∏a w Krasnojarsku w Rosji.

Gdzie spędzić noc sylwestrową

tek zabawy o godzinie 20:00
Ochotnicza Stra˝ Po˝arna Czernikowo (budynek remizy OSP) zaprasza na noc sylwestrowà
zapewniajàc goràce posi∏ki, napoje, szampana
oraz pokaz sztucznych ogni. Cena zabawy 200 z∏
od pary. Do taƒca przygrywa∏ b´dzie zespó∏ „Encor”. Poczàtek imprezy o godzinie 20:00.
Zespó∏ muzyczny „Familia” równie˝ organizuje bal sylwestrowy w Steklinku umilajàc zabaw´
dobrà muzykà, cena 200 z∏, organizatorzy zapewniajà ciep∏e i zimne posi∏ki oraz napoje alkoholowe. Poczàtek zabawy od godziny 20:00.
Ochotnicza Stra˝ Po˝arna Osówka (budynek
remizy OSP) tak˝e zaprasza na zabaw´ sylwestrowà, cena biletu 150 z∏ od pary. Organizatorzy
gwarantujà mi∏à zabaw´ z zespo∏em „Relax”, dania zimne i goràce, napoje, owoce i ciasta. Poczàtek balu o godzinie 20:00

Wielu z nas uto˝samia noc sylwestrowà z nadchodzàcymi zmianami. Wynika to z pragnienia,
aby ˝ycie w nowym roku by∏o lepsze ni˝ w mijajàcym. Jest to czas, kiedy stawiamy sobie pewne
postanowienia, a zarazem rozwa˝amy, co jeszcze
mo˝na zmieniç w swoim ˝yciu. To magiczna
noc, podczas której króluje dobra zabawa, nap´dzana noworocznym szampanem. Istnieje wiele
sposobów i miejsc, by interesujàco sp´dziç wieczór sylwestrowy. Zagwarantowaç Paƒstwu mogà to organizatorzy tegorocznych balów sylwestrowych.
Sà to m.in.
Przewodniczàca Ko∏a Gospodyƒ Wiejskich-Pani Irena Duszyƒska organizuje bal sylwestrowy
w Kijaszkowie. Koszt zabawy wynosi 190 z∏
od pary. Zagwarantowane b´dà ciep∏e i zimne
posi∏ki, szampan oraz zabawa do bia∏ego rana
przy akompaniamencie zespo∏u z Lipna. Poczà-

Comets Mazowsze
- sezon 2007
Mijajàcy Sezon 2007 nale˝a∏ do jednych z najbardziej udanych w historii naszego klubu. Z∏o˝y∏o si´ na to wiele wspania∏ych chwil, z których
choç kilka warto przywo∏aç w pami´ci.
XII Mistrzostwa Polski w tee
ballu – najwy˝szej rangi impreza
dla najm∏odszej kategorii w baseballu w Polsce odby∏a si´ w∏aÊnie
na terenie naszej gminy. UKS Comets Mazowsze udowodni∏, ˝e
choç wielkim klubem nie jest,
mo˝e zorganizowaç imprez´ tego

ks. proboszcz Piotr Sio∏kowski

Wszystkim ˝yczymy szampaƒskiej zabawy
do bia∏ego rana oraz wielu niezapomnianych
wra˝eƒ!!!
A. K.

typu. Choç nasi zawodnicy zaj´li dopiero piàte
miejsce, uznaç ich nale˝y za prawdziwych zwyci´zców. Zrobili sporo zamieszania wokó∏ swojego baseballu w Mazowszu, gminie i regionie.
Kategoria m∏odzik sezon te˝ mo˝e zaliczyç
do udanych. W Mistrzostwach Województwa zaj´∏a II miejsce, awansujàc tym samym do kolejnego etapu rozgrywek do Mi´dzywojewódzkich
Mistrzostw M∏odzików (MMM),
prowadzonych w ramach ogólnopolskiej rywalizacji sportowej
dzieci i m∏odzie˝y. MMM to najwa˝niejsza impreza w sezonie
dla tej kategorii. UKS Comets
Mazowsze zajà∏ na niej III miejsce. Potem przysz∏a pora na Mistrzostwa Polski Ma∏ych Lig Baseballowych w kategorii Little

13

DwaSlowa12:miesi´cznik Starostwo Powiatowe

2-02-09

13:10

League. Tu przypad∏o nam IV miejsce.
Kategoria kadet w Ogólnopolskiej Olimpiadzie
M∏odzie˝y w sportach letnich zaj´∏a wysokie III miejsce. A startujàc wkrótce potem w Mistrzostwach Polski Ma∏ych Lig Baseballowych
w kategorii Junior League zaj´∏a II miejsce.
Z przyczyn kadrowych dru˝yna, która zaj´∏a I miejsce nie mog∏a reprezentowaç naszego
kraju w Mistrzostwach
Europy, a wi´c
ten
zaszczyt
przypad∏ w∏aÊnie
naszej
dru˝ynie. UKS
Comets
Mazowsze wyjecha∏ na Mistrzostwa Europy! Reprezentujàc Polsk´ jako jedyna dru˝yna z Polski rozgrywaliÊmy mecze z dru˝ynami
zza granicy.
Mariusz Blonkowski, zawodnik kategorii kadet, zosta∏ powo∏any
do kadry narodowej kadetów na Mistrzostwa
Europy Kadetów rozgrywanych w Czechach. Patrzàc na wynik polskiej
dru˝yny wiele jest do ˝yczenia, Polska zaj´∏a
ostatnie 8 miejsce, ale
wyniki Mariusza na tle
ca∏ej reprezentacji Polski
bardzo mnie cieszà jako
trenera. Ze Êrednià pa∏kowania 313 by∏ trzecim
z kolei najlepszym pa∏karzem w polskiej dru˝ynie (27 wÊród najlepszych
pa∏karzy w ca∏ych Mistrzostwach). Jako miotacz
sprawi∏ si´ jeszcze lepiej. Ze Êrednià ERA 2.47
w polskiej dru˝ynie by∏ drugi wÊród najlepszych
w polskiej dru˝ynie (10 wÊród najlepszych w ca∏ych Mistrzostwach). Cieszy fakt, ˝e z tak ma∏ej
miejscowoÊci jakà jest Mazowsze ch∏opcy mogà
pokazaç si´ i zaistnieç w wielkim Êwiecie. Dowodem czego mo˝e byç Mariusz. Odnoszàc tym samym swój wielki sukces prze˝y∏ niezapomnianà
przygod´.
Rodzice naszych baseballistów zostali zaproszeni do Osielska przez tamtejszy Uczniowski
Klub Sportowy D´by na WIELKI MECZ, turniej
sportowy z udzia∏em innych dru˝yn osób doros∏ych. Pierwszy mecz rozegraliÊmy z dru˝ynà
Gazety Pomorskiej. WygraliÊmy 9:5. W drugim
meczu stan´li na przeciwko Rodzice z Osielska
i Rodzice z Mazowsza. By∏ to bardzo ciekawy
mecz. Emocji nie brakowa∏o. Niestety
przegraliÊmy z gospodarzami 7:8. Choç to by∏a
zabawa potraktowaliÊmy te mecze powa˝nie.
Rozpi´toÊç wiekowa zawodników w dru˝ynach
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by∏a ró˝na ale wszyscy dali z siebie naprawd´
du˝o. Oprócz meczów, doroÊli uczestniczyli
w wieloboju baseballowym, który sk∏ada∏ si´
z dwóch konkurencji: rzutów do celu i odbijania
pi∏ki z maszyny. Tu Mazowsze okaza∏o si´ bezkonkurencyjne osiàgajàc wynik 69 punktów.
Gazeta Pomorska 58 punktów, Osielsko 51.
Pierwsze miejsce w turnieju zaj´∏a dru˝yna
Rodziców z Osielska, 2. miejsce dru˝yna Rodziców z Mazowsza, 3. miejsce
Gazeta Pomorska.
Nasz sk∏ad (w nawiasach
punkty zdobyte w turnieju:
Anna Burak, Lucyna Jaskulska (1), Krzysztof Burak (2),
Tomasz Burak (2), ¸ukasz Jaskulski (1), Lech Duszyƒski
(3), Zbigniew Siekierski (1),
Robert Szwajkowski (3), Mateusz Nitka (3).
Wszystkich ch´tnych do trenowania baseballu zapraszamy. W baseball w Mazowszu
gramy ju˝ od przedszkola. Zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty
(Tel. 0506333584 lub podczas treningów: poniedzia∏ek, wtorek, piàtek w godzinach popo∏udniowych).
R. S.
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XII Mistrzostwa Polski w
Tee Ball’u
MAZOWSZE 27.-30.06.2007r.
Mistrzostwa Polski w tee ballu by∏y pierwszà tej rangi imprezà sportowà w Mazowszu i naszej gminie.
Jeszcze nigdy dotàd taka liczba dru˝yn i uczestników
nie goÊci∏a w Mazowszu i na terenie gminy Czernikowo.
PRACE PRZYGOTOWAWCZE
Prace przygotowawcze rozpocz´∏y si´ wraz decyzjà
Polskiego Zwiàzku Baseballu i Softballu o przyznaniu prawa do organizacji Mistrzostw klubowi z Mazowsza. Zawiàzany zosta∏ Komitet Organizacyjny imprezy, na czele którego stanà∏ jako Honorowy Przewodniczàcy Wójt Gminy Czernikowo Zdzis∏aw Gawroƒski. Prace Komitetu polega∏y na pozyskaniu odpowiednich funduszy, przygotowaniu zakwaterowania,
wy˝ywienia, nagród dla uczestników, zapewnieniu
opieki medycznej, obs∏ugi technicznej, transportu
na miejsce rozgrywek, przygotowaniu obiektów sportowych itp.
PRZED MISTRZOSTWAMI
Tu˝ przed Mistrzostwami we wtorek 26. czerwca
do Mazowsza przyby∏y dwie dru˝yny: Wilki Witnica
oraz UKS Softball Wroc∏aw. Przyby∏e dru˝yny razem
z dru˝ynà gospodarzy Comets Mazowsze oraz w obecnoÊci goÊcia z USA Toma Krajewskiego z Polskiej Narodowej Fundacji M∏odych Baseballistów rozegra∏y
towarzyskie spotkania. Okazjà by∏o nadanie boisku
baseballowemu w Mazowszu imienia Raymonda Doleckiego, cz∏owieka który ukocha∏ baseball, którego
korzenie sà w Polsce.
MISTRZOSTWA
27.06.2007r.
Wszystkie pozosta∏e dru˝yny przyby∏y planowo
do godziny 18.30. Wieczorem odby∏a si´ odprawa
techniczna, na której Komisja Techniczna wraz z s´dzià g∏ównym Mistrzostw ¸ukaszem Snopkiem
sprawdzi∏a dokumenty, licencje zawodników i ubezpieczenie dru˝yn. Przypomniano zasady gry w baseball.
28.06.2007r.
Odby∏y si´ rozgrywki rundy eliminacyjnej:

Po po∏udniu mia∏a miejsce Parada Dru˝yn Baseballowych uczestniczàcych w Mistrzostwach. Dru˝yny
przemaszerowa∏y g∏ównà ulicà Mazowsza przy akom-
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paniamencie orkiestry Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej
z Bobrownik. Wszystko odby∏o si´ po uzyskaniu odpowiedniego pozwolenia od Zarzàdu Dróg Powiatowych. Przemarsz zabezpiecza∏a policja i miejscowa
stra˝ po˝arna.
Po Paradzie nastàpi∏o oficjalne otwarcie Mistrzostw
z udzia∏em miejscowych w∏adz. Po nim rozegrany zosta∏ mecz otwarcia, b´dàcy jednoczeÊnie jednym
z meczów eliminacyjnych.
29.06.2007r.
Odby∏y si´ pozosta∏e mecze rundy eliminacyjnej
oraz pó∏fina∏y i mecze o miejsca 5-8:

Po po∏udniu odby∏a si´ impreza integracyjna dla
uczestników Mistrzostw. Ca∏oÊç utrzymana by∏a w tematyce Indian Ameryki Pó∏nocnej za sprawà zaproszonych goÊci, indianistów z grupy HUU SKA LUTA
z Torunia. Dzieci mog∏y dowiedzieç si´ wielu ciekawych informacji na temat kultury indiaƒskiej, obejrzeç oraz samemu spróbowaç taƒców POW WOW.
DoÊç spora grupa indianistów zatroszczy∏a si´ by m∏odzi sportowcy mogli spróbowaç wielu innych ciekawych zaj´ç: rzut bizonimi migda∏ami, strzelanie z ∏uku, rzut na róg bizoni, strzelanie z dmuchawki, bieg
Apacza, wyÊcigi w´˝y itp. Momentem kulminacyjnym by∏ taniec przyjaêni, w którym udzia∏ wzi´∏y
wszystkie dru˝yny.
30.06.2007r.
W tym dniu odby∏y si´ mecze fina∏owe oraz ceremonia zamkni´cia Mistrzostw z udzia∏em lokalnych
w∏adz i goÊci zaproszonych. Przybyli: Starosta Toruƒski Miros∏aw Graczyk, Wójt Gminy Czernikowo Zdzis∏aw Gawroƒski, Zast´pca Wójta Piotr Murszewski,
Wiceprezes PZBall Waldemar Desowski, Dyrektor
Regionalny PNYBF Tom Krajewski (USA)

KLASYFIKACJA KO¡COWA
1. Osielsko
2. Augustów
3. Miejska Górka
4. Kutno
5. Mazowsze
6. Witnica
7. Wroc∏aw
8.Police
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