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Ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Mickiewicza
W piątek 14 lipca wyłoniona w
przetargu nieograniczonym firma
ROBOTY ZIEMNE I DROGOWE
ANDRZEJ TWOREK z Borzechowa przystąpiła do rozbudowy drogi gminnej – ul. Mickiewicza wraz
z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia
drogowego. Efektem prac będzie
ciąg pieszo-rowerowy o długości
428 m od Szkoły Podstawowej w
kierunku ul. Starogardzkiej, podwyższone przejście dla pieszych,
zatoka autobusowa, parking dla
28 aut osobowych i jednego autobusu oraz przebudowa zjazdów indywidualnych
jak i publicznych. Wartość inwestycji to 760 tys zł.
Prace mają zakończyć się do 31 sierpnia, a ich rezultatem ma być wydatna poprawa bezpieczeństwa osób przemieszczających się do Szkoły, zakładów pracy czy
do centrum handlowo-usługowego. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności
na przedmiotowym odcinku w trakcie trwania prac.
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Nowa nawierzchnia na drodze powiatowej
w Lubikach

produkcyjnych istniejącego zakładu, to nie tylko podatki
czy nowe miejsca pracy dla mieszkańców gminy, to także szansa kształcenia młodych ludzi w perspektywicznych zawodach związanych z nowoczesnymi technologiami dla współczesnego budownictwa, poprawa bilansu
ekologicznego i efektywnego wykorzystania zasobów
naturalnych oraz znaczący wzrost eksportu i promocji
polskich wyrobów na całym świecie.
STEICO w Polsce zatrudnia ponad 1000 osób. W Czarnej Wodzie pracuje 520 osób, z czego 200 znalazło zatrudnienie w fabryce drewna LVL.

26 czerwca zakończyły się prace przy układaniu asfaltu
metodą slurry seal ( dywanik warstwy ścieralnej na dotychczasowej nawierzchni ) na drodze powiatowej nr 2722G. Zmodernizowano odcinek drogi w Lubikach i Lubikach Małych, inwestorem był zarządca drogi – Starostwo
Powiatowe w Starogardzie Gd., wykonawcą Przedsiębiorstwo Budowy Dróg z Kalisza.

Otwarcie drugiej hali ciągu
technologicznego LVL

Budowa nowej hali i wyposażenie jej w linię produkcyjną
to drugi etap rozwoju fabryki STEICO LVL w Polsce, zapoczątkowany w 2015 uruchomieniem produkcji tego nowatorskiego materiału. Budowa kolejnej hali i jej wyposażenie zwiększa zaangażowanie inwestora o 100 mln zł.
Wszystko co dzieje się wokół STEICO w Czarnej Wodzie, odbywa się w ekspresowym tempie. W ciągu jednego roku (w 2015 r.) Czarnej Wodzie przy zaangażowaniu wódz gminy powstała podstrefa Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, gdzie wybudowano zakład, a
następnie w ciągu 116 dni wzniesiono pierwszą w Polsce szkołę w technologii drewnianego szkieletu, w której

W niedzielę 28 maja na terenie firmy STEICO odbyło się
uroczyste otwarcie nowej hali montażowo-magazynowej
ciągu płyt klejonych warstwowo z forniru. Udział w tym
wydarzeniu wzięli m.in. pani Ilse Aigner-Minister Gospodarki i wicepremier niemieckiego kraju związkowego Bawaria, pan Jerzy Kwieciński – wiceminister w Ministerstwie Rozwoju, pan Kazimierz Smoliński – wiceminister w
Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, pan Dariusz
Drelich – Wojewoda Pomorski, pan – Krzysztof Trawicki –
wicemarszałek Województwa Pomorskiego, pan Adam
Kwiatkowski – Dyrektor Regionalny Lasów Państwowych
w Gdańsku oraz przedstawiciele władz miasta.
W Czarnej Wodzie, na powierzchni ponad 10 000 m2 powstała kolejna hala fabryczna STEICO z liniami do wytwarzania płyt LVL oraz linią do produkcji elementów
konstrukcyjnych z drewna o dużych przekrojach, które
stanowią nowoczesne rozwiązanie do wznoszenia budynków plus energetycznych w technologii szkieletowej i mieszanej.
Fabryka STEICO w Czarnej Wodzie, zajmująca obecnie
25 ha to pierwsza w Polsce i trzecia w Europie fabryka
tego ekologicznego materiału konstrukcyjnego, na który
popyt na świecie wciąż przewyższa podaż. LVL, ze
względu na swe parametry techniczne, wynikające ze
sposobu skrawania i łączenia fornirów, jest idealnym budulcem zastępującym cegłę czy beton.
Wzniesienie nowej fabryki LVL, jak i zwiększenie mocy

uruchomiono klasę kształcącą w dualnym systemie przyszłych techników technologów drewna. W 2016 roku zainicjowano także współpracę przedsiębiorstw i uczelni w
ramach Stowarzyszenia Centrum Drewna w Czarnej
Wodzie, które podejmuje liczne inicjatywy w celu rozwoju
nowoczesnego budownictwa drewnianego w Polsce.

65 LAT MINĘŁO …
Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnej Wodzie 13 maja
2017r. obchodziła jubileusz 65-lecia powstania, uroczystość połączona była z Powiatowymi obchodami Dnia
Strażaka.
Rozpoczęliśmy zbiórką na stadionie miejskim, potem Orkiestra Dęta OSP Pinczyn poprowadziła w takt muzyki
kolumnę marszową zaproszonych gości, delegacje strażaków z Powiatu Starogardzkiego oraz delegacje straża-
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Orkiestra Dęta OSP Pinczyn
Koło Gospodyń Wiejskich z Koteż
Środowiskowy Dom Samopomocy „Radośni” z Kalisk
Aleksandra Wegner z Czarnej Wody
Bardzo dziękujemy wszystkim za przybycie i uświetnienie swoją obecnością naszej uroczystości, dziękujemy za miłe słowa, i za to, że zawsze możemy liczyć
na wsparcie.
M. Solecka

Sukces OSP Czarna Woda

ków z zaprzyjaźnionych jednostek, jak: OSP Złe Mięso, OSP
Linia, OSP Mieroszyno do Kościoła Parafialnego na uroczystą mszę świętą, którą poprowadził proboszcz ks.kan. Roman Bruski.
Po przemarszu kolumny z powrotem na stadion i zajęciu
miejsc zgodnie z ceremoniałem został odegrany hymn państwowy i wciągnięta flaga na maszt. Następnie burmistrz Arkadiusz Gliniecki jako gospodarz gminy powitał zaproszonych gości między innymi: Wicemarszałka Sejmiku Wojewódzkiego Dh Krzysztofa Trawickiego, Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Gdańsku Dh Zygmunta Tomczonka, Wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w
Gdańsk Dh Józefa Czapiewskiego, Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego w Starogardzie Gd. Dh Wiesława Wrzesińskiego, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży
Pożarnej w Starogardzie Gd. st.bryg. Zbigniewa Kamińskiego, włodarzy gmin z powiatu starogardzkiego.

W sobotę 17 czerwca 2017 r. w Skarszewach odbyły
się Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Starogardzkiego.
Naszą gminę reprezentowały w zawodach dwie drużyny żeńska i męska Ochotniczej Straży Pożarnej w
Czarnej Wodzie. Równocześnie odbyły się Mistrzostwa Ratownictwa Medycznego w których również
wzięła udział drużyna naszego OSP.
Wielki sukces odniosła żeńska drużyna osiągając najlepsze wyniki w obydwóch konkurencjach sztafeta
pożarnicza 7×50 oraz ćwiczenie bojowe zajmując tym
samym zaszczytne I miejsce w klasyfikacji ogólnej.
Natomiast męska ekipa zajęła III miejsce w klasyfikacji ogólnej.
Drużyny otrzymały pamiątkowe puchary i dyplomy
oraz elementy wyposażenia strażackiego, które zasilą
czarnowodzką jednostkę.

Po powitaniu został przedstawiony przez druhny z naszej
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej rys historyczny naszej
jednostki OSP. Następnym punktem uroczystości było wręczenie medali i odznaczeń, zostali honorowani:
Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa
Dh Barbara Zielińska, Dh Sebastian Grzenkowski, Dh
Krzysztof Gnaciński
Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa
Dh Magdalena Gornowicz
Odznakami Wzorowego Strażaka
Dh Anna Gnacińska Dh Jakub Stępniewski Dh Radosław
Kropidłowski
Pamiątkowymi tabliczkami i dyplomami podziękowaliśmy naszym gościom, jednostkom z powiatu jak i przyjaciołom, którzy zawsze nas chętnie wspierają i pomagają. Następnie goście i delegaci OSP złożyli życzenia i listy gratulacyjne, które
odbierali w imieniu członków OSP Prezes Waldemar Kropidłowski i Naczelnik Marlena Solecka. Na zakończenie jubileusz uświetniły występy zespołów artystycznych.

Drużyna ratownictwa medycznego zajęła po wykonaniu czterech zadań ogólnie V miejsce. Sukces ten nie
byłby możliwy bez wysokiego zaangażowania w ćwiczenia wszystkich członków drużyn.
Waldemar Kropidłowski
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Dwa zwycięstwa na koniec sezonu
2016/2017
W ostatnich dwóch kolejkach rozgrywek A-klasy Wda
Czarna Woda wywalczyła 6 punktów zapewniając sobie
tym samym utrzymanie w grupie. W poprzednim meczu
ligowym wygraliśmy z drużyną Czarnych Piece, natomiast w ostatnim spotkaniu bez większych problemów pokonaliśmy przed własną publicznością Czarnych Ostrowite.

Grand Prix Czarnej Wody 2016/2017
W dniu 26.05.2017 odbyło się uroczyste zakończenie
Grand Prix Czarnej Wody 2016/2017 w brydżu sportowym wraz z turniejem. W skład cyklu wchodziło 16 turniejów, w tym: 2 turnieje indywidualne i 14 turniejów na
zapis maksymalny. Do klasyfikacji brano pod uwagę
dziesięć najlepszych wyników.
W sezonie rozgrywkowym uczestniczyło 43 zawodników, w tym 7 pań. Byli to zawodnicy z Koszalina, Skarszew, Starogardu Gdańskiego, Kolincza, Starej Kiszewy, Wdzydz, Borzechowa i Czarnej Wody.
Każdy ze sklasyfikowanych zawodników otrzymał nagrodę, a pierwsza trójka otrzymała puchary z rąk Sekretarza Czarnej Wody Romana Sikory.
Sponsorami nagród byli: UM Czarna Woda, oraz firmy: „Steico” Sp. z o.o. z Czarnkowa, ”CDW” Sp. z o.o. z
Poznania, „Sezam” Sp. z o.o. z Wrześni, „Sendom domy drewniane Seweryn Mazur” ze Starej Kiszewy, Senko z Kosowa oraz Restauracja „Kociewska” z Czarnej
Wody.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wspierali nas w
trakcie całego sezonu. Mamy nadzieję, że nasze wysokie
wygrane staną się codziennością w sezonie 2017/2018.
06.2017 r. Czarni Piece – Wda Czarna Woda 0:5 (0:3)
bramki:
1 – Paweł Rybacki (asysta: Kamil Solecki)
2 – Paweł Rybacki (asysta: Patryk Dorau)
3- Patryk Gaszkowski (rzut wolny)
4- Krzysztof Sztormowski (asysta: Miłosz Główczewski)
5 – Patryk Dorau (rzut karny)
06.2017 r. Wda Czarna Woda – Czarni Ostrowite 7:1
(3:0)
bramki:
1 – Patryk Dorau (asysta: Klaudiusz Burczyk)
2 – Patryk Dorau (asysta: Błażej Birna)
3 – Paweł Rybacki
4 – Błażej Birna
5 – Mateusz Wittstock (asysta: Patryk Gaszkowski)
6 – Patryk Gaszkowski (asysta: Klaudiusz Burczyk)
7 – Paweł Rybacki (rzut wolny)
Opracowanie: Wda Czarna Woda

Poniżej ostateczny ranking GP Czarnej Wody
2016/2017:
1
Wegner Romuald
143
2
Wegner Roland
142
3
Miecznikowska Barbara 123,5
4
Tisler Hanna
121
5
Ligman Bohdan
119
6
Panglisz Wojciech
108
7
Ronowski Roman
107
8
Ugowski Jerzy
106,5
9
Surmacz Justyna
96
10
Surmacz Stanisław
93
Ostatni turniej nie klasyfikowany do Grad Prix wygrała
para Wegner Roland i Wegner Romuald (Czarna Woda) . Drugie miejsce zajęli Kędzierski Bogdan i Kania
Mirosław (Czarna Woda), a trzecie miejsce również para z Czarnej Wody Mrozek Mirosława i Bartoszewicz
Andrzej.
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Kolejny cykl turniejów 2016/2017 odbędzie się w ostatni
piątek września tj. 29.09.2017 r. Serdecznie zapraszamy.
Organizatorzy

Dzień Dziecka na stadionie
W czwartek 1 czerwca na stadionie w Czarnej Wodzie
obchodziliśmy Dzień Dziecka. Impreza rozpoczęła się
zrobieniem wspólnego zdjęcia z lotu ptaka, w którym
wzięli udział wszyscy uczestnicy imprezy. Następnym
punktem spotkania był emocjonujący mecz Nauczyciele
vs Kulturalnia. Zawodnicy grali o Puchar Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Dzieci z zaciekawieniem przyglądały się sportowej rywalizacji obu drużyn i
wraz z maskotką-piłkarzem kibicowały swoim faworytom.
Po ciężkich zmaganiach mecz zakończył się wynikiem 2:0
dla Nauczycieli.
Po piłkarskich rozgrywkach organizatorów rozpoczęła się
olimpiada dla dzieci, w której rozegrano 10 konkurencji
między innymi: skok w dal, bieg na 400 metrów, skoki na
skakance, rzut piłeczką palantową. Każdy uczestnik znalazł coś dla siebie i miał możliwość zdobycia nagrody.
W imprezie wzięły udział także dzieci z przedszkola, dla
których były przygotowane różne atrakcje i słodkie niespodzianki. Podczas całego spotkania dzieci mogły do wli

bawić się na zamkach dmuchanych, które jak zwykle cieszyłu się dużym zainteresowaniem. Dzień Dziecka był dla
wszystkich, małych i dużych dniem pełnym radości,
uśmiechu i wspaniałej sportowej zabawy. Dziękujemy
wszystkim, którzy przyłączyli się do organizacji tego wydarzenia: strażakom, zawodnikom, którzy brali udział w
meczu oraz nauczycielom.
Organizatorami Dnia Dziecka byli:
- Zespół Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie
- Świetlica Miejska „Kulturalnia”
J.Gwizdała

Koncert piosenki francuskiej
Dnia 19. maja 2017 w Karczmie Ostoja odbył się „
Koncert piosenki francuskiej i nie tylko” w wykonaniu
Elżbiety, Joanny i Grzegorza Piskorskich. Artyści z Starogardu Gdańskiego zaprezentowali słuchaczom utwory
Edith Piaf, Dalidy ,Joe Dassin , Mireille Mathieu, Miny
Mazzini, Cohena i własne, autorskie utwory pochodzące z płyty „Nadzieja”, na której znajdują się ich autorskie interpretacje muzyczne poezji Jana Pawła II.

Artyści występują na co dzień w zespole Familia HP
oraz realizują projekty indywidualne. Ten piątkowy, wiosenny wieczór na długo pozostanie w pamięci mieszkańców Czarnej Wody. Muzyczna podróż przez historię
piosenki francuskiej wyśpiewana przez charyzmatycznych artystów dostarczyła nam wielu wzruszeń oraz doskonałej zabawy. Na koncert przyszło wielu mieszkańców Czarnej Wody, od dzieci, które słyszały takie utwory jak „Parole parole” zapewne pierwszy raz w życiu po
osoby starsze, które pamiętają piosenki prezentowane
na koncercie z telewizyjnych Koncertów Życzeń i swojej
młodości.
Finałem koncertu była piosenka”Hallelujah” Leonarda
Cohena zaśpiewana przez panią Joannę Piskorską
oraz występ Grega Piskorskiego, który zagrał na
skrzypcach temat muzyczny z ścieżki dźwiękowej filmu „Piraci z Karaibów” oraz „Toccatę i fugę d-mol” Jana
Sebastiana Bacha w rockowej aranżacji.
Dziękujemy sponsorom za wsparcie, panu Michałowi
Ostoja-Lniskiemu za ugoszczenie artystów i słuchaczy
w klimatycznych wnętrzach Karczmy Ostoja, mieszkańcom Czarnej Wody i okolic za liczny udział w koncercie.
Przede wszystkim dziękujemy państwu Elżbiecie, Joannie i Gregowi Piskorskim za wspaniały koncert.
Kinga Germaniuk
Zdjęcia Kazimierz Ciepliński
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Dzień Konia w Hucie Kalnej
2 maja już po raz piętnasty w Hucie Kalnej odbyła się impreza z okazji Dnia Konia. Tradycyjnie rozpoczęła się
Mszą Świętą w intencji koni i jeźdźców. Po nabożeństwie
wręczone zostały nagrody w konkursach: plastycznym i
fotograficznym. Spośród 130 prac wyłoniono zwycięzców,
którzy otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez
sponsorów. Następnie rozpoczęły się wyścigi w powożeniu zaprzęgami konnymi im. Kazimierza Argasińskiego,
występ akordeonisty Pawła A. Nowaka, występy wokalistek z „Kulturalni”, pokaz husarii zaprezentowany przez
Chorągiew Husarską Województwa Kujawsko Pomorskiego oraz zawody w siodle. Tradycyjnie na zawody powożenia i w siodle przybyli zawodnicy z różnych miejscowości
m.in. z Malborka, Śliwic, Łęga, Linowca, Chełmna, Osia,
Tczewa i Świecia.

dzie Gd., Kornix Skarszewy, Bank Spółdzielczy w
Skórczu, Masarnia Herold Zblewo, Violetta i Zenon Konefka, Tadeusz Pudlis – były Prezes Pomorskiego
Związku Hodowców Koni, OSP Czarna Woda, OSP Huta Kalna i OSP Lubiki.
J.Gwizdała

Czarnowodzianie wśród najlepszych
biegaczy w województwie

Klasyfikacja
W kategorii powożenie zaprzęgami:
I miejsce – Zbigniew Sznajder Jeziorki
II miejsce – Dominik Morawski ZSR Bolesławowo
III miejsce – Tomasz Chabowski Łąg
W kategorii jazda w siodle:
I miejsce – Piotr Czyrkiewicz Turze
II miejsce – Julia Badziąg Malbork
III miejsce – Paulina Lipska Chełmno
Nagrodę specjalną za najoryginalniejszy strój otrzymała
Sylwia Kąkolewska z Łęga a za nietypowy zaprzęg Damian Prądzyński ze Śliwic, reprezentujący ZSR w Bolesławowie.

25 kwietnia w Człuchowie rozegrano Finały Wojewódzkie w Biegach Przełajowych. W najmłodszej kategorii
wiekowej (2006 i młodsi) wystartowało dwóch reprezentantów naszej szkoły. Wśród dziewcząt mogliśmy obserwować Lidię Łangowską natomiast w rywalizacji
chłopców Mikołaj Janikowski uplasował się w pierwszej
dwudziestce, udział w finale należy uznać za ogromny
sukces naszych podopiecznych, z którego wszyscy powinniśmy być (i jesteśmy) dumni. Serdecznie dziękujemy Lidce i Mikołajowi za wzorowe reprezentowanie naszej społeczności życząc jednocześnie kolejnych sportowych sukcesów w niedalekiej przyszłości.
Paweł Rybacki

VII edycja Zlotu nad Wdą
Zlot nad Wdą został mianowany najprężniej rozwijającą
się imprezą na Pomorzu! Trwająca 3 dni, impreza lata
przyciąga nie tylko miłośników jednośladów. Gorące
słońce, chłodna fala rzeki Wdy, ponad 10 hektarów tylko na wyłączność imprezy i ryczące maszyn, tak było w
pierwszy weekend lipca !
Obchody “Dnia Konia w Hucie Kalnej” odbywają się corocznie dzięki zaangażowaniu wielu wolontariuszy i sponsorów, którym serdecznie dziękujemy. Sponsorami imprezy byli: Gmina Czarna Woda, Miejska Biblioteka Publiczna w Czarnej Wodzie, Starostwo Powiatowe w Starogar-

Podczas VII Zlotu nad Wdą odbyły się konkurencje z
nagrodami, koncerty rockowe, parada motocyklowa,
wybory miss zamrożonego podkoszulka i inne atrakcje.
W tym roku zgrały gwiazdy polskiej sceny muzycznej
takie jak:
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nana jest z profilu stalowego, cynkowanego ogniowo i
malowanego farbami wysokiej jakości. Dostawcą urządzeń była firma „COMES” Sokołowscy Sp. J. z Szydłowca. Mamy nadzieję, że oba nowe urządzenia urozmaicą i uprzyjemnią najmłodszym spędzanie czasu wolnego na świeżym powietrzu.
Z. Baczyńska

Ruszył projekt Czarnowodzcy Tropiciele

– Podwórkowi Chuligani
– The Analogs
– KSU !
oraz 5 zespołów, które dopiero rozwijają swoje skrzydła:
Despontans, NaPięcie, One Future, Access Denied, Que
Pasa.
Nie zabrakło stoisk z pysznym, tanim jedzeniem i napojami. Nie obyło się bez stoisk z gadżetami motocyklowymi a
całodobowa opieka medyczna czuwała nad bezpieczeństwem uczestników ponad 300 uczestników zlotu.
Piotr Łangowski

Nowe urządzenia zabawowe na placu zabaw
przy ulicy Słowackiego

W czerwcu br. przeprowadzono prace rozbiórkowomontażowe na placu zabaw przy ulicy Słowackiego. Rozbiórce podlegał duży drewniany zestaw rekreacyjny, który
w wyniku wieloletniego, intensywnego użytkowania wymagał w ostatnich latach licznych napraw. Ponieważ stan
techniczny urządzenia nie gwarantował małym użytkownikom bezpieczeństwa, zapadła decyzja o jego usunięciu.
W miejsce starego urządzenia zamontowany został kolorowy, funkcjonalny, dwuwieżowy zestaw rekreacyjny zawierający elementy do wspinaczki i zjeżdżalnię. Obok zestawu zamontowana została dodatkowo niewielka ścianka linowa. Konstrukcja obu urządzeń zabawowych wyko-

Dnia 2. lipca 2017 na terenie gmin Czarna Woda i Kaliska odbył się Rodzinny Rajd Rowerowo – Pieszy. Była
to pierwsza z imprez zaplanowanych w ramach projektu „Czarnowodzcy Tropiciele” w ramach programu „
Działaj Lokalnie” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.
Po kilku deszczowych dniach pogoda pogoda poprawiła
się znacząco w niedzielę sprzyjała uczestnikom, którzy
pełni entuzjazmu pojawili się na starcie rajdu na czararnowodzkim stadionie miejskim. Rajd pieszy rozpoczął
się o godzinie 12:00, rowerowy – o 13:30. Uczestnicy
otrzymali mapki, na których zaznaczone były punkty
kontrolne, na których wolontariusze stawiali na mapach
uczestników pieczątki. Ostatni punkt kontrolny umiejscowiony był w Ośrodku Rozwoju i Integracji Sołectwa
Kaliska w Bartlu Wielkim, który przed laty pełnił funkcję
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bazy czarnowodzkich drużyn harcerskich.
Dla wielu dorosłych uczestników rajd był sentymantalną
podróżą w przeszłość, dla dzieci – pierwszą poważną wyprawą rowerową. Na miejscu na uczestników czekały dyplomy, nagrody, a także grill z kiełbaskami, ciasto, kawa i
herbata. Dzieci mogły spróbować swoich sił w rodzinnym
biegu w workach i w rzucie piłeczkami do celu.
Oprawę muzyczną zapewnił pan Piotr Błaszak, któremu
serdecznie dziękujemy. Dziękujemy również wolontariuszom, którzy pomogli w organizacji imprezy. Dziękujemy
wszystkim uczestnikom za udział w rajdzie, za pozytywną
energię i zaangażowanie. Dzięki Wam Bartel Wielki stał
się w niedzielne popołudnie rodzinnym miejscem integrującym pokolenia.
Zapraszamy do udziału w kolejnych inicjatywach Stowarzyszenia Miłośników Czarnej Wody, w szczególności do
udziału w projekcie Czarnowodzcy Tropiciele.
Więcej Zdjęć na https://www.facebook.com/S.M.
CzarnejWody/
Kinga Germaniuk
Zdjęcia Paweł Rybacki

Konkurs “PRZYRODA WOKÓŁ NAS”
I. Warunki przystąpienia do konkursu:
1.Fotografie konkursowe należy złożyć w bibliotece lub
nadesłać na adres Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Starogardzka 13, 83-262 Czarna Woda, oznaczając godłem, w
terminie do dnia 31 sierpnia 2017 r. włącznie.
2.Wymagany format fotografii 13 x 18cm lub większy

zgłaszającego, w tym galerii internetowych.
d) wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, – Ustawa o ochronie danych
osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133,
poz. 833, z późniejszymi zmianami.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszystkich nadesłanych fotografii
w publikacjach związanych z konkursem oraz w innych
celach promocyjno-reklamowych.
3. Nadesłane fotografie przechodzą na własność Organizatora, który ma prawo do nieodpłatnego wykorzystania ich na wybranych przez siebie polach eksploatacji w
nieograniczonym zakresie.
4. Fotografie zgłoszone do Konkursu mogą zostać
umieszczone na stronie internetowej miasta Czarna
Woda: www.czarna-woda.pl
5. Prace zostaną ocenione przez Jury.
6. Fotografie bez upoważnienia do wykorzystania i bez
danych osoby nadsyłającej (w tym dane kontaktowe)
nie będą brały udziału w Konkursie.
Ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród oraz
otwarcie wystawy pokonkursowej nastąpi w czwartek
7 września 2017r. o godz. 17.00. w “Wystawie Przyrody Borów Tucholskich i Doliny Rzeki Wdy” w Czarnej
Wodzie, ul. Starogardzka 5.

3.Prace będą oceniane oddzielnie w kategorii fotografii
kolorowej i czarno – białej (max 3 fotografie) oraz fotografii pojedynczej (max 3 fotografie) i zestawu zdjęć (max do
4 fotografii kolejno ponumerowanych).

Prace przekazane na konkurs pozostaną jako ekspozycja na okres jednego roku.

II. Zasady uczestnictwa w konkursie
1. Uczestnik konkursu, wysyłając pracę do Konkursu,
oświadcza, że:
a) posiada pełnię praw autorskich do fotografii i przenosi
je na Organizatora w zakresie niezbędnym do jego publikacji i/lub innego rozpowszechniania,
b) przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na
rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z dn. 23 lutego 1994 r)., w tym w
szczególności w zakresie wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronach
internetowych Organizatora oraz we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu;
c) zdjęcia nie były uprzednio nigdzie publikowane, przy
czym zastrzeżenie to nie obejmuje prywatnych galerii

28 lipca – koncert zespołu Drachels na „kajakarni"
5 sierpnia – „VII Mistrzostwa Grillowania na Kociewiu” – stadion miejski w programie m.in.: konkurs grillowania o tytuł MISTRZA GRILLA NA KOCIEWIU 2017,
pokaz grillowania potraw dla rodziny z Qulinarna.com,
występ kabaretu OT.TO, zabawa taneczna z zespołem
Dwa plus Dwa, strefa dla dzieci
19 sierpnia – Festyn dożynkowy w Hucie Kalnej na placu przy OSP - w programie animacje dla dzieci, konkurs
na wieniec dożynkowy oraz zabawa taneczna z zespołem The Spontans
26 sierpnia – Festyn miejsko-parafialny na placu przy
kościele - w programie m.in.: zabawy dla dzieci, konkursy, loteria fantowa z nagrodami, występ zespołu
Never Mind, zabawa z wodzirejką Barbarą Dowbor.
J.Gwizdała

Imprezy plenerowe w okresie wakacyjnym

