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W środę 5 grudnia 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu
Miasta spotkało się siedem czarnowodzkich par, które
burmistrz z kierownikiem USC uhonorowali MEDALAMI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE.
Szanowni jubilaci obchodzący w tym roku 50 rocznicę pożycia małżeńskiego to państwo:
- Czesława i Zygmunt Dąbrowscy
- Adela i Bogumił Gołuńscy
- Nelly i Maciej Mroczkiewiczowie
- Helena i Wiktor Kędzierscy
- Irena i Bogdan Mastalerzowie
- Anna i Henryk Szramkowie
- Anna i Jan Szwochowie
Po części oficjalnej, przy stole na którym czekał już okolicznościowy tort, jubilaci wspominali swoje drogi życiowe,
dzieląc się refleksjami i życząc sobie wzajemnie zdrowia i
pomyślności.
Barbara Gliniecka

Gospodarka odpadami do 1 lipca bez zmian
Nowy system gospodarowania odpadami wchodzi w
życie z dniem 1 lipca 2013r.
Do tego czasu, tak jak do tej pory, właściciele
nieruchomości są zobowiązani do posiadania umowy na
odbiór zgromadzonych na nieruchomości odpadów
komunalnych stałych.
Na terenie Gminy Miejskiej Czarna Woda zezwolenie na
wywóz odpadów komunalnych stałych posiadają:
1) Przedsiębiorstwo „Koltel s.c. M i T Kolbusz”, 83-200
Starogard Gd., ul. Owidzka 2a, tel. 58 561-10-91,
2) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "Starkom" Sp. z
o.o., ul. Tczewska 22, 83-200 Starogard Gdański
tel. (58) 5623067,
3) Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Kilińskiego
15, Czersk 89-650, tel. (52) 398 43 80,
4) CLEANER Zakład Sprzątania spółka jawna, Maciej
Bukowski, Grzegorz Misiewicz 82-300 Elbląg, ul.
Mazurska 10, tel. (55) 2340340
Właściciele nieruchomości są również zobowiązani do
posiadania umowy na odbiór zgromadzonych w
zbiornikach bezodpływowych nieczystości ciekłych.
Na terenie Gminy Miejskiej Czarna Woda zezwolenie na
wywóz nieczystości ciekłych (ścieków) posiadają:
1) Transport Zarobkowy Leszek Galikowski, ul. Młyńska
11, 83-210 Zblewo, tel.kom. 605 320 780
2) Usługi Transportowo-Asenizacyjne Czesław Sabiniarz,
ul. Wrzosowa 2, 89-650 Czersk, tel. (52) 398 49 64
3) "Borex” Wojciech Borowski, Odry, ul. Księdza
Zawadzińskiego 23, 89-651 Gotelp, tel. kom. 606 265 986
4) Miejskie Wodociągi Spółka z o.o., 89-600 Chojnice,
Plac Piastowski 27a, tel. (52) 3974176,
5) Cleaner Zakład Sprzątania ZPChr. spółka jawna,
Maciej Bukowski, Grzegorz Misiewicz 82-300 Elbląg, ul.
Mazurska 10, tel. (55) 2340340.
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W przypadku podjęcia przez gminę czynności kontrolnych właściciele nieruchomości, zobowiązani są do
okazania posiadanych umów na wywóz odpadów i nieczystości oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi.
Powyższe obowiązki dotyczą również właścicieli
domów letniskowych i nieruchomości zamieszkiwanych
okresowo.
Przypominamy, że w rozumieniu Ustawy z dnia 13
września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm) przez
właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie
lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
Bożena Szramka

Wdrażanie nowego systemu gospodarki
odpadami komunalnymi
Wdrażaniem nowego systemu gospodarki
odpadami komunalnymi na terenie naszej gminy zajmuje
się Związek Gmin Wierzyca z siedzibą w Starogardzie
Gdańskim. O Związku Gminnym Wierzyca pisaliśmy już
w Biuletynie Informacyjnym Gminy Miejskiej Czarna
Woda z dnia 12 lipca 2012r.
Zadania Związku określa statut przyjęty uchwałą
nr XV/98/12 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 24
kwietnia 2012r.
Do zadań Związku należy między innymi
uchwalenie regulaminu czystości i porządku w zakresie
spraw związanych z godpodarką odpadami
komunalnymi stałymi, w tym również ustalenie
częstotliwości odbioru odpadów komunalnych a także
ustalenie stawki za odbiór śmieci. Związek także dokona
wyboru firmy przewożącej odpady oraz metody
pobierania opłat od mieszkańców.
Przewodniczącym związku został wybrany pan
Wojciech Pomin, były z-ca Prezydenta Starogardu Gd.
Tymczasowo biuro związku mieści się w budynku
Starego Ratusza na ul. Rynek 1 pok. nr 16. Docelowym
adresem będzie: Związek Gmin Wierzyca ul. Zblewska
18, 83-200 Starogard Gdański.
Bożena Szramka

Projekt „Aktywna Jesień Życia” zakończony
Od 1 kwietnia do 30 września 2012 roku w naszej gminie
realizowany był projekt „Aktywna Jesień Życia” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach, działanie 9.5 Oddolne inicjatywy lokalne na
obszarach wiejskich. W projekcie wzięło udział 20 miesz-
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kańców gminy, po 50 roku życia, którzy zakwalifikowali się
podczas rekrutacji.
Głównym celem projektu była poprawa warunków edukacyjnych mieszkańców gminy Czarna Woda poprzez podnoszenie poziomu wiedzy, rozwój zainteresowań oraz zwiększenie
kompetencji osobistych i społecznych.
Podczas projektu Beneficjenci mieli okazję uczestniczyć w
różnorodnych zajęciach, warsztatach i wyjazdach w ramach
4 bloków tematycznych:
Blok 1 – Zdrowie i natura – wykład psychologa – 5h, wykład
kardiologa – 2h, wyjazd na basen- aerobic wodny – 2h,
warsztaty z florystyki – 12h, wyjazd do Ogrodu Dendrologicznego w Wirtach, wycieczka rowerowa do Kamiennych Kręgów w Odrach.
Blok 2 – Kociewie – tu mieszkam – warsztaty z rzeźby kociewskiej – 15h, haftu kociewskiego – 15h, kuchni regionalnej – 12h, wykład z historii i kultury Kociewia – 2h, wyjazd do
katedry i do muzeum diecezjalnego w Pelplinie.
Blok 3 – Mój przyjaciel komputer – podstawowy kurs komputerowy dla 20 uczestników – 15h, kurs komputerowy rozszerzony dla 10 uczestników – 10 h.
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Spotkanie z kombatantami
W środę 3 października 2012 roku w salce konferencyjnej Urzędu Miasta odbyło się coroczne spotkanie
Burmistrza Miasta Czarna Woda z kombatantami
mieszkającymi na terenie naszej gminy. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele zarządu Związku Solidarności Polskich Kombatantów im. Henryka Szumana, prezes Ryszard Tyborski, sekretarz Marian Nowak i księgowa Magda Labuda. W trakcie spotkania
poruszane były problemy związku kombatantów,
uczestnicy rozmawiali także o sprawach związanych z
życiem lokalnym naszej miejscowości. Wyjaśnienia
udzielane były przez Burmistrza oraz Prezesa Związku. Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze, było
okazją zarówno do wspomnień jak i podzielenia się
problemami, z którymi zmagają się weterani. Największą bolączką kombatantów jest coraz mniejsza liczba
członków, którzy niestety ze względu na wiek opuszczają szeregi tego zasłużonego dla kraju grona. Nasz
lokalny związek liczy już tylko osiem osób.
Barbara Gliniecka

Nowy chodnik w Lubikach

Blok 4 – Rozwój osobisty i społeczny – indywidualne zajęcia
z psychologiem, warsztaty „opieka nad osobami starszymi” –
15 h, wyjazd do domu opieki społecznej, szkolenie pierwsza
pomoc przedmedyczna – 8 h.
Grupa 20 Beneficjentów projektu bardzo chętnie uczestniczyła we wszystkich zajęciach i warsztatach, a frekwencja
była przeważnie 100 procentowa. Na wszystkich zajęciach
panowała miła atmosfera, informacje przekazywane przez
instruktorów były szybko przyswajane i jak twierdzą uczestnicy przydadzą się w życiu codziennym. Przez 6 miesięcy
uczestniczenia w projekcie grupa bardzo się zintegrowała,
zawiązały się nowe przyjaźnie, sporo osób zapisało się również na zajęcia organizowane w „Kulturalni” w ciągu roku.
Z ankiety ewaluacyjnej, którą każdy wypełnił po zakończeniu
projektu wynika, iż uczestnicy bardzo pozytywnie ocenili jego
przebieg, trafność tematów zajęć, organizację warsztatów i
wyjazdów a także kompetencje instruktorów. Projekt „
Aktywna Jesień Życia” realizowany był w Świetlicy Miejskiej „
Kulturalnia” w Czarnej Wodzie. Osoby, które nie skorzystały
z projektu zdeklarowały chęć uczestniczenia w kolejnych
działaniach, jeśli będą takie realizowane w naszej gminie.
Biorąc pod uwagę te deklaracje, złożyliśmy kolejny wniosek
do Urzędu Marszałkowskiego pn. Aktywna Jesień Życia II.
Uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 4 grudnia 2012 roku wniosek został oceniony pozytywnie i jest rekomendowany do dofinansowania. jako 7 spośród 246 złożonych.
Łukasz Łangowski

W ostatnim tygodniu listopada zakończyły się prace
przy przebudowie chodnika pomiędzy Małymi Lubikami i Lubikami. Ich realizacja była możliwa dzięki porozumieniu zawartym pomiędzy Starostą Starogardzkim
i Burmistrzem Czarnej Wody na bieżące utrzymanie
dróg. W tym roku kostka polbrukowa wraz z obrzeżami i krawężnikami ułożona została na długości 200 m.
Roboty wykonali pracownicy Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
Łukasz Łangowski

Ankieta na temat jakości usług
publicznych w gminie Czarna Woda
Jak już informowaliśmy, nasza gmina uczestniczy w
pilotażowym programie p.n. „Wzorcowy System Regionalnego Monitoringu Jakości Usług Publicznych i
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Jakości Życia” realizowanym przez Instytut Badań nad
Gospodarką Rynkową w Gdańsku. Uczestniczą w nim
tylko cztery gminy Gdańsk, Słupsk, Stegna i Czarna Woda. Głównym celem programu jest stworzenie systemu
gromadzenia informacji na temat tego, jakie obszary działania administracji lokalnej wymagają szczególnej uwagi i
dostosowania do potrzeb klientów, a w jakich jakość
świadczonych usług utrzymana jest na dobrym poziomie.
Wiedza na temat m.in. tego; jak gimnazja funkcjonujące
na ich terenie przygotowują uczniów do testów, czy częstotliwość wywożenia śmieci jest odpowiednia, jaka jest
efektywność i kultura pracy urzędu, jest potrzebna, aby
poprawić jakość usług publicznych świadczonych dla obywateli. Jednocześnie System dostarczy mieszkańcom informacji o skuteczności działań samorządu będąc swoistym instrumentem kontroli i przejrzystości działań w sferze usług publicznych.
Jednym z podstawowych sposobów uzyskania informacji
jest analiza odpowiedzi udzielonych przez mieszkańców
na pytania zawarte w ankiecie opracowanej przez Instytut
Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku. Druki ankiety zostały przekazane rodzicom przez dzieci i młodzież
Zespołu Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie oraz przez
pracowników Przedszkola. Ponadto były dostępne w Miejskiej Bibliotece Publicznej, „Kulturalni”, Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej i Urzędzie Miejskim.
Formularze ankiet zamieszczono również na stronie internetowej miasta. Analizy ankiet i wnioski z nich wynikające
opracowuje Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową i
przekaże je Gminie. Jednym z warunków realizacji projektu jest informowanie społeczności lokalnej o wynikach
prowadzonych badań. Sprawozdania z wyników realizacji
poszczególnych etapów projektu będą publikowane na
stronie internetowej urzędu oraz w Biuletynie Informacyjnym.
Roman Sikora

Rusza druga edycja FunEnglish w bibliotece
Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza wszystkie dzieci w
wieku 7-12 lat na bezpłatny komputerowy kurs języka angielskiego FunEnglish.pl. Łączy on zabawę i naukę z używaniem komputera. Każde dziecko może korzystać z kursu samodzielnie. Dokładnie tak, jak na co dzień korzysta
z gier komputerowych. Wystarczy, aby uczyło się w bibliotece dwa razy w tygodniu przez niecałą godzinę, aby w
ciągu kilku miesięcy można było zobaczyć pierwsze efekty nauki.
Kurs polega na połączeniu najnowszych technologii z tradycyjnym nauczaniem. Składa się z ponad 60 gier edukacyjnych, filmów, piosenek, „foto-lekcji” i ćwiczeń opracowanych przez ekspertów. Dzieci w świecie FunEnglish.pl
przeżywają przygody wraz z bohaterami gier i filmów i
uczą się bezpośrednio od native speakerów.
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Kurs składa się z sześciu bloków podzielonych na 11
podrozdziałów. W skład każdego podrozdziału wchodzi
gra edukacyjna, krótki film, piosenka karaoke i „fotolekcja” oraz ponad 20 ćwiczeń. Po przejściu przez
wszystkie bloki dziecko zapozna się z prawie tysiącem
zwrotów przydatnych w 90% sytuacji komunikacyjnych.
Cały kurs zajmuje około dziewięciu miesięcy. Przez cały
czas trwania kursu dzieci będą mogły liczyć na pomoc
pracowników biblioteki. Po jego zakończeniu każde
dziecko otrzyma specjalny certyfikat.
Biblioteka otrzymała dostęp do kursu bezpłatnie, dzięki
udziałowi w projekcie „FunEnglish w bibliotece”.
Informacje oraz zapisy na kurs FunEnglish.pl w bibliotece oraz pod nr telefonu 58 587 86 16.
Joanna Gwizdała

„Kraszewski. Komputery dla bibliotek”
Miejska Biblioteka Publiczna przystąpiła do programu
realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2012 pn."Kraszewski. Komputery dla bibliotek" i otrzymała dotację od Instytutu Książki na zakup sprzętu komputerowego.
Celem programu jest podniesienie standardu bibliotek
publicznych poprzez wyposażenie ich w nowoczesny
sprzęt komputerowy umożliwiający użytkownikom biblioteki korzystanie z Internetu, a bibliotekarzom katalogowanie zbiorów i udostępnianie ich on-line.
Biblioteka znalazła się na 29 miejscu wśród 127 bibliotek, których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.
Dzięki temu zakupiono trzy komputery stacjonarne, jeden monitor oraz urządzenie wielofunkcyjne (drukarka,
skaner, fax), które w całości zostały sfinansowane
przez Instytut Książki.
W związku z tym wraz z początkiem grudnia w naszej
bibliotece będzie można korzystać z nowych komputerów, drukowania, skanowania oraz wysyłania faxu.
Celestyna Plata

Biesiada Literacka
W sobotę 6 października br. odbyła się w Czarnej Wodzie osiemnasta Biesiada Literacka pod tytułem: „Ogród
poezji z Kociewia”. Organizatorem spotkania było Towarzystwo Przyjaciół Czarnej Wody.
Otwarcia biesiady dokonał inicjator formuły – pan Andrzej Grzyb – Senator RP. Zaprezentował on licznie zebranym gościom wydane w 2012 roku debiutanckie tomiki poezji autorów pochodzących z Kociewia. Następnie prof. Tadeusz Linkner, literaturoznawca z Uniwersytetu Gdańskiego od lat recenzujący omawianą na biesiadzie twórczość, odczytał referat nieobecnego na bie-
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siadzie dr Piotra Lorkowskiego o twórczości poetyckiej
Jana Majewskiego, począwszy od czasów młodości autora po chwilę obecną. Janusz Ryszkowski - redaktor Kwartalnika Społeczno-Kulturalnego Dolnego Powiśla i Żuław „
Prowincja” omówił wiersze dwóch kociewskich poetek –
Mieczysławy Krzywińskiej i Reginy Kotłowskiej, przy okazji inauguracji ich pierwszych tomików poetyckich. W dalszej części ponownie głos zabrał prof. Tadeusz Linkner,
który przedstawił poezję Jolanty Steppun i Marka Biegalskiego – twórców pochodzących również z Kociewia. Na
zakończenie wywiązała się krótka dyskusja podsumowująca spotkanie. Wśród gości Biesiady byli m. in. Starosta
Tczewski - Józef Puczyński, Członek Zarządu Powiatu
Starogardzkiego - Henryk Kuchta, Wiesław Brzoskowski Przewodniczący Rady Powiatu Starogardzkiego oraz Burmistrz Miasta Czarna Woda Arkadiusz Gliniecki.
Zofia Baczyńska

Wystawa i konkurs fotograficzny
„Przyroda wokół nas”
We wtorek 6 listopada odbyło się w budynku Wystawy
Przyrody Borów Tucholskich otwarcie wystawy fotograficznej pt. „Przyroda wokół nas”, połączone z ogłoszeniem
wyników oraz wręczeniem nagród laureatom konkursu.
W 2012 roku do XVIII-tej już edycji konkursu przystąpiło
13 autorów fotografii pochodzących z Czarnej Wody,
Czerska, Franku, Skórcza, Tczewa i Malborka. Ogółem
na konkurs wpłynęły 82 fotografie: w kategorii jednej fotografii - 56 zdjęć, natomiast w kategorii zestawu fotografii
wpłynęło 7 zestawów (1 zestaw dwuzdjęciowy oraz 6 zestawów czterozdjęciowych).
Kategoria jednej fotografii:
I miejsce: Tadeusz Magdziarz - Tczew
II miejsce: Tadeusz Magdziarz - Tczew
III miejsce: Bartosz Głąb – Malbork
Kategoria zestaw fotografii:
I miejsce: Kacper Krenski - Czarna Woda
II miejsce: Marek Kłos – Skórcz
III miejsce: Wojciech Dulski - Frank
Wyróżnienie w kategorii jednej fotografii:
- Bożena Szołonik – Czarna Woda
- Abigail Klein – Czersk
- Wojciech Dulski – Frank
- Marek Kłos – Skórcz
- Marek Kłos – Skórcz
Wyróżnienie w kategorii zestawu fotografii:
- Dariusz Głąb – Malbork
Wszyscy laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe i
pamiątkowe dyplomy.
Podsumowania konkursu i wręczenia nagród dokonał

Burmistrz Arkadiusz Gliniecki a Senator Andrzej Grzyb,
jako fotografik, podzielił się uwagami na temat wystawianych fotografii oraz zachęcał do częstego podglądania przyrody i uwieczniania jej na zdjęciach.
Prace przekazane na tegoroczny konkurs prezentowane są w formie wystawy, którą oglądać można w budynku Wystawy Przyrody Borów Tucholskich i Doliny Rzeki
Wdy w Czarnej Wodzie przy ul. Starogardzkiej 5, przez
okres jednego roku.
Zofia Baczyńska

„To niemożliwe !" - komedia Woody’ego
Allena w Czarnej Wodzie
W niedzielę 25 listopada w sali gimnastycznej wystąpił
Zespół Teatralny "Niepospolite ruszenie" z Tuchlina,
przedstawiając komedię kryminalną, zrealizowaną na
podstawie filmu Woody'ego Allena pt.: "Klątwa Skorpiona”. Spektakl wyreżyserował opiekun i założyciel grupy
teatralnej ks. Jarosław Dunajski.
Akcja spektaklu "To niemożliwe!" rozgrywa się w Nowym Jorku w latach 40. XX wieku. Głównym bohaterem
jest jeden z najlepszych detektywów, pracujący w firmie
ubezpieczeniowej - C.W. Briggs. Pracuje tam także
panna Fitzgerald . Para (delikatnie mówiąc), nie przepada za sobą. Któregoś wieczora pracownicy firmy spotykają się w restauracji na przyjęciu urodzinowym kolegi.
Prezentem urodzinowym jest występ iluzjonisty Voltana,
który wykorzystuje swoje umiejętności i hipnotyzuje parę, co zapoczątkowuje serię dziwnych, zaskakujących i
zabawnych zdarzeń. Na słowa "Madagaskar" i
"Konstantynopol", Fitzgerald i Briggs, zapadają w stan
hipnozy, dodatkowo zakochując się w sobie. Voltan,
który okazuje się oszustem, wykorzystuje to i za ich pomocą okrada bogaczy. Na szczęście w kulminacyjnym
momencie Briggsowi udaje się rozwikłać zagadkę.
Świetna gra młodych aktorów, wspaniałe stroje z lat
trzydziestych i czterdziestych, muzyka i oprawa, sprawiły, że widzowie poczuli się jak w teatrze. Zespół teatralny „Niepospolite ruszenie” jest laureatem wielu nagród
w konkursach i przeglądach teatralnych.
Joanna Gwizdała

Koncert w "Kulturalni"
11 listopada w Świetlicy Miejskiej „Kulturalnia” z okazji
Święta Niepodległości odbył się koncert pieśni patriotycznych przygotowanych przez chór Cor Matris pod
przewodnictwem pana Marka Szwocha i z akompaniamentem pana Roberta Szczygielskiego. To już drugi
taki koncert, podczas którego publiczność nie tylko słuchała, ale również czynnie włączała się w śpiew dzięki
tekstom wyświetlanym na dużym ekranie.
Koncert rozpoczął się hymnem narodowym odśpiewanym wspólnie, następnie chór zaprezentował dawne
pieśni patriotyczne śpiewane podczas zaborów, pieśni
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legionowe śpiewane przez legionistów marszałka Józefa
Piłsudskiego, pieśni partyzanckie z okresu II wojny oraz
inne wykonywane przez chór. Wystąpili także soliści Bronisław Klarecki i Marek Szwoch. Podczas koncertu zgromadzona publiczność mogła wysłuchać wierszy o ojczyźnie napisanych przez znanych polskich poetów w interpretacji młodzieży chóralnej. Koncert bardzo spodobał się
publiczności, czego dowodem była owacja na stojąco.
Marta Żywicka

ZAWODY STRZELECKIE
20 października 2012 w Bietowie w gminie Lubichowo
członkowie Koła LOK Czarna Woda uczestniczyli
w Otwartych Zawodach Strzeleckich z okazji Dnia Edukacji Narodowej w konkurencjach; trójboju indywidualnie z
karabinka i pistoletu sportowego kal. 5,6 mm oraz pistoletu centralnego zapłonu kal. 9 mm. Zawody te organizowane są w ramach Kociewskich Sportów Obronnych przez
Klub Strzelecki „Tarcza” w Starogardzie Gdańskim.
Konkurencje obejmowały:
1) strzelanie z karabinka sportowego – 30 strzałów (trzy
postawy: leżąc, stojąc i klęcząc –bez podpórek) do tarczy
sportowej (czterokrotnie zmniejszonej) z odległości 50 m;
2) strzelanie z pistoletu sportowego- 30 strzałów do tarczy
sportowej (dwukrotnie zmniejszonej) z odległości 25m;
3) strzelanie z pistoletu centralnego zapłonu (MAG-98)10 strzałów do tarczy sportowej (dwukrotnie zmniejszonej) z odległości 25 m.
Koło LOK Czarna Woda reprezentowali juniorzy i w poszczególnych konkurencjach radzili sobie nieźle. Kewin
Gradowski w trójboju zajął 4 miejsce (we wszystkich 3
konkurencjach był czwarty). Dobrze też wypadł w strzelaniu z pistoletu centralnego zapłonu (Pcz) Dawid Nadolny,
zajmując 3 miejsce. Gratulujemy. Tym bardziej cieszy nas
wynik, gdyż nasi zawodnicy rywalizowali z rówieśnikami
regularnie trenującymi strzelectwo sportowe oraz startującymi w zawodach ogólnopolskich.
Marcin Piotrowski

Urząd Miejski w Czarnej Wodzie informuje,
o możliwości dofinansowania usuwania
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Miejskiej Czarna Woda
Właściciele nieruchomości, którzy w 2013 r. planują
usuwanie pokryć dachowych azbestowo-cementowych
(eternit) mogą ubiegać się o dotację na demontaż,
transport i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych.
W tym celu należy złożyć wniosek do Burmistrza Miasta
Czarna Woda. Wniosek powinien zawierać następujące
dane: imię i nazwisko, adres właściciela nieruchomości,
tel. kontaktowy, adres nieruchomości, na której jest
zlokalizowany azbest, planowaną ilość (m²) oraz
planowany termin usunięcia azbestu.

Biuletyn Informacyjny
Gminy Miejskiej Czarna Woda
Wniosek należy złożyć w formie pisemnej w
Sekretariacie tut. urzędu - p. nr 19 lub przysłać za
pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w
Czarnej Wodzie, ul. Mickiewicza 7, 83-262 Czarna
Woda. Termin składania wniosków mija 11 stycznia
2013 r.

UWAGA!
Realizując zadania wynikające z nowelizacji ustawy z
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), Burmistrz Miasta Czarna Woda wzywa właścicieli nieruchomości zlokalizowanych w obrębie Gminy Miejskiej Czarna Woda, którzy wyposażyli swoje nieruchomości w
przydomowe oczyszczalnie ścieków, do złożenia informacji:
1) o posiadaniu przydomowej oczyszczalni ścieków,
2) o podpisaniu umowy z uprawnioną firmą wywożącą
osady ściekowe do oczyszczalni ścieków,
3) o ilości i częstotliwości wywożenia osadów ściekowych.
Informację należy złożyć w formie pisemnej i przysłać
za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w
Czarnej Wodzie, ul. Mickiewicza 7, 83-262 Czarna Woda lub złożyć w Sekretariacie tut. urzędu - p. nr 19. Informację można również przesłać za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres: srodowisko@czarnawoda.pl
Termin składania informacji mija 31 grudnia 2012 r.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ
„KULTURALNI” NA 2013 ROK
PONIEDZIAŁEK
- 14:30 – 15:30 – zajęcia plastyczne dla dzieci
- 15:30 - 17:00 – zajęcia hafciarskie dla dzieci
- 17:00 – 19:00 – zajęcia hafciarskie dla dorosłych
WTOREK
- 13:30 – 16:30 – nauka gry na instrumentach
- 16:45 – 18:15 – kurs tańca towarzyskiego
- 19:15 – 20:15 – ZUMBA dla dorosłych
ŚRODA
- 14:00 – 16:30 – nauka gry na instrumentach
- 17:00 – 19:00 – zajęcia kulinarne, grupa II, (co dwa
tygodnie)
CZWARTEK
- 16:30 – 18:00 – Spotkania Koła Emerytów (II czwartek miesiąca)
- 18:00 – 18:45 – gimnastyka dla emerytów
- 19:00 – 20:00 – ZUMBA dla dorosłych
PIĄTEK
- 13:00 – 16:30 – nauka gry na instrumentach
- 15:00 – 15:30 – scholka dla dzieci
- 18:00 – 20:00 – zajęcia kulinarne dla dorosłych (co
dwa tygodnie)

