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To już 25 lat gminy Czarna Woda
Dwadzieścia pięć lat Czarna Woda funkcjonuje jako samodzielna gmina.
Zabiegi wokół wydzielenia z Gminy Kaliska samodzielnej Gminy - Czarna
Woda i nadanie jej statusu miasta, Urząd Rady Ministrów uznał za słuszne
19 grudnia 1992 roku. Prezes Rady Ministrów Pani Hanna Suchocka
podpisała rozporządzenie w sprawie utworzenia, zmiany granic i ustalenia
siedzib gmin w niektórych województwach oraz nadania gminie statusu
miasta. W tym rozporządzeniu wchodzącym w życie z dniem 1.01.1993 roku
§ 4 ma brzmienie:
”W województwie gdańskim:
1) tworzy się gminę Czarna Woda z siedzibą władz w Czarnej
Wodzie. W skład gminy wchodzi obszar wsi Czarna Woda oraz część wsi
Lubiki o powierzchni 3.88 ha z gminy Kaliska...
4) gminie Czarna Woda nadaje się status miasta”.
Pod koniec lat pięćdziesiątych i przez całe lata sześćdziesiąte mieliśmy już
Osiedlową Radę Narodową, która funkcjonowała z powodzeniem.
Utworzenie gminy Kaliska spowodowało, że Czarna Woda stała się wsią
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sołecką. Taki rozwój wypadków był nienaturalny dla
miejscowości, która była kolebką przemysłu i
nowoczesnego przetwórstwa drewna w Polsce.
Mieszkańcy dopominali się więc o samodzielność
administracyjną, podejmowano kolejne starania, aż do
skutku. W programie działania Komitetu Obywatelskiego
w roku 1989 jest zdanie ”Trzeba rozważyć odtworzenie
istniejącej w latach sześćdziesiątych Osiedlowej Rady
Narodowej lub zabiegać o przyznanie Czarnej Wodzie
praw miejskich ”. Zabiegali o to czarnowodzcy radni
zasiadający w Radzie Gminy Kaliska: Elżbieta Buca,
Henryk Baczyński, Stanisław Główczewski, Andrzej
Grzyb, Stefan Krajnik, Edmund Reszka oraz Sylweriusz
Szatkowski.
Przez dwa lata zasięgali opinii mieszkańców,
podejmowali uchwały, przygotowywali kolejne dokumenty,
aż do pozytywnego efektu. Czarnowodzianie z pewnością
pamiętają głosowania podczas zebrań wiejskich, na
których dwukrotnie, prawie jednomyślnie, podjęto uchwały
o utworzeniu gminy i miasta, a następnie referendum z 97
% frekwencją.
W dniu utworzenia Gmina Miejska Czarna Woda liczyła
2743 mieszkańców. Dziś,
po 25 latach, wraz z
sołectwami Lubiki i Huta Kalna liczba mieszkańców
wynosi 3299.

Fakt usamodzielnienia się administracyjnego w
rzeczywistości samorządowej wyzwolił pokłady sił i chęci
działania na rzecz naszego miasta. Przykładów jest wiele:
- zawiązał się Społeczny Komitet Ciepłownictwa, który
prowadził budowę ciepłociągu dla części miasta o
charakterze zabudowy jednorodzinnej,
- pracował intensywnie Społeczny Komitet Telefonizacji,
- powstało Ognisko Muzyczne,
- powstała Biblioteka Miejska,
- powstał Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej,
- powstał Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- uruchomiono świetlicę socjolerapeutyczną w salkach
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katechetycznych,
- powstał Komisariat Policji,
- powstały placówki bankowe,
- zorganizowano Stałą Wystawę Borów Tucholskich i
Doliny Rzeki Wdy
- zainicjowano działanie apteki,
- uruchomiono targowisko,
- rozbudowano szkołę podstawową i ośrodek zdrowia
- w szkole podst awowej
powst ał
gabi net
stomatologiczny,
- również w szkole podstawowej reaktywowano
funkcjonowanie kółek zajęć pozalekcyjnych;
plastycznego, matematycznego, fizycznego,
chemicznego, komputerowego i zorganizowano zajęcia
rzeźbiarskie,
- powstała szkoła średnia w skład której wchodziły:
Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Technikum Przemysłu
Drzewnego i Wieczorowe Technikum Mechaniczne dla
Pracujących,
- w dziedzinie sportu prężnie działały sekcje; piłki
nożnej, tenisa stołowego, szachowa, brydżowa oraz
żeglarska,
- powstała wypożyczalnia kajaków,
- uruchomiono automatyczną kręgielnię,
- zorganizowano galerię sztuki (w kaplicy kościelnej) w
której wystawiane były dzieła artystów plastyków
liczących się w reprezentowanych dziedzinach,
- działały dwa chóry odnoszące sukcesy krajowe i
zagraniczne,
Dowodem na to, że korzystna zmiana naszej sytuacji
była zauważalna z zewnątrz, było dążenie do
przyłączenia się dwóch sąsiadujących z miastem
sołectw z Gminy Kaliska, Lubik i Huty Kalnej,
uwieńczone sukcesem z dniem 1.01.1995 roku. I w ten
sposób z najmniejszego miasta na Pomorzu Gdańskim
staliśmy się siódmym co do wielkości (obszarowo)
miastem w województwie. O atrakcyjności naszej gminy
ocenianej w sposób statystyczny niech świadczy fakt, że
ok. 80% powierzchni zajmują tereny zielone, w tym 55 %
lasy. Od 1 stycznia 2014 roku gmina zmieniła status z
gminy miejskiej na gminę miejsko - wiejską, w wyniku
czego obszar miasta obejmuje teraz tylko część terenu
gminy.
W roku 1994 nawiązaliśmy współpracę w zakresie
szkoleń językowych i komputerowych z grupą ABF Tra i
Polen ze szwedzkiej gminy Tidaholm. Współpraca trwała
do 2003. Skorzystało z niej wielu mieszkańców Czarnej
Wody. Istotnym partnerem tej owocnej współpracy był
Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ Solidarność. Projekt
został zakończony po dziewięciu latach współpracy,
pomimo faktu, że był planowany przez stronę szwedzką
na trzy lata.
Powodem zakończenia była decyzja
Centrum Olofa Palmego o zmianie polityki działania w
zakresie krajów rekomendowanych do współpracy przez
stronę szwedzką.
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z trzydziestoletnią tradycją. Popularność w Europie
uzyskali muzycy wywodzący się z Czarnej Wody. Nie
brakuje osób z sukcesami w rzeźbiarstwie i
malarstwie. Powstała prywatna galeria sztuki.
Wiele działań w dziedzinie kultury organizuje Miejska
Biblioteka Publiczna im. Romana Landowskiego oraz
świetlica miejska „Kulturalnia”. Istotnym partnerem w
działaniach z zakresu kultury jest młodzież z Zespołu
Szkół Publicznych i zaangażowani w tą działalność
nauczyciele. Prowadzona jest nauka gry na
instrumentach muzycznych i śpiewu.

W latach 1995 – 2007 Gmina Miejska Czarna Woda
współpracowała z duńską gminą Sydfalster wymieniając
doświadczenia samorządowe, zespoły artystyczne, grupy
młodzieżowe i sportowe. W roku 1997 zorganizowano Dni
Kultury Polsko Duńskiej. Wymiana grup młodzieżowych
trwała przez 10 lat. Współpracę wypowiedzieli Duńczycy, ze
względu na skutki reformy administracji w wyniku której, w
2007 roku gmina Sydfaldter straciła samodzielność i została
włączona w skład nowo powstałej gminy Guldborgsund.
Wiele działań zainicjowanych w pierwszych latach
funkcjonowania miasta jest z powodzeniem kontynuowane.
Są to: konkurs fotograficzny „Przyroda wokół nas”, biesiady
literackie, spotkania z aniołami. koncerty kolęd, mistrzostwa
Czarnej Wody w pływaniu i piłce plażowej. Grand Prix
Czarnej Wody w brydżu sportowym, turnieje tenisa
stołowego, turnieje piłki nożnej i piłki ręcznej, zawody
wędkarskie dla dorosłych, dzieci i młodzieży, konkurs wiedzy
pożarniczej dla dzieci i młodzieży, dożynki gminne, Dzień
Konia w Hucie Kalnej, koncerty w kościele parafialnym w
Czarnej Wodzie. Nowymi cyklicznymi imprezami
zapoczątkowanymi w 2011 roku są Mistrzostwa Kociewia w
Grillowaniu oraz organizowany przez grupę motocyklistów
Zlot motocyklowy nad Wdą.
W sporcie Mieszkańcy Czarnej Wody odnosili sukcesy na
mistrzostwach Polski w kajak polo, kręglach i żeglarstwie.
Żeglarze sięgnęli również po puchary w mistrzostwach
Europy i Świata, a ciężarowiec i strongman zdobywał laury w
mistrzostwach Polski, Europy i Świata. Mamy ponad
czterdziestoletnią tradycje w piłce nożnej. Sukcesy zaczyna
odnosić reaktywowana w 2011 roku drużyna piłkarska KS
Wda. Od wielu lat prężnie działa koło wędkarskie nr 52 oraz
koło brydżowe. W roku 2006 zakończyło działalność
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Wda, które przez
czterdzieści lat było kolebką wielu dziedzin sportu w Czarnej
Wodzie.
W dziedzinie kultury możemy się poszczycić sukcesami
czarnowodzkich literatów oraz sukcesami chóru Cor Matris

Działają organizacje pozarządowe: Ochotnicza Straż
Pożarna, Związek Harcerstwa Polskiego, Uczniowski
Klub Sportowy Wda, Klub Sportowy Wda, Jacht Klub
WDA, Kolo Strzeleckie LOK, Koło Emerytów i
Rencistów, Polski Związek Wędkarski – Koło nr 52,
Związek Solidarności Polskich Kombatantów im.
Henryka Szumana, Towarzystwo Przyjaciół Czarnej
W ody, Stowarzyszenie Producentów Płyt
Drewnopochodnych w Polsce, Stowarzyszenie
Centrum Drewna.
W Czarnej Wodzie działa ok. 150 podmiotów.
Gospodarczych. Największym producentem jest
zakład płyt pilśniowych STEICO. Od 60-ciu lat
funkcjonuje Ośrodek Badawczo Rozwojowy
Przemysłu Płyt Drewnopochodnych prowadzący
badania oraz świadczący usługi dla przemysłu
drzewnego.
Najważniejsze zrealizowane zadania w zakresie
infrastruktury to budowa kanalizacji sanitarnej,
budowa sieci wodociągowej na terenie sołectw Lubiki
i Huta Kalna, telefonizacja gminy, budowa budynku
socjalnego, budowa ciepłociągu, rozbudowa ośrodka
zdrowia, rozbudowa szkoły podstawowej, budowa
kotlowni, budowa boiska wielofunkcyjnego, remont
przedszkola oraz utwardzenie kilku ulic
i
modernizacja chodników. W ostatnich latach dzięki
staraniom samorządu udało się dla części terenów
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przemysłowych uzyskać status specjalnej strefy
ekonomicznej co zaowocowało rozbudową firmy STEICO
docenioną w skali województwa. Nowoczesny budynek
Szkoły Ponadgimnazjalnej to też efekt działania tej firmy
we współpracy z samorządem.
W związku z widocznym rozwojem gminy przybyło też
nowoczesnych obiektów handlowych.
Przez 25 lat udało się zrobić sporo, ale dużo zostało
jeszcze do zrobienia. Instytucje samorządowe, które
powstały po usamodzielnieniu się Czarnej Wody są
potrzebne i mają za zadania ułatwiać życie mieszkańcom.
Główną wartością miasta nie są jednak instytucje i
obiekty, wodociąg czy kanalizacja, tą wartością są ludzie
i ich chęć zmiany rzeczywistości oraz zaangażowanie w
rozwój i poprawę warunków życia. Rozwój gminy zależy
głównie od kreatywności i zaangażowania mieszkańców.
Przykłady tej tezy możemy znaleźć tuż obok siebie.
Wystarczy spojrzeć na osoby zaangażowane w działania
na polu kultury, sportu, turystyki, przedsiębiorczości czy
integracji społecznej.
Podziękowania należą się wszystkim, którzy swój czas,
wiedzę oraz umiejętności angażowali i nadal angażują na
rzecz rozwoju naszej gminy. W tej grupie są Radni Rady
Miejskiej. W okresie 25 lat radnymi było ponad 100 osób.
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przestrzeni miasta, uwzględniającymi potrzeby osób
starszych i osób z niepełnosprawnościami z
zastosowaniem koncepcji projektowania uniwersalnego
(przez Katedrę Technicznych Podstaw Projektowania
Architektonicznego, Wydział Architektury PG).
Spotkanie miało charakter roboczy, podczas którego
burmistrz,
Arkadiusz Gliniecki, oprowadził grupę
studentów i nauczycieli akademickich po Czarnej
Wodzie, objaśniając historię i obecną sytuację miasta
oraz przedstawiając możliwe drogi rozwoju.
Szczególnym czynnikiem, który wpłynąłby na zmianę
dotychczasowego f unkcjonowania i
układu
przestrzennego miasta, byłaby budowa nowego
przystanku kolejowego w centrum o co starają się
władze miasta. Jednak realizacja tego planu jest
uzależniona od decyzji PKP. Mogłoby się przyczynić to
do wykształcenia współczesnego centrum miasta („
rynku”) i stworzenia nowej koncepcji rekreacji oraz
turystyki kulturowej, oryginalnie i atrakcyjnie włączającą
Czarną Wodę w przebiegające przez nią szlaki
turystyczne Interdyscyplinarny charakter projektu wiąże
się ze zróżnicowanymi obszarami opracowania, od
koncepcji architektoniczno-artystycznych po działania
animujące kulturę.

Za funkcjonowania miasta i jego rozwój w ciągu 25 lat
odpowiadali burmistrzowie: Andrzej Grzyb - od 1993 roku
do grudnia 1998 roku, Jan Grzonka – od stycznia 1999 r.
do grudnia 2010 r. Od grudnia 2010 roku stanowisko to
piastuje Arkadiusz Gliniecki.
Roman Sikora

„Slow City. Projekt studialny kształtowania
przestrzeni publicznych w Czarnej Wodzie”
W Czarnej Wodzie, 14 listopada, odbyło się spotkanie
inaugurujące projekt badawczy pn. „Slow City. Projekt
studialny kształtowania przestrzeni publicznych w
Czarnej Wodzie”.
Projekt będzie realizowany w porozumieniu pomiędzy
Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gminą Czarna
Woda i Politechniką Gdańską. Głównym celem projektu
jest zbadanie możliwości kształtowania przestrzeni
publicznych w Czarnej Wodzie, przez opracowanie
studialnych projektów architektonicznych i artystycznych.
Studialne koncepcje projektowe zostaną przetestowane
w warunkach tzw. wirtualnej rzeczywistości (przez
Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej,
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG),
przed ewentualnym wdrożeniem ich w rzeczywistości.
Dodatkowo, zostanie przygotowana ocena przestrzeni
publicznych w Czarnej Wodzie, przez opracowanie
audytu dostępności wraz z kierunkami zmian w

W tym nowym, ambitnym przedsięwzięciu, udział biorą
wszystkie wydziały ASP, reprezentowane przez
następujące pracownie i jednostki: Animację Kultury,
Pracownię Sztuki w Przestrzeni Publicznej, Pracownię
Sztuki Włókna, Pracownię Komunikacji Wizualnej,
Pracownię Projektowania Produktu Przemysłowego,
Pracownię Projektowania Ergonomicznego, Pracownię
Projektowania i Organizacji Przestrzeni oraz Pracownię
Architektury Pasywnej.
Projekt będzie realizowany etapami. Pierwszy,
wielowariantowy etap projektu, zakończy się na
początku lutego 2018r. i zostanie zaprezentowany
przedstawicielom władz Czarnej Wody. W drodze
dyskusji i ustaleń, zostanie wyłoniona koncepcja do
dalszego opracowania. Zakończenie tego etapu
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projektu przewidziano na czerwiec 2018, kiedy efekty
wykonanych prac zostaną zaprezentowane mieszkańcom
w formie wystawy i prezentacji w przestrzeni wirtualnej.
Prof. ASP dr hab., inż. arch. Iwona Dzierżko-Bukal
Pracownia Architektury Pasywnej
Wydział Architektury i Wzornictwa
Fot. Dr Tomasz Kwiatkowski

Zakończenie robót przy ulicy Mickiewicza
Zakończone zostały roboty budowlane polegające na:
„Rozbudowie drogi gminnej – ul. Mickiewicza w
miejscowości Czarna Woda wraz z budową sieci
kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia
drogowego.” Wynikiem tych prac jest zdecydowana
poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów,
szczególnie dzieci uczęszczających do szkoły
podstawowej. Całkowity koszt robót to 760 tysięcy zł.

sołectwo Lubiki przeznaczając środki w wysokości
10.100 zł. Następnie zakupiono pozostałe materiały za
kwotę 7.113 zł, wykonano dokumentację i zlecono
firmie Andrzej Tworek Roboty Ziemne i Drogowe z
Borzechowa wykonanie inwestycji, za kwotę 20.000 zl
Zakres obejmował m.in.:
- rozebranie istniejącej nawierzchni z krawędziami
- wykonanie korytowania pod warstwy konstrukcyjne
nowego wjazdu
- wykonanie podbudowy pod wjazd z tłucznia łamanego
- wykonanie podbudowy pod wjazd z podsypki
cementowo-piaskowej
- ustawienie obrzeży betonowych z ławami i oporem
- wykonanie nawierzchni wjazdu z kostki betonowej

Ulica Kwiatowa

Zakres obejmował m.in. wykonanie:
- ciągu pieszo-rowerowego
- zjazdów
- zatoki autobusowej
- parkingu
- oświetlenia
- kanalizacji deszczowej
Zdanie realizowała firma Roboty Ziemne i Drogowe
Andrzej Tworek.

Zakończenie robót w Hucie Kalnej
Zakończono roboty budowlane polegające na:
„Wykonaniu wjazdu przy Kościele Parafialnym w Hucie
Kalnej”
Z propozycją utwardzenie terenu przy kościele w Hucie
Kalnej wystąpiła w 2016 roku Rada Sołecka. W ramach
Funduszu Sołeckiego zakupiono materiały budowlane za
kwotę 10.085 zł. Do tej inicjatywy w 2017 roku dołączyło

20 listopada 2017 r. zakończyły się roboty budowlane
polegające na: „Budowie chodnika wzdłuż ul. Kwiatowej
w Czarnej Wodzie” na długości ok 90 m.
Julita Cygert prowadząca firmę Przedsiębiorstwo
Handlowo Usługowe Cygert Julita wygrała przetarg na
wykonanie w/w inwestycji.
Koszt przedsięwzięcia
to: 29.700 zł brutto.
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Remont chodnika przy ul. Mostowej
i ul. Słowackiego w Czarnej Wodzie.
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„Mobilność kadry edukacji szkolnej”
Przedszkole w Czarnej Wodzie realizuje projekt „
Mobilność kadry edukacji szkolnej”, w ramach
programu „Erasmus +” sektor Edukacja szkolna.
Dofinansowanie wniosku zostało przyznane ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, Program
Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PO WER.
Projekt ma na celu wzrost jakości pracy placówki
poprzez udział jej pracowników w mobilnościach
zagranicznych, takich jak: kursy i szkolenia, w trakcie
których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe.
Wyjazd szkoleniowy miał miejsce w dniach od
18.06.2017r. do 30.06.2017r. Trzy nauczycielki z
naszego przedszkola: Magdalena Łangowska, Marta
Kowalska oraz Natalia Neumann wzięły udział w

Wykonano remont chodników przy przy ulicy Mostowej i
ulicy Słowackiego. Julita Cygert prowadząca firmę
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Cygert Julita w
drodze przetargu wygrała wykonanie w/w inwestycji.
Roboty zakończono 22.11.2017 r.
Koszt przedsięwzięcia to: 12.499,60 zł brutto.

Parking przy przedszkolu

We wrześniu br. powiększono i utwardzono teren przy
Przedszkolu. Powstał parking, który ogromnie ułatwił
komunikację oraz parkowanie wszystkich wjeżdżających
kierowców – rodziców i opiekunów przywożących dzieci
do przedszkola. Pracownicy również zyskali swobodne
miejsce do parkowania. Teren został także ogrodzony.
Koszt inwestycji wyniósł 14.950 zł.
Prace wykonywali:
firma POZORSKI S. C. oraz firma ROBOTY ZIEMNE I
DROGOWE ANDRZEJ TWOREK.

projekcie, aby doskonalić wiedzę z zakresu języka
angielskiego. Odbywało się to w stolicy Irlandii,
Dublinie, na uczelni Trinity College.
Podczas kursu zapoznały się ze specyfiką kultury,
kulinariami, zabytkami, muzyką irlandzką oraz nabyły
nowe doświadczenia w ramach zakresu metodyk
nauczania. Nauczycielki uzyskały certyfikat „English for
Teachers na poziomie A2,B1”.
Zdobyte doświadczenie i nabyte kompetencje będą
przekazywać przedszkolakom, ich rodzicom, jak i w
szerszym środowisku lokalnym, a także będą się dzielić
zdobytymi informacjami z kadrą pedagogiczną oraz
zachęcać do brania udziału w kolejnych mobilnościach
edukacyjnych, podkreślając walory i wartości tego typu
projektów.
Było to cenne doświadczenie, które ukazywało sposoby
i możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych w
celu podnoszenia swoich kompetencji, umiejętności i
wiedzy.
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Realizacja projektu wpływa na podniesienie kompetencji
językowych osób biorących w nim udział, a przede
wszystkim na wzbogacenie warsztatu pracy, metod,
środków, pomocy wykorzystywanych podczas zajęć z
dziećmi. Koszt projektu wyniósł 36.231 zł i był w całości
sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.

Program ,,UMIEM PŁYWAĆ”
Gmina Czarna Woda realizuje w naszej szkole program ,,
Umiem pływać”. Kolejna edycja programu jest skierowana
dla uczniów klas 3. szkoły podstawowej (rocznik 2009).
Liczba uczestników to aż 60. dzieci, które w dwóch
grupach, w poniedziałek i w czwartek, wyjeżdżają
autokarem pod opieką nauczycieli do AQUAPARKU w
Chojnicach. Zajęcia z dziećmi na basenie prowadzą
doświadczeni instruktorzy WOPR. Po wysokiej frekwencji
i widocznym zadowoleniu u dzieci i u rodziców
wnioskujemy, że program jest bardzo potrzebny i jest
również atrakcją od codzienności szkolnej. BARDZO
DZIĘKUJEMY.
Józef Milewski

Czarnowodzcy Tropiciele
Dnia 17. listopada w Karczmie Ostoja odbył się Koncert
finałowy kończący projekt Czarnowodzcy Tropiciele
realizowany przez Stowarzyszenie Miłośników Czarnej
Wody.
W klimatycznych wnętrzach Karczmy Ostoja
podsumowaliśmy minione sześć miesięcy, uczestnicy
warsztatów graficznych, wokalnych i Rodzinnej Gry
Terenowej zaprezentowali zdobyte umiejętności i
podzielili się swoimi wspomnieniami. Każdy z nich
odebrał dyplom i nagrody za udział w projekcie.
Zaprezentowano również kalendarz na rok 2018 z
pięknymi zdjęciami Czarnej Wody, Lubik i Huty Kalnej
wykonanymi przez panią Marię Ostoja-Lniską z
fragmentami wierszami pana Kazimierza Kujawskiego.
Chcielibyśmy raz jeszcze serdecznie podziękować
wszystkim, którzy pomogli nam w organizacji i
przeprowadzeniu projektu, wspierali nas materialnie,
rzeczowo, udzielali cennych rad i byli z nami, w
szczególności pani Agacie Hoduń, która przeprowadziła
warsztaty wokalne i przygotowała naszych wokalistów do
występu w Koncercie Finałowym; pani dyrektor Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Czarnej Wodzie Joannie Gwizdała
za zaproszenie nas do Kulturalni, gdzie ćwiczyli nasi
wokaliści, a rodziny spotkały się na warsztatach z szycia i
tworzyły Topograficzne Mapy Wspomnień; panu
dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnej
Wodzie Józefowi Milewskiemu za użyczenie pracowni
komputerowej i przeprowadzenie warsztatów graficznych,
panu Michałowi Ostoja-Lniskiemu za pomoc w organizacji
Koncertu Finałowego. Dziękujemy serdecznie naszym

wolontariuszom, którzy wspierali nas w organizacji
Rodzinnego Rajdu Pieszo-Rowerowego i innych
zadaniach, mamy nadzieję, że będziecie wspierać
również nasze kolejne inicjatywy.
Chociaż projekt Czarnowodzcy Tropiciele nieuchronnie
zbliża się ku końcowi, jesteśmy przekonani, że nie jest
to ostatnie słowo Stowarzyszenia Miłośników Czarnej
Wody jeżeli chodzi o lokalne działania na rzecz
integracji i rozwoju lokalnej społeczności. Dziękujemy
uczestnikom projektu za Waszą otwartość i pozytywną
energię. Dziękujemy, że byliście z nami!
Kinga Germaniuk
Zdjęcia: Maria Ostoja-Lniska

AKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA Z FUNDACJĄ PZU
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W
CZARNEJ WODZIE
4 grudnia 2017 r. uczniowie Publicznej Szkoły
Podstawowej w Czarnej Wodzie uczestniczyli w
zajęciach Akademii Bezpieczeństwa. Organizatorem
tego przedsięwzięcia była Fundacja PZU z Warszawy.
Do udziału w tej akcji zaproszone zostały
zaprzyjaźnione służby:
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Policja i służba zdrowia.
W tym dniu cała nasza szkoła zamieniła się w:
 Strefę Pierwszej Pomocy
 Strefę Teatru
 Strefę bezpiecznego ruchu i rozrywki
 Strefę bezpiecznego dorastania
W Strefie Pierwszej Pomocy -uczniowie pod kierunkiem
ratownika medycznego uczestniczyli w pokazach na
fantomach dorosłych ludzi i dzieci, zajęciach
interaktywnych w sali komputerowej, zajęciach
plastycznych(stanowiska z długopisami 3D) oraz grach
i zabawach z pierwszej pomocy.
W Strefie Teatru –aktorzy zapoznawali uczniów z
sytuacjami dotyczącymi pierwszych prób zażywania
środków psychoaktywnych, a przede wszystkim jak takich
sytuacji unikać.
W Strefie bezpiecznego ruchu i rozrywki –cała nasza
sala gimnastyczna zamieniła się w rowerowe miasteczko
(ulice, sygnalizatory, znaki, przejścia dla pieszych itp.) i
torze przeszkód. Tutaj uczniowie na rowerach,
wyposażeni w kaski i ochraniacze, pod czujnym okiem
policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku i
z Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim,
spróbowali swoich możliwości.
Dodatkową atrakcją była próba jazdy na segweyach, czyli
elektrycznych dwukołowcach.
Fotobudka – uczniowie wykonywali swoje wesołe zdjęcia
i otrzymali ich wydruk.
W Strefie bezpiecznego dorastania - uczniowie
uczestniczyli w zajęciach z policjantem, czyli 100 pytań
do…,odwiedzili kino „CYBERPRZEMOC”, próbowali

Biuletyn Informacyjny
Gminy Czarna Woda
poruszać się w założonych alkogoglach i
narkogoglach . Symulacje z użyciem okularów dawały
zbliżony obraz zachowania się człowieka w stanie
upojenia alkoholowego i po zażyciu narkotyków.
Uczniowie biorąc udział w zajęciach poprzez wspólną
zabawę zapoznali się z bezpiecznym poruszaniem na
drogach, poznali zasady udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej oraz jak należy postępować, gdy są
zaczepiane przez nieznajomych lub zawierają
znajomości w Internecie. Wszystkie strefy cieszyły się
bardzo dużym zainteresowaniem.
Ogromne podziękowania składamy FUNDACJI PZU z
Warszawy i wszystkim szkolącym, za wybranie naszej
szkoły i realizację u nas tak wspaniałego
przedsięwzięcia. Efektem takich działań jest na pewno
wzrost świadomości bezpieczeństwa i przezorności w
sytuacjach zagrożenia u dzieci szkolnych.
Ewa Łangowska

Najbliższe wydarzenia organizowane
przez Kulturalnię
30 grudnia (sobota), Kościół Parafialny, godz.18.00
Koncert kolęd w wykonaniu zespołu ViolinCello
6 stycznia (sobota), godz.17.00, "Kulturalnia", wspólne
śpiewanie kolęd
14 stycznia( niedziela), sala sportowa, godz.16.00
WOŚP

