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Modernizacja ul. Starowiejskiej
W poniedziałek 31 marca rozpoczęła się modernizacja ciągu pieszo-jezdnego części ul. Starowiejskiej. Prace są wykonywane na odcinku ok. 300 m od skrzyżowania z ul. Długą. Prace remontowe prowadzi wyłoniona w przetargu firma Usługowo
Budowlana Witold Cygert z Gowidlina.
Osoby korzystające z drogi proszone są o zachowanie szczególnej ostrożności do
czasu zakończenia robót.
Remont obejmuje następujące prace:
Roboty rozbiórkowe:
- rozbiórka chodników z płyt betonowych 50 x 50 x 7 cm- 250 m2
- rozebranie krawężników betonowych- 250 mb
- wywiezienie gruzu na odległość do 3 km
- cięcie piłą nawierzchni betonowych
Roboty ziemne:
- roboty ziemne wykonane koparkami- 731,25 m3
- mechaniczne zagęszczenie podłoża- 1820 m2
Podbudowy, ciąg pieszo- jezdny:
- podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm- 1680 m2
- podbudowa betonowa gr. 12 cm- 1680 m2
- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8C m – 420 m2
- nawierzchnia z płyt drogowych betonowych typu YOMB 75*100 cm.- 1260 m2
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- ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego –
280m2
Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje:
- naprawę i przywrócenie do stanu poprzedniego uszkodzonych urządzeń i terenu, organizację i urządzenie placu budowy,
- dostarczenie atestów, aprobat, certyfikatów, deklaracji
zgodności, świadectw jakości na użyte materiały,
- po zakończeniu robót demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu placu budowy.

Łukasz Łangowski

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu
na remont chodnika
Burmistrz Czarnej Wody zawiadamia, że w postępowaniu
przetargowym dotyczącym zadania pn.: Remont
chodnika przy blokach mieszkalnych w Czarnej
Wodzie przy ul. Mickiewicza 9, 11 i 13; ZP.
PN.271.2.2014, złożono 7 ofert: Wyłoniono jako
zwycięzcę przetargu przedsiębiorstwo BRANDBUD
Wiesław Hildebrandt z Krojant koło Chojnic, które wykona
zadanie za kwotę brutto 22.576,35 zł.
Łukasz Łangowski

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na
remont dachu budynku świetlicy miejskiej
"KULTURALNIA"
Burmistrz Czarnej Wody zawiadamia, że w postępowaniu
przetargowym dotyczącym zadania pn.: Remont dachu
budynku świetlicy miejskiej "KULTURALNIA" w Czarnej Wodzie; ZP.PN.271.3.2014, złożono 5 ofert. Przetarg
wygrała firma PPHU TuksDach ze Starogardu Gdańskiego, która zadanie wykona za kwotę brutto 35.012,68 zł.
Łukasz Łangowski

Nowa linia do produkcji płyt porowatych
w STEICO.
W związku z rosnącym zainteresowaniem produktami
firmy STEICO na rynku krajowym i zagranicznym, jej
Zarząd podjął decyzję o budowie na terenie czarnowodzkiego Zakładu drugiej linii płyt porowatych.
Linia ta ma produkować płyty cienkie przeznaczone dla
budownictwa.
Najważniejszym z produktów będą płyty podpodłogowe
(UNDERFLOOR) o grubościach od 5 do 12 mm,
oraz płyty izolacyjne ścienne i dachowe (ISOREL).
Aby sprostać wymaganiom technicznym (małe formaty,
pakowanie itp.), technologicznym, jak również rygorowi
cenowemu wyrobu gotowego, ciąg wyposażony zostanie w nowoczesne urządzenia do cięcia, pakowania i
konfekcji.
Pozwoli to na zaoferowanie klientowi wyrobu gotowego
do użycia, łatwego w aplikacji i niewymagającego dalszej uciążliwej obróbki. Nowa linia do produkcji płyt porowatych powinna uzyskać wydajność rzędu 65 – 70 Mg
wyrobu dziennie co zwiększy o 35 % nasze obecne
zdolności produkcyjne. Uruchomienie tego ciągu wiąże
się także ze zwiększeniem zatrudnienia o 24 pracowników.
W marcu rozpoczęły się prace związane z ustawianiem ogrodzenia na działce zakładu od strony Wiecka, co ma związek z nową organizacją procesu produkcyjnego.
Sebastian Fabiś

Nasze wnioski na liście zadań wybranych
do finansowania
Wnioski o przyznanie pomocy złożone przez naszą Gminę do konkursu nr 15 w zakresie małych projektów w
ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 to:
1/
remont dachu
budynku Świetlicy Miejskiej „
Kulturalnia” w Czarnej Wodzie,
2/ budowa siłowni zewnętrznej w Czarnej Wodzie,
3/ budowa ogólnodostępnego placu zabaw na terenie
Przedszkola Publicznego w Czarnej Wodzie,
4/ promocja turystyczna Gminy Czarna Woda,
5/ organizacja imprezy kulturalnej pn. IV Mistrzostwa w
Grillowaniu na Kociewiu w Czarnej Wodzie.
W wyniku weryfikacji Lokalnej Grupy Działania „
Chata Kociewia” pod kątem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju i lokalnymi kryteriami wyboru, wszystkie
wnioski zostały wybrane do realizacji i znalazły się na
liście zadań wybranych do finansowania. W ramach dalszego postępowania wnioski te przekazywane są przez
LGD „Chata Kociewia” do Departamentu Programów
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Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego
Woj. Pomorskiego w celu weryfikacji merytorycznej. Pozytywna ocena merytoryczna jest warunkiem podpisania umowy o przyznanie pomocy.
Zofia Baczyńska

17 eliminacje gminne Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej
24 lutego 2014 roku w Czarnej Wodzie odbyły się 17 eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" (OTWP) ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W
szczególności służy on 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.
W turnieju wzięła udział młodzież ze szkoły podstawowej,
gimnazjalnej oraz ponadgimnazjalnej gminy Czarna Woda.
Przybyło 18 uczestników, pełnych wiedzy i dobrego humoru.
Poziom umiejętności młodych ludzi w tym roku był bardzo
wysoki.
Po zaciętej rywalizacji w każdej kategorii wiekowej wyłoniono
trójkę finalistów, którym nagrody rzeczowe, ufundowane
przez Urząd Miejski w Czarnej Wodzie, wręczył burmistrz
Arkadiusz Gliniecki.
Finaliści:
grupa 1 szkoła podstawowa
1. Jagoda Tilsen
2. Cezary Stępniewski
3. Maria Cejer
grupa 2 szkoła gimnazjalna
1.Kamil Solecki
2. Stanisław Oksentowicz
3. Paulina Gnacińska
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grupa 3 szkoła ponadgimnazjalna
1. Jakub Stępniewski
2.Wojciech Wegner
3. Błażej Mechliński
Zwycięzcy w poszczególnych grupach godnie reprezentowali naszą gminę w powiatowych eliminacjach
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, które
odbyły się 28 marca 2014 w Starogardzie Gdańskim.

W grupie szkół podstawowych Jagoda Tilsen uplasował się na siódmym miejscu, Kamil Solecki był drugi
w kategorii szkół gimnazjalnych a Jakub Stępniewski
zajął czwarte miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.
Waldemar Kropidłowski

Rozpoczęcie wiosennej rundy piłkarskiej

29 marca Wda Czarna Woda rozpoczęła rundę
wiosenną rozgrywek A klasy. Pierwsze dwa mecze
rozegraliśmy na wyjeździe. Na inauguracyjne
spotkanie udaliśmy się do Rytla. Mecz zakończył się
remisem 1:1 i zdobyciem przez nas historycznego, bo
pierwszego punktu na boisku Brdy. Tydzień później
wybraliśmy się na mecz do Brus. Mecz z Tęczą przez
wszystkich zawodników oraz kibiców uznany został
za najbardziej emocjonujący w historii naszej
reaktywowanej drużyny. Ostatecznie wygraliśmy 1:0 i
po dwóch kolejkach mogliśmy dopisać na swoje konto
4 punkty. W trzeciej kolejce podejmowaliśmy na
własnym boisku jednego z pretendentów do awansu,
drużynę Sławka Borzechowo. Pierwszy mecz na
własnym boisku należał do tych, w których
dominowała walka o każdy metr boiska i każdą piłkę,
a sytuacji podbramkowych było jak na lekarstwo.
Ostatecznie pomimo początkowego prowadzenia
musieliśmy uznać wyższość drużyny z Borzechowa,
która w drugiej połowie odwróciła losy spotkania i
wygrała 2:1. Obecnie z dorobkiem 22 punktów
plasujemy się na 7 miejscu w stawce 14 zespołów.
Reasumując pomimo ostatniej porażki rozpoczęcie
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rundy wiosennej możemy uznać za udane. Mamy
nadzieję, że po każdym kolejnym meczu nasz dorobek
punktowy będzie się powiększał, a nasza gra przynosić
będzie wiele radości naszym kibicom.
Paweł Rybacki

Przywitanie wiosny przez motocyklistów

HARMONOGRAM IMPREZ
KULTURALNYCH NA 2014 ROK
TERMIN
Maj — sierpień
2 Maj
31 Maja
28 Czerwca
Lipiec
Lipiec
Sierpień
2 Sierpień
Sierpień
Październik
3 Listopad

Sezon rozpoczęty! Wyruszyliśmy na drogi i to z całkiem
niezłym przytupem. Na szczęście niebo się rozpogodziło
około południa i mogliśmy poczuć pierwsze wiosenne
promienie słoneczne. Zebraliśmy się z naprawdę dużą
frekwencją na starej kajakarni. Zwyczajem stało się już,
że Czarnowodzcy motocykliści zaczynają sezon od zatopienia Motomarzanny. Tym razem również tak było. Przyjechała ona na zabytkowym motocyklu ale już po chwili
zgodnie z tradycją została wrzucona w nurt rzeki .
Na paradę przyjechała rekordowa liczba maszyn, było ich
ponad 300. Kawalkada przemierzyła ulice naszego pięknego miasta. Podobnie jak w latach ubiegłych zamierzamy zorganizować w lipcu Zlot na Wdą z koncertami i nagrodą główną w postaci japońskiego motocykla.
Piotr Łangowski.

HISTORIA PASJA EDUKACJA
W piątek 25 kwietnia
2014 r. o godz. 17 przy
w budynku mieszczącym Stałą Wystawe
Borów Tucholskich i
Doliny Rzeki Wdy
przy ul. Starogardzkiej
zostanie otwarta ekspozycja pod nazwą
”Czarna Woda i okolice, materialne ślady
historii XX wieku„.
Wszystkich zainteresowanych
serdecznie
zapraszamy. Organizatorem wystawy jest Burmistrz
Czarnej Wody oraz Zarząd Stowarzyszenia Historyczno
Poszukiwawczego DENAR z Elblaga.
Piotr Szulc

6 Grudzień

NAZWA IMPREZY
Koncerty na „Kole”
„Dzień Konia” w Hucie Kalnej
Dzień Dziecka
Sobótka
Koncert towarzyszący Międzynarodowemu Festiwalowi Muzyki Organowej w
Katedrze w Pelplinie
„Kino Pod Gwiazdami”
Wakacje w „Kulturalni”
Festyn pn. „IV Mistrzostwa w Grillowaniu na Kociewiu”
Festyn parafialny, Festyn dożynkowy
Koncert poezji śpiewanej
Otwarcie pokonkursowej wystawy fotograficznej pt. „Przyroda wokół nas”
Spotkanie ze Świętym Mikołajem

Telefony kontaktowe:
Miejska Biblioteka Publiczna (58) 587 8616,
Urząd Miejski (58) 587 8850
Parafia w Czarnej Wodzie (58) 587 8702
Zofia Baczyńska

HARMONOGRAM IMPREZ SPORTOWO
REKREACYJNYCH i TURYSTYCZNYCH
NA 2014 ROK
TERMIN

NAZWA IMPREZY

Styczeń — Maj Turniej Brydża Sportowego
Luty
Zawody Podlodowe o Puchar Burmistrza Czarnej Wody
6-8 Luty
Ogólnopolski Zimowy Spływ Kajakowy
na Wdzie im. Bolesława Białkowskiego
Marzec
Turniej piłki nożnej dla klas IV-VI Szkoły Podstawowej
Kwiecień
Towarzyskie Zawody Wędkarskie ,,
Pstrąg Wdy ''- otwarte spinningowe
Maj
Mini Mistrzostwa Europy w piłce nożnej
o Puchar Burmistrza Czarnej Wody
Spławikowe Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza Czarnej Wody
Wyścig Rowerowy
Czerwiec
Piknik z okazji Dnia Dziecka -otwarte
spławikowe zawody wędkarskie dla
dzieci
Turniej Dzikich Drużyn piłki nożnej o
Puchar Burmistrza Czarnej Wody
Lipiec
Zlot Motocyklowy „Nad Wdą”
Sierpień
Mistrzostwa Czarnej Wody w siatkówce
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plażowej
Turniej Brydża Sportowego parami
Rozpoczęcie Grand Prix Czarnej Wody
015/2015
Zawody wędkarskie-otwarte muchowe
'Lipień Wdy''
Turniej Rodzinny Tenisa Stołowego
Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej - Szkoła
Podstawowa
Świąteczny Turniej Tenisa Stołowego
dla dzieci i młodzieży
Gwiazdkowy Turniej Piłki Ręcznej
dziewcząt - Szkoła Podstawowa

Przedstawiony powyżej terminarz imprez został sporządzony na podstawie przekazanych do Urzędu danych źródłowych od klubów sportowych, stowarzyszeń oraz kół
zainteresowań. Informujemy, że Plan imprez może ulegać
w trakcie roku korektom i zmianom.
Alicja Jędrzejewska

Ola i Krzyś to przedszkolacy od dziś
„Ola i Krzyś to przedszkolacy od dziś” to tytuł projektu,
który od ubiegłego roku realizowany jest w Przedszkolu
Publicznym w Czarnej Wodzie. 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.
W ramach projektu została zmodernizowana i
wyposażona sala dla nowopowstałej grupy 16 dzieci w
wieku 3-5 lat.
Oprócz zajęć w ramach podstawy programowej,
prowadzone są zajęcia z języka angielskiego, gimnastyki
korekcyjno-kompensacyjnej, plastyczne, muzyczne oraz
logopedyczne. Dodatkowo odbywają się zajęcia z
psychologiem dla rodziców mające na celu doskonalenie
metod wychowawczych.
W celu integracji grupy w grudniu odbył się piknik
świąteczny, na którym rodzice wspólnie z dziećmi
uczestniczyli w zabawach i konkursach przygotowanych
przez opiekunki grupy oraz wyjazd do Tczewa do kina
Helios na świąteczny film „Ratujmy Mikołaja”.
Wartość projektu wynosi 281 477,33 zł, i jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany
będzie do marca 2015 roku.
Joanna Gwizdała

Dzień Kobiet w "Kulturalni"
W sobotę 8 marca w „Kulturalni” odbyło się spotkanie z
okazji Dnia Kobiet. Dla obchodzących swoje święto Pań
przygotowano muzyczną niespodziankę, którą był „
Recital Sprzeczności” w wykonaniu Ryszarda Stopy z
Chojnic. Większość utworów zaprezentowanych
podczas koncertu była utrzymana w poetyckim nastroju.
Ciepła osobowość i
charyzmatyczny głos artysty,
dobrze dobrany repertuar, kameralny wystrój „
Kulturalni” oraz pyszne domowe ciasto wpłynęły na
bardzo miłą atmosferę. Wszystkie Panie
zgodnie
stwierdziły, że wieczór był bardzo udany.
Celestyna Plata

Klub Małego Czytelnika
Miejska Biblioteka Publiczna proponuje założenie Klubu
Małego Czytelnika skierowanego do najmłodszych
dzieci. Oferujemy głośne czytanie bajek i wierszy
połączonych tematycznie z zajęciami artystycznymi.
Planujemy 2 spotkania w miesiącu w środy w
godzinach 15.30 – 16.30. Zapisy trwają do 25 kwietnia
w bibliotece, tel. 58 587 86 16.
Celestyna Plata

Remonty w szkole
Nowe blaty ławek szkolnych.
Większość ławek szkolnych, szczególnie w części gimnazjum i dla klas 4-6 szkoły podstawowej, pochodzi z
lat 60-tych ubiegłego wieku. Ich stan pozostawiał wiele
do życzenia, kilka tygodni temu zakupiono u producenta
80 blatów z obrzeżem, które zamontowano w pięciu salach lekcyjnych. Ponadto w sali 32 zamontowano nowe
blaty, deski ścienne i obudowy urządzeń zamontował i
sfinansował pan Przemysław Latuszewski.
Nowy płot przy ul. Mickiewicza 5
W ostatnich dwóch latach wykonano sporo prac remontowych wewnątrz budynku szkoły, teraz rozpoczęliśmy
zmianę wizerunku zewnętrznego szkoły. Miejscowa firma specjalizująca się w robotach ziemnych, usunęła
stare i obumarłe krzewy oraz skorodowaną siatkę z pozostałością betonowego murku oraz zamontowała płot
panelowy z nowymi słupkami. Nowy płot i krzewy spowodowały, że wygląd terenu przyszkolnego stał się
bardziej estetyczny oraz wzrosło bezpieczeństwo dla
kierujących i uczniów ponieważ poprawiła się widoczność. Dodatkowo, wykorzystując prace ziemne, Miejski
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wykonał na ulicy dodatkową studzienkę burzową oraz nowy
przekop odprowadzający wodę z ulicy.
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Rewitalizacja balkonu na sali gimnastycznej.
Po wymianie okien na sali gimnastycznej, woźny szkoły i
pracownicy przydzieleni z prac interwencyjnych wykonali
niezbędne naprawy, pomalowali ściany, schody oraz
podłogę balkonu na sali gimnastycznej.
Józef Milewski

Zebrania Wiejskie
w Lubikach i Hucie Kalnej

Drzwi główne wejścia do szkoły.
Stare drzwi wejściowe do szkoły były wykonane bez izolacji termicznej oraz w tzw. technologii lekkiej. Zaprzyjaźniony z naszą placówką producent okien PCV wykonał i
zamontował nowy panel drzwiowy po kosztach materiału.
Dzięki tej inwestycji szkoła ma lepszą izolację termiczną.
Nowe drzwi do sekretariatu szkoły
i do sal lekcyjnych.
Wymieniono nowe drzwi wraz z futrynami do sekretariatu
szkoły i czterech sal lekcyjnych. Stare drzwi były nieestetyczne i po włamaniu do szkoły posiadały wiele uszkodzeń.
Zejście do stołówki szkolnej dla personelu
i dostawców.
Zejście do stołówki szkolnej od wielu lat wymagało naprawy. Wzmocniono pękniętą ścianę, usunięto odpadające
tynki, wykonano wodoodporne cokoły murków i wklejone
zostały kostki brukowe na stopnie. Po pomalowaniu ścian
farbą silikonową zejście jest estetyczne i bezpieczne.

W dniu 11 marca o godz. 17.00 w Lubikach odbyło się
Zebranie Wiejskie zwołane przez sołtysa Janusza Zimnocha, a 12 marca o godz. 18.00 w Hucie Kalnej zwołane
przez panią sołtys Ewę Zimnoch. Na obu zebraniach, po
wystąpieniach sołtysów, informacje na temat realizacji
budżetu za 2013 r. oraz możliwości budżetu na 2014
przedstawiła Skarbnik Gminy Barbara Kropidłowska. Burmistrz Arkadiusz Gliniecki na obu zebraniach omówił aktualną sytuację Gminy oraz przybliżył działania związane
z rozbudową zakładu Steico. Przedstawił też aktualną
sytuację w kwestii spłaty zadłużenia oświatowego.
Uczestnicy zebrania mieli okazje otrzymać odpowiedzi na
nurtujące ich pytania bezpośrednio od pracowników merytorycznych Urzędu Miejskiego. Wśród tematów poruszanych w Lubikach znalazły się: konieczność naprawy
chodnika ułożonego w ubiegłym roku, kwestia planu miejscowego oraz remontu drogi powiatowej. W Hucie Kalnej
rozmawiano m.in. o planowanej inwestycji ogrzewania
świetlicy, planowanej instalacji oświetlenia przy cmentarzu, zgłoszono fakt braku tablicy przy ul. Bagiennej, brak
drogowskazu na Zimne Zdroje oraz potrzebę utwardzenia
ul. Wdeckiej. Uzgodniono też kwestię ponownego udostępniania w godzinach porannych świetlicy wiejskiej dla
dzieci oczekujących na autobus.
Na obu zebraniach poruszano temat systemu odbioru
śmieci zorganizowanego i nadzorowanego przez Związek
Gmin Wierzyca, którego przedstawiciele nie przybyli na
zebrania. Zagadnienia z tym związane oraz temat odbioru nieczystości ciekłych omówiła inspektor d.s. ochrony
środowiska Bożena Szramka. Przekazała też informacje
o podmiotach posiadających koncesje na wywóz ścieków
z terenu naszej Gminy.
Zapoznano mieszkańców sołectw z zapisami nowego
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr
1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz przedstawiono stanowisko Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
na nasz wniosek o zakwalifikowanie sołectw Lubiki i Huta
Kalna do nizinnych obszarów ONW.
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