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Obchody 25 – lecia Gminy Czarna Woda
W minioną sobotę, 26 maja, na stadionie miejskim odbyła się uroczystość
25- lecia Gminy Czarna Woda. Po przemówieniu burmistrza, listami
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Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy pracują od powstania Gminy Czarna Woda.
Następnie na ręce burmistrza goście składali życzenia. Wśród przybyłych na
uroczystość gości była pani Małgorzata Gładysz i pan poseł Jan Kulas, którzy
uczestniczyli w pierwszej sesji Rady Miejskiej. Pani Małgorzata Gładysz pełniła
funkcję delegata pełnomocnika rządu ds. reformy samorządowej w województwie
oraz szefowej ośrodka ekspertyz i doradztwa sejmiku gdańskiego. Zaszczycił nas
przybyciem wicemarszałek Senatu RP pan Bogdan Borusewicz, pani Anna
Madeja Grzyb – wdowa po pierwszym burmistrzu Czarnej Wodzy ś.p. Andrzeju
Grzybie, pani Jolanta Fierek – burmistrz Czerska, pan Henryk Sumionka –
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Czersku, pan Stanisław Stosik – wójt
Gminy Osieczna, pan Przemysław Biesek Talewski, wiceprezydent Starogardu
Gdańskiego, pan Waldemar Kropidłowski – Prezes OSP Czarna Woda, pan
Andrzej Przewłocki – nadleśniczy Nadleśnictwa Kaliska, pan brygadier Tomasz
Wardyn w imieniu Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej oraz pan Bogdan
Czaja reprezentujący Zarząd Powiatu Starogardzkiego. Nie zabrakło też byłych i
obecnych radnych i pracowników samorządowych i mieszkańców.
Po części oficjalnej przyszedł czas na występy artystyczne. Na scenie wystąpił z
programem „NIEMEN TRIBUTE IN MEMORIAM”
Dariusz Bernacik,
wokalista , który rewelacyjnie wykonał utwory Czesława Niemena a następnie
zespół Wędrowne Gitary, który przypadł publiczności do gustu w takim stopniu,
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W dniu 07.05.2018 r. spisano protokół przekazania
terenu i placu budowy w celu wykonania robót pn. „
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy
ul. Słowackiego w Czarnej Wodzie.”
Wykonawcą wybranym w drodze przetargu została firma
POLBUD G.PIĄTEK, P.SZACHTA S.C. ze Zblewa,
która zaoferowała najniższą ofertę w wysokości
2.849.000.00 zł.

Budowa chodnika przy ul. Polnej
W dniu 22.06.2018 r. ruszyły prace budowlane
polegające na Budowie chodnika przy ul. Polnej w
Czarnej Wodzie wraz z kanalizacją sanitarną na
podstawie podpisanej umowy z dnia 22.06.2018 r.

że proszony o kolejne piosenki i bisy nie mógł zejść ze
sceny. Podczas całej uroczystości wszyscy mogli
skorzystać z przygotowanego poczęstunku, a także każdy
otrzymał drobny upominek.
Na zakończenie uroczystości Burmistrz podziękował
wszystkim za przybycie i za wspólne świętowanie tak
ważnego dla miasta wydarzenia.
Ten jubileuszowy
rok nie tylko pozwolił nam
podsumować 25 lat historii naszego miasta, ale również
wyznaczył kierunki działania na kolejne lata. 2018 rok
jest rokiem wyjątkowym, ponieważ z okazji 25 lat Gminy
Czarna Woda na przestrzeni całego roku obchodów
odbyło oraz odbędzie się wiele ciekawych imprez i
wydarzeń, na które już dziś zapraszamy.

Zakres obejmuje m.in. wykonanie:
- ciągu pieszego
- zjazdów
- kanalizacji sanitarnej

Budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego
Wykonawca: Andrzej Tworek prowadzący firmę Roboty
Ziemne i Drogowe Andrzej Tworek
Koszt przedsięwzięcia to: 152.833,82 zł brutto.

Przebudowa ul. Jarzębinowej
W dniu 22.06.2018 r. ruszyły prace budowlane
polegające na Przebudowie drogi gminnej –
ul. Jarzębinowej w Czarnej Wodzie na podstawie
podpisanej umowy z dnia 15.06.2018 r.
Zakres prac obejmuje m.in. wykonanie:
- ciągu pieszego z kostki brukowej na odcinku 341,0 m
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Informacja o rozstrzygnięciu przetargu
na “Eksploatację ciepłowni”

- jezdni z płyt typu YOMB na odcinku 341,0 m
Wykonawca: Andrzej Tworek prowadzący firmę Roboty
Ziemne i Drogowe Andrzej Tworek
Koszt przedsięwzięcia to: 387.996,00 zł brutto.

Nowy chodnik przy drodze powiatowej
w Lubikach
Ruszyły prace budowlane polegające na Budowie chodnika
w ciągu drogi powiatowej nr 2722G w miejscowości Lubiki.

Zakres prac obejmuje wykonanie chodnika z kostki
brukowej na odcinku ok 200,00 m
Wykonawca: Andrzej Tworek prowadzący firmę Roboty
Ziemne i Drogowe Andrzej Tworek
Koszt przedsięwzięcia to: 159.900,00 zł brutto.

Dnia 8 czerwca 2018 r. firma Engie Term Sp. z o.o.
ze Złotowa, obsługująca od 2003 roku naszą miejską
ciepłownię,
zakończyła swoją działalność,
przekazując na rzecz Gminy Czarna Woda całą
infrastrukturę zlokalizowaną na gminnej działce przy
ul. Mickiewicza. Aby ciepłownia funkcjonowała bez
zbędnych przestojów, a co za tym idzie we wrześniu
ruszyła z produkcją ciepła dla naszych mieszkańców i
placówek, Burmistrz już 17 kwietnia 2018 r. ogłosił
przetarg nieograniczony pod nazwą „Eksploatacja
ciepłowni na biomasę w miejscowości Czarna
Woda”. Do przetargu przystąpiło dwóch oferentów, a
najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Usługi
Ciepłownicze Marian Szopiński z Czarnej Wody.
Finałem było podpisanie umowy na obsługę
ciepłowni dnia 12 czerwca 2018 r. – trzy dni po
przejęciu ciepłowni przez Gminę Czarna Woda.

Anna Wegner

O przestrzeni publicznej Czarnej Wody
ze studentami
Akademii Sztuk Pięknych
W sobotę 23 czerwca na stadionie miejskim miała
miejsce prezentacja prac i koncepcji zagospodarowania niektórych przestrzeni publicznych Czarnej
Wody wykonanach przez studentów Akademii Sztuk
Pięknych w Gdańsku w ramach projektu „Slow City.
Projekt studialny kształtowania przestrzeni publicznych w Czarnej Wodzie”. Celem przedsięwzięcia
było zaprezentowanie pomysłów na przekształcenia
wybranych terenów, przez opracowanie studialnych
projektów architektonicznych i artystycznych (z
perspektywy zewnętrznego obserwatora wyposażonego jedynie w podstawowe informacje o gminie),
będących pierwszym krokiem do stworzenia
estetycznej koncepcji, która może zostać punktem
odniesienia dla mieszkańców i władz miasta do
podejmowania w przyszłości działań związanych z
wyznaczaniem kierunków dla nowych inwestycji czy
też przebudowywaniem istniejącej infrastruktury.
Kierownik projektu, architekt prof. ASP Iwona
Dzierżko-Bukal zwraca uwagę na dwukierunkowość
relacji. Studenci mają możliwość zetknięcia się z
rzeczywistością konkretnej jednostki samorządu
terytorialnego i są zobowiązani do wizyt studyjnych
w miejscu potencjalnego projektu, samorząd zaś
otrzymuje koncepcje, które mogą posłużyć do budo-
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Projekt ”Dobra Edukacja”
zakończony
Wraz z zakończeniem roku szkolnego, zakończyła się

wania planów na przyszłość z zakresie przemian ,,tkanki
miejskiej”. Oczywiście nie wszystkie prace nadają się do
bezpośredniej aplikacji, ale niektóre mogą być bazą dla
późniejszej konkretyzacji prowadzonej przez
doświadczonych specjalistów. Prezentacji prac
towarzyszyło spotkanie z mieszkańcami Czarnej Wody,
wymiana opinii dotyczących projektów, zaprezentowanie
przez studentów we współpracy z uczniami naszej szkoły
przedstawienia opartego na historii wczesnego
średniowiecza oraz wspólne grillowanie.
Arkadiusz Gliniecki

W urzędzie można płacić elektronicznie
Od marca br. w Urzędzie Miejskim w Czarnej Wodzie
można płacić należności bezgotówkowo.
Na podstawie Uchwały nr XXV/188/17 Rady Miejskiej w
Czarnej Wodzie z dnia 18 grudnia 2017r. w Urzędzie
Miejskim w Czarnej Wodzie istnieje możliwość zapłaty
podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy
Czarna Woda bezgotówkowo.
Krajowa Izba Rozliczeniowa we współpracy z
Ministerstwem Cyfryzacji wdrożyła moduł płatności
online, pozwalający na zrealizowanie płatności na rzecz
gminy. Płatności te realizowane są w systemie szybkich
płatności internetowych Paybynet, który umożliwia
bezpośrednie przesyłanie środków z konta bankowego
klienta na rachunek urzędu. System Paybynet jest
dostępny w trybie 24 godzin na dobę, przez 7 dni w
tygodniu i 365 dni w roku.
Niedostępność systemu może wystąpić w przypadku
awarii lub przerw technicznych.
Drugą formą płatności jest możliwość płatności przy
użyciu karty płatniczej z wykorzystaniem terminala
płatniczego POS, znajdującego się w pomieszczeniu kasy
urzędu.
Barbara Kropidłowska

też realizacja trwającego prawie dwa lata projektu „
Dobra Edukacja”.
Gmina Czarna Woda i ZSP w Czarnej Wodzie
pozyskały dofinansowanie unijne na poprawę jakości
edukacji ogólnej ze środków RPO Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości prawie 1
mln zł. Celem projektu była poprawa kształcenia
ogól nego, z mi ni mal i zowani e dys p ro p orcji
edukacyjnych oraz rozwijanie uzdolnień uczniów.
Projekt skierowany był do 250 uczniów, 26 nauczycieli
oraz 200 opiekunów prawnych. W ramach projektu
wsparcie uzyskali nauczyciele w zakresie stosowania
nowoczesnych metod edukacyjnych, uczniowie w
zakresie kreatywności, inicjatywności, planowania,
powiązania kolejnych etapów edukacji z karierą
zawodową oraz rodzice w zakresie zwiększenia
aktywności w procesie edukacyjnym dziecka, w tym
uświadomienie roli w procesie planowania ścieżki
kariery dziecka. W ramach projektu szkoła została
doposażona w nowoczesny sprzęt min: tablice
interaktywne z rzutnikami, tablety, laptopy, mikroskopy
z kamerą, sprzęt laboratoryjny.Wyposażone zostały
pracownie: fizyczna, biologiczna, chemiczna,
matematyczna, geograficzna. Wartość projektu
wyniosła 950 466,66 zł.
Doposażenie
I. Laptopy do pracowni komputerowej – 25 sztuk,
wyposażonych w Windows 10 PRO, pakiet biurowy
Office 2016 i inne.
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Wyniki Egzaminu Gimnazjalnego 2018

II. Tablice interaktywne wraz z rzutnikiem bliskiego
zasięgu 4 szt. - zostały zamontowane w salach języka
polskiego nr 40 i 41, języka angielskiego nr 12 i w sali
edukacji wczesnoszkolnej 18.
III. Tablety Lenovo 8’’ – 26. Nauczycieli otrzymało
tablety .
IV. Tablety Lenovo 8’’ – 50 sztuk, do wykorzystywania
przez uczniów na różnych lekcjach.
V. Doposażono sale lekcyjnych w pomoce dydaktyczne,
których łączna wartość wyniósła ok. 300 tys. zł
Szkolenia i doradztwo edukacyjne
I. Szkolenia dla nauczycieli – 26 nauczycieli zastało
przeszkolonych z zakresu nowoczesnych technik uczenia
się i wykorzystania sprzętu TIK.
II. Szkolenia dla uczniów – 188 uczniów szkoły
podstawowej i 32 uczniów gimnazjum, w 25 grupach 812 osobowych, w II semestrze roku 2016/2017 i w roku
szkolnym 2017/2018, brało udział w zajęciach
rozwijających prowadzonych przez 20 nauczycieli naszej
szkoły. Celem zajęć było poprawienie u uczniów
koncentracji, spostrzegawczości, łatwości uczenia się,
pracy w grupie oraz rozwijanie zainteresowań uczniów.
III. Szkolenia dla rodziców – 200 rodziców zostało
również objętych wsparciem metodycznym.
Wycieczki edukacyjne
Program przewidywał wyjazdy uczniów na wycieczki
edukacyjne do dużych firm min Lubiana, Steico, Centrum
Eksperymentu w Gdyni, Żywe Muzeum Garncarstwa
tradycyjnego w Polnicy, Nadleśnictwo Kaliska i uczelni
wyższych w województwie pomorskim. Na zajęciach
były realizowane lekcje tematyczne i zajęcia z doradztwa
zawodowego.
Łukasz Łangowski

W dniach 18, 19 i 20 kwietnia br. nasi gimnazjaliści z
klasy 3a Gim (29 zdających) napisali testy gimnazjalne
i uzyskali najwyższe wyniki w historii naszej szkoły.
Szczegółowe wyniki z poszczególnych egzaminów:
Egzamin humanistyczny :
1. Część pierwsza– zakres wiedzy z historii i wiedzy o
społeczeństwie – wynik 62% , jest to 2. wynik w
powiecie starogardzkim,
2. Część druga– zakres wiedzy z języka polskiego –
wynik 67%, jest to 1. wynik w powiecie,
Egzamin przyrodniczo – matematyczny:
1. Część pierwsza – zakres wiedzy z przedmiotów
przyrodniczych ( geografia, fizyka, chemia, biologia),
wynik 55%, jest to 2. wynik w powiecie,
2. Część druga– zakres wiedzy z matematyki – 61%,
jest to 1. wynik w powiecie i 1. wynik w woj.
pomorskim,
Egazmin z języka angielskiego:
1. Część pierwsza– zakres podstawowy wiedzy z języka
angielskiego, wynik 69%, jest to 1. wynik w powiecie,
2. Część druga– zakres rozszerzony wiedzy z języka
angielskiego, wynik 53%, jest to 1. wynik w powiecie
Wyniki z testów mają olbrzymi wpływ na sumaryczną
liczbę punktów w rekrutacji do szkół
ponadgimnazjalnych, znaczenie statystyczne i
prestiżowe dla uczniów, nauczycieli, szkoły, a nawet
całej Czarnej Wody.
Serdecznie dziękujemy i gratulujemy naszym
absolwentom
tak
wysokich
wyników
i życzymy udanych wyborów nowej szkoły i zawodu
oraz życzymy dalszego rozwoju.
Józef Milewski

XXII Biesiada Literacka –
Dziedzictwo Narodowe w 100 lat od
odzyskania niepodległości
21 kwietnia po raz 22 odbyła się Biesiada Literacka. W
tym roku hasłem przewodnim było „Dziedzictwo
Kociewia”. Po przywitaniu uczestników przez
inicjatorów i organizatorów spotkania – burmistrza
Czarnej Wody, Arkadiusza Glinieckiego i Mirosława
Kalkowskiego, prezesa Towarzystwa Miłośników
Ziemi Kociewskiej, nastąpiła część merytoryczna, na
którą złożyły się trzy referaty. Autorami odczytów byli
prof. Tadeusz Linkner „O pobiesiadnym tomie trzecim
i Żeromskim na czas odzyskania Niepodległości”,
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Ryszard Szwoch „Osoby zasłużone dla niepodległości
Polski w „Słowniku biograficznym Kociewia” oraz prof.
Maria Pająkowska-Kensik „ I co nam zostanie z tej
gwary? Gwara kociewska w nowych tekstach”.
Biesiad literackich tom trzeci, zbiór referatów z lat 2011 –
2016 – pod wymownym tytułem łacińskim ,,Non omnis
moriar” – nie wszystek umrę, nie cały umrę (cytat z
“Pieśni” Horacego nawiązujący do nieśmiertelności
sztuki i artysty) – poświęcony jest zmarłemu
przedwcześnie pomysłodawcy tego przedsięwzięcia i
promotorowi Kociewia, poecie i prozaikowi Andrzejowi
Grzybowi.
Przypominając sylwetkę twórcy, prof. Linkner podkreślał
jego wielowymiarowy wkład na rzecz rozwoju kultury
regionu, wskazując też na niepokojące zmiany
cywilizacyjne, prowadzące do pełzającej barbaryzacji i
cyborgizacji społeczeństwa.
Przechodząc do tematyki związanej z setną rocznicą
odzyskania przez Polskę niepodległości, jako historyk
literatury, odniósł się do jednego, ale wielkiego i
wspaniale na łamach powieści i dramatów pokazującego
polskość i walkę o suwerenny byt narodu, autora –
Stefana Żeromskiego. Jeden z fragmentów opowiadania ,,
Na probostwie w Wyszkowie” z roku 1920, kiedy tuż po
odzyskaniu niepodległości, trzeba było przeciwstawić się
bolszewikom i ich agentom, jest jak credo: ,,Kto na
ziemię ojczystą, chociażby grzeszną i złą, wroga
odwiecznego naprowadził, zdeptał ją, splądrował, spalił,
złupił rękoma cudzoziemskiego żołdactwa, ten się wyzuł
z ojczyzny. Nie może ona być dla niego już nigdy
domem, ni miejscem spoczynku. Na ziemi polskiej nie
ma dla tych ludzi już ani tyle miejsca, ile zajmą stopy
człowieka, ani tyle, ile zajmie mogiła.”
Po takim memento, głos zabrał pan Ryszard Szwoch,
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znany starogardzki biograf, przedstawiając referat
dotyczący losów Kociewiaków zaangażowanych w
walkę o wolność i niepodległość Rzeczypospolitej.
Wiele informacji znajdzie się w tomie szóstym
przygotowywanego przez autora ,,Słownika”. W
ostatnim referacie czarnowodzkiej Biesiady, dialektolog
prof. Maria Pająkowska-Kensik, prezentowała swoje
obserwacje i badania nad gwarą Kociewia. Do
głównych tez referatu należy zaliczyć następujące:
gwara nie jest zepsutym językiem, jest jego odmianą,
współcześnie nie musimy uczyć gwary, a raczej o
gwarze, gwara jest elementem dziedzictwa
kulturowego, gwara jest językiem mówionym,
nieskodyfikowanym, każdy utracony wyraz jest
światem, który odchodzi (już tylko 40-latkowie i starsi
pamiętają co to jest np. sztyga, a wynika to
mechanizacji rolnictwa, nie spotkamy dzisiaj na polach
ustawionych ukośnie opartych na sobie snopów zboża, i
już tylko najstarsze kociewianki potrafią zrobić
ruchanki z fiutem – racuchy drożdżowe z fiutem
( fjutem) czyli substytutem drogiego miodu, który
zawiera duże ilości mikroelementów: potas, chlor,
fosfor, magnez, wapń. Fjut swoją nazwę zawdzięcza,
podobno konsystencji…), ale co ciekawe pojawiają się
nieoczekiwane związki frazeologiczne jak np.
szwóndranie po internecie.
Pani Prof. zwróciła także uwagę na duży wpływ języka
niemieckiego na wyrażenie gwarowe (co ma oczywisty
związek z występowaniem na północy Polski zaboru
pruskiego), w tym popularne –jo– czy też powiedzenia
takie jak …papież był przyjechany do Pelplina. Nie
zabrakło entuzjastycznego komentarza do ważnych
publikacji, które ukazały się ostatnio, jak zbioru
reportaży Tadeusza Majewskiego ,,Przeplotnia”
docenianego przez filologów, dziennikarzy i
regionalistów w całym kraju oraz pełnej humoru i uroku
dwustustronicowej książki pisanej wyłącznie gwarą ,,Po
steckach i mamorach żywota” skórczanki Barbary
Pawłowskiej.
Po przedstawieniu przez prelegentów referatów
wywiązała się dyskusja, po której burmistrz
podsumował spotkanie i zaprosił uczestników na
Biesiady ciąg dalszy przy kawie i kuchu. Wśród
uczestników nie zabrakło stałych bywalców: weterana
spotkań księdza poety z Gruczna Franciszka
Kameckiego, historyków tczewskich dr. Michała
Kargula i Jana Kulasa, pani dyrektor II Liceum
Ogólnokształcącego im. Ziemi Kociewskiej w
Starogardzie Hanny Gałązki-Janas z uczennicami oraz
poetki i regionalistki Reginy Kotłowskiej.
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Lekcja pierwszej pomocy w przedszkolu

„Umiem pływać” – edycja 2018
Dzieci uczęszczające do klas trzecich Szkoły
Podstawowej w Czarnej Wodzie w okresie od 19 lutego
do 26 kwietnia br. uczestniczyły w bezpłatnym kursie
nauki pływania.
Kurs obejmował dziesięć popołudniowych wyjazdów na
krytą pływalnię w Chojnicach, z częstotliwością 1 raz w
tygodniu. Pod okiem instruktorów dzieci podzielone na
cztery 15-osobowe grupy brały udział w zajęciach
sportowych z zakresu nauki pływania w łącznym
wymiarze 20-tu godzin lekcyjnych dla każdego
uczestnika.
Podczas pobytu na basenie dzieci miło i aktywnie
spędzając czas wolny, opanowały podstawowe
umiejętności pływackie. Zapoznały się również z
podstawowymi zasadami bezpiecznego przebywania w
wodzie i w pobliżu akwenów wodnych. Wiosenny cykl
stanowił kontynuację kursu nauki pływania, który w
podobnym wymiarze czasowym ta sama 60-osobowa
grupa dzieci odbyła jesienią ubiegłego roku.

W poniedziałek 7 maja br. przybyli do naszego
przedszkola niezwykli goście. Byli to ratownicy
medyczni z CPR w Starogardzie Gdańskim. Lekcja
udzielania pierwszej pomocy i ratowania życia była
niezwykle interesująca. Dzieci ze skupieniem
obserwowały i uczyły się podstawowych czynności
związanych z edukacją w zakresie medycyny
ratunkowej.
Serdecznie dziękujemy ratownikom za wspaniały
pokaz, doskonały kontakt z dziećmi. Spotkanie, jak
sądzimy, przyniesie w przyszłości oczekiwane
rezultaty.
Ogromne podziękowanie przekazujemy Stowarzyszeniu
Miłośników Czarnej Wody za owocną współpracę.
Mirosława Wróbel

Dzień Dziecka

Zajęcia nauki pływania zorganizowane zostały przez
Urząd Miejski w Czarnej Wodzie. Koszt realizacji
zadania w łącznej kwocie 23 300,00 zł pokryty został w
56,4% z budżetu gminy i w 43,6% z dotacji Ministerstwa
Sportu i Turystyki. Na realizację przedsięwzięcia Gmina
Czarna Woda uzyskała dofinansowanie z ministerialnych
środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w
ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem
pływać”.
Zofia Baczyńska

W piątek 1 czerwca na stadionie miejskim odbyły się
obchody Dnia Dziecka organizowane wspólnie przez
Publiczną Szkołę Podstawową, firmę Steico oraz
Świetlicę Miejską „Kulturalnia”. Z tej okazji na dzieci
czekało wiele atrakcji.
Na początku odbyły się zawody sportowe
przygotowane przez nauczycieli, za które zwycięzcy
otrzymali dyplomy oraz nagrody, które wręczyli
dyrektor szkoły Pan Józef Milewski oraz zastępca
burmistrza Pan Łukasz Łangowski.
Wśród nagród znalazły się bony na lody ufundowane
przez Lodową Budkę z ulicy Mostowej. Dodatkowo
każdy mógł wziąć udział w ciekawych konkurencjach
strażackich przygotowanych przez Młodzieżową
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1. Wegner Roland
128,5 pkt
2. Wegner Romuald
127,5 pkt
3. Miecznikowska Barbara 104 pkt
4. Tisler Hanna
100 pkt
6. Ugowski Jerzy
90,5 pkt
7. Ligman Bohdan
85,5 pkt
8. Bianek Mirosław
85 pkt
7. Moczadło Czesław 80 pkt
8. Surmacz Stanisław 73,5 pkt
9. Kędzierski Bogdan 73 pkt
10. Orlikowski Dariusz 73 pkt
Drużynę Pożarniczą. Kolejną atrakcją były dmuchane
zjeżdżalnie, zamki oraz eurobungee, które cieszyły się
dużym zainteresowaniem nie tylko dzieci ze szkoły, ale
również przedszkolaków oraz małych mieszkańców
miasta.
Ciekawym punktem programu był „żywy napis” Czarna
Woda 25 ułożony przez dzieci, aby uczcić rok
jubileuszowy 25 lat Gminy Czarna Woda. Uśmiechy i
radość wszystkich dzieci były dowodem na to, iż zabawa
była bardzo udana.
Paweł Rybacki

GP Czarnej Wody 2017-2018
w Brydżu Sportowym
W dniu 15.06.2018 odbyło się uroczyste zakończenie
GrandPrix Czarnej Wody 2017/2018 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
dziesięć najlepszych wyników.
W sezonie rozgrywkowym uczestniczyło 39 zawodników,
w tym 8 pań. Byli to zawodnicy z Koszalina, Skarszew,
Starogardu Gdańskiego, Kolincza, Starej Kiszewy i
Czarnej Wody.
Każdy ze sklasyfikowanych zawodników otrzymał
nagrodę, a pierwsza trójka otrzymała puchary z rąk
Sekretarza Gminy Czarna Woda Romana Sikory.
Sponsorami nagród byli:
- Urząd Miejski Czarna Woda,
- Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim,
- ”CDW” Sp. z o.o. z Poznania,
- „Sezam” Sp. z o.o. z Wrześni,
- „Senko Hurt Sp. z o.o.” z Kosowa.

Natomiast „turniej zakończeniowy” wygrały pary
Surmacz Justyna, Surmacz Stanisław (Stara Kiszewa) i
Sikora Roman, Dariusz Orlikowski (Czarna Woda), a
trzecie miejsce Jaworek Krzysztof i Kropidłowski
Janusz (Starogard Gdański) . Kolejny cykl turniejów
2018/2019 odbędzie się w ostatni piątek września tj.
29.09.2018 r.
Serdecznie zapraszamy.
Roland Wegner

Harmonogram imprez na wakacje:
Wakacje w "Kulturalni" - w każdą środę od 11 lipca do
22 sierpnia o godz. 11.00
4 sierpnia, godz. 16.00 - VIII Mistrzostwa w
Grillowaniu na Kociewiu, stadion
25 sierpnia, godz. 17.00 - dożynki w Lubikach,
świetlica w Lubikach
26 sierpnia, godz. 17.00 - festyn miejsko - parafialny,
plac przy kościele
Joanna Gwizdała

