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Projekt budżetu na 2009 rok
Planowane dochody Gminy Czarna Woda
na 2009 rok wynoszą 8.063.155 zł,
Struktura planowanych dochodów przedstawia się następująco:
4,48% to planowane dochody z podatkó w
i opłat lokalnych od osób fizy cznych
(indywidualnych podatników) w kwocie
361.282 zł,
16,18% to planowane dochody z podatków i
opłat lokalnych od osób prawny ch
(zakładów pracy) w kwocie 1.304.692 zł,
44,67% to planowane subwencje ogólne w
kwocie 3.601.421 zł,
16,97% to planowane dotacje celowe z budżetu państwa i jednostek sam orządu
terytorialnego w kwocie 1.368.670 zł,
10,72% to planowany udział gminy w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku
dochodowego od osób fizycznych
(podatników indywidualnych) oraz podatku dochodowego od osób prawnych
(firm) w kwocie 863.956 zł,
6,98% to planowane pozostałe dochody własne (dzierżawy, odpłatność za korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej, opłata stała i za wyżywienie w przedszkolu,
sprzedaż mienia, usługi, odsetki od środków na rachunku bankowym, wydawane
pozwolenia na sprzedaż alkoholi i inne)
w łącznej kwocie 563.134 zł.
W dochodach własnych naj wyższy udział
planowany jest z wpływu podatków od osób
prawnych i fizycznych w kwocie 1.665.974
zł.
W subwencjach najistotniejszą pozycję stanowi subwencja oświatowa w kwoci e
3.225.215 zł.
WYDATKI
Wydatki planowane w 2009 roku wynoszą
11.088.066 zł.
W tym między innymi:
 na zadania oświatowe planuje się wydatki na kwotę 3.942.331 zł (Zespół Szkół
Publicznych i Przedszkole).



na zadania w zakresie opieki społecznej
zaplanowano kwotę 1.856.677 zł
(świadczenia rodzinne, zasiłki i pomoc w naturze, dodatki mieszkaniowe, usługi opiekuńcze oraz pomoc w zakresie dożywiania).
 na utrzymanie dróg gminnych i powiatowych przeznaczono 212.700 zł. Na działalność sportową przewiduje się wydatkować
210.930 zł.
 na działalność kulturalną zaplanowano
wydatek w wysokości 407.015 zł (działalność
biblioteki, świetlic oraz imprezy organizowane przez gminę z wydatkami na inwestycje).
Źródłem pokrycia planowanego deficytu są
planowane kredyty i pożyczki, nadwyżka budżetowa z lat poprzednich i wo lne środki,
będące nadwyżką środków pieniężnych na
rachunku bieżącym budżetu gminy.
W projekcie b udżetu uwzgl ędniono
nast ępuj ące zadania rzeczowe i
i nwest yc yj ne,
poza
bi e żą cy m
funkcjonowaniem gminy:
1. zaplanowano realizacj ę I etapu
rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Czarna Woda. Warto ść
kosztorysowa I etapu obejmuj ącego
budowę kanalizacji grawitacyjno-tłocznej
o długości 7,5 km wynosi 2.799.896 zł.
Na realizację I etapu Gminie Czarna
Woda zosta ły przydziel one środki
finansowe w wysokosci 1,2 mln zł w
ramach
Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa
Pomorskiego na lata 2007-2013 z osi
Priorytetowej 8, z Dzia łania 8.2. W
projekcie budżetu na 2009 rok na
realizację I etapu zaplanowano kwot ę
2.043.024 zł. Na II etap rozbudowy sieci
kanalizacji sanitarnej zaplanowano na
2009 rok środki w wysokości 240.988 zł,
w tym 100.000zł z GFOŚiGW.
2. w zakresie dróg gminnych zaplanowano
40.000 zł na sporządzenie dokumentacji
budowlanej i kosztorysowej bud owy
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ul. Wiśniowej, Słonecznej, Topolowej i Zielonej. Ponadto
zaplanowano 10.000 zł na przełożenie chodnika do dworca
PKP i 20.000 zł na utwardzenie kruszywem bazaltowym 180
mb ulicy Szyszkowiec.
3. na budowę boiska wielofunkcyjnego zaplanowano udział
własny gminy w wysokości 208.500 zł, na budowę łącznika
pomiędzy halą sportową i szkołą zaplanowano udział własny
gminy w wysokości 189.270 zł. Na te zadania zostan ą
złożone wnioski o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.
Ponadto w szkole zaplanowano za 18.000 zł zakup mebli do
sal lekcyjnych, oraz za 19.100 zł zakupy innych sprzętów.
Zaplanowano również wykonanie prac remontowych z a
kwotę 50.900 zł, głównie remontu kuchni w sto łówce
szkolnej.
4. w przedszkolu zaplanowano remonty na kwotę 37.080 zł
oraz zakup szafek do szatni za 5.580 zł.
5. jako udział gminy w realizacji zada ń inwestycyjnych w
sołectwach (które zostaną zgłoszone do dofinansowania ze
źródeł zewnętrznych) zaplanowano kwotę 26.400 zł na
budowę kotłowni i systemu c.o. w świetlicy sołeckiej w
Lubikach, 11.000 zł na położenie blachy trapezowej na
dachu wiaty w Hucie Kalnej oraz 8.000 zł na modernizację
placu zabaw w Hucie Kalnej.
6. na stadionie zaplanowano moder nizację si łowni,
zabezpieczając jako udział gminy w finansowaniu zadania
kwotę 50.000 zł. Ponadto 20.000 z ł zamierza si ę
przeznaczyć na remont ogrodzenia stadionu (wzdłuż ulicy
Mickiewicza).
7. w urzędzie zaplanowano remont pomieszczenia sanitarnego
za 15.000zł.
8. zaplanowano ogrodzenie placu zabaw przy ul. Wiśniowej 7.000 zł.
9. na remont schodów w budynku “Kulturalni” zaplanowano
5.000zł oraz 8.750 zł jako udział własny na zakup sprzętu
nagłaśniającego.
10. na opracowanie studium uwarunk owań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy oraz planu
zagospodarowania przestrzennego dla wybranych działek
przeznaczono łącznie kwotę 103.995 zł.
W planie GFOŚiGW zaplanowano 25.000 zł na sporządzenie
dokumentacji dotyczącej budowy sieci kanalizacji sanitarnej
i przygotowanie inwestycji, 10 0.000 zł na prace
inwestycyjne dotyczące rozbudowy sieci kanalizacji
sanitarnej, 15.000 zł na zakup agregatu prądotwórczego do
obsługi sieci kanalizacyjnej podcz as wyłączeń prądu,
30.000 zł na działania związane z likwidacją azbestu jako
pokrycia dachowego z terenu gminy oraz 5.500 zł na zakup
pojemników do segregacji odpadów i koszy ulicznych.

Wysokość podatków
na 2009 rok
Na XV Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie w dniu 21 października 2008 r. Radni podjęli uchwałę Nr XV/131/08 w sprawie
wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Miejskiej Czarna Woda na 2009 rok
Roczne stawki podatku od nieruchomości radni uchwalili w
następujących wysokościach
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków od 1 m2 powierzchni - 0,59 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w
zakresie usług turystycznych od 1 m 2 powierzchni - 0,18 zł

c) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni – 3,48 zł
d) letniskowych od 1 m2 powierzchni - 0,36 zł
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej, działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego od 1m2 powierzchni- 0,18 zł
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,38 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej - 16,57 zł
c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w
zakresie usług turystycznych od 1 m 2 powierzchni użytkowej - 5,96 zł
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m 2
powierzchni użytkowej - 7,48 zł
e) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m 2 powierzchni użytkowej - 3,59 zł
f) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – galerii
sztuki – w części wykorzystywanej na działalność kulturotwórczą z wyłączeniem powierzchni wykorzystywanych na
działalność zarobkową od 1 m 2 powierzchni użytkowej 3,48 zł
g) letniskowych od 1 m2 powierzchni użytkowej - 6,38 zł
h) garaży wolnostojących od 1 m 2 powierzchni użytkowej 4,14 zł
i) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej - 3,48 zł
3) od budowli 2% ich wartości

Co planujemy zrobić z udziałem środków
zewnętrznych
Zadaniem planowanym do realizacji w 2009 i 2010 roku jest
budowa kanalizacji sanitarnej w Czarnej Wodzie. W roku bieżącym nasz wniosek na dofinansowanie pierwszego etapu
zadania złożony do Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego został zakwalifikowany do dofinansowania przez Zarząd Województwa Pomorskiego.
Etap pierwszy obejmuje obszary zabudowy jednorodzinnej,
przy ul. Pomorskiej, ul. Wiśniowej, ul. Słonecznej, ul. Kwiatowej, ul. Zielonej, ul. Topolowej, ul. Starogardzkiej (częściowo,
tj. do nr 52), ul. Okrężnej (częściowo), ul. Długiej (do skrzyżowania z ul. Wiśniową), a także domy wielorodzinne przy ul.
Mickiewicza, które nie były objęte wcześniejszym etapem modernizacji sieci kanalizacyjnej. Możliwość korzystania z kanalizacji sanitarnej uzyska około 950 mieszkańców. Sieć składać
się będzie z kolektorów grawitacyjnych o długości 6984 mb –
w tym 1465 mb dla 184 sztuk przyłączy oraz kolektorów tłocznych o długości 457 mb. Planowana jest budowa jednej przepompowni ścieków. Początek prac planowany jest w II kwartale 2009 r. a zakończenie w II kwartale 2010 r.
Koszt zadania wyniesie 2 876 879 zł. Uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego przyznano na tę inwestycję 1 200 000 zł
dofinansowania z RPO WP.
Planowany drugi etap obejmuje nieruchomości przy ul. Polnej,
ul. Słonecznej, ul. Leśnej (częściowo), ul. Kamiennej, ul. Brzo-
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zowej, ul. Jarzębinowej, ul. Poprzecznej (częściowo), ul. Długiej (do
nr 41), ul. Starogardzkiej (częściowo, tj. od nr 54), ul. Chojnickiej,
ul. Sosnowej, ul. Szyszkowiec, ul. Okrężnej (częściowo), a także
domy wielorodzinne przy ul. Dworcowej. Możliwość korzystania z
kanalizacji sanitarnej uzyska 520 mieszkańców.
Inwestycja, składać się będzie z kolektorów grawitacyjnych o długości 7329 mb – w tym 1426 mb dla 153 sztuk przyłączy oraz kolektorów tłocznych o długości 519 mb. Planowana jest budowa dwóch
przepompowni ścieków. Koszt: 2409 876 zł. Wniosek o dofinansowanie II etapu złożony zostanie do Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich po ogłoszeniu konkursu w 2009 roku. W przypadku uzyskania dofinansowania realizacja przewidziana jest na lata 2010—
2011 .
Ponadto w roku 2009 planujemy wnioskować o dofinansowanie
budowy łącznika pomiędzy halą sportową i budynkiem szkoły do
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Będziemy się ubiegali o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu
do budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie. Z Programu Operacyjnego Rozwoju Obszarów Wiejskich chcemy pozyskać dofinansowanie na budowę
systemu c.o. w świetlicy sołeckiej w Lubikach i pokrycie dachu
wiaty przy budynku remizy w Hucie Kalnej, wyposażenie świetlic w
Czarnej Wodzie, Lubiikach i Hucie Kalnej oraz na place zabaw w
Gminie. Liczymy na uzyskanie środków na dofinansowanie modernizacji siłowni na stadionie miejskim w Czarnej Wodzie, ze środków na małe inwestycje sportowe z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Jak wiadomo złożenie wniosku o dofinansowanie jakiegokolwiek projektu nie zapewnia jeszcze uzyskania tego dofinansowania. Każdy z programów posiada inne wymogi, inne procedury postępowania i inne kryteria oceny wniosków.
Ponadto podział środków odbywa się w atmosferze silnej konkurencji , ponieważ zapotrzebowanie przekracza wielokrotnie wartość kwot które są do rozdysponowania w ramach poszczególnych
programów. Z tego powodu nie możemy liczyć na to, że akurat
nam uda się pozyskać w przyszłym ro ku dofinansowanie do
wszystkich czy też większości składanych projektów i je zrealizować. Wnioski, które nie otrzymają dofinansowania lub zapewnienia
finansowania w roku 2009 będą ponawiane w latach następnych,
do 2013 roku, kiedy to kończy się obecny okres dofinansowania ze
środków Unii Europejskiej.

Przypominamy zasady utrzymania
czystości i porządku
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Czarna Woda przyjęty został przez Radę Miejską w Czarnej
Wodzie Uchwałą Nr XXVII/199/06 z dnia 28 marca 2006 r. oraz
Uchwałą Nr X/75/07 z dnia 27 grudnia 2007 r. Dokument ten powstał w oparciu o ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008). Zasady w nim zapisane obowiązują właścicieli nieruchomości
oraz wszystkich korzystających z terenów gminnych. Właściciele
nieruchomości są zobowiązani do utrzymania na jej terenie czystości, porządku oraz należytego stanu sanitarnego. Zgodnie z ustawą
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mają obowiązek niezwłocznego uprzątnięcia śniegu, lodu, błota oraz innych zani eczyszczeń z chodnika bezpośrednio przyległego do nieruchomości.
Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące
do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymania tych urządzeń
w odpowiednim stanie technicznym. Odpady komunalne stałe powstające na terenie nieruchomości powinny być gromadzone w
tych pojemnikach i usuwane w terminach uzgodnionych z przedsiębiorstwem wywozowym ale z częstotliwością co najmniej raz na
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dwa tygodnie – dla domów jednorodzinnych, raz na tydzień – dla domów wielorodzinnych. Zabrania się wyrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw
domowych, sklepów, punktów gastronomicznych i usługowych i innych nieruchomości, na których powstają odpady
do koszy ulicznych oraz pojemników innych właścicieli.
Właściciel nieruchomości obowiązany jest do zaw arcia
umowy na odbiór odpadów z przedsiębiorcą wywozowym
oraz do pobierania, przechowywania i okazywania, dowodów usunięcia ustalonej ilości odpadów w sposób zgodny z
postanowieniami ustawy o utrzymaniu porządku i czystości
w gminach. Obowiązek ma odpowiednie zastosowania także w przypadku gromadzenia nie czystości płynnych w
zbiornikach bezodpływowych. Przepisy karne ustawy stanowią, że kto nie wykonuje w.w. obowiązków podlega karze
grzywny a postępowanie toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Koncesję
na wywóz odpadów stałych z terenu gminy posiada Przedsiębiorstwo „KOLTEL s.c. M i T Kolbusz” ze Starogardu
Gdańskiego, tel. 058 561 1091. Usługi w zakresie wywozu
nieczystości płynnych świadczy pan Leszek Galikowski ze
Zblewa tel. 058 588 4449 oraz Czesław Sabiniarz z Czerska tel. 052 398 4964, w oparciu o posiadane na taką działalność zezwolenie.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest
Zgodnie z założeniami “Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miejskiej Czarna Woda na
lata 2008-2011” przyjętego Uchwałą nr X/73/07 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 27.12.2007 r., w 2008 r. rozpoczęły się w naszej gminie działania mające na celu stopniową eliminację azbestu z naszego otoczenia. Na demontaż pokryć dachowych zawierających azbest oraz transport i
unieszkodliwianie powstałego o dpadu niebezpiecznego
przeznaczone zostało dofinansowanie, które w 40% pochodziło z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Czarnej Wodzie natomiast w 60% z dotacji
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W 2008 mieszkańcy naszej gminy otrzymali w sumie 11424 zł. Usunięto 793,28 m² płyt
azbestowych.
Przypominamy, że właściciele posesji, na których znajduje
się azbest, którzy nie składali jeszcze informacji o jego posiadaniu mają obowiązek złożyć taką informację w naszym
urzędzie w Referacie Ochrony Środowiska, jest to jeden z
warunków uzyskania dofinansowania na usuwanie azbestu.

Centrum kształcenia
na odległość w Lubikach zaprasza
Od lutego br. funkcjonuje w Świetlicy w Lubikach Centrum
kształcenia utworzone w ramach projektu „Centra kształcenia na odległość na wsiach”, projekt jest realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006. Priorytetu 2 Rozwój społeczeństwa oparty na wiedzy. Działanie 2.1 Zwiększenie dostępu
do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie. Schemat a) Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy
wsią a miastem.
Celem projektu jest ułatwienie uzyskiwania i uzupełnienia
wiedzy ogólnej, umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych
w formach pozaszkolnych. W celu odbycia szkolenia w ramach projektu dotychczas zgłosiło się 34 chętnych, szkolenia ukończyły 24 osoby, pozostali są w trakcie szkolenia.

Centrum wyposażono w sprzęt komputerowy sfinansowany ze
środków programu. Jest tam 9 zestawów komputerowych i laptop wraz z oprogramowaniem systemowym i specjalistycznym,
podłączonych do internetu oraz sprzęt specjalistyczny pozwalający na korzystanie z komputera przez osobę niepełnosprawną.
Ponadto Centrum wyposażone jest w fax, telefon, drukarkę oraz
zestaw mebli biurowych pozwalający na rozlokowanie tego
sprzętu. Udział w szkoleniach jest bezpłatny dla uczestników.
Szkolenie kończy się egzaminem a ukończenie szkolenia poświadczane jest certyfikatem. Osoby dysponujące komputerem
podłączonym do internetu po zarejestrowaniu się w Centrum
mogą uczestniczyć w szkoleniu z dowolnego miejsca bez konieczności dojazdu do świetlicy w Lubikach. Obecnie trwa już
druga edycja szkoleń. Dużą zaletą tego typu szkolenia jest fakt,
że uczestnik sam decyduje o tempie nauki i porze szkolenia
oraz o terminie przystąpienia do egzaminu końcowego. Centrum
jest dostępne dla wszystkich mieszkańców gminy. Informacji
udziela i nabór chętnych prowadzi opiekun Centrum pani Barbara Zielińska w Świetlicy w Lubikach tel. 058 587 7239.

Złote gody mieszkańców Czarnej Wody
W tym roku obyły się dwie uroczystości wręczenia medali „Za
długoletnie pożycie małżeńskie” nadawanych przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej. Pierwsza z nich miała miejsce 18
czerwca, uhonorowane zostały Pary które w pierwszej połowie
1958 roku stanęły na ślubnym kobiercu. Byli to Państwo Maria i
Henryk Ćwiklińscy, Zofia i Józef Linda, Maria i Henryk Łoboccy,
Teresa i Edwin Olszewscy, Zofi a i Kazimierz Rodzeń, oraz
Maria i Herbert Szych. Drugą uroczystość zorganizowano 25
listopada dla Par obchodzących złote gody w drugiej połowie
roku. Jubilaci to: Państwo Urszula i Józef Kostkowie, Jadwiga i
Henryk Landowscy, Marta i W ładysław Osowiccy, Kornelia i
Bronisław Pankonin, Krystyna i Stanis ław Stosikowie oraz
Czesława i Benedykt Wardynowie . Jubilaci odebrali
odznaczenia z rąk Burmistrza Miasta Czarna Woda - Jana
Grzonki i Przewodniczącego Rady Miejskiej - Tadeusza
Zaremskiego. W uroczysto ściach uczestniczyli również
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Danuta Reszczyńska i
Skarbnik Miasta Barbara Kropidłowska. Były gratulacje, kwiaty,

pamiątkowe dyplomy, upominki, życzenia oraz tradycyjna
lampka szampana, był też czas na rozmowy i wysłuchanie
wspomnień Jubilatów. Złotym Jubilatom życzymy dalszych
szczęśliwych lat, pełnych zdrowia i spokoju.

Harmonogram zajęć w „Kulturalni”
Miejska Biblioteka Publiczna im. Romana Landowskiego w
Czarnej Wodzie organizuje w świetlicy miejskiej KULTURALNIA zajęcia dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Poniżej
przedstawiamy harmonogram zajęć. Wszystkich chętnych do
uczestniczenia w wybranych zajęciach prosimy o zapisywanie
się w „Kulturalni” lub Bibliotece Miejskiej, nr tel. 058/587-86-16
lub 0-665-139-100. Ponadto zachęcamy Państwa do współpracy, czekamy na inne ciekawe propozycje zajęć.
PONIEDZIAŁEK
- 16:00 – 18:00 – zajęcia hafciarskie dla młodzieży
- 18:00 – 20:00 – zajęcia hafciarskie dla dorosłych
WTOREK
- 15:00 – 17:00 – zajęcia teatralne dla dzieci
- 16:30 – 20:00 – kurs tańca – częściowo odpłatny (trzy grupy:
grupa dziecięca, młodzieżowa i dorosłych),
ŚRODA
- 13:00 – 16:00 – nauka gry na instrumentach (zajęcia dla
dzieci i młodzieży)
- 16:00 – 17:30 – zajęcia plastyczne dla dzieci
- 18:00 – 20:00 – zajęcia kulinarne dla dorosłych (co drugi
tydzień)
- 20:00 – 21:30 – próba chóru „Cor Matris”
CZWARTEK
- 16:00 – 17:00 - spotkania emerytów (co drugi tydzień)
- 16:00 – 17:30 – zajęcia fotograficzne
- 18:00 – 18:45 – gimnastyka dla emerytów
- 19:00 – 20:00 – aerobic dla dorosłych
PIĄTEK
- 13:00 – 15:00 – nauka gry na instrumentach
- 14:00 – 15:30 – szachy dla dzieci i młodzieży
- 15:00 – 17:00 - zajęcia muzyczne dla dzieci i młodzieży
- 18:00 – 20:00 – zajęcia kulinarne dla dorosłych (co drugi
tydzień).

Spokoju, który niesie ze sobą Noc Wigilijna,
pogodnych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz dużo szczęścia i optymizmu w Nowym 2009 Roku.
Życzą
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tadeusz Zaremski

Burmistrz
Jan Grzonka

