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W piątek 14 czerwca nastąpił odbiór techniczny utwardzonej do granicy z Gminą
Czersk ulicy Sosnowej. Pierwszy etap budowy odbył się w ubiegłym roku. Utwardzono wówczas odcinek od ul. Starogardzkiej do końca zwartej zabudowy. Inwestycję odbierali przedstawiciele powiatu starogardzkiego - starosta Leszek Burczyk, wicestarosta Kazimierz Chyła, członek zarządu Patryk Gabriel, dyrektor powiatowego zarządu dróg Dariusz Kurzyński oraz burmistrz Czarnej Wody Arkadiusz Gliniecki, przekazywali zaś przedstawiciele wykonawcy panowie Mariusz Rodziewicz i Michał Oracz z firmy Skanska oraz inspektor nadzoru Grzegorz
Leszman. Komisja stwierdziła, że roboty zostały wykonane dobrze. Ustalono obowiązywanie okresu gwarancyjnego do 14.06.2016r. Zgodnie z umową pomiędzy
przedstawicielami Powiatu i Gminy do końca roku nastąpi zmiana właściciela, a
zarazem kategorii drogi z powiatowej na gminną.

Remont drogi krajowej 22
24 czerwca rozpoczęły się prace budowlane na drodze krajowej 22. Jest to remont
metodą nakładki bitumicznej. Polega on na sfrezowaniu starej nawierzchni, profilowaniu oraz położeniu warstwy wiążącej i ścieralnej, a także uzupełnieniu pobocza
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frezami bitumicznymi. W końcowej fazie asfalt będzie nacinany i uzupełniany specjalnym spoiwem, co ma zapobiec w przyszłości pękaniu masy nad płytami.
Wykonawcą wszystkich prac jest wyłoniona w przetargu
firma Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. ze Starogardu
Gdańskiego, inwestorem zaś Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad.
Działania mające przyspieszyć prace remontowe w Czarnej Wodzie burmistrz Arkadiusz Gliniecki rozpoczął 2,5
roku temu na forum Stowarzyszenia Gmin na rzecz Modernizacji Drogi Krajowej 22. Później wraz ze starostami
starogardzkim i chojnickim kilkakrotnie spotykał się z dyrekcją pomorskiego oddziału GDDKiA. Pierwszym etapem budowy w naszej gminie była nakładka bitumiczna
położona w 2011 r. od jej granicy do działki pana Stanisława Mokwy na wysokości dworca PKP. Dokończenie
remontu w Czarnej Wodzie opóźniło się ze względu na
zmniejszenie środków centralnych na remonty, a także z
przyczyn techniczno-projektowych.
W związku z prowadzonymi pracami uprzedzamy, że na
remontowanych odcinkach należy się liczyć z utrudnieniami — ruchem wahadłowym sterowanym ręcznie. Apelujemy do kierowców o przestrzeganie obowiązujących ograniczeń prędkości w miejscu prowadzenia prac i poleceń
wydawanych przez kierujących ruchem.
Podczas remontu drogi wymieniony zostanie także chodnik na odcinku od ul. Polnej do Kościoła.
Ł. Łangowski

Zebranie gminne w sprawie nowych
zasad gospodarki odpadami komunalnymi
We wtorek, 28 maja 2013 r. o godz. 17.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Czarnej Wodzie odbyło się
zebranie gminne w sprawie nowych zasad gospodarki odpadami komunalnymi.
Organizatorem i gospodarzem spotkania był burmistrz
Arkadiusz Gliniecki, który omówił przyczyny wprowadzenia zmian w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w
gminach (Dz. U. 2012 r. poz. 391 z póź, zm.). Założenia
nowego systemu przedstawiali: Wojciech Pomin - przewodniczący Związku Gmin WIERZYCA, Krystian Kamień - członek zarządu ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH STARY LAS oraz Tadeusz Kolbusz - właściciel firmy KOLTEL, która od 1992 roku
świadczy usługi dla mieszkańców Gminy w zakresie gospodarki odpadami. Po wystąpieniach gości licznie zebrani mieszkańcy mieli możliwość rozwiązania wątpliwości i
uzyskania szczegółowych wyjaśnień od osób najbardziej
zorientowanych w przedmiocie zebrania.
Kontakt do Działu Gospodarki Odpadami Związku Gmin
WIERZYCA
tel.
: 58 531 38 02
tel. kom. : 530 946 185
e-mail : odpady@zgwierzyca.pl
strona: www.zgwierzyca.pl

Sto lat pani Wandy Stella
W niedzielę 14 kwietnia przeżywaliśmy wyjątkowe, pełne wzruszeń święto. 100-lecie swoich urodzin obchodziła Pani Wanda Stella zd. Kuklinska urodzona 14
kwietnia 1913 roku w Czarnej Wodzie, gdzie spędziła
całe życie; tutaj urodziła dwie córki, doczekała się
ośmiorga wnucząt i ośmiorga prawnucząt. Dostojna
Jubilatka mimo przeżytych lat nadal cieszy się dobrym
zdrowiem, jest zawsze uśmiechnięta, bardzo pogodna i
życzliwa.
Uroczystości urodzinowe rozpoczęły się mszą świętą w
podziękowaniu za dar długiego życia z prośbą o zdrowie
i łaski na dalsze lata. Na poczęstunek goście zaproszeni
zostali do Karczmy „Ostoja”, gdzie życzenia, dyplomy i
kwiaty Jubilatce wręczyli: Ks. Proboszcz Roman Bruski,
Ks. Wikary Marek Wensierski, Przewodniczący Rady
Miasta Czarna Woda – Sebastian Schmidt, Zastępca
Burmistrza Miasta Czarna Woda - Łukasz Łangowski,
kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej – Barbara Gliniecka oraz najbliższa rodzina.
Specjalny list gratulacyjny dla Pani Wandy Stella od Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przekazała Solenizantce delegacja Pracowników ZUS w Starogardzie
Gdańskim. Nie zabrakło też gratulacji i życzeń od Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej przekazanych przez przedstawicieli Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, którzy w piątek 12 kwietnia br. odwiedzili
Stulatkę.
100-lecie urodzin to uroczystość szczególna, bardzo
podniosła i niezmiernie ważna dla samej Jubilatki i jej
rodziny ale również dla całej naszej gminy. Setne urodziny to przypadek nieczęsto spotykany, dlatego tym większym szacunkiem i uznaniem otaczamy dziś naszą Panią Wandę, życząc jej jeszcze raz dalszych długich lat
życia w zdrowiu i pogodzie ducha.
B. Gliniecka

Aktywna Jesień Życia II
Od 1 lutego do końca lipca w naszej gminie realizowany
jest projekt „Aktywna Jesień Życia II”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W przedsięwzięciu
udział bierze 10 mieszkańców naszej gminy po 50 roku
życia, którzy zamieszkują sołectwa Lubiki oraz Huta Kalna i zostali zakwalifikowani podczas rekrutacji.
W ramach projektu przeprowadzone były m.in. warsztaty
z zakresu kuchni regionalnej, rzeźby kociewskiej, szkolenie z florystyki, kurs komputerowy, wykłady z zakresu
zdrowego trybu życia, z historii i kultury Kociewia, spotkanie indywidualne z psychologiem a także wyjazd studyjny do ogrodu dendroloogicznego w Wirtach.
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„Aktywna Jesień Życia II” jest realizowana w Świetlicy Wiejskiej w Lubikach.
C. Plata

Zapraszamy na III Mistrzostwa
w Grillowaniu na Kociewiu
„Czarna Woda 2013”
Gmina Miejska Czarna Woda zaprasza do udziału w:
Mistrzostwach w Grillowaniu na Kociewiu „Czarna Woda –
2013”.
1. Miejsce: stadion miejski w Czarnej Wodzie, ul. Mickiewicza 5.
2. Termin: 3 sierpnia 2013r. od godz. 16.00
3. Kategorie:
1/ Obowiązkowa – grillowanie: mięsa wieprzowego; mięsa
drobiowego.
Organizator zapewnia mięso wieprzowe i drobiowe oraz podstawowe przyprawy.
2/ Dowolna – „Co kto lubi”; kategoria otwarta – grillowanie:
- warzyw;
- owoców;
- deserów;
- ryb;
- serów;
- innych produktów.
Uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie produkty
i przyprawy.
4. Skład drużyn: 2-osobowe; wiek jednego przedstawiciela
tzw. „Szefa Drużyny” powyżej 18 lat.
5. Czas grillowania: 2,5 godz. od rozpoczęcia rozgrywek.
Czas grillowania obejmuje:
rozpalanie i przygotowanie grilla, grillowanie potraw w kategoriach obowiązkowej i dowolnej oraz dostarczenie gotowych dań do Jury.
6. Drużyny, które dokonają zgłoszenia udziału oraz zgrillują
produkty w kategoriach obowiązkowej i dowolnej rywalizować będą o Nagrodę Główną i tytuł „Mistrz Grilla na Kociewiu 2013”. Organizatorzy przewidują także w każdej kategorii nagrody specjalne oraz wiele cennych nagród pocieszenia.
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7. W celu identyfikacji drużyn wskazane jest przygotowanie chorągwi z nazwą i logo drużyny lub herbem
reprezentowanej firmy, gminy, stowarzyszenia, rodziny.
8. Ocenę przygotowanych przez drużyny grillowanych
potraw dokona specjalnie powołane Jury. Ocenie
podlegać będą: walory smakowe potraw, ich oryginalność, dobór przypraw, fantazja i finezja, a także dekoracja, atrakcyjność i oryginalność stanowiska grillowania.
9. Ocena Jury jest ostateczna.
10. Wręczenie nagród nastąpi podczas imprezy: Mistrzostwa w Grillowaniu na Kociewiu„ Czarna Woda
2013”.
11. Zgłoszeń udziału w Mistrzostwach w Grillowaniu
na Kociewiu „Czarna Woda 2013” dokonywać można
osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną. Zgłoszenia telefoniczne i drogą elektroniczną przyjmowane są do dnia 1 sierpnia 2013 r.
Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje w Urzędzie
Miejskim w Czarnej Wodzie pani Zofia Baczyńska
tel. 58 587 8850 wew. 37,
e-mail: kultura@czarna-woda.pl
Impreza ta w założeniu organizatorów ma mieć charakter pikniku, podczas którego spotkają się miłośnicy
zdrowej żywności i spędzania czasu w swojskiej atmosferze. W konkursie kulinarnym wyłoniony zostanie
mistrz grillowania, otrzyma on cenne nagrody rzeczowe i prestiżowy tytuł. Udział w mistrzostwach zapowiadają (znane postacie życia publicznego z regionu)
gwiazdy mediów.

III Zlot nad Wdą
Już po raz trzeci w Czarnej Wodzie odbył się zlot motocyklowy. Nad Wdę zjechało ponad 500 maszyn. W
sobotę przed południem tradycyjnie ulicami miasta
organizatorzy poprowadzili paradę jednośladów i potężnych trójkołowców. Po powrocie na teren zlotu odbyły się konkursy sprawnościowe i zabawy podczas
których części motocyklowe znajdowały nietypowe
zastosowanie. Tak jak poprzednio nie zabrakło dobrej
muzyki. Gwiazdy zaprosił burmistrz pod którego pa-

Biuletyn Informacyjny
Gminy Miejskiej Czarna Woda

Str. 4
tronatem odbywała się impreza. Występ grupy DAAB legendy polskiego reggae, zgromadził tłum fanów, śpiewających chóralnie większość utworów wraz z zespołem.
Dla miłośników bluesa świetny koncert zagrał zespół
Zdrowa Woda – jedna z najciekawszych formacji tego typu na polskiej scenie. Tak jak w poprzednich latach podczas zlotu na polu namiotowym i poza nim panowała
wspaniała atmosfera, a piękna, pogoda potęgowała przyjemność związaną z przebywaniem na łonie natury. Organizatorami zlotu byli: Adam Górnowicz, Zbigniew Gołuński, Piotr Łangowski, Krzysztof Babiński oraz Arkadiusz
Gliniecki.

Dzień Konia 2013

Tradycyjnie 2 maja, (już po raz jedenasty) w Hucie Kalnej
odbyła się impreza plenerowa z okazji DNIA KONIA. Jak
zawsze do naszej gminy zjechało tego dnia wielu
miłośników tych szlachetnych zwierząt. Impreza
rozpoczęła się mszą świętą w intencji koni i jeźdźców a
po niej odbyło się rozdanie nagród dla uczestników
konkursów plastycznego, fotograficznego i literackiego.
Jak co roku był problem z wyłonieniem zwycięzców z
wielkiej ilości nadesłanych prac.
Najważniejszymi aktorami w DNIU KONIA były oczywiście konie. Odbyły się wyścigi w powożeniu zaprzęgami
konnymi im. Kazimierza Argasińskiego, pokaz jazdy
wierzchem oraz pokaz naturalnych metod ujeżdżania koni
wraz z elementami kaskaderskimi w wykonaniu Jakuba
Ciemnoczołowskiego ze Stajni Pancho.
Uświetnieniem imprezy był występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie
Gdańskim oraz występ młodzieży z Osiecznej, a o podniebienie gości zadbały panie ze Stowarzyszenia na
Rzecz Rozwoju Kobiet Huty Kalnej i Lubik.
Organizacja imprezy “Dzień Konia w Hucie Kalnej” odbywa się corocznie dzięki zaangażowaniu wielu wolontariu-

szy i sponsorów, do których należą:
1.Gmina Miejska Czarna Woda
2.Firma KORNIX–Skarszewy
3.Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim
4.Gmina Osieczna
5.Gmina Kaliska
6. PANORAMA Firma Usługowa Emilian Szczypiński
Gdynia
7. STEICO S.A. Czarnków -Zakłady w Czarnkowie i
Czarnej Wodzie
8. Bank Spółdzielczy w Skórczu
9. Radulski Jakub i Gabriela
10. Stolarnia Krzysztof Otlewski - Osie
11. Krzysztof i Hanna Górscy
11. Nadleśnictwo Kaliska
12. Nadleśnictwo Starogard Gdański
13. Nadleśnictwo Lubichowo
14. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
w Toruniu
13. Nadleśnictwo Tuchola
14. Biuro Rachunkowe Kełpin Roman Starogard
15. Gminna Spółdzielnia Kaliska- Piekarnia Czarna
Woda
16. Masarnia S.C. Herold – Zblewo
17. Konefka Zenon i Wioletta – Czersk
18. Sklep Myśliwski Barbara Borkowska Chojnice
19. Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnej Wodzie
20. Ochotnicza Straż Pożarna w Hucie Kalnej
21. Ochotnicza Straż Pożarna w Lubikach
Barbara Kropidłowska

Świętojańska Zabawa Taneczna
W sobotę 21 czerwca na polu namiotowym nad rzeką
Wdą odbyła się kolejna, jedenasta już Świętojańska Zabawa Taneczna.
Podczas jej trwania rozstrzygnięty został konkurs na
najpiękniejszy wianek na głowie, a później zgodnie z
tradycją wszystkie wianki zostały puszczone na wodę.
Ze względu na to, iż w tym roku Czarna Woda obchodzi
swoje 20-te urodziny, w trakcie imprezy przeprowadzony został quiz z wiedzy o naszej miejscowości. Pytania
nie sprawiły uczestnikom problemu. Biorący udział w tej
zabawie otrzymali specjalne nagrody.
Oprawę muzyczną imprezy zapewnił zespół BLU MEN
z Kalisk, który sprawił, że większość obecnych nad rzeką czarnowodzian zaczęło tańczyć.

Rok 11, numer 2/37

Str. 5

Dziękujemy Panu Tadeuszowi Zarembie za udostępnienie pola biwakowego i pomoc w organizacji imprezy oraz
strażakom za czuwanie nad naszym bezpieczeństwem.
Organizatorem zabawy była Miejska Biblioteka Publiczna.
J. Gwizdała

Obchody Dnia Strażaka 2013
Obchody Dnia Strażaka Ochotnicza Straż Pożarna w
Czarnej Wodzie rozpoczęła 30 kwietnia 2013 roku mszą
świętą w kościele parafialnym pw. Matki Boskiej Częstochowskiej. Po mszy przed remizą odbyła się uroczysta
zbiórka na której nastąpiło zaprzysiężenie nowych członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. 1 maja z okazji
Dnia Strażaka zostało zorganizowane ognisko z zabawami dla członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej .
Natomiast 4 maja 2013 wzięliśmy udział w Gminnych Obchodach Dnia Strażaka zorganizowanych przez Zarząd
Gminny OSP, których gospodarzami byli druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubikach. Na obchody przybyli
druhowie z OSP Huta Kalna i OSP Klaniny. Wśród zaproszonych gości był Burmistrz Miasta Arkadiusz Gliniecki,

Przewodniczący Rady Miasta Sebastian Schmidt oraz
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Adam Gradowski.
Uroczystości rozpoczęły się tradycyjnie mszą św. polową odprawioną przez proboszcza parafii z Huty Kalnej
ks. Mariusza Łąckiego. Następnie nadano odznaczenia
wyróżnionym strażakom:
Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa dh. Stormowski Tadeusz OSP Lubiki
dh. Osowicki Stanisław OSP Lubiki
Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa
- dh. Zimnoch Elżbieta OSP Lubiki
Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa
- dh. Szopiński Rafał OSP Czarna Woda
Odznakę Strażak Wzorowy
- dh. Klaman Jacek OSP Czarna Woda
- dh. Czapiewski Krzysztof OSP Czarna Woda
- dh. Stormowski Tobiasz OSP Huta Kalna
Po uroczystości wręczenia odznaczeń gospodarze ugościli wszystkich strażacką grochówką i smażoną kiełbaską.
dh. Waldemar Kropidłowski

„VI Spotkania z Aniołami”
Już po raz szósty spotkaliśmy się w Czarnej Wodzie z
aniołami. Dzieci malowały drewniane aniołki i świetnie
się bawiły pląsając z anielicami. Mieszkańcy mogli
skosztować dań z grilla i posłuchać młode czarnowodzkie talenty muzyczne. W niedzielę rozstrzygnięto konkurs rzeźby i malarstwa o tematyce anielskiej. Pierwsze
miejsce zajął pan Włodzimierz Ostoja-Lniski, miejsce na
podium przypadło również naszym mieszkańcom - Waldemarowi Olewnikowi mieszkającemu obecnie w Bydgoszczy oraz Tomaszowi Mroczkiewiczowi.
A. Gradowski

WDA awansuje do A klasy
W sobotę 8 czerwca Wda Czarna Woda udała się na
bardzo ważny mecz do Pawłowa gdzie zagrała z miejscowym Jantarem. Zespół gospodarzy był bezpośrednim rywalem Wdy w walce o awans do A klasy. Od początku meczu było wiadomo, że walka będzie twarda.
Pierwszą bramkę dla Wdy po dośrodkowaniu z rzutu
rożnego zdobył głową najniższy zawodnik klubu Błażej
Birna. Drugiego gola, po widowiskowej akcji zdobył Michał Grefka strzelając precyzyjnie ,, na drugi słupek”. W
tym momencie gospodarzom ,,puściły nerwy'' i do końca spotkania prowokowali naszych zawodników nie
przebierając w słowach. Piłkarze Wdy zachowali zimną
krew i skupili się na kontrolowaniu przebiegu meczu.
Druga połowa rozpoczęła się dla naszych zawodników
znakomicie. W sytuacji sam na sam z bramkarzem gospodarzy znalazł się Fabian Skolasiński i oddał pewny
strzał nie dając szans golkiperowi Jantara. Chwilę później po zagraniu ręką w polu karnym jednego z naszych
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obrońców sędzia podyktował rzut karny, który na bramkę
zamienił zawodnik gospodarzy. To zmobilizowało reprezentantów Czarnej Wody, którzy w końcowej fazie spotkania wypracowali stały fragment gry. Rzut wolny na
bramkę zamienił dobrze dysponowany w sobotnie popołudnie Michał Grefka po raz drugi wpisując się na listę
strzelców. Odprężenie po czwartym trafieniu wykorzystali
gospodarze zdobywając drugą bramkę. Nie zmieniło to
jednak znacząco przebiegu spotkania, które zakończyło
się wynikiem 4:2 dla Wdy. Po końcowym gwizdku sędziego, wspólnie z przybyłymi na mecz kibicami rozpoczęliśmy świętowanie sukcesu jakim jest awans do wyższej
klasy rozgrywek już w drugim roku istnienia naszej młodej, reaktywowanej po kilku latach nieistnienia drużyny. W
imieniu zawodników oraz działaczy serdecznie dziękujemy wszystkim kibicom za doping, który wspierał zespół
przez cały sezon.
P. Rybacki

XVIII Zawody Wędkarskie
z okazji Dnia Dziecka
W dniu 8 czerwca 2013r. na jeziorze Szarmachy
w Lubikach w pięknych okolicznościach przyrody wędkarze z Czarnej Wody zorganizowali już po raz osiemnasty
zawody wędkarskie dla najmłodszych mieszkańców naszej Gminy. Do wędkowania przystąpiło łącznie 41 dzieci
w dwóch grupach wiekowych : do 10 lat oraz 11-13 lat.
Po dwóch godzinach wędkowania okazało się, że w grupie młodszej górą były dziewczęta. Pierwsze miejsce w
tej grupie zajęła Samanta Gaszkowska, drugie Kornelia
Majchrzak, a trzecie miejsce przypadło Mateuszowi Makowskiemu. W grupie dzieci starszych zwyciężył Jakub
Gliniecki, drugi był Maciej Szmagliński, a na najniższym
miejscu podium znalazł się Paweł Kłopotek.
Zdobywcy pierwszych trzech miejsc otrzymali puchary z
rąk Burmistrza Czarnej Wody Arkadiusza Glinieckiego,
ponadto pierwsza piątka otrzymała również pamiątkowe
dyplomy.
Każdy uczestnik zawodów, niezależnie od zajętego miejsca otrzymał nagrodę rzeczową oraz słodycze. Po
zakończonym wędkowaniu na dzieci czekały kiełbaski z
grilla oraz napoje.
Oprócz wędkowania odbyły się również dodatkowe konkursy, a mianowicie łowienie drewnianych rybek
oraz przenoszenie wody na czas za pomocą ściereczki z
jeziora do słoika. Konkursom towarzyszył pokaz Ochotniczej Straży Pożarnej z Czarnej Wody oraz prezentacja
strażackiego sprzętu ratowniczego.
Tak udana impreza nie mogłaby się odbyć bez
wielkiego zaangażowania Prezesa Koła Stefana Wasiniewskiego oraz jego żony Danki, którzy przygotowali całą oprawę zawodów. Dużą pomoc wnieśli również inni
wędkarze z czarnowodzkiego koła m.in. Piotr Gliniecki,

Przemysław Wieczerzycki oraz Henryk Redzimski.
Odrębne podziękowania należą się sponsorom zawodów. Dzięki ich wsparciu finansowemu możliwy był
zakup atrakcyjnych nagród, o które walczyli najmłodsi
adepci wędkarstwa.
Sponsorami zawodów byli: Urząd Miasta w
Czarnej Wodzie, Drew Trans II Chojnice – Zenon
Wrzeszcz, Koło Wędkarskie z Czarnej Wody, ZPUH
Stanisław Mokwa, AdBud Adam Pryba, Steico S.A.
Czarna Woda, GabMel Gabriel Gałgan, Sklep Żeglarsko - Wędkarski F. Sobczak Chojnice, Skup Złomu Roman Gaszkowski..
H. Redzimski

Grand Prix Czarnej Wody
w Brydżu Sportowym 2012/2013
10 maja odbyło sie uroczyste zakończenie kolejnej edycji turnieju o „Grand Prix Czarnej Wody”. Cykl
rozgrywek składał się z 14 turniejów gry parami w stałych parach, 1 turnieju indywidualnego (każda rozrywka
z innym partnerem) oraz jednego turnieju gdzie pary
dobierano drogą losowania.
Do klasyfikacji generalnej zaliczano 10 najlepszych wyników z pośród rozegranych turniejów z zachowaniem
jednego turnieju indywidualnego lub losowanego.
Ostateczna klasyfikacja przedstawia się następująco:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Surmacz Justyna
Surmacz Stanisław
Wegner Romuald
Wegner Roland
Piątkowska Helena
Kuchta Roman
Wejer Feliks
Królikowski Henryk
Ligman Bogdan
Tisler Hanna

W rozgrywkach wzięło udział 36 zawodników w
tym 5 pań, startowali zawodnicy z Koszalina, Skarszew, Starogardu Gdańskiego, Starej Kiszewy i Czarnej Wody. Wręczenia pucharów, dyplomów i cennych
nagród dokonał Burmistrz Miasta Czarna Woda Arkadiusz Gliniecki, który był głównym sponsorem brydżowego „Grand Prix Czarnej Wody 2012/2013”. Nagrody
również ufundował Senator RP Andrzej Grzyb. Natomiast Właściciel restauracji „Kociewska” (w której odbywają się turnieje brydżowe) dla uczestników ufundował smakowity obiad. Po zakończeniu podsumowania „
Grad Prix Czarnej Wody 2012/2013” i wręczeniu nagród rozegrano tradycyjnie towarzyski turniej parami.
R. Wegner

Rok 11, numer 2/37
Lekkoatletyczny czwartek w
czarnowodzkim gimnazjum
W czwartek 20 czerwca odbyły się w naszej miejscowości
Mistrzostwa Gimnazjum w Biegach Lekkoatletycznych
Dziewcząt i Chłopców. Pomimo upalnej pogody
organizatorzy, którymi byli nauczyciele wychowania
fizycznego, panowie Zbigniew Biesek, Mirosław Kania
oraz Paweł Rybacki nie mieli problemu z namówieniem
uczniów klas I-III gimnazjum do aktywnego udziału w
zawodach. Po ostatniej konkurencji odbyło się uroczyste
zakończenie, podczas którego medale najlepszym
miłośnikom biegania wręczali p. Józef Milewski- dyrektor
oraz p. Ewa Łangowska- wicedyrektor Zespołu Szkól
Publicznych w Czarnej Wodzie. W imieniu organizatorów
serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom zawodów za
zaangażowanie oraz pozostałym uczniom gimnazjum i ich
wychowawcom za pojawienie się na stadionie i głośny
doping. Słowa podziękowania kierujemy również do Rady
Szkoły przy ZSP w Czarnej Wodzie za ufundowanie
okolicznościowych medali.
P. Rybacki

Zawody strzeleckie
Juniorzy trafiali najlepiej
W sobotę, 8 czerwca 2013 roku, na strzelnicy w Bietowie
odbyły się VIII Otwarte Zawody Kociewskie w konkurencji
wieloboju strzeleckiego indywidualnie i drużynowo z karabinka oraz pistoletu sportowego kal. 5,6 mm. Zawody odbyły się z okazji 665 rocznicy nadania Starogardowi praw
miejskich i 413 rocznicy przyjęcia wilkierza miejskiego.
KS LOK Czarna Woda reprezentowali: Patryk Babiński,
Kewin Gradowski, Tymon Gradowski i Dawid Nadolny,
uczniowie LO w Czersku . Zawodnicy startowali w 3 konkurencjach:.
1. Strzelanie z karabinka sportowego 5,6 mm Ksp (cel tarczasportowa, odległość - 50 m, postawy: leżąca, klęcząca i stojąca, ilość strzałów - 3 próbne - 30 ocenianych);
2. Strzelanie z pistoletu sportowego 5,6 mm Psp - (cel tarcza sportowa, odległość - 25 m, postawa - stojąc z wolnej ręki, ilość strzałów - 3 próbne - 30 cenianych);
3. Rzut granatem.
Zawodnicy KS LOK Czarna Woda uzyskali następujące
lokaty:
Drużynowo nasi zawodnicy we wszystkich trzech konkurencjach (Kps i Psp oraz trójbój) byli najlepsi, zajęli I
miejsce!
W trójboju I miejsce zajął Kewin Gradowski, III - Patryk
Babiński, V - Dawid Nadolny, VI - Tymon Gradowski.
1. Strzelanie z karabinka sportowego 5,6 mm Ksp: II miejsce Patryk Babiński, III- Dawid Nadolny, IV- Tymon Gradowski, VII - Kewin GradowskiI.
2. Strzelanie z pistoletu sportowego 5,6 mm Psp: I miejsce Kewin GradowskiI, II - Dawid Nadolny, IV - Patryk Ba-
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biński, VII -Tymon Gradowski.
3. Rzut granatem: II miejsce Dawid Nadolny (5), VTymon Gradowski, VII -Kewin Gradowski, X -Patryk Babiński.
A. Piotrowska

„Piłka nożna na Kociewiu”
W czwartek 13 czerwca reprezentacje klas II-III i IV-V
SP w Czarnej Wodzie wzięły udział w turnieju piłkarskim „PIŁKA NOŻNA NA KOCIEWIU” organizowanym
wspólnie przez Klub Piłkarski Starogard oraz Lechię
Gdańsk. Mecze rozgrywane były na obiektach Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim m.in. na
wyremontowanym, nowoczesnym stadionie im. Kazimierza Deyny.
Nasi najmłodsi reprezentanci swój występ mogą uważać za udany. W stawce 14 zespołów uplasowali się na
7 miejscu. Najwięcej radości opiekunom jak również samym zawodnikom przyniosła wygrana w ostatnim meczu grupowym, w którym po zaciętej walce wygraliśmy
1:0 z liderem grupy zespołem PSP nr 3, dla którego była to jedyna grupowa porażka. W meczu o 7 miejsce
zmierzyliśmy się z reprezentacją PSP nr 4. Bramkę na
wagę zwycięstwa w tym spotkaniu zdobył Jan Szwoch.
Skład drużyny: Jan Kowalewski, Mikołaj Fabiś, Jan
Szwoch, Stanisław Wincek, Michał Wodniczak, Maciej
Narloch, Kasjan Szulc, Oskar Cieśliński, Jakub Miszewski, Przemysław Kaczyński, Jakub Narloch
Jeszcze lepiej od swoich młodszych kolegów zaprezentowali się zawodnicy z klas IV-V SP. W 12zespołowej stawce zdobyli 3 miejsce oraz dwie nagrody
indywidualne. W pięciu meczach grupowych tylko raz
musieli uznać wyższość rywali, a stało się to w pechowo przegranym meczu z reprezentacją ZSP w Zblewie
(0:2). W meczu o brązowy medal nasi zawodnicy okazali się lepsi od kolegów ze Skarszew. Najlepszym
strzelcem turnieju został Arkadiusz Narloch (12 bramek
w 6 meczach), natomiast najlepszym bramkarzem Miłosz Mokwa, który tylko trzykrotnie wyciągał piłkę z bronionej przez siebie bramki. Należy nadmienić, że
oprócz 3 miejsca nasi zawodnicy wywalczyli również
awans do półfinału turnieju piłkarskiego Lotos Junior
Cup dla klas IV-V, który rozegrany został 14 czerwca
również na obiektach OSiRu. Cały turniej nasi młodzi
piłkarze zakończyli na 6 miejscu.
Skład drużyny: Miłosz Mokwa, Arkadiusz Narloch, Tobiasz Dorau, Kacper Kowalewski, Mateusz Polakowski,
Paweł Kortas, Mariusz Szmagliński, Rafał Kurszewski,
Jakub Gliniecki, Tomasz Kędzierski, Kornel Mróz, Mateusz Winiarski.
Opiekunami zespołów byli nauczyciele WF Zbigniew
Biesek i Paweł Rybacki.
P. Rybacki
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Turniej szachowy ZSP Czarna Woda
Dnia 06.06.2013 r. odbył się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnej Wodzie, ul. Przemysłowa 2, turniej
szachowy o tytuł Mistrza ZSP w Czarnej Wodzie.
Reprezentanci klas ZSZ i technikum zmierzyli się w turnieju szachowym na czas do 10 minut, Rywalizacja była
zacięta, obowiązywały zasady turnieju olimpijskiego nad
którymi czuwał sędzia główny Pan Andrzej Narloch.
Mistrzem została Patrycja Kiedrowska z klasy I ZSZ, wicemistrzem Adam Stromski kl. II ZSZ.
A. Błaszak

“Letnia szkoła nauki pływania”
Urząd Miejski w Czarnej Wodzie zaprasza dzieci z klas
I ,II ,III i IV na zajęcia z podstawowej nauki pływania. Zajęcia są bezpłatne, odbywać się będą na basenie kąpielowym w Czarnej Wodzie od poniedziałku do piątku w godz.
10:15 – 11:00. Rodzice mogą zgłaszać swoje pociechy
osobiście w Urzędzie Miejskim biuro nr 11 telefon kontaktowy 587 8850 wew. 39.
Uwaga: Prosimy o kontakt w przypadku gdy dzieci młodsze lub starsze zechcą wziąć udział w zajęciach.
Serdecznie zapraszamy.
A. Jędrzejewska

Internetowy system
informacji przestrzennej
Od 1 lipca dostępny jest z naszej strony internetowej system informacji przestrzennej prowadzony przez firmę
GEO-SYSTEM Sp. z.o.o z Warszawy. Dostęp do aplikacji zainstalowano u dołu lewej kolumny strony internetowej pod odnośnikiem "System Informacji Przestrzennej”.
Aplikacja jest dostępna również pod ikoną "Mapa Gminy"
w górnej części prawej kolumny strony internetowej oraz
bezpośrednio pod adresem: http://mczarnawoda.e-mapa.
net/. Z rozwiązania tego korzysta aktualnie 560 gmin w
kraju. Zachecamy do korzystania z informacji zawartych
w systemie.
R. Sikora

Imprezy kulturalne organizowane przez
Miejską Bibliotekę Publiczną
w lipcu i sierpniu.
- Koncert towarzyszący Międzynarodowemu Festiwalowi
Muzyki Organowej w Katedrze w Pelplinie
26 lipca 2013 r. godzina 18.30 Kościół Parafialny
- „Kino Pod Gwiazdami”, dokładna data ustalona będzie
na początku sierpnia.

Biuletyn Informacyjny
Gminy Miejskiej Czarna Woda
Przypominamy o ułatwieniach
w kwestiach meldunkowych
Przypominamy, że od 1 stycznia 2013 r. kwestie związane z obowiązkiem meldunkowym można załatwić
podczas jednej wizyty w urzędzie.
Ułatwienia przewiduje zmiana ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.
Od 1 stycznia tego roku nie jest konieczne wymeldowanie się w jednym urzędzie, aby zameldować się w drugim. Wszystkie te czynności wykonać można w tym samym urzędzie, w którym nastąpić ma meldunek.
Poza tym, przy zameldowaniu nie ma obowiązku podawania informacji o wykształceniu, czy obowiązku wojskowym, ani przedkładania książeczki wojskowej.
Od 1 stycznia 2013 r. zniesione zostały niektóre zapisy
dotyczące obowiązku meldunkowego, między innymi
sankcje karne dla obywateli polskich czy obywateli UE,
za niedopełnienie obowiązku meldunkowego.
Dłuższy jest także termin na zgłoszenie meldunku. Z
obowiązujących do końca 2012 roku 4 dni, termin został
wydłużony do 30 dni.
Zgodnie z oczekiwaniami obywateli można dopełnić formalności meldunkowych w urzędzie przez ustanowionego pełnomocnika. Może on m.in. zameldować, jak i
wymeldować z miejsca stałego pobytu oraz z miejsca
pobytu czasowego, trwającego ponad 3 miesiące.
Ponadto od 1 stycznia 2013 roku zniesiony został obowiązek zameldowania obywateli polskich oraz obywateli
UE na pobyt czasowy, nie przekraczający trzech miesięcy.
Zniesiono obowiązek weryfikowania wypełniania meldunku przez mieszkańców lub pracowników. Do tej pory
mieli to robić właściciele, dozorcy i administratorzy nieruchomości oraz zakłady pracy.
Nie ma także obowiązku meldunkowego wczasowiczów
i turystów.
Zgodnie z ustawą obowiązek meldunkowy w całości zostanie zniesiony z początkiem stycznia 2016 roku.
R. Sikora

