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Budowa łącznika szkoły z hala sportową
W kwietniu rozpoczną się prace przy budowie łącznika, który połączy budynek Zespołu Szkół Publicznych z budynkiem hali sportowej. Aktualnie
budynki szkoły i hali sportowej nie posiadają połączenia umożliwiającego
komunikację wewnętrzną między nimi. W celu zlikwidowania tej niedogodności zaplanowano budowę budynku komunikacji wewnętrznej wraz z pomieszczeniami gospodarczymi. Wzdłuż korytarza łącznika zaprojektowano
pomieszczenia gospodarcze oraz pomieszczenia pomocnicze przeznaczone
na potrzeby szkoły. Powierzchnia użytkowa nowego obiektu będzie wynosiła
231 m2, natomiast kubatura 1033 m3. Realizacja przedsięwzięcia w znaczący
sposób wpłynie na poprawę bezpieczeństwa uczniów, poprawę komfortu korzystających z hali sportowej, obniżenie zachorowalności wśród uczniów
oraz poprawę utrzymania czystości w szkole i hali sportowej. Wykonawcą
wyłonionym w ramach postępowania przetargowego jest firma
B.B. BUDOWNICTWO s.c. z siedzibą w Czersku. Prace przygotowawcze
do tej budowy polegające na przełożeniu głównego zasilania elektroenergetycznego szkoły oraz kolektora centralnego ogrzewania i przyłącza
kanalizacyjnego zostały już wcześniej wykonane.

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkiej Nocy
pełnych pokoju i nadziei oraz radosnych spotkań
w gronie rodziny i przyjaciół
życzą
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tadeusz Zaremski

Burmistrz
Jan Grzonka
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Przetarg na II etap budowy
kanalizacji sanitarnej rozstrzygnięty.
Umowa z wykonawcą podpisana.
W postępowaniu przetargowym dotyczącym Rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Czarna Woda – etap II, wpłynęły następujące oferty:
1. Przedsiębiorstwo-Handlowo Usługowe Damar,
Radoszewo na kwotę brutto 1.471.320 zł.
2. Zakład Instalacji Sanitarnych i C.O. Jan Miętki,
Liniewo na kwotę brutto 1.525.225,64 zł.
3. Konsorcjum: Lider - Dekpol Sp z o.o., Pinczyn,
Partner konsorcjum– B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska, Pruszcz Gdański na kwotę brutto 1.550.150,37 zł.
4. Eltor SA, Tczew na kwotę brutto 1.589.013,85 zł.
5. Instal Sp. z o.o., Nieżychowice, na kwotę brutto
1.854.400 zł.
6. EKOMEL Sp. z o.o., Chojnice na kwotę brutto
1.951.709,99 zł.
7. Hydrogeobudowa Sp. z o.o., Sławno na kwotę
brutto 2.049.600,00 zł.
8. Pekum Sp. z o.o., Toruń na kwotę brutto
2.397.047,50 zł.
9. Wimar Sp z o.o., Koronowo na kwotę brutto
3.038.148,80 zł.

Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo
Handlowo Usługowe Damar z Radoszewa na kwotę
brutto 1.471.320 zł, z którym w dniu 31 marca br.
burmistrz podpisał umowę na wykonanie robót objętych II etapem.
Jak już wcześniej informowaliśmy , w wyniku realizacji tego zadania zbudowana zostanie część sieci kanalizacyjnej o długości ok. 7900 mb, dwie przepompownie ścieków oraz 152 przyłącza kanalizacyjne.
Skanalizowane zostaną nieruchomości położone
przy ul. Chojnickiej, ul. Sosnowej, ul. Szyszkowiec
oraz część ul. Okrężnej, a także nieruchomości położone przy ul. Dworcowej, ul. Starogardzkiej - w
części nieskanalizowanej podczas pierwszego etapu
rozbudowy, nieruchomości zlokalizowane na początku ul. Leśnej, ul. Polnej do nr 34, ul. Kamiennej i ul.
Brzozowej, ul. Jarzębinowej i ul. Długiej - odcinek od
numeru 21 do 41. Zakończenie prac planowane jest
we wrześniu 2011 r.
Jak widać od października ubiegłego roku w kilku
punktach miasta trwają już prace związane z realizacją projektu „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Czarna Woda- etap I” dofinansowa-
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nego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Prace realizuje Konsorcjum., którego Liderem jest Dekpol Sp. z o. o. Pinczyn, za kwotę 1 672
265 zł. Planowany termin zakończenia robót to październik 2010 roku. W związku z licznymi pytaniami
mieszkańców przypominamy, że w ramach tego
etapu planowana jest budowa ok. 7 km sieci kanalizacyjnej, jednej przepompowni ścieków oraz 184
przyłączy. Projekt obejmuje obszary zabudowy jednorodzinnej przy ul. Pomorskiej, ul. Wiśniowej, ul.
Słonecznej, ul. Kwiatowej, ul. Zielonej, ul. Topolowej, a także domy wielorodzinne przy ul. Mickiewicza tzw. ZOR, oraz częściowo ul. Starogardzką, ul.
Okrężną i ul. Długą.

Inne przetargi na roboty budowlane
Pod koniec lutego został ogłoszony przetarg na wykonanie remontu obejmującego następujące zadania ujęte w budżecie gminy na bieżący rok:
1. Remont parkingu pomiędzy targowiskiem a blokiem OBR oraz miejsc postojowych przy ul. Słowackiego od nr 8 do nr 12.
2. Remont chodników przy ul. Słowackiego nr 1 i 3
oraz od 11 do 15.
3. Remont zatoczek postojowych przy ul. Słowackiego nr 7 i 9.
4. Poszerzenie zatoczki i wykonanie miejsc postojowych przy ul. Długiej (w okolicach cmentarza).
Na przetarg wpłynęło 13 ofert. Najtańsza ofertę złożyła firma PEKUM z Pszczółek z ceną 123.256 zł
brutto, a najdroższą ofertę złożyła firma ARCHIBUD
ze Szczecina z ceną 287.428 zł. Wartość kosztorysowa zakresu prac objętych przetargiem wynosi
208.000 zł. Trwa jeszcze postępowanie przetargowe.
W marcu ogłoszono przetarg na remont pomieszczeń i sal zajęć w budynku Przedszkola Publicznego w Czarnej Wodzie, termin składania ofert upływa
14 kwietnia.

O dofinansowaniu w ramach
„Małych Projektów”
W poniedziałek 22 marca br. o godz. 10.00. w świetlicy miejskiej „Kulturalnia” w Czarnej Wodzie odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące możliwości
uzyskania wsparcia w ramach „Małych Projektów”
współfinansowanych z osi IV LEADER, Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
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Organizatorem spotkania była Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia” oraz Urząd Miejski w Czarnej Wodzie. Na spotkanie kierowane głównie do organizacji
pozarządowych oraz osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą przybyło niezbyt licznie grono
zainteresowanych. Gminę reprezentowali burmistrz Jan
Grzonka, skarbnik miasta Barbara Kropidłowska oraz
inspektor Zofia Baczyńska. Prelegentem był Michał
Jankowski z LGD „Chata Kociewia”, który omówił
szczegółowe zasady dotyczące ubiegania się o dofinansowanie w ramach „Małych Projektów”, warunki
uzyskania wsparcia oraz przedstawił wzór wniosku o
przyznanie pomocy.

Sprawozdanie z działalności
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Czarnej Wodzie w 2009 roku
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Stan faktyczny całego księgozbioru na dzień
31.12.2009 r. wynosi 7 118 woluminów o wartości 63
256,69 zł. W 2009 roku zakupiono 358 książek za kwotę 8 893,74 zł. Księgozbiór biblioteki powiększany jest
o nowości wydawnicze, kupowane są książki dla dzieci
i młodzieży, beletrystyka dla dorosłych oraz księgozbiór
podręczny. Zbiory uzupełniane są systematycznie poprzez zakup ze środków własnych i dotacji z Ministerstwa Kultury oraz o książki przekazane do biblioteki
przez czytelników. Bibliotekę dziennie odwiedza średnio 15 czytelników wypożyczających książki na zewnątrz oraz około 5 osób korzystających z czytelni.
Czytelnicy odwiedzający bibliotekę, mogą skorzystać z
czytelni, w której znajduje się 6 miejsc, w tym 2 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Ponadto
w czytelni prenumerowane są czasopisma dla dzieci,
młodzieży i dorosłych oraz czasopisma regionalne, które wykorzystywane są do tworzenia księgozbioru regionalnego.
STAŁA WYSTAWA PRZYRODY BORÓW
TUCHOLSKICH I DOLINY RZEKI WDY
W wystawie zgromadzone są liczne eksponaty zwierząt, ptaków i owadów występujących w Borach Tucholskich. Ponadto w jednej z sal zaprezentowany jest
bogaty zbiór kamieni i minerałów oraz wykopalisk archeologicznych. Jest to jedyna tego typu placówka
edukacyjna w Powiecie Starogardzkim, stanowi element edukacyjny wielu wycieczek szkolnych z całego
regionu. W budynku wystawy można również nabyć
pamiątki, mapy, foldery oraz pocztówki. W wystawie
znajduje się Punkt Informacji Turystycznej.
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ŚWIETLICA MIEJSKA „KULTURALNIA”
W okresie od stycznia do grudnia 2009, raz w
tygodniu odbywały się:
- zajęcia hafciarskie,
- zajęcia taneczne,
- zajęcia fotograficzno-historyczne,
- zajęcia teatralne dla dzieci,
- zajęcia teatralne dla młodzieży
- zajęcia plastyczne dla dzieci,
- zajęcia muzyczne,
- zajęcia kulinarne,
- zajęcia nordic-walking
- aerobic
W czasie wakacji w świetlicy prowadzone były
zajęcia dla dzieci. Odbywały się systematycznie
2 razy w tygodniu po 4 godziny. Dzieci miały
możliwość uczestniczenia w licznych grach, konkursach, zabawach, zajęciach plastycznych, na
których poznawały różne techniki. Ponadto
wspólnie oglądały bajki, brały udział w konkursach „karaoke”, przyrządzały posiłki. Oprócz tego dzieci uczestniczyły w zabawach w plenerze,
organizowane były wspólne wyjścia na basen,
podchody, gry zespołowe. W spotkaniach brało
udział około 40 dzieci.
IMPREZY KULTURALNE ZORGANIZOWANE
W 2009 ROKU
- „Kolędowanie”
- „Ferie w „Kulturalni”
- Konkurs pt. „Najpiękniejszy stroik wielkanocny
oraz najlepsze ciasto wielkanocne”
- Spotkanie autorskie z poetkami regionalnymi:
Beatą Kaczyńską – Zabrocką oraz Gertrudą
Cybulską
- Premiera spektaklu pt.: „Kopciuszek”,
- Koncert Macieja Zembatego i Eli Dębskiej z
zespołem
- Koncerty na „Kole” : występy zespołów „
Jordan”,
„Midnight Travel”, „LARS”
- Promocja książki Kazimierza Kujawskiego pt.: „
Zapamiętane znad Czarnej Wody”
- Otwarte Mistrzostwa Kociewia w Tańcu Towarzyskim Czarna Woda 2009
- Koncert Grażyny Łobaszewskiej z zespołem
Ajagore
- Kurs komputerowy dla Emerytów i Rencistów,
- Noc Świętojańska
- Wakacje w kulturalni
- Wyjazd z dziećmi do Teatru Muzycznego do
Gdyni na spektakl „Piękna i Bestia”

- Koncert piosenek Jacques'a Brela pt. "Brel raz
jeszcze” w wykonaniu Janusza Zbiegieła
- Projekt "Od warsztatów do przedstawienia" polegający na warsztatach teatralnych dla dzieci, przygotowaniu spektaklu teatralnego, wykonaniu kostiumów i scenografii oraz zaopatrzeniu sceny
mieszczącej się w "Kulturalni" w oświetlenie sceniczne.
- Premiera spektaklu pt. „Jest taki kwiat”
- Wyjazd na koncert świąteczny dla dzieci do Teatru
Muzycznego do Gdyni
- "Poważny koncert na wesoło" - audycja muzyczna
dla dzieci
- Spotkanie świąteczne dla dzieci
Zapraszamy na najbliższe imprezy organizowane
przez „KULTURALNIĘ”
- 09.04.2010r - przedstawienie „Pan wezwał Go do
siebie” w ramach obchodów 5 rocznicy śmierci Jana Pawła II, godzina 20, kościół parafialny
- 10.04.2010r. - koncert Andrzeja Sikorowskiego i
Mai Sikorowskiej z zespołem, godzina 20, kościół
parafialny
- 18.04.2010r. - przedstawienie „Od tabliczek glinianych do książek drukowanych”- o godzinie 17.00
w „Kulturalni”
- 09.05.2010r. - Mistrzostwa Kociewia w Tańcu Towarzyskim Czarna Woda 2010 – o godzinie 15.00
w Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie, bilety w cenie 5 zł.
- 19.06.2010r. - „Sobótka” na polu namiotowym
Pod Świerkami

Przekaż 1% podatku dla Klaudii
Klaudia ma 13 lat, mieszka w Czarnej Wodzie, urodziła się z mózgowym porażeniem dziecięcym
(niedowład spastyczny, czterokończynowy ). Walka z tą chorobą jest bardzo kosztowna, potrzebne są
środki na stałą rehabilitację i zaopatrzenie w sprzęt
ortopedyczny. Aby przekazać 1% podatku na rzecz
Klaudii wystarczy:
1. W punkcie oznaczonym literą H zeznania podatkowego p.n. „wniosek o przekazanie 1% podatku
należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) wpisać: FUNDACJA POMOCY NIEPEŁNOSPRAWNYM „SŁONECZKO”. Numer
KRS: 0000 186434
2. W punkcie oznaczonym literą I zeznania p.n. „
informacje uzupełniające” zeznania wpisać: DLA
KLAUDII KASZUBOWSKIEJ (118/K).
Każdy może pomóc bez ponoszenia kosztów.

Regulamin Konkursu Plastycznego
„Żywot konia na Kociewiu”
Organizator: Parafia Huta Kalna,
83-261 Piece tel. (058) 587 76 39
I Zasady programowe:
Celem konkursu jest rozbudzanie zainteresowań
dzieci i młodzieży życiem i zwyczajami koni. Pokazanie przyjaźni człowieka i konia. Rozwijanie poczucia wrażliwości na piękno krajobrazu Kociewia
z koniem w tle. Konkurs skierowany jest do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponad gimnazjalnych i dorosłych.
Technika:
- malarstwo – farby plakatowe, akrylowe itp.
- rysunek- ołówkiem, tuszem, kredkami.
Wymiary prac w formacie A3 lub A4
Warunki:
Każda placówka może przesłać dowolną ilość prac
po wcześniejszej weryfikacji.
Prace muszą być opisane na odwrocie drukowanym pismem:
- autor (pełne imię i nazwisko)
- Placówka ( pełna nazwa i adres oraz telefon)
- wiek, klasa
- imię i nazwisko, telefon kontaktowy nauczyciela,
po którego kierunkiem praca została wykonana
Prace należy nadesłać do 23 kwietnia 2010 r. na
adres: Parafia św. Józefa, Huta Kalna, 83-261 Piece
Ogłoszenie wyników i wernisaż nastąpi w dniu 2
maja 2010 podczas uroczystości obchodów Dnia
Konia w Hucie Kalnej
II Postanowienia końcowe
1. Prace nadesłane po terminie, niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego
opakowania nie będą brane pod uwagę.
2. Organizator nie zwraca prac. Wszelkich informacji uzyskać można pod numerem telefonu: tel.
(058) 587 76 39

Po badaniach mammograficznych
W dniach 22-23 marca 2010 r. odbyło się w naszej
gminie bezpłatne badanie mammograficzne dla
pań w wieku 50-69 lat. Mammobus stanął przy budynku OSP w Czarnej Wodzie. Z badania mammograficznego przeprowadzonego przez NZOZ
Mammo-Med, w ramach bezpłatnego programu
profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi finansowanego przez NFZ skorzystało 159 kobiet.
Świadomość zdrowotna naszych Pań cieszy i zasługuje na pochwałę. Dla Pań, w wieku 50-69 lat,
które jeszcze nie skorzystały z tego programu planuje się powtórzyć akcję.

