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Obchody 60 - lecia Koła Wędkarskiego w Czarnej Wodzie
Polski Związek Wędkarski - Koło w Czarnej Wodzie powstało w 1953 roku. Rok
2013 jest rokiem obchodów "60 - lecia".
W piątek 20 września o godz. 15.30 odsłonięto kamień pamiątkowy na skwerze
koło OSP, a o godz. 18.00 odbyła się
msza w intencji wędkarzy następnie na
cmentarzu zapalono znicze przy grobach
byłych członków PZW.
W sobotę 21 września o godz. 17.00 w
Restauracji Kociewska odbyła się główna
uroczystość obchodów "60 - lecia Koła
Wędkarskiego Nr 52", na którą przybyło 70 gości. Byli to nasi aktywni wędkarze
oraz seniorzy ( 4 pokolenia). Na uroczystość przybył Marszałek Senatu Bogdan
Borusewicz, Senator RP Andrzej Grzyb, Burmistrz Arkadiusz Gliniecki, Władze Zarządu Okręgu PZW Gdańsk, Ksiądz Roman Bruski, Prezes OSP, Kierownik Komisariatu Policji, Dyrektorzy, Prezesi i Właściciele zakładów pracy, Sponsorzy, Władze innych kół oraz Sympatycy naszego koła.
Zebranie otworzył i przywitał gości Prezes Stefan Wasiniewski. Historię koła przedstawił Skarbnik kol. Adam Pliszka. Wyróżnienia wręczał kol. Klemens Rulewski –
Wiceprezes Koła.
Najwyższe wyróżnienia Zarządu Głównego PZW z rąk Prezesa Zarządu Okręgu
Mirosława Karolczyka i Sekretarza Piotra Szpringera otrzymali:
Medal za zasługi dla PZW – Nadleśniczy – Czersk Ireneusz Bojanowski
Medal za zasługi dla PZW - Dyrektor " METAL CAST" Jarosław Kłopotek
Medal za zasługi dla PZW - Koło Nr 52 Czarna Woda
Odznaka zasłużonych dla PZW – kol Sławomir Prabucki.
Medale przyznane przez Zarząd Okręgu otrzymali: Bolesław Sztormowski, Roman
Gaszkowski, Firma "STEICO", a Kacper Gliniecki otrzymał odznakę "Wzorowy
Wędkarz".
Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz wręczył najlepszym wędkarzom kol. Jerzemu Szlękowi i kol. Henrykowi Redzimskiemu okolicznościowe puchary.
Wszyscy obecni na sali otrzymali wyróżnienia w postaci medali, rzeźb, dyplomów i
statuetek, ponieważ wnieśli wkład w rozwój wędkarstwa. Dzięki nim mamy tyle
pięknych dni spędzonych nad wodą.
Po wręczeniu wyróżnień głos zabierali i wręczali pamiątki dla naszego koła: Ksiądz
Proboszcz, Marszałek Borusewicz, Senator Grzyb, Nadleśniczy, Właściciel firmy
Drew Trans, Prezes Mirosław Karolczyk, Przedstawiciele Kół z Czerska, Starogardu Gd., Pinczyna i Kalisk, Prezes OSP Czarna Woda oraz Burmistrz Miasta.
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Po krótkiej przerwie wszyscy usiedli do pysznego obiadu,
przygotowanego przez Restaurację Kociewska, gdzie
młodsi ze starszymi rozmawiali o rybach, przynętach, zanętach, nowościach wędkarskich i przyszłości Polskiego
Związku Wędkarskiego.
Klemens Rulewski

Dofinansowanie modernizacji hali
sportowej ze środków Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej
W maju tego roku, do ogłoszonego przez Ministerstwo
Sportu i Turystyki
Programu Rozwoju Inwestycji
Sportowych,
zakładającego wsparcie finansowe
modernizacji infrastruktury sportowej polegającej na
przebudowie lub remoncie
istniejących obiektów,
złożony został wniosek pn. "Wymiana okien i drzwi w hali
sportowej w Czarnej Wodzie." Całkowity koszt realizacji
zadania oszacowany został na kwotę 115 485 zł.
14 sierpnia
nasze starania zostały nagrodzone
pozytywnym rozstrzygnięciem konkursu i przyznaniem
dofinansowania w wysokości wnioskowanej kwoty
57.742 zł. Pozostała kwota 57.743 zł zabezpieczona
została w budżecie naszej Gminy. Wykonawcą robót
będzie Firma Ideal Okna Sp. z o.o. z Elbląga, która jako
jedna z czterech firm
przystąpiła do przetargu, a
zaoferowała najniższą cenę.
Oferenci proponowali
wykonanie prac objętych kosztorysem w kwotach od
80.090,23 zł do 129.998,70 zł. Inwestycja ta ma na celu
przeciwdziałanie
procesom straty ciepła i poprawę
warunków uprawiania sportu przez wszystkich
korzystających z hali sportowej, przede wszystkim dzieci
i młodzież. Termin zakończenia modernizacji hali
planuje się na dzień 30 listopada br.’
Łukasz Łangowski

"Ola i Krzyś to przedszkolacy od dziś"
To tytuł projektu, który został pozytywnie rozpatrzony
przez Zarząd Województwa Pomorskiego i skierowany do
dofinansowania. Projekt został złożony przez Gminę Miejską Czarna Woda wraz z Przedszkolem Publicznym w
Czarnej Wodzie, w ramach konkursu 02/POKL
9.1.1/2012, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.
Głównym celem projektu jest upowszechnienie edukacji
przedszkolnej poprzez zwiększenie uczestnictwa 16 dzieci w wieku 3-5 lat w wychowaniu przedszkolnym w Gminie Miejskiej Czarna Woda w okresie 2013/2015. Projekt
jest również odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez
rodziców związane z brakiem miejsc w grupach przedszkolnych.

Wartość projektu wynosi 239 255,73 zł, gdzie całość jest
finansowana ze środków UE. Przyznane dofinansowanie
pozwoli na utworzenie dodatkowej grupy przedszkolnej
dla 16 dzieci w wieku 3-5 lat, zmodernizowanie i wyposażenie sali, w której będą odbywać się zajęcia. Dzieci
oprócz realizacji zajęć w ramach podstawy programowej,
będą korzystały z zajęć: z języka angielskiego, gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, plastycznych, muzycznych oraz logopedycznych. W ramach projektu planowane są także wyjazdy dydaktyczno-rekreacyjne dla dzieci i
rodziców biorących udział w projekcie, np. do ogrodu
zoologicznego w Gdańsku, skansenu we Wdzydzach
Kiszewskich, do kina i teatru. Odbędą się także zajęcia z
psychologiem dla rodziców w celu doskonalenia metod
wychowawczych. Przewidziane są pikniki w celu integracji nowo utworzonej grupy, zacieśnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne spędzanie czasu oraz prezentacja nabytych umiejętności przez dzieci.
Autorami projektu są zastępca burmistrza Łukasz Łangowski, dyrektor biblioteki Joanna Gwizdała oraz dyrektor przedszkola Mirosława Wróbel.
Łukasz Łangowski

Projekt „Łyżeczką i pędzelkiem, czyli
twórcze dzieci”
Od września w Przedszkolu Publicznym w Czarnej Wodzie realizowany będzie projekt „Łyżeczką i pędzelkiem,
czyli twórcze dzieci” współfinansowany przez Akademię
Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Polsko-Amerykańską
Akademię Wolności w ramach VIII edycji konkursu grantowego Działaj Lokalnie.
Na warsztatach kulinarnych i plastycznych prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów, dzieci w
wieku 3-6 lat wraz z rodzicami będą zdobywały nowe
umiejętności i spędzą wspólnie czas w miłej i twórczej
atmosferze. Dzieci i rodzice będą wspólnie gotować, malować, piec, wykonywać odlewy gipsowe, ozdabiać
przedmioty i przygotowując się do Świąt Bożego Narodzenia. Zajęcia odbywać się będą w Przedszkolu Publicznym w Czarnej Wodzie od października do grudnia
2013 i są bezpłatne. Finałem projektu będzie przedświąteczne spotkanie dla wszystkich mieszkańców naszego
miasta pod hasłem „Pierniki i pierniczki w Przedszkolu”,
na którym uczestnicy warsztatów zaprezentują wykonane przedmioty i przygotowane tradycyjne potrawy kociewskie i świąteczne.
Więcej informacji na stronach internetowych: www.
przedszkole.czarna-woda.pl, www.rodzicezinicjatywa.pl i
na profilu na facebooku.
Łukasz Łangowski
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Dziki Zachód w Przedszkolu
26 września 2013 roku o godzinie 17:00 ogród przy Przedszkolu zamienił się w miasteczko na Dzikim Zachodzie.
Wstępując do miasteczka każde dziecko otrzymało gwiazdę
szeryfa. Przybyło wielu Indian i kowbojów. Główną atrakcją
była przejażdżka na dzikim mustangu. Przedszkolaki chętnie
podjęły się poszukiwania złota, które zostało wcześniej
skrzętnie ukryte. Odbył się konkurs na najpiękniejszy pióropusz indiański, w którym wyróżnieni zostali: Jakub Borzeszkowski, Aleksandra Osowska oraz Julia Janikowska. Wszyscy zostali nagrodzeni gromkimi brawami i łakociami. Mali
kowboje i Indianie wraz z rodzicami mogli spróbować swoich
sił w takich konkurencjach jak: wyścigi konne, skoki w workach oraz bieg z wiaderkami. Nagrodami za udział były złote
dukaty. W saloonie można było skosztować miejscowych
specjałów - chleba ze smalcem krojonego tomahawkiem,
oraz ciast: Wodza, Szamana, Siuxa, Orła Stepowego, szarlotki Apacza, Rio Bravo, a także ugasić pragnienie napojami
z Dakoty. Atrakcją chłodnego popołudnia było również pieczenie kiełbasek przy ognisku. Na żądnych wrażeń czekało
Casino pełne niespodzianek. Można tam było sprawdzić
swoją zręczność, celność oraz szczęście. Zabawa zakończyła się po zmroku wspólnym śpiewem przy blasku ogniska.
Dziękujemy bardzo wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tego miłego spotkania.
Serdeczne podziękowania kierujemy do osób, które swoją
życzliwością i ofiarnością wsparli nasze przedsięwzięcie, a
byli to:
„BIEDRONKA”- Czarna Woda, GS Czarna Woda, Bank
Spółdzielczy Skórcz, oddział Zblewo, filia Czarna Woda,
Sklep Spożywczo-Przemysłowy p. Anna i Stefan Reszka,
Kwiaciarnia p. Lucyna Smyk, Sklep Odzieżowy p. Dąbrowska, Drogeria p. Lucyna Gołąbek, Księgarnia p. Alina Adamska, Sklep Spożywczy p. Elżbieta Kowalska, Sklep Monopolowy „Czarnowodzianka” s.c., p. B. M. Czecholińskie, Sklep
Firmowy Drew-Trans Czarna Woda, Sklep SpożywczoPrzemysłowy p. Szczepankiewicz, Sklep Mięsny Czarna Woda p. Pikuła, Restauracja „Kociewska”, Drogeria p. Pryba,
Sklep Cukierniczo-Piekarniczy p. Jolanta Kołatka, Karczma „
Ostoja”, Henal Skup złomu p. Roman Gaszkowski, Zakład
Produkcyjno-Usługowo-Handlowy p. Stanisław Mokwa, p.
Beata i Robert Nadolni, p. Kaszubowski Bartosz, p. Duszyńska Gertruda, p.P.W. Oksentowicz, p. Daniel Łangowski, p. I.
S. Oksentowicz, p. G.G. Gałgan, Rada Rodziców przy
Przedszkolu Publicznym w Czarnej Wodzie i pracownicy
Przedszkola w Czarnej Wodzie
Mirosława Wróbel

Spotkanie Związku Solidarności
Polskich Kombatantów
im. Henryka Szumana
We wtorek 24 września br. w salce konferencyjnej Urzędu
Miasta odbyło się coroczne spotkanie Burmistrza Miasta
Czarna Woda z kombatantami, członkami Związku Solidarności Polskich Kombatantów im. Henryka Szumana oraz
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przedstawicielami zarządu - prezesem Ryszardem
Tyborskim i sekretarzem Marianem Nowakiem. W
trakcie spotkania p. Tyborski omówił bieżące sprawy
oraz wydarzenia z życia związku. Wspomniał również,
że Związek Solidarności Polskich Kombatantów w naszej miejscowości istnieje od maja 2006 roku. Swoją
działalność rozpoczął z siedemnastoma członkami a
do dnia dzisiejszego w jego szeregach pozostało
sześć osób. Burmistrz Miasta Czarna Woda Arkadiusz Gliniecki życzył zebranym dużo zdrowia, pogody ducha i kolejnego spotkania w niezmienionym
składzie. Spotkanie odbyło się w miłej, serdecznej atmosferze, było okazją zarówno do wspomnień jak i
podzielenia się problemami, z którymi zmagają się
weterani.
Barbara Gliniecka

Projekt „Umieć znaczy pomóc”
Od września w Kulturalni realizowany jest projekt „
Umieć znaczy pomóc” wspófinansowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz PolskoAmerykańską Akademię Wolności w ramach konkursu grantowego Działaj Lokalnie.
Celem głównym projektu jest przeszkolenie przez ratownika medycznego 20 osób naszej gminy z zakresu
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Projekt
skierowany jest do młodzieży z gimnazjum (10 osób) i
do członków Klubu Emerytów i Rencistów (10 osób).
Oprócz 30 godzinnego szkolenia w ramach projektu
zakupiony zostanie fantom szkoleniowy i torba pierwszej pomocy oraz przygotowana będzie prezentacja
multimedialna na temat udzielania pierwszej pomocy,
która wykorzystana będzie do dalszej edukacji w tej
dziedzinie.
Projekt realizowany przez Bibliotekę Miejską i Klub
Emerytów i Rencistów odbywać się będzie w Świetlicy Miejskiej „Kulturalnia” w Czarnej Wodzie i potrwa
do 15 grudnia 2013 roku.
Joanna Gwizdała

XIX Biesiada Literacka
W sobotę 28 września br. odbyła się w Czarnej Wodzie kolejna - XIX już Biesiada Literacka zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Czarnej Wody.
Otwarcia spotkania dokonał inicjator formuły – Andrzej Grzyb. Zaprezentował zebranym gościom wydane w 2013 roku debiutanckie tomiki poezji i prozy autorów pochodzących z Kociewia. Następnie głos zabrał Jan Kulas, który przedstawił referat pt. „O dziedzictwie historycznym i kulturowym Kociewia” autorstwa nieobecnego na biesiadzie Kazimierza Ickiewicza. W syntetyczny sposób omówił zabytki na Kociewiu, dziedzictwo kulturowe regionu (malarstwo, rzeźbę i rzemiosło) oraz prasę i piśmiennictwo. Kolejny
prelegent - Ryszard Szwoch dokonał szczegółowego
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przeglądu najnowszego dorobku wydawniczego Kociewia. Przedstawił nowości literackie (m.in. debiut 15letniego Kornela Machnikowskiego pt. „Albinos”, „Ciężki
kawałek nieba” Wojciecha Ragini, nowelkę „Zieliński” Michała Majewskiego i „Bardzo rzadkie nieporozumienie”
Marka Biegalskiego), poezję (m.in. tomik pt. „Wybrane”
Mateusza Boruckiego, „Nuty zmierzchu” Mieczysławy
Krzywińskiej, „Szkice z drugiego brzegu” Jolanty
Steppun, „Anioły” Reginy Kotłowskiej, „Fatum Odysa” Kazimierza Kujawskiego), publicystykę literacką (m.in. autorstwa Bogdana Kruszony, Czesława Linkowskiego i Marii Dłużewskiej) oraz albumy, historię sztuki i regionalistykę kociewską. Podsumowując Ryszard Szwoch zaapelował o zorganizowanie kiermaszu wydawnictw kociewskich, co spotkało się z pozytywnym komentarzem osób
obecnych na biesiadzie. Następnie prof. Tadeusz Linkner
wygłosił ciekawy referat pt. „O kociewskiej legendzie i kociewskim pamiętniku, a także o góralach spod Starogardu”. Do tematu tego nawiązał również dr Piotr Lorkowski,
który zaprezentował kociewskie pamiętniki i wspomnienia.
Przedstawił on różne wątki pojawiające się w pamiętnikach Kociewiaków: obserwacje obyczajowe, opisy świętowania i świąt, analizę środowiskową, opis przedsiębiorczości, wybuch II wojny światowej, pracę przymusową,
represje i wysiedlenia oraz opis sytuacji powojennej. Mocno zaakcentował pozytywny stosunek do świata bijący z
wszystkich kociewskich pamiętników. Po przedstawieniu
przez prelegentów wszystkich referatów wywiązała się
dyskusja podsumowująca spotkanie.
Zofia Baczyńska

„Fatum Odysa”
W piątek 30 sierpnia w Karczmie Ostoja odbyła się prawdziwa uczta duchowa. Wszystko za sprawą spotkania z
Kazimierzem Kujawskim autorem książki „Fatum Odysa”,
której promocja odbyła się właśnie tego wieczoru. To kolejny, trzeci już tomik poezji tego poety i podobnie jak poprzednie, zachwyca prostotą mówienia o rzeczach ważnych. W trakcie spotkania wysłuchaliśmy wybranych wierszy, recytowanych przez młodzież. Spotkanie prowadziła
Pani Aniela Ossowska, która w ciekawy sposób przeprowadziła analizę wierszy. Na spotkanie przybyło wielu
sympatyków poezji, którzy cenią nie tylko twórczość Pana
Kujawskiego, ale również Jego osobę. Na zakończenie
autora nagrodzono gromkimi brawami oraz kwiatami, a on
sam zapowiedział, że już wkrótce ukaże się kolejna książka.
Celestyna Plata

Koncert w ramach XV Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej w Katedrze w Pelplinie.
W piątek 26 lipca w kościele parafialnym w Czarnej Wodzie odbył się koncert w ramach XV Międzynarodowego
Festiwalu Muzyki Organowej w Katedrze w Pelplinie. W

koncercie towarzyszącym wystąpili Jonas Herzog ze
Szwajcarii, jeden z najwybitniejszych klawesynistów w
Europie, główny organista w kościele św. Marcina w
Baar i Rosenberg, Winterthur oraz Gedymin Grubba
organista, kompozytor, dyrygent, prezes Zarządu Fundacji Promocji Sztuki im. Gabriela Fauré w Gdańsku.
W trakcie koncertu zaprezentowano utwory takich kompozytorów jak Wolfgang Amadeusz Mozart, Jan Sebastian Bach, Johann Jakob Froberger, Domenico Zipoli i
Johann Fischer. Artyści wszystkie utwory wykonali brawurowo, po każdym utworze zostali nagrodzeni wielkimi
brawami.
Inicjatorem koncertu był radny Pan Robert Szczygielski
a organizatorami Biblioteka Miejska i Urząd Miejski w
Czarnej Wodzie.
Celestyna Plata

SPRZĄTANIE ŚWIATA 2013
W roku 2013 obchodzimy 20-lecie największej ekologicznej akcji w Polsce- „Sprzątanie świata”. W piątek 20
września jak co roku wszyscy uczniowie ZSP w Czarnej
Wodzie brali udział w sprzątaniu naszego pięknego
miasteczka. Zbieraliśmy papiery, butelki, plastikowe pojemniki oraz różnego rodzaju inne śmieci. Uczniowie
klas III w trakcie sprzątania skandowali hasło „ My jesteśmy grzeczne dzieci, bo zbieramy wszędzie śmieci”.
Dbając o czystość otoczenia przyczyniamy się nie do
piękna naszego miasteczka jak również dobrego samopoczucia każdego z nas. W imieniu wszystkich uczestników akcji dziękuję Urzędowi Miasta za współpracę i
pomoc w wywozie wypełnionych śmieciami worków.
Paweł Rybacki

Festyn parafialny
W niedzielę 25 sierpnia, w przeddzień święta Matki Bożej Częstochowskiej odbył się kolejny festyn parafialny
zorganizowany przez Parafię i Bibliotekę Miejską. Zabawa odbyła się na placu przy kościele.
Po wieczornej mszy świętej ksiądz proboszcz zaprosił
wszystkich na kawę i ciasto oraz przysmaki z grilla,
chleb ze smalcem i bigos. Tradycyjnie w trakcie festynu
odbyła się loteria fantowa, w której każdy los wygrywał.
Dodatkowo odbyło się losowanie nagród głównych, m.
in. robota kuchennego, donicy drewnianej, budy dla psa
i roweru. Dużym zainteresowaniem cieszyły się konkursy. Dla dzieci przygotowano konkurs plastyczny oraz
drużynowy. Dużo śmiechu przyniósł konkurs rodzinny,
podczas którego ojcowie musieli wypić butelkę wody,
dzieci napełnić tę butelkę grochem a mamy ubić pianę z
białek. Zwycięska rodzina otrzymała zaproszenie na
rodzinny obiad do restauracji „Leśna” w Borsku. Wiele
emocji wzbudziła konkurencja przeciągania liny, w której zmierzyły się drużyny księdza proboszcza i księdza
wikarego. Po zaciętej rywalizacji lepsza okazała się dru-
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żyna księdza proboszcza. O dobrą zabawę w trakcie całego festynu zadbał zespół muzyczny, który grał przeboje
biesiadne i wprowadzał wszystkich w taneczny nastrój.
Wsparcie finansowe festynu zapewniły Steico oraz Biblioteka Miejska, ponadto nagrody rzeczowe do loterii ufundowały miejscowe firmy oraz osoby prywatne. Nad bezpiecznym przebiegiem całej zabawy czuwali strażacy.
Wszystkim sponsorom oraz tym, którzy poprzez swoją
pracę włączyli się do przygotowania festynu bardzo serdecznie dziękujemy.
Celestyna Plata

Drużyna Old Boys rozpoczyna
rozgrywki
Rozpoczął się trzeci już rok działalności reaktywowanego
Klubu Sportowego „Wda Czarna Woda”. Po 5 latach przerwy powstała drużyna piłkarska, która w drugim sezonie
gry uzyskała awans do wyższej klasy rozgrywkowej. Rok
później stworzono drużynę juniorów, która właśnie rozpoczęła swój drugi sezon ligowy, godnie reprezentując
Czarną Wodę na boiskach Kociewia i Kaszub.
W tym roku doczekaliśmy się kolejnego zespołu, który będzie występował w Kociewsko-Borowiackiej lidze Old
Boyów. Drużyna składa się głownie z byłych zawodników
grających kilka, a nawet kilkanaście lat temu w naszym
klubie. Panowie mocno przygotowywali się do nadchodzącego sezonu, trenując przez całe lato 2 razy w tygodniu, rozgrywając po drodze 9 sparingów kontrolnych.
Oczywiście poza wynikami sportowymi, chodzi głównie o
dobrą zabawę i poprawę kondycji fizycznej, ale jak wiadomo emocji również nie brakuje. Dlatego zapraszamy
wszystkich Panów 30+, którzy mają ochotę „poruszać
się”, w środy na stadion miejski na godz. 17:30. Opiekunami drużyny są Piotr Dorosz i Tomasz Werra.
Tomasz Werra

Mecz o Puchar Kociewia na stadionie
w Czarnej Wodzie
We środę 31 lipca na stadionie miejskim w Czarnej Wodzie odbył się mecz o Puchar Kociewia. W tym roku z
dwóch powiatów, starogardzkiego i tczewskiego stanowiących terytorialny zasięg trofeum najlepszymi w rozgrywkach okazały się w LKS Wierzyca Pelplin i LZS Wietcisa Skarszewy. Na czarnowodzkiej murawie dominowała
drużyna z Pelplina pokonując rywali 3:1.
Inicjatorami rozgrywek o Puchar byli wiceprzewodniczący
pomorskiego zrzeszenia LZS Franciszek Kaszubowski i
dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu w Bobowie Ireneusz
Makiła. Po raz pierwszy impreza odbyła się w roku ubiegłym w Radostowie, naprzeciw siebie stanęły wtedy drużyny Wietcisy i tczewskiego Gryfa. Wygrał zespół ze
Skarszew 3:1. Organizatorami tegorocznej edycji byli
Franciszek Kaszubowski, Ireneusz Makiła, Stanisław Rąbała oraz zarząd Klubu Sportowego WDA Czarna Woda.
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Podczas imprezy wręczono także puchary drużynom
WDA Czarna Woda, LZS Radostowo, LZS Sokół Lubichowo, LKS Centrum Pelplin za awans do wyższej klasy rozgrywek ligowych.
Organizatorzy za pomoc w przygotowaniu imprezy dziękują państwu Alicji i Sebastianowi Jędrzejewskim, Zbigniewowi Gołuńskiemu, Pawłowi Rybackiemu i Łukaszowi Moczadło.
Paweł Rybacki

Wda Czarna Woda w A klasie
24.08.2013 r. Wda Czarna Woda – Brda Rytel 0:0
24 sierpnia Wda Czarna Woda rozpoczęła zmagania w
klasie A, do której awansowała w poprzednim sezonie.
Pierwszym rywalem naszego zespołu była Brda Rytel, z
którą rywalizowaliśmy przez ostatnie dwa lata w klasie
B. Mecz należał do bardzo zaciętych, w którym żadna
ze stron nie była w stanie zdobyć bramki na wagę
trzech punktów. Mimo wszystko mecz ten na pewno
przejdzie do historii czarnowodzkiej piłki ponieważ
punkt zdobyty z Rytlem był pierwszym po ponad sześciu latach jaki zespół z Czarnej Wody zdobył na tym
poziomie rozgrywek.
31.08.2013 r. Wda Czarna Woda – Tęcza Brusy 3:2
W drugiej kolejce spotkań ponownie graliśmy na własnym boisku, a naszym rywalem była Tęcza Brusy. W
meczu tym pokazaliśmy charakter i wolę walki. Pomimo
dwukrotnego obejmowania prowadzenia przez gości po
końcowym gwizdku, to my mogliśmy cieszyć się ze zdobycia kompletu punktów.
07.09.2013 r. Sławek Borzechowo – Wda Czarna
Woda 3:0. Na kolejny mecz udaliśmy się do Borzechowa, gdzie zagraliśmy z miejscowym Sławkiem. Pomimo
problemów kadrowych (ostatecznie było nas tylko 12)
łatwo skóry nie sprzedaliśmy, a sam wynik nie odzwierciedla tego, co działo się na boisku.
14.09.2013 r. Wda Czarna Woda – Santana Wielki
Klincz 3:0. Kolejny mecz na własnym obiekcie rozegraliśmy z zespołem z Klincza. Licznie zgromadzeni na
stadionie sympatycy czarnowodzkiego zespołu obejrzeli
najlepszy jak do tej pory mecz swoich pupilów. Wda imponowała grą zespołową, długim utrzymywaniem się
przy piłce oraz tym co najważniejsze w każdym meczu
czyli bramkami zdobytymi w przepiękny sposób.
21.09.2013 r. Piaski Wąglikowice – Wda Czarna Woda 3:2. W kolejnym meczu zmierzyliśmy się z liderem
rozgrywek i głównym kandydatem do awansu. Zawodnicy z Wąglikowic przez 70 minut mieli mecz pod kontrolą
co potwierdzało zdobycie przez nich trzech bramek. W
ostatnich 20 minutach nie mający nic do stracenia piłkarze Wdy przejęli inicjatywę, nieustannie atakując zmusili
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cały zespół Piasków do zmasowanej obrony w obrębie
własnego pola karnego. Ostatecznie udało się nam zdobyć dwie bramki, na trzecią dającą remis zabrakło czasu.
28.09.2013 r. Wda Czarna Woda – Orzeł Gołubie 1:2.
W ostatnim meczu u siebie Wda pomimo dominacji przez
pełne 90 minut musiała uznać wyższość gości z Gołubia.
Był to nasz najgorszy mecz pod względem skuteczności,
który niewątpliwie każdemu z nas będzie się śnił jeszcze
przez wiele miesięcy, za który w imieniu własnym jak również kolegów z drużyny chciałbym jeszcze raz przeprosić
wszystkich zgromadzonych tego dnia na trybunach kibiców.
05.10.2013 r. Kolejarz Chojnice – Wda Czarna Woda.
W ubiegły weekend Wda na wyjeździe zmierzyła się z Kolejarzem Chojnice. Był to kolejny mecz, podczas którego
ujawniła się największa zmora zespołu czyli brak skuteczności oraz zimnej krwi w sytuacjach, które powinny zakończyć się zdobyciem bramek.
Jak widać rozgrywki rozpoczęliśmy bardzo dobrze, ale z
biegiem czasu osiągane przez nas wyniki bardzo odbiegły
od tych jakich życzyli by sobie nasi kibice oraz my sami.
Wpływ na ten stan rzeczy ma wiele czynników, przede
wszystkim braki kadrowe spowodowane względami osobistymi oraz brak skuteczności, którą staramy się odnaleźć podczas treningów.
Pomimo nie najlepszych wyników w poprzednich meczach chciałbym w imieniu zarządu, zawodników oraz
własnym zaprosić wszystkich miłośników piłki nożnej w
Czarnej Wodzie na kolejny mecz ligowy. W sobotę 12
października o godz. 15:00 na własnym boisku podejmować będziemy zespół KS Kamienica Królewska. Jednocześnie proszę wszystkich o głośny doping, który poniesie nas do wygranej oraz do przerwania złej passy.
Paweł Rybacki

Zakończenie sezonu motocyklowego
W sobotę 28 września czarnowodzcy motocykliści i ich
przyjaciele z okolicy spotkali się, aby symbolicznym rajdem zakończyć sezon 2013. Od godziny 14 na parking
przy karczmie Ostoja zaczęli zjeżdżać się miłośnicy jednośladów. Po godzinie kawalkada około 100 pojazdów
ruszyła w drogę. Pierwszy postój nastąpił przy najstarszym domu w Czarnej Wodzie na tzw. Podlesiu, gdzie
mieszkający tam regionalny malarz i poeta pan Kazimierz
Kujawski opowiedział o okolicznościach powstawania domu i metaforycznie porównał dosiadających stalowych
rumaków do najtęższej jazdy w dziejach – husarii. Kolejnym przystanek na trasie rajdu miał miejsce przy kościele
p.w. ś.w. Józefa w Hucie Kalnej. Nowy proboszcz ks.
Grzegorz Sobota zaprosił uczestników do świątyni gdzie
ze swadą mówił o dziejach wsi, ewangelickich tradycjach i
wojennych losach kościoła. Po tej prelekcji motocykliści
ruszyli do Klanin gdzie podziwiano dom drewniany z dru-

Biuletyn Informacyjny
Gminy Miejskiej Czarna Woda
giej połowy XVIII w. Potem grupa wyruszyła do Czarnej
Wody, gdzie nad rzeką na polu Tomasza Zblewskiego
rozpalono ognisko i rozmawiano do późnych godzin
nocnych, racząc się specjalnie na tę okazję przygotowanym pieczonym prosięciem.
Adam Górnowicz

Brydżowe Grand Prix Czarnej Wody
20013/2014
W piątek 27 września o godzinie 17.00 w Restauracji
Kociewska rozpoczął się cykl rozgrywek w brydża
sportowego Brydżowe Grand Prix Czarnej Wody 20013/2014. Zaplanowano łącznie 16 turniejów brydżowych,
w tym w stałych parach 14 turniejów oraz dwa turnieje
w parach losowanych lub indywidualne, czyli każdy stolik rozgrywany jest z innym partnerem. W poprzedniej
edycji turnieju wzięło udział 36 zawodników w tym 5
pań, startowali zawodnicy z Koszalina, Skarszew, Starogardu Gdańskiego, Starej Kiszewy i Czarnej Wody.
Zapraszamy wszystkich chętnych do spędzenia jesiennych i zimowych wieczorów przy sportowej rywalizacji w
gościnnej Restauracji Kociewska.
Roland Wegner

JESIENNY HARMONOGRAM ZAJĘĆ
W „KULTURALNI”
PONIEDZIAŁEK
- 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 –zajęcia
częściowo odpłatne
- 16:30 – 18:00 – Spotkania Koła Emerytów (II wtorek
miesiąca)
- 18:00 – 18:45 – gimnastyka dla emerytów
- 19:00 – 19:45 – aerobic dla dorosłych
ŚRODA
- 13:30 – 15:30 – nauka gry na instrumentach
- 15:30 – 16:30 scholka dla dzieci
CZWARTEK
- 13:30 – 16:30 – nauka gry na instrumentach
- 16:00 – 16:45 – Zumba dla dzieci (zajęcia częściowo
odpłatne)
-16:45– 17:30 – Zumba dla młodzieży(zajęcia częściowo odpłatne)
PIĄTEK
- 15:30 – 16:30 – zajęcia plastyczne dla dzieci
- 15:30 – 17:30 – zajęcia kulinarne dla dorosłych grupa
I(co dwa tygodnie)
- 18:00 – 20:00 – zajęcia kulinarne dla dorosłych grupa
II (co dwa tygodnie)

