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20 lecie Gminy Miejskiej Czarna Woda
W tym roku obchodzimy 20 rocznicę powstania Gminy Miejskiej Czarna Woda.
Działania na rzecz jej utworzenia rozpoczęto w 1989 roku. Po zmianie systemowej
Rada Ministrów przychylnie odniosła się do starań lokalnej wspólnoty, czego efektem było podpisanie w dniu 19 grudnia 1992 roku przez ówczesną premier Hannę
Suchocką rozporządzenia w sprawie utworzenia, zmiany granic i ustalenia siedzib
gmin w niektórych województwach oraz nadania gminie statusu miasta. W rozporządzeniu, które weszło w życie z dniem 1.01.1993 roku w § 4 czytamy:
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1) tworzy się gminę Czarna Woda z siedzibą władz w Czarnej Wodzie. W
skład gminy wchodzi obszar wsi Czarna Woda oraz część wsi Lubiki o powierzchni 3.88 ha z gminy Kaliska...
4) gminie Czarna Woda nadaje się status miasta”.
W momencie utworzenia, Gmina Miejska Czarna Woda liczyła 2743 mieszkańców.
Dziś, po 20 latach, wraz z przyłączonymi w 1995 roku sołectwami Lubiki i Huta
Kalna liczba mieszkańców wzrosła do 3423.

Najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych
i spokojnych świąt Wielkiej Nocy,
smacznego jajka, mokrego dyngusa, a także odpoczynku
w rodzinnym gronie
składają
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Sebastian Schmidt

Burmistrz
Arkadiusz Gliniecki

Str. 2
W tej nowej rzeczywistości w Czarnej Wodzie obserwowano korzystne zmiany, dostrzegane również przez sąsiadów i wkrótce gmina miejska poszerzyła swoje granice
o sołectwa Lubiki i Huta Kalna. W ten sposób z najmniejszego miasta na Pomorzu Gdańskim, Czarna Woda stała
się piątym, co do wielkości (obszarowo) miastem województwa. Jeszcze przed uzyskaniem praw miejskich,
dzięki powstaniu w latach 50 - tych Zakładów Płyt Pilśniowych, gdzie zatrudnienie znajdowało ponad 1300 osób, z
funkcjonującymi na jej terenie Ośrodkiem Badawczo Rozwojowym Przemysłu Płyt Drewnopochodnych oraz
dużym tartakiem, Czarna Woda była ważnym ośrodkiem
przemysłowym powiatu starogardzkiego. W Czarnej Wodzie dzisiaj działa ok. 150 podmiotów gospodarczych. Po
przekształceniach własnościowych Zakłady Płyt Pilśniowych, zmieniły właściciela, jest nim firma STEICO S.A.
Atutem Czarnej Wody są tereny zielone, które obejmują
80% jej powierzchni, co jest ewenementem w skali europejskiej. Miejscowość położona jest w zachodniej części
powiatu starogardzkiego, przy ważnych szlakach komunikacyjnych - drodze krajowej nr 22 i linii kolejowej Tczew –
Chojnice. Cały obszar gminy z wyjątkiem zurbanizowanej
części miasta należy do Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich. Do głównych atrakcji turystycznych Gminy zlicz się rzekę Wda, nazywaną też Czarną
Wodą, która uznawana jest za jedną z najpiękniejszych
nizinnych dróg kajakowych w Polsce, o całkowitej długości 198 km. Zróżnicowany charakter rzeki z przepięknymi
odcinkami przełomowymi, z wartkim, meandrującym nurtem, przyciąga z każdym rokiem coraz więcej turystów
krajowych i zagranicznych. Wda jest również atrakcyjna
dla amatorów wędkarstwa, do czego w znacznej mierze
przyczynia się jej ekosystem, w którym dominują pstrągi i
lipienie.
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w mistrzostwach Świata, Europy i Polski. W sportach siłowych wyróżnia się Tomasz Czapiewski, który jako
strongman zdobywał laury na mistrzostwach Polski i Europy. Sukcesy zaczyna odnosić również reaktywowana
w 2011 roku drużyna piłkarska KS Wda.
Wiele działań zainicjowanych w pierwszych latach funkcjonowania miasta jest kontynuowanych do dnia dzisiejszego. Do najciekawszych zaliczyć można m.in.: Konkurs fotograficzny „Przyroda wokół nas”, Biesiady Literackie, Ogólnopolski Zimowy Spływ Kajakowy Wdą im.
Bolesława Białkowskiego, Mistrzostwa Czarnej Wody w
Pływaniu i Piłce Plażowej, Mistrzostwa Czarnej Wody w
Tańcu Towarzyskim, Grad Prix Czarnej Wody w Brydżu
Sportowym. Sporą publiczność przyciągają: Dzień Konia
w Hucie Kalnej, Mistrzostwa Kociewia w Grillowaniu
oraz organizowany przez grupę motocyklistów Zlot nad
Wdą.
Na terenie miasta działają organizacje pozarządowe:
Ochotnicza Straż Pożarna, Związek Harcerstwa Polskiego, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Kobiet Huty Kalnej i Lubik -„Sami Swoi”, Uczniowski Klub Sportowy
Wda, Klub Sportowy Wda, Jacht Klub WDA, Kolo Strzeleckie LOK, Koło Emerytów i Rencistów, Polski Związek
Wędkarski – Koło nr 52, Związek Solidarności Polskich
Kombatantów im. Henryka Szumana, Stowarzyszenie
Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce.
Przez 20 lat wiele przedsięwzięć udało się zrealizować,
jednak dużo jeszcze jest do zrobienia. Podziękowania
należą się wszystkim, którzy swój czas, wiedzę i umiejętności angażowali i nadal angażują na rzecz rozwoju naszego miasta.
Sebastian Schmidt

W dziedzinie kultury Czarna Woda może poszczycić się
sukcesami czarnowodzkich literatów, z których najwybitniejsi to: Andrzej Grzyb – obecny Senator RP i Roman
Landowski. Na terenie miasta działa chór „Cor Matris”,
który w ciągu swej 30 –letniej aktywności zdobył wiele
cennych nagród, rozsławiając Czarną Wodę również za
granicą. Stąd też wywodzą się zawodowi artyści muzycy
pianista - Tomasz Wojak i śpiewak Krzysztof Gornowicz.
W rzeźbiarstwie i malarstwie wyróżnia się m.in. Michał
Ostoja – Lniski - założyciel prywatnej galerii sztuki. Do
grona twórców należą również Kazimierz Kujawski nagrodzony w 2012 roku przez Starostę Starogardzkiego „za
działalność malarską i poetycką ukazującą piękno Kociewia” oraz rzeźbiarz Andrzej Prabucki.
W sporcie mieszkańcy Czarnej Wody odnosili sukcesy na
mistrzostwach Polski w kajak polo i kręglach. Duże tradycje i wiele sukcesów na swoim koncie mają czarnowodzcy żeglarze. Najbardziej utytułowani w tej grupie to: Adam
Sztormowski, Maciej Roman, Wojciech Szulc, Czesław
Sikora oraz Sylwester Orligóra, którzy sięgnęli po puchary

Radni Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie
w okresie 20 lecia
I Kadencja 1993 -1994
W I kadencji samorządu w wyborach do Rady Miejskiej
w Czarnej Wodzie w dniu 21 lutego 1993 roku wybrano
następujące osoby: Jerzy Brunka, Tadeusz Damrat, Marek Dudziec, Stanisław Główczewski, Jan Grzonka, Andrzej Grzyb, Jerzy Kiedrowski, Jerzy Kliczkowski, Stefan
Krajnik, Andrzej Narloch -– Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej, Adam Pliszka, Sławomir Prabucki, Mieczysław
Ratajczak, Sylweriusz Szatkowski – Przewodniczący Rady Miejskiej, Ryszard Wojdowski. Kadencja tych nowo
wybranych Radnych trwała do czerwca 1994 roku.
II Kadencja 1994 - 1998
W dniu 19 czerwca 1994 roku dokonaliśmy drugiego wyboru radnych w naszym mieście. Wybraliśmy przedstawicieli, którymi byli: Tadeusz Damrat , Jan Grzonka, Andrzej Grzyb, Mirosław Kania, Henryk Kuchta, Andrzej
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Narloch – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej (powołany
na Przewodniczącego 22.12.1997 r.), Eryka Narloch, Adam
Pliszka , Danuta Prabucka, Sławomir Prabucki (powołany na
Wiceprzewodniczącego 6.02.1998 r.), Mieczysław Ratajczak, Sylweriusz Szatkowski – Przewodniczący Rady Miejskiej (rezygnacja z mandatu 1.12.1997 r.), Zenon Szopiński,
Marek Szwoch, Wiesław Żygowski.
III Kadencja 1998 -2002
W dniu 11 października 1998 r. dokonaliśmy trzeciego wyboru radnych: Alicja Kuchta, Tadeusz Damrat, Andrzej Narloch,
Halina Sobala, Andrzej Sobala, Edmund Jędrzejewski
(mandat wygasł z powodu zgonu- 28.02.2002 r.), Franciszek
Kożyczkowski, Kazimierz Klinger, Adam Pliszka - Przewodniczący Rady Miejskiej ,
Małgorzata Kalamon (powołanie na kierownika ZOZ, rezygnacja z mandatu – 26.02.1999 r.), Mirosław Kania – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, Zbigniew Barczak, Leszek
Olszowy, Andrzej Laskowski, Grzegorz Kropidłowski.
W wyniku wyborów uzupełniających do rady gminy w dniu 23
maja 1999 r. Renata Zielińska zastąpiła Małgorzatę Kalamon.
IV Kadencja 2002 - 2006
Na czwartą kadencję w dniu 27 października 2002 roku wybrani zostali: Andrzej Czerwionka, Jerzy Ebertowski, Klemens Rulewski, Maria Sobczak (wygaśniecie mandatu decyzją Wojewody 18.01.2006 r.), Maria Czecholińska – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, Mirosław Walter, Piotr Drewek, Robert Kromer, Sebastian Schmidt, Stefan Wasiniewski, Tadeusz Zaremski, Tomasz Mroczkiewicz, Tomasz
Chmielecki, Zbigniew Barczak, Janusz Bochenek -– Przewodniczący Rady Miejskiej.
V Kadencja 2006 - 2010
Na piątą kadencję w wyborach 12 listopada 2006 roku mandat radnego uzyskali: Adrian Błaszak, Piotr Błaszak
(rezygnacja z mandatu 2.01.2008 r.), Adam Gradowski,
Lucyna Jasińska, Grzegorz Kropidłowski, Jerzy Miszewski,
Tomasz Mroczkiewicz, Andrzej Narloch, Agnieszka Olszowa,
Klemens Rulewski, Maciej Sobczak, Piotr Szulc (powołanie
na kierownika MZGKiM, rezygnacja z mandatu 16.01.2008
r.), Damian Tomaszewski, Przemysław Wilczyński -– Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, Tadeusz Zaremski – Przewodniczący Rady Miejskiej.
W dniu 25 maja 2008 r. w wyborach uzupełniających do grona radnych dołączyli: Piotr Jędrzejewski zastąpił Piotra Błaszaka, Mirosław Szramka zastąpił Piotra Szulca
VI Kadencja 2010 - 2014
Dnia 21 listopada 2010 r radnymi zostali: Anna Czerwionka,
Piotr Dorosz, Adam Gradowski – Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej, Piotr Helta, Agnieszka Olszowa, Sebastian
Schmidt – Przewodniczący Rady Miejskiej, Beata Słomska,
Sylweriusz Szatkowski, Robert Szczygielski, Małgorzata
Szwoch, Damian Tomaszewski, Elżbieta Zabrocka, Tadeusz
Zaremski, Maria Zboroch, Estera Żytkowiak-Narloch.
Opr. Mariola Narloch
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Wdrażanie nowego systemu gospodarki
odpadami komunalnymi
Przypominamy, że wdrażaniem nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie naszej
gminy zajmował się będzie Związek Gmin Wierzyca w
Starogardzie Gdańskim. Przewodniczącym związku
został wybrany pan Wojciech Pomin. Obecnie biuro
związku mieści się przy ul. Zblewskiej 18 w Starogardzie Gdańskim, telefon: 58 5621997.
Bożena Szramka

Oświadczenie
Przedsiębiorstwo "Koltel s.c. M. i T. Kolbusz" ze Starogardu Gdańskiego, ul. Owidzka 2a oświadcza, że w
związku z wejściem w życie w dniu 01.07.2013r. nowych przepisów dot. gospodarki odpadami komunalnymi wszystkie umowy zawarte o odbiór odpadów komunalnych pomiędzy mieszkańcami Gminy Miejskiej
Czarna Woda a naszym przedsiębiorstwem zostaną
na ostatni dzień czerwca rozwiązane.
Tadeusz Kolbusz

BURMISTRZ MIASTA CZARNA WODA
INFORMUJE O PLANOWANYM
WYŁAPYWANIU ZWIERZĄT
BEZDOMNYCH
W związku z licznymi skargami mieszkańców miejscowości Czarna Woda na psy biegające po naszych
drogach, planuje się przeprowadzić wyłapywanie
zwierząt bezdomnych. Termin wyłapywania wyznacza
się na dzień 18 kwietnia 2013r. Akcją objęty będzie
teren miejscowości Czarna Woda. Wykonującym wyłapywanie będzie Azyl Sp. z o.o. z siedzibą w Glinczu
ul. Wierzbowa. Wyłapane psy zostaną umieszczone
w schronisku dla zwierząt przy ul. Przemysłowej w
Kościerzynie.
W związku z powyższym prosimy mieszkańców miejscowości Czarna Woda o skuteczne zamknięcie psów
w obrębie własnych nieruchomości.
Na podstawie § 6. pkt 5 i 6 PROGRAMU OPIEKI NAD
ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ CZARNA WODA NA ROK 2013 oraz
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r.
(Dz.U. Nr 116 poz. 753)§3, Burmistrz Miasta Czarna
Woda, na 21 dni przed planowanym terminem podaje
do publicznej wiadomości, poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czarnej Wodzie,
na stronie Internetowej Urzędu Miejskiego w Czarnej
Wodzie: www.czarna-woda.pl oraz za pośrednictwem
sołtysów informację o planowanym wyłapywaniu
zwierząt bezdomnych

Str. 4
Obowiązki osób utrzymujących
zwierzęta domowe
Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Miejskiej Czarna Woda, przyjętym
Uchwałą Nr XX/128/12 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie
z dnia 17 grudnia 2012 r. na osobach utrzymujących
zwierzęta domowe ciążą następujące obowiązki:
1) właściciel nieruchomości utrzymujący psa, przebywającego na niej swobodnie, zobowiązany jest do
zabezpieczenia tej nieruchomości w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierzęcia
poza jej obszar;
2) na terenach ogólnie dostępnych należy tak sprawować nadzór nad psem, aby nie powodował on zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi oraz innych zwierząt;
3) na terenach ogólnie dostępnych psa należy prowadzić na smyczy lub w kagańcu, a psa rasy uznanej
za agresywną lub w inny sposób zagrażający otoczeniu – na smyczy i w kagańcu;
4) nie należy doprowadzać psa do stanu, w którym może stać się niebezpieczny dla człowieka lub zwierzęcia, np. poprzez umyślne szczucie;
5) nie należy pozostawiać psa bez skutecznego dozoru
na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku;
6) zwolnienie psa z uwięzi na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku może się odbywać wyłącznie, w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość
sprawowania kontroli nad jego zachowaniem;
7) osoba utrzymująca zwierzę domowe zobowiązana
jest do niezwłocznego uprzątnięcia zanieczyszczenia spowodowanego przez zwierzę w miejscach
przeznaczonych do wspólnego użytku - obowiązek
ten nie dotyczy osób niewidomych z psem przewodnikiem;
8) nieczystości, o których mowa w pkt 7 należy zbierać
do szczelnych, nieulegających szybkiemu rozkładowi
toreb oraz umieszczać w wystawionych w miejscach
publicznych - specjalnie przeznaczonych do tego celu pojemnikach, a w przypadku ich braku w pojemnikach na odpady zmieszane.
Obowiązki te zostały określone w celu ochrony
przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed
zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.
Bożena Szramka

Odpowiedzialność właścicieli zwierząt
Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. (Art.1. ust 1.
ustawy o ochronie zwierząt)
W związku z obserwowanymi licznymi przypadkami
niewłaściwego postępowania wobec psów zwracamy
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uwagę, że przede wszystkim za psy odpowiedzialni są
ich właściciele. Odpowiadają oni za to, żeby nie wydostały się poza obręb nieruchomości. Nie wolno wypuszczać psa bez kontroli. Pies, który znajdzie się bez kontroli właściciela na drodze stwarza zagrożenie dla użytkowników drogi, szczególnie dla dzieci. Każdy mieszkaniec, który poczuje się zagrożony przez psa, który wybiega z czyjejś nieruchomości może o tym fakcie powiadomić Policję. Policja ma obowiązek pouczyć właściciela psa a nawet ukarać właściciela psa mandatem.
Z drugiej strony brak kontroli nad psami jest
jednocześnie przykładem niewłaściwej opieki. Istnieje
możliwość, że pies nie odnajdzie drogi powrotnej i stanie się bezdomny. Taki pies narażony jest na głód ale
również potrącenie przez samochód, pogryzienie przez
inne psy etc. W najlepszym przypadku pies może zostać wyłapany przez uprawnioną firmę i zabrany do
schroniska.
Niektórzy właściciele psów nie zdają sobie
sprawy, że niewłaściwa opieka nad psami jest karalna.
W związku z tym informujemy, że wysokość grzywny w
przypadku niezachowania środków ostrożności przy
trzymaniu zwierzęcia może wynieść od 50 do 250 zł,
natomiast doprowadzanie psa do stanu, w którym może
stać się niebezpieczny od 250 do 500 zł.
Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie zwierząt
osoba, która puszcza psy bez możliwości ich kontroli i
bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela może podlegać również karze przewidzianej przepisami. Ponadto wszelkie formy znęcania się nad zwierzętami, w tym również ich porzucanie karane są grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat.
Bożena Szramka

Zmiana dotycząca wywozu
nieczystości ciekłych
Uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana ilości firm
posiadających zezwolenie na wywóz odpadów komunalnych ciekłych.
Obecnie na terenie Gminy Miejskiej Czarna Woda zezwolenie na wywóz odpadów komunalnych ciekłych
(ścieków) posiadają:
1/ Transport Zarobkowy Leszek Galikowski
ul. Młyńska 11, 83-210 Zblewo, tel.kom. 605 320 780
2/ "Borex” Wojciech Borowski,
Odry, ul. Księdza Zawadzińskiego 23, 89-651 Gotelp,
tel. kom. 606 265 986
3/ Miejskie Wodociągi Spółka z o.o., 89-600 Chojnice,
Plac Piastowski 27a, tel. (52) 3974176
4/ Cleaner Zakład Sprzątania ZPChr. spółka jawna, Maciej Bukowski, Grzegorz Misiewicz 82-300 Elbląg, ul.
Mazurska 10, tel. 55 234 03 40
Przypominamy, że właściciele nieruchomości, które
nie są podłączone do kanalizacji sanitarnej zobowiązani
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są do posiadania umów na wywóz nieczystości ciekłych
oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi.
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

„Młodzież Zapobiega Pożarom”
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
4 lutego br. w sali narad Urzędu Miejskiego w Czarnej
Wodzie odbyły się eliminacje gminne XVI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.
W turnieju wzięło udział 20 uczestników ze szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych. Po
zaciętej rywalizacji w każdej kategorii wiekowej wyłoniono
trójkę finalistów, którym atrakcyjne nagrody rzeczowe
wręczył burmistrz Arkadiusz Gliniecki. Z każdej trójki finalistów osoba z największa liczbą punktów reprezentowała
naszą gminę na powiatowych eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej dnia 28 lutego 2013
w Starogardzie Gdańskim.
Finaliści:
grupa I -szkoła podstawowa
1. Mateusz Kropidłowski – reprezentant na eliminacje powiatowe OTWP
2. Stanisław Oksentowicz
3. Małgorzata Zabrocka
grupa II -szkoła gimnazjalna
1. Kamil Solecki – reprezentant na eliminacje powiatowe
OTWP
2. Paulina Gnacińska
3. Karolina Gnacińska
grupa III—szkoły ponadgimnazjalne
1. Jakub Stępniewski – reprezentant na eliminacje powiatowe OTWP
2. Błażej Mechliński
3. Rafał Dąbrowski
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.
W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i
młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych
umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu
strażackiego.
Ryszard Muszyński

Informacja z Zebrania SprawozdawczoWyborczego Koła Wędkarskiego Nr 52
W niedzielę 3 lutego 2013 r. odbyło się się Zebranie
Sprawozdawczo-Wyborcze Koła Wędkarskiego Nr 52 w
Czarnej Wodzie.
Obrady otworzył Prezes Koła Stefan Wasiniewski Następnie zebrani na przewodniczącego zebrania wybrali
Adama Pliszkę a na protokolanta Henryka Redzimskiego.
Po przyjęciu porządku obrad przedstawiono sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych koła:
· Sprawozdanie z prac Zarządu Koła przedstawił Prezes Stefan Wasiniewski.
· Sprawozdanie z działalności finansowej przestawił
Skarbnik Adam Pliszka.
· Sprawozdanie Społecznej Straży Rybackiej przedstawił Komendant Społecznej Straży Rybackiej Klemens
Rulewski.
· Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego przedstawił przewodniczący Sądu Tadeusz Trzebiatowski.
· Sprawozdanie z działalności rzecznika dyscyplinarnego z uwagi na absencję chorobową rzecznika Henryka Krauze, przedstawił w zastępstwie kol. Adam
Pliszka.
· Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił przewodniczący Komisji Henryk Redzimski.
Komisja Rewizyjna w swoim sprawozdaniu wnioskowała o udzielenie całemu zarządowi absolutorium za okres
czteroletniej kadencji 2009-2012. Wniosek poddano
głosowaniu, za było 27 głosów, 1 głos wstrzymujący
się, przeciw - 0 – wobec czego Zarząd otrzymał absolutorium za okres całej kadencji.
Dalszym punktem obrad były wybory władz koła na następną kadencję. W tym celu powołano komisję skrutacyjną w składzie: Roland Wegner, Piotr Gierszewski
oraz Sebastian Gierszewski.
W pierwszej kolejności przystąpiono do wyboru Prezesa Koła. Jedynym kandydatem był dotychczasowy Prezes, Stefan Wasiniewski, który został jednogłośnie wybrany na następną kadencję.
Następnie wybrano:
· Zarząd Koła w składzie: Klemens Rulewski, Przemysław Wieczerzycki, Bolesław Sztormowski, Tomasz
Musiał, Adam Pliszka, Tomasz Miszewski, Adam Kiedrowski, Roman Gaszkowski, Sławomir Prabucki, Jerzy Szlęk, Piotr Gliniecki oraz Adam Pryba.
· Komisję Rewizyjną Koła w składzie: Henryk Redzimski, Kazimierz Borkowski oraz Remigiusz Kiedrowski.
· Sąd Koleżeński: Tadeusz Trzebiatowski, Marian Majkowski oraz Jacek Gliniecki.
· Delegata na okręgowy zjazd wyborczy - Adama Pliszkę
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Prezes przedstawił plan pracy Koła na najbliższy rok,
natomiast skarbnik poinformował o obowiązujących
opłatach i składkach za wędkowanie.
Następnie wręczono wyróżnienia dla aktywnych strażników SSR oraz wiodących wędkarzy Koła. Opiekun Koła z
ramienia Okręgu Mirosław Karolczyk wręczył strażnikom
okolicznościowe statuetki, otrzymali je: Tomasz Miszewski, Adam Pliszka, Henryk Redzimski oraz Stefan Wasiniewski.
Zaproszony na zebranie Burmistrz Czarnej Wody Arkadiusz Gliniecki wręczył puchary dla zwycięzców GrandPrix Koła. W klasyfikacji Grand-Prix 2012, w kategorii
spinningowo-muchowej zwyciężył Henryk Redzimski a w
kategorii spławikowo-gruntowej Roman Gaszkowski.
Kolejny punktem były dyskusja i wnioski.
Głos zabrał kol. Mirosław Karolczyk, który przedstawił informację o planowanych zarybieniach, zawartych porozumieniach oraz odpowiadał na pytania wędkarzy, które dotyczyły w szczególności wzrostu składek za wędkowanie
na wodach górskich (tak zaklasyfikowana jest nasza rzeka).
Na zakończenie głos zabrali Burmistrz Czarnej Wody Arkadiusz Gliniecki oraz Senator RP Andrzej Grzyb, który
jest również członkiem naszego Koła.
W tym roku Czarnowodzkie koło obchodzi 60-lecie.
Adam Pliszka

Zebranie Wiejskie w Hucie Kalnej
14 lutego o godz. 18.00 odbyło się Zebranie Wiejskie w
Hucie Kalnej zwołane przez Panią sołtys Ewę Zimnoch.
Na wstępie Burmistrz Arkadiusz Gliniecki omówił aktualną
sytuację Gminy oraz przybliżył działania związane ze
zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przedstawiono projekt budżetu w zakresie obejmującym Sołectwo na rok 2013. Fundusz sołecki mieszkańcy zdecydowali przeznaczyć w całości na dokumentację
projektowo – techniczną centralnego ogrzewania świetlicy
wiejskiej w Hucie Kalnej. Sekretarz Miasta Roman Sikora
przedstawił informację Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji dotyczącą zmiany granic miasta Czarna Woda polegającą na wydzieleniu z granic miasta sołectw Huta Kalna
i Lubiki oraz zmiany statusu gminy z gminy miejskiej na
gminę miejsko-wiejską. Pracownicy merytoryczni Urzędu
Miasta przedstawili informacje bieżące z zakresu swego
działania oraz odpowiadali na pytania mieszkańców. Poruszano, miedzy innymi, tematy konieczności remontu
drogi powiatowej, potrzebę utwardzenia ul. Wdeckiej i
zwiększenia ilości punktów oświetleniowych.
Roman Sikora
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Zebranie Wiejskie w Lubikach
19 lutego o godz. 18.00 w Lubikach odbyło się Zebranie
Wiejskie zwołane przez sołtysa Janusza Zimnocha,
który na początku spotkania omówił działania Rady Sołeckiej i mieszkańców sołectwa w roku 2012. Burmistrz
Arkadiusz Gliniecki oraz zastępca Burmistrza przybliżyli
stan prac związanych z wdrożeniem zadań wynikających ze zmienionej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Sekretarz miasta Roman Sikora
przedstawił zaawansowanie rozpoczętej w ubiegłym
roku procedury zmiany granic miasta Czarna Woda polegającej na wydzieleniu z granic miasta sołectw Huta
Kalna i Lubiki oraz zmiany statusu gminy z gminy miejskiej na gminę miejsko-wiejska. Uczestnicy zebrania
mieli okazje otrzymać odpowiedzi na nurtujące ich pytania bezpośrednio od pracowników merytorycznych
Urzędu Miasta. Wśród poruszanych tematów był wniosek rozbudowy oświetlenia przy ul. Jeziornej, regulacja
poboczy drogi powiatowej oraz poprawa stanu dróg
gruntowych.
Roman Sikora

XVII Ogólnopolski Zimowy Spływ Kajakowy
na Wdzie im. Bolesława Białkowskiego
15 lutego o godz. 10.00 rozpoczęła się kolejna, siedemnasta już, największa w Polsce zimowa impreza wodniacka, spływ kajakowy na Wdzie. Głównymi organizatorami spływu są od samego początku Klub Turystów
Wodnych „Celuloza” ze Świecia i UKS „Wda” Czarna
Woda przy wsparciu samorządów Świecia, Osia i Czarnej Wody. Otwarcia spływu dokonał Senator RP Andrzeju Grzyb, w uroczystości uczestniczyli; Burmistrz
Czarnej Wody Arkadiusz Gliniecki, Prezes Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa w Warszawie Iza Roman, dyrektor Zespołu Szkól Publicznych w
Czarnej Wodzie Józef Milewski i sekretarz miasta Czarna Woda Roman Sikora. Komandorem spływu był Ryszard Roman z UKS „Wda” Czarna Woda, v-ce komandorem Leszek Niesała z Klubu Turystów Wodnych „
Celuloza” ze Świecia.
Baza tego markowego produktu turystycznego Kociewia mieściła się w Zespole Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie. Na starcie stawiło się 101 uczestników.
Pierwszy etap prowadził z Czarnej Wody do Czubka,
drugi etap rozegrany w sobotę - Czubek – Osowo Leśne, z przerwą na gorący posiłek w Czarnem, jako trzeci etap w niedziele kajakarze pokonali odcinek Wojtal –
Czarna Woda.
Patron spływu Bolesław Białkowski (wspaniała postać i
świetny kajakarz) był prezesem gdańskiego klubu kajakowego „Wodniak”, organizatorem spływów, w tym Międzynarodowego Spływu Kajakowego na Wdzie. Wygrał
I Zimową Wdę. Zginął tragicznie podczas Międzynarodowego Spływu Kajakowego na Dunajcu w 1997 roku.
Roman Sikora

Rok 11, numer 1/36
"Aktywna Jesień Życia II"
Od 1 lutego w naszej gminie realizowany jest
projekt „Aktywna Jesień Życia II”, który współfinansowany
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu
IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”
Działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007–2013.
Jest to druga edycja realizowanego w ubiegłym roku projektu „Aktywna Jesień Życia”, tym razem jednak skierowany jest wyłącznie do mieszkańców Lubik oraz Huty
Kalnej. W projekcie bierze udział 10 osób po 50 roku życia, w większości nieaktywnych zawodowo, z wykształceniem zawodowym oraz średnim, którzy zostali zakwalifikowani podczas rekrutacji.
W ramach projektu przeprowadzone zostaną szkolenia w
czterech blokach tematycznych:
1. Natura - Warsztaty z florystyki oraz wyjazd studyjny
do ogrodu dendrologicznego w Wirtach.
2. Kociewie-tu mieszkam - Wykład z historii regionu i kultury Kociewia, warsztaty z zakresu kuchni regionalnej,
warsztaty z rzeźby kociewskiej.
3. Mój przyjaciel komputer - Szkolenie z zakresu podstawowej obsługi komputera, programy Word, Open Office,
Excel, nabywanie umiejętności z posługiwania się Internetem, obsługa poczty mailowej oraz stron www.
4. Rozwój osobisty i społeczny Kurs – opieka nad osobami starszymi, chorymi i samotnymi, spotkanie z psychologiem 1x1, szkolenie z zakresu pierwszej pomocy, spotkanie z kardiologiem
Projekt „Aktywna Jesień Życia II” realizowany jest od 1
lutego 2013 r. i potrwa do końca lipca 2013 r. Realizacja
projektu odbywa się w Świetlicy Wiejskiej w Lubikach.
Wartość projektu to 32 343,57 zł., (w stu procentach finansowany ze środków zewnętrznych) jego autorami są
zastępca burmistrza Łukasz Łangowski, dyrektor biblioteki Joanna Gwizdała oraz pani Marta Żywicka.
Celestyna Plata

Pomoc dla osób bezrobotnych
W ramach nowej inicjatywy społecznej, powstał poradnik
on-line dla osób bezrobotnych, które pragną założyć własną działalność gospodarczą.
W poradniku prezentowane są darmowe informacje dotyczące zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, rodzajach opodatkowania, sposobach zakładania
spółek oraz wieloma innymi przydatnymi informacjami.
Informacje te ułatwią osobom bezrobotnym w dotarciu do
rzetelnej i wartościowej wiedzy.
Poradnik Biznesowy http://www.biznesowy-poradnik.pl
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Czarnowodzianin trenerem
kadry narodowej
W piątek (15 marca) aula im. Jana Pawła II w Gimnazjum
w Trąbkach Wielkich stała się miejscem obchodów wyjątkowej uroczystości. Bohaterem tego spotkania był znany
strongman oraz trójboista siłowy Tomasz Czapiewski.
Tego dnia z rąk Prezydenta Międzynarodowej Federacji
Indywidualnego Przeciągania Liny Stefana Piotra Kozioła
odebrał nominację na funkcję Trenera Kadry Narodowej
Kobiet i Mężczyzn w przeciąganiu liny.

Dzień Kobiet w "Kulturalni"
W piątek 8 marca w „Kulturalni” odbyło się spotkanie z
okazji Dnia Kobiet. Dla obchodzących swoje święto Pań,
oprócz kawy i ciasta, przygotowano muzyczną niespodziankę w postaci karaoke. Dzięki temu każda z Pań mogła wspólnie z innymi zaśpiewać swoje ulubione przeboje.
Podczas wykonywania utworów atmosfera była bardzo
wesoła i wszyscy bawili się doskonale.
Joanna Gwizdała

ZAWODY STRZELECKIE
W sobotę, 9 marca 2012r. w Starogardzie Gdańskim, juniorzy z KS Czarna Woda: Patryk Babiński, Wojtek Falk,
Kewin Gradowski i Dawid Nadolny uczestniczyli w Otwartych Zawodach Strzeleckich w dwuboju indywidualnie z
karabinka i pistoletu pneumatycznego kal. 4,5 mm z okazji 68 rocznicy wyzwolenia Starogardu w ramach Kociewskiej Szkolnej Ligi Strzeleckiej. Zawody zorganizowane
zostały przez Klub Strzelecki „Tarcza” w Starogardzie
Gdańskim.

Zapraszamy na stronę klubu
WDA CZARNA WODA
Informujemy, że za pośrednictwem serwisu futbolowo.pl
działacze piłkarscy KS WDA Czarna Woda utworzyli stronę internetową, która mam stać się forum wymiany informacji dotyczących naszego klubu. Strona jest obecnie w
fazie budowy, więc autorzy proszą wszystkich zainteresowanych o cierpliwość. Oto bezpośredni odsyłacz do strony: http://wdaczarnawoda.futbolowo.pl.
Paweł Rybacki

Pożegnanie zimy przez motocyklistów
23 marca motocykliści spotkali się na „Kajakarni” aby pożegnać zimę. Nie przeszkadzał im śnieg i mróz, stawili się
bardzo licznie (ponad 70 maszyn). Tradycyjnie już przyjazd MOTOmarzanny odbył się na polskim motocykluWSK. Szkoda, że piękna dama mogła tylko przez chwilę
przebywać w towarzystwie przystojnych motocyklistów i
pięknych motocyklistek i oglądać ich uśmiechy. Jeszcze
tylko pamiątkowe zdjęcie i już popłynęła nurtem rzeki, tym
samym witając wiosnę. Później nastąpiła parada ulicami
Czarnej Wody, w trakcie przejazdu odbył się krótki postój
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na cmentarzu aby zapalić znicze naszemu koledze. Następnie udaliśmy się na teren zlotu, gdzie impreza trwała do białego rana przy muzyce i ognisku.
Piotr Łangowski

TRZECIE MIEJSCE W PÓŁFINAŁACH
WOJEWÓDZKICH W PIŁCE RĘCZNEJ
SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH W KATEGORII
DZIEWCZĄT
W czwartek 14 marca 2013 r. w Nowej Karczmie odbyły
się gimnazjalne zawody półfinału wojewódzkiego w piłce ręcznej w kategorii dziewcząt. Zawody te były kolejnym etapem, po rozgrywkach rejonowych i powiatowych w ramach szkolnych zawodów sportowych, mających na celu wyłonienie mistrza województwa pomorskiego w piłce ręcznej. W turnieju udział wzięły zespoły
z Czerska, Pruszcza Gdańskiego, Czarnej Wody oraz
Nowej Karczmy. Zostały one podzielone na dwie pary
półfinałowe. W pierwszej z nich zespół z Nowej Karczmy okazał się lepszy od dziewcząt z Pruszcza Gdańskiego.
W drugiej parze rywalizowały zespoły z Czarnej Wody
oraz Czerska. Nasze przeciwniczki grające na co dzień
w zespole Borowiaka Czersk stawiane były w roli faworytek. Po meczu szczypiornistki z Czerska wywalczyły
awans do finału (10:17).
W meczu o trzecie miejsce reprezentacja Czarnej Wody
stoczyła zacięty bój z drużyną z Pruszcza Gdańskiego.
Mecz był bardzo wyrównany i żadna z drużyn nie była
w stanie przechylić szali zwycięstwa na swoją stronę.
Po regulaminowym czasie gry na tablicy wyników widniał remis i stało się jasne, że do wyłonienia brązowych
medalistek potrzebna będzie dogrywka. W dodatkowym
czasie gry dziewczęta z Czarnej Wody po raz kolejny
pokazały charakter i ostatecznie pokonały szczypiornistki z Pruszcza różnicą jednej bramki (13:12).
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce (awans do finału)- Nowa Karczma
II miejsce- Czersk
III miejsce- Czarna Woda
IV miejsce- Pruszcz Gd.
Naszą szkołę reprezentowały:
Paulina Gnacińska, Karolina Gnacińska, Julia Kowalewska, Wiktoria Kaliszewska, Maja Baczyńska, Oliwia Buca, Natalia Narloch, Daria Andrzejewska, Klaudia Beling, Wiktoria Januszewska, Martyna Kropidłowska,
Aleksandra Kotlęga, Paula Latuszewska, Sandra
Szmelter, Joanna Prabucka
Na wielkie słowa uznania za postawę we wszystkich
turniejach zasłużyła każda z naszych reprezentantek
oraz trener Mirosław Kania bez pomocy którego osiągnięcie tak dobrego wyniku nie byłoby możliwe.
Paweł Rybacki

XII SZKOLNA GALA PIŁKARSKA
O PUCHAR PRZECHODNI DYREKTORA
ZSP W CZARNEJ WODZIE
Dnia 19 marca 2013 r. w Zespole Szkół Publicznych w
Czarnej Wodzie odbyła się XII Szkolna Gala Piłkarska
o Puchar Przechodni Dyrektora ZSP dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Klasyfikacja końcowa:
SZKOŁA PODSTAWOWA
I miejsce - klasa VIa 9 pkt (18-1, +17)
II miejsce - klasa VIb 6 pkt (10-6, +4)
III miejsce - klasa V 3 pkt (6-14, -8)
IV miejsce - klasa IV 0 pkt (4-17, -13)

GIMNAZJUM
I miejsce - klasa IIGA 9 pkt (18-2, +16)
II miejsce - klasa IIIGA 9 pkt (13-5, +8)
III miejsce - klasa IIIGB 9 pkt (12-5, +7)
IV miejsce - klasa IGA 3 pkt (3-24, -21)
V miejsce – klasa IGB 0 pkt (4-14, -10)
Nagrody indywidualne:
najlepszy strzelec – Adrian Talaśka, Arkadiusz Kulwas
najlepszy zawodnik – Tobiasz Dorau
najlepszy bramkarz – Kamil Cesarz,
najlepszy obrońca – Mateusz Kropidłowski
zawodnik fair-play – Arkadiusz Narloch
Paweł Rybacki

Przekaż 1% podatku
dla strażaków z Czarnej Wody
Aby przekazać 1% podatku dla strażaków z Czarnej
Wody, w formularzu podatkowym PIT należy wpisać:
Nazwa OPP: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych
RP. Numer KRS: 0000116212
Dla kogo: OSP Czarna Woda 83-262 Czarna Woda Pomorskie.

Przekaż 1% podatku dla Klaudii
Klaudia ma 16 lat, mieszka w Czarnej Wodzie, urodziła
się z mózgowym porażeniem dziecięcym. Walka z tą
chorobą jest bardzo kosztowna, potrzebne są środki na
stałą rehabilitację i zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny. Klaudia jest podopieczną FUNDACJI POMOCY
NIEPEŁNOSPRAWNYM „SŁONECZKO”. Aby przekazać 1% podatku na rzecz Klaudii wystarczy: W punkcie
zeznania podatkowego p.n. „wniosek o przekazanie 1%
podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) wpisać numer KRS: 0000 186434.
W punkcie zeznania p.n. „informacje uzupełniające”
zeznania należy wpisać: na rehabilitację DLA KLAUDII KASZUBOWSKIEJ (118/K).

