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Napisany wspólnie przez pracowników Urzędu Miejskiego w Czarnej
Wodzie i Zespołu Szkół Publicznych projekt, uzyska dofinansowanie unijne
na poprawę jakości edukacji ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Dwa
tygodnie temu Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził wyniki oceny
merytorycznej największego konkursu pod względem kwoty przeznaczonej
na tego typu dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu pod nazwą ”Dobra Edukacja” jest poprawa kształcenia i
zminimalizowanie dysproporcji edukacyjnych oraz rozwijanie uzdolnień
uczniów. Jest on skierowany do 250 uczniów, 26 nauczycieli oraz 200
rodziców i opiekunów prawnych. W ramach projektu wsparcie uzyskają
nauczyciele w zakresie stosowania nowoczesnych metod edukacyjnych,
uczniowie w zakresie kreatywności, 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
doposażona zostanie w nowoczesny sprzęt min. tablice interaktywne z
rzutnikami, tablety, komputery stacjonarne, laptopy, mikroskopy z kamerą,
sprzęt laboratoryjny. Doposażone zostaną pracownie: fizyczna, biologiczna,
chemiczna, matematyczna, geograficzna. Planowany okres realizacji
projektu do 30.06.2018 r. Wartość projektu wynosi 950 466,66 zł.
Łukasz Łangowski
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Policja w budynku Urzędu Miejskiego

Remont chodnika przy ulicy Długiej

w Czarnej Wodzie

Od 26 września mieszkańcy gminy Czarna Woda mają
ułatwiony kontakt ze swoim dzielnicowym, który 2 razy w
tygodniu będzie dyżurował i przyjmował interesantów w
budynku Urzędu Miejskiego w Czarnej Wodzie. Te
działania są możliwe dzięki podpisaniu porozumienia
pomiędzy Burmistrzem Czarnej Wody – Arkadiuszem
Glinieckim, a Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego
Policji w Gdańsku – insp. Czesławem Koszykowskim.
W piątek 23 września br. w Urzędzie Miejskim w Czarnej
Wodzie odbyła się uroczystość otwarcia pokoju
przyjmowania interesantów Posterunku Policji w
Kaliskach, w której uczestniczył Burmistrz Czarnej
Wody – Arkadiusz Gliniecki, Komendant Powiatowy
Policji w Starogardzie Gdańskim – insp. Bogusław
Ziemba oraz przedstawiciele samorządu i policji. Pokój
przyjmowania interesantów mieści się na parterze Urzędu
Miejskiego w Czarnej Wodzie. O jego powstanie zabiegał
burmistrz – Arkadiusz Gliniecki i przewodniczący Rady
Gminy Sebastian Schmidt. Działania te przyniosły
wymierny rezultat.
Do tej pory mieszkańcy Czarnej Wody i okolicznych
miejscowości, aby osobiście spotkać się ze swoim
dzielnicowym musieli niejednokrotnie pokonać odległość
około 15 km do Posterunku Policji w Kaliskach. Teraz
interesanci będą mogli spotkać się z policjantem przy
okazji załatwiania spraw w urzędzie. Takie rozwiązanie
zdecydowanie ułatwi mieszkańcom gminy Czarna Woda
kontakt ze swoim dzielnicowym i sprawi, że będzie on
bardziej dostępny dla mieszkańców swojej dzielnicy.
Dzielnicowy, bądź zastępujący go policjant będzie
przyjmował interesantów w siedzibie urzędu w każdy
poniedziałek i czwartek w godzinach od 11.00 do 15.00.
asp. sztab. Marcin Kunka

Z końcem sierpnia firma Wiesława Hildebrandta
„BRANDBUD” z Krojant koło Chojnic zakończyła
realizację zadania „Remont chodnika w Czarnej Wodzie
przy ul. Długiej”. Zlecenie uzyskała ona wygrywając
przetarg rozstrzygnięty 25 maja br.
Zgodnie z opisem technicznym zadania, powierzchnia
nowego chodnika wynosi ok. 791 m2. Szerokość
chodnika 1,25 m i 1,44 m. Długość nowej nawierzchni
wynosi ok. 730 mb. Wykonano nowe wjazdy na ulice o
szerokości 2 m z krawędzią oporową boków i czoła z
krawężnika. Obrzeża jednostronne od posesji,
krawężniki od strony jezdni oraz zjazdy na ulice boczne i
wjazdy na posesje (brama + furtka) zostały obniżone do
poziomu jezdni.
Łukasz Łangowski

Modernizacja ulicy Dworcowej
W piątek 23 września 2016 r władze Czarnej Wody
spotkały się z przedstawicielami Zarządu Powiatu
Starogardzkiego w osobach starosty Leszka Burczyka,
wicestarosty Kazimierza Chyły i Patryka Gabriela oraz
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przedstawicieli Powiatowego Zarządu Dróg celem dokonania
odbioru robót wykonywanych na ul. Dworcowej w Czarnej
Wodzie. Modernizacja objęła wykonanie nowej nawierzchni
jezdni na odcinku od drogi krajowej nr 22 do miejsca
usytuowanego ok. 40 m za przejazdem kolejowym (gdzie
wytyczona jest granica gminy), budowę ciągu pieszorowerowego i zjazdów do nieruchomości oraz odwodnienia.
Roboty wykonała firma Skanska S.A. Inwestycja została
zrealizowana dzięki dobrej współpracy z Zarządem Powiatu
Starogardzkiego.
Łukasz Łangowski

Zebranie założycielskie
Stowarzyszenia „Centrum Drewna
w Czarnej Wodzie”

Remont kładek na Wdzie

W poniedziałek 19.09.2016r. w Czarnej Wodzie
utworzono stowarzyszenie „Centrum Drewna w
Czarnej Wodzie”. Jest ono kontynuatorem działań
Pomorskiego Klastra Drzewnego „Czarna Woda”.

W sierpniu, pracownicy Zakładu Produkcyjno Usługowo
Handlowego Stanisława Mokwy wymienił nieodpłatnie deski
na kładce przez Wdę przy kajakarni, oraz na kładce
prowadzącej z Czarnej Wodzy do Złego Mięsa. Jest to
pierwszy przypadek takiej hojności mieszkańca w stosunku
do Gminy w historii Czarnej Wody.
Burmistrz składa podziękowania Panu Stanisławowi Mokwie
w imieniu wspólnoty samorządowej Czarnej Wody.

Do członków założycieli stowarzyszenia należą radni
z Czarnej Wody, pracownicy sektora leśnodrzewnego, przedstawiciel Pomorskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej oraz adwokat. W obradach
uczestniczyli także pomysłodawcy Klastra: burmistrz
Czarnej Wody Arkadiusz Gliniecki i prezes Steico Sp.
z o.o. Steffen Zimny, a także profesorowie wydziałów
technologi drewna Piotr Borysiuk SGGW w
Warszawie i Andrzej Krauss UP w Poznaniu, prof.
Andrzej Fojutowski z Instytutu Technologii Drewna w
Poznaniu, prezes Ośrodka Badawczo-Rozwojowego
Przemysłu Płyt Drewnopochodnych w Czarnej
Wodzie Leszek Danecki i prezes Gdańskiego Klastra
Budowlanego Tomasz Balcerowski. W skład zarządu
stowarzyszenia jako prezes weszła p. Iwona
Grajewska, a jego członkami zostali p. Barbara
Kosikowska i p. Mateusz Maksymiuk.
Celem Stowarzyszenia jest rozwijanie technologii
drewna i promocja budownictwa drewnianego w
Polsce, poprzez stworzenie optymalnych warunków w
dostępie do wyspecjalizowanych zasobów i usług w
ramach najefektywniejszych i ekologicznych
technologii, wykorzystanie potencjału badawczo –
rozwojowego dla wytworzenia nowych produktów i
świadczenia profesjonalnych usług, prowadzenie akcji
promocyjnych nt. budownictwa drewnianego i zielonej
gospodarki w kraju i zagranicą oraz kształcenie
wykwalifikowanej fachowo kadry.
Piotr Dorosz

Roman Sikora
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Pożegnanie Andrzeja Grzyba
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pytając – „ jak się czujesz?”, bo wiedziałem, że czuje
się coraz gorzej. Niestety doczekałem tego ostatniego
telefonu żony, która powiedziała, że Andrzej Grzyb
odszedł. Na pewno pozostanie w naszej pamięci, bo był
dobrym człowiekiem.”
Roman Sikora

Biesiada Literacka poświęcona
twórczości Andrzeja Grzyba

Dziewiątego lipca pożegnaliśmy
Andrzeja Grzyba,
pierwszego burmistrza Czarnej Wody. Zmarł we wtorek
5 lipca br. w godzinach porannych po długiej chorobie w
wieku 64 lat. Był człowiekiem szanowanym i lubianym, co
potwierdziła ilość osób, które uczestniczyły w
nabożeństwie i pogrzebie.
Funkcję burmistrza piastował od stycznia 1993 do grudnia
1998 roku, Miał możliwość tworzenia miasta od podstaw i
zadanie to z pasją zrealizował.
Kolejne etapy w życiu zawodowym Andrzeja Grzyba to:
stanowisko starosty powiatu starogardzkiego, które
piastował od 1998 do 2002 roku. W latach 2002–2007
zasiadał w Sejmiku Pomorskim, zajmując stanowisko
wiceprzewodniczącego. Następnie był senatorem VII i VIII
kadencji Senatu RP. W ubiegłym roku ze względu na zły
stan zdrowia nie kandydował na kolejną kadencję.

W minioną sobotę 8 października po raz kolejny odbyła
się Biesiada Literacka. Spotkania w Czarnej Wodzie
mają miejsce od roku 1993 z dwiema przerwami w
latach 2002 i 2015 czyniąc
miasto nad Wdą
wyjątkowym w skali regionu miejscem sympozjów
kociewskich literatów, krytyków i regionalistów. Tym
razem Biesiada była poświęcona pamięci zmarłego w
lipcu tego roku pomysłodawcy biesiad, poety,
regionalisty, samorządowca, senatora i mieszkańca
Czarnej Wody – Andrzeja Grzyba. Po przywitaniu
uczestników przez inicjatorów spotkania - burmistrza
Czarnej Wody Arkadiusza Glinieckiego i Mirosława
Kalkowskiego prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemii
Kociewskiej, nastąpiła część merytoryczna, na którą
złożyły się trzy referaty poświęcone życiu i twórczości
Andrzeja Grzyba. Autorami odczytów byli: Ryszard
Szwoch - „Andrzej Grzyb - przyczynki do biografii”, prof.
zw. dr hab. Tadeusz Linkner - „Od poetyckich impresji i
opowiadań do powieści” oraz Tadeusz Kubiszewski ”Krajobrazy, ludzie i ryby (fascynacja Północą w
reportażach Andrzeja Grzyba)”. Po prelekcjach ,

Równolegle z pracą zawodową zajmował się
działalnością społeczną, kontynuował twórczość literacką,
był poetą, prozaikiem, publicystą, fotografikiem, ale
przede wszystkim przyjacielem ludzi i regionalistą. Jego
twórczość była głównie związana z ziemią kociewską.
Wydał 25 książek.
Tak wspominał Andrzeja Grzyba podczas uroczystości
pogrzebowej Bogdan Borusewicz, wicemarszałek senatu:
„Kultura i Kociewie było jego wielką pasją. Starał się, żeby
wszyscy, którzy tu mieszkali, przyjeżdżali, mogli czuć się
związani emocjonalnie z tym regionem. Kociewie było
jego pasją, podobnie jak pisanie. Tworzył wiersze, prozę.
Napisał także książkę kucharską, bo wiedział, że przepisy
są też istotne dla tożsamości regionu. Andrzej Grzyb był
ważnym obywatelem dla Polski i regionu. Był bardzo
dobrym człowiekiem, nikomu nie odmawiał pomocy. W
czasie największej próby, czyli ciężkiej choroby, starał się
być pogodny, nie chciał być dla nikogo ciężarem. Ja z
niepokojem czekałam na ten ostatni telefon jego żony.
Rozmawialiśmy często, ale cóż można było pomóc w
rozmowie telefonicznej? Zawsze czułem się niezręcznie

rozpoczęła się cześć dyskusyjna, zebrani podzielili się
wspomnieniami o czarnowodzkim twórcy. Burmistrz
Gliniecki zachęcając zebranych do kontynuacji biesiad
w Czarnej Wodzie jako ważnego ruchu intelektualnego
przytoczył słowa Andrzeja Grzyba z przedmowy do
wydanej w 2011 r. ,, Biesiad literackich księgi
wtórej” : ,,Czarnowodzkie biesiady literackie doczekały
się wiernych bywalców i nie tylko w ich opinii dobrej

Rok 14, numer 3/48

Str. 5

oceny. Przy okazji kolejnych biesiad Kociewie zyskało
wielu przyjaciół poza swymi granicami. My zaś sami
siebie dopingowaliśmy w żmudnej, lecz przecież ważnej i
potrzebnej pracy dla naszego regionu. Czyż nie jest
godne uwagi to, że od prawie dwudziestu lat spotyka się
grupa naukowców, krytyków literackich i pisarzy przy
udziale regionalistów by wysłuchać kilku referatów i
dyskutować o literaturze tworzonej i związanej z
Kociewiem. Pamiętając o cnocie skromności, pytam od
jakiegoś czasu, czy jest jeszcze gdzieś w kraju takie jak
Czarna Woda miejsce, gdzie na bieżąco, nie zapominając
o tym co dawniej powstało, komentuje się regionalną
twórczość literacką ? Spotykamy się nie z obowiązku,
debatując i biesiadując z przekonaniem, że więcej
chwaląc niż ganiąc, dajemy satysfakcję twórcom,
omawiając i analizując ich literacki dorobek. Może robimy
coś jeszcze; informujemy i zachęcamy czytelników, by
miast cudze chwalić, swoje poznali.” Po tych słowach
głos zabrali; dialektolożka prof. Maria Pająkowska-Kensik,
prof. Tadeusz Linkner i prezes TPZK Mirosław Kalkowski
wskazując na wagę społeczną i kulturotwórczą Biesiad
popierając apel o ich kontynuowanie. Po dyskusji
burmistrz Czarnej Wody zaprosił uczestników spotkania
na Biesiady ciąg dalszy przy kawie, kuchu i aintopie.
J. G.

VI Mistrzostwa w Grillowaniu
na Kociewiu
W sobotę 6 sierpnia po raz szósty na stadionie miejskim
w Czarnej Wodzie odbyły się ”Mistrzostwa w Grillowaniu
na Kociewiu”. Osiem dwuosobowych drużyn
(reprezentacja Starostwa Powiatowego, Koła Gospodyń
Wiejskich ze Zblewa, Gminy Czarna Woda,
Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Starogardzkiego,
zespół Kaszebści Moltech, zespół Kasztaniaki oraz dwie
drużyny STEICO) prezentowało swoje umiejętności
kulinarne w grillowaniu. Zgodnie z regulaminem konkursu
zespoły grillowały potrawy w dwóch kategoriach:
obowiązkowej (mięso wołowe i drobiowe zapewnione
przez organizatora) i dowolnej „Co kto lubi” –
umożliwiającej grillowanie rozmaitych produktów zgodnie
z fantazją uczestników. Grillujący wykazali się
pomysłowością kulinarną. W kategorii dowolnej pojawiły
się grillowane sery, ryby, krewetki, owoce, warzywa a
także pospolita kiełbasa i kaszanka. Uzupełnieniem dań
były oryginalne sosy i dipy. Jury pod przewodnictwem
Pani Małgorzaty Makowskiej,
(która prowadzi
kulinarnego bloga), oceniało potrawy uwzględniając
przede wszystkim ich smak, znaczenie miało również
użycie przypraw i wygląd dania. Tytuł Mistrza Grilla na
Kociewiu 2016
zdobyła drużyna reprezentująca
Starostwo Powiatowe. Drugie miejsce zajęła drużyna
Koła Gospodyń Wiejskich ze Zblewa, natomiast trzecie
drużyna
St owarzyszeni a
Sołt ysó w Powi at u
Starogardzkiego. Jury przyznało również nagrody

specjalne Paniom z drużyny Kaszebści Moltech za
najlepiej ozdobione stanowisko do grillowania oraz
drużynie Kasztaniaki ze Zblewa za oryginalne danie,
którym były krewetki w towarzystwie ananasa. W
trakcie konkursu grillowania uczestnicy festynu
przyznali nagrodę publiczności. Zwycięska okazała się
drużyna Gminy Czarna Woda. Wszyscy uczestnicy
mistrzostw w grillowaniu otrzymali atrakcyjne nagrody
rzeczowe.
Dla dzieci przygotowano duży plac zabaw oraz strefę
dla najmłodszych, w której odbywały się zabawy
plastyczne. Wszystkie dzieci miały okazję spróbować
własnych sił na kole garncarskim i samodzielnie
wykonać swoje naczynie gliniane. Kolejną atrakcją był
pokaz średniowiecznego zdobnictwa ksiąg i gotyckiej
pisowni zaprezentowany przez Skryptorium z Pelplina.
W trakcie festynu odbył się mecz piłki nożnej, w którym
zagrały zespoły Steico i Samorządowców. Drużyną
lepszą okazali się Samorządowcy, wygrali mecz 7-6.
Na scenie zaprezentowali się: młoda czarnowodzka
wokalistka Aleksandra Wegner – finalistka konkursu „
Muzyczny Skarb” w Czarnej Wodzie, satyryk Henryk
Sadowski, który rozbawiał publiczność
swoimi
skeczami i piosenkami oraz zespół gitarowy z
Piotrkowa Trybunalskiego. Wieczorem wystąpił zespół
Darius Hard Rock Group, który przypomniał najbardziej
znane rockowe przeboje. Festyn zakończył się zabawą
przy utworach tanecznych.
Sponsorami „Mistrzostw Grillowania 2016″ były firmy:
STEICO, IGLOTEX oraz Bank Spółdzielczy ze Skórcza,
którym serdecznie dziękujemy.
Festyn zorganizowany został przez Miejską Bibliotekę
Publiczną i Gminę Czarna Woda.
Marta Żywicka

Str. 6
Festyn dożynkowy w Lubikach
W sobotę 20 sierpnia w świetlicy wiejskiej w Lubikach
odbył się festyn dożynkowy. Impreza rozpoczęła się
blokiem animacyjnym dla dzieci, na które czekało wiele
atrakcji.
Animatorka angażowała wszystkich do wspólnej zabawy,
dzieci brały udział w grach i zabawach, przeplatanych
konkursami. Wszyscy otrzymali drobne upominki. Festyn
zakończył pokazowy lot paralotni z niespodzianką w
postaci maskotek wyrzuconych w trakcie przelotu.
O godzinie 19.00 rozpoczęła się zabawa taneczna.
Imprezę poprowadził „Najstarszy DJ na Pomorzu”.
Organizatorami festynu była Miejska Biblioteka Publiczna
w Czarnej Wodzie oraz Rada Sołecka w Lubikach.
Joanna Gwizdała

Narodowe Czytanie 2016
W piątek 2 września o godzinie 12.00 na placu przy „
Kulturalni” odbyło Narodowe Czytanie 2016. Akcja
Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
od 2012 roku. Została
zainicjowana lekturą „Pana Tadeusza” Adama
Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się
czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a rok później „Trylogii”
Henryka Sienkiewicza. W ubiegłym roku czytano „Lalkę”
Bolesława Prusa , tego lata Quo vadis
Henryka
Sienkiewicza.
W Czarnej Wodzie wybrano fragment „Winicjusz, Ligia –
odcienie miłości”. Do wspólnego czytania zaproszono
burmistrza Arkadiusza Glinieckiego, księdza Sebastiana
Kowalskiego, Edytę Nakielską, Mikołaja Jędrzejewskiego
i Kacpra Krenskiego, na widowni natomiast zasiadła w
głównej mierze młodzież z miejscowego gimnazjum.
Organizator Narodowego Czytania w Czarnej Wodzie ,
którym była Miejska Biblioteka Publiczna, bardzo
serdecznie dziękuje wszystkim za udział w tym
przedsięwzięciu.
Joanna Gwizdała
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Przyjemne z pożytecznym
W poniedziałek 12 września uczniowie klasy 3a
gimnazjum wzięli udział w spływie kajakowym na trasie
Wojtal – Czarna Woda – Złe Mięso z postojem w
Klonowicach. Ponownie mogliśmy podziwiać piękno
Wdy, która należy do najpiękniejszych rzek w Polsce.
Jako klasa postanowiliśmy to piękno jeszcze bardziej
podkreślić i uwydatnić poprzez jej posprzątanie. Ilość
śmieci oraz ich gabaryty sprawiły, iż w połowie spływu
zapełniliśmy wszystkie worki, a pozostałe butelki,
puszki itd. wrzucaliśmy do komór bagażowych. Po
dopłynięciu na kajakarnię zrobiliśmy krótki postój,
podczas którego wszystkie śmieci zostawiliśmy w
miejscu ustalonym wcześniej z przedstawicielem
Urzędu Miejskiego. Korzystając z okazji pobraliśmy
również próbki wody, które zostaną przez nas zbadane
w ramach projektu edukacyjnego.
Dzisiejszy spływ jest najlepszym dowodem na to, że
bardzo łatwo jest połączyć przyjemne z pożytecznym.
Zaangażowanie uczniów napawa optymizmem i
pokazuje dobitnie, że młodzież potrafi docenić piękno
przyrody i odpowiednio o nią zadbać. Mamy nadzieję,
że ten spływ nie był ostatnim i jeszcze przed końcem
roku szkolnego 2016/2017 uda się nam ponownie
spłynąć, być może na nowej trasie.
Paweł Rybacki

Ślubowanie pierwszoklasistów
We wtorek w Zespole Szkół Publicznych w Czarnej
Wodzie miało miejsce niezwykłe wydarzenie
–
ślubowanie klasy pierwszej. W tym roku szkolnym
składało je 14 uczniów pod opieką wychowawczyni
pani Krystyny Narloch. Do tego ważnego dnia
pierwszoklasiści przygotowywali się kilka tygodni, by
wszystkim udowodnić, że nie są już przedszkolakami,
lecz prawdziwymi uczniami. Zanim pierwszaki zostały
przyjęte do grona uczniów musiały wykazać się
umiejętnościami śpiewu i deklamacji. Występ dzieci
spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem widowni.
Artyści po każdym występie byli nagradzani gromkimi
brawami. Następnie pierwszoklasistów czekało
uroczyste ślubowanie, w którym zobowiązały się do
pilnej nauki i dbania o dobre imię swojej szkoły.
Najbardziej emocjonującym momentem było uroczyste i
tradycyjne pasowanie na ucznia symbolicznym wielkim
ołówkiem przez p. dyr. Józefa Milewskiego i odcisk
paluszkiem na dyplomie. Wszyscy pierwszoklasiści
otrzymali pamiątkowe dyplomy i słodkie prezenty od
rodziców. Po zakończeniu oficjalnych uroczystości był
jeszcze czas na pamiątkowe zdjęcia klasy pierwszej.
Nasi pierwszoklasiści to: Ilska Amelia, Kiedrowska
Paulina, Klein Anastazja, Lewicki Bartosz, Lisakowska
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Vanessa, Litwińska Martyna, Makowska Tatiana, Nadolny
Marcel, Niechajczuk Antoni, Olszewski Sebastian,
Polakowska Dalia, Polakowski Łukasz, Pozorska Zofia,
Sielski Nikodem Ten dzień na pewno pozostanie w
pamięci każdego pierwszaka. Rodzicom gratulujemy tak
wspaniałych pociech, a pierwszakom życzymy wielu
sukcesów w murach naszej szkoły.
Ewa Łangowska

IX WOJEWÓDZKI MARSZ NA
ORIENTACJĘ MŁODZIEŻOWYCH
DRUŻYN POŻARNICZYCH
CZARNA WODA 2016
Już po raz dziewiąty w pierwszy weekend września (tj.
02-04.09.2016) Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnej
Wodzie zorganizowała „Marsz na Orientację
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych”. W tym roku odbył
się on na trasie Leśna Huta- Czarna Woda- ZawadaKlonowice- Wieck- Leśna Huta. Impreza ta skierowana
jest do młodzieży zrzeszonej w Ochotniczych Strażach
Pożarnych naszego województwa. Ma on na celu
stworzenie alternatywnego sposobu spędzania wolnego
czasu. Możliwość dobrej zabawy w gronie rówieśników,
zdobywania wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
ratownictwa medycznego, umiejętności szybkiego
myślenia i podejmowania odpowiednich decyzji ,
wyćwiczenia spostrzegawczości, koncentracji, integracji i
zawarcia wielu znajomości. Możliwość doświadczenia
wielu niespodziewanych sytuacji, rozwijania aktywności
ruchowej, bezpośredni kontakt z naturą, pozytywny
stosunek do kultury osobistej, poszanowania drugiego
człowieka oraz zabawy „Fair Play”. W piątek po rozbiciu
obozowiska odbyły się odprawy dowódców drużyn jak i
osób odpowiedzialnych za opiekę nad punktami, a w tym
czasie młodzież mogła się integrować przy dobrej
muzyce, a na zakończenie wieczoru odbył się pokaz
fireshow.

W tym roku w sobotę na start zgłosiło się 30
sześcioosobowych drużyn wraz z pełnoletnimi
opiekunami. Na trasie ok. 20 km znajdowało się 15
punktów kontrolnych, na których młodzież musiała się
wykazać wiedzą z takich dziedzin jak: pożarnictwo,
ratownictwo medyczne, ekologia, znajomość przyrody,
bezpieczeństwo na drodze oraz sprawnością fizyczną,
np. zjazd linowy, przechodzenie po taśmach.
W tym roku po raz pierwszy równolegle z Marszem
Głównym odbywał się „MINI –MARSZ „ z powodu zbyt
wielu chętnych, a tych z roku na rok nam przybywa. W
Mini-Marszu wzięło udział 9 sześcioosobowych drużyn
wraz z opiekunami i na trasie ok. 5 km czekało na nich
12 punktów kontrolnych i jedno zadanie specjalne. W
większości były to punkty sprawnościowe.
Po przejściu wyznaczonej trasy w Harcerskiej Bazie
Obozowej w Leśnej Hucie na uczestników czekała
grochówka, bigos, chleb ze smalcem, zapiekanki, a
rano na śniadanie ciepłe parówki.
Poza tym była ścianka wspinaczkowa, możliwość
podziwiania widoków ze strażackiego 18 metrowego
podnośnika, zjazdy na linach, a wieczorem
przedstawienia skeczów i piosenek (zadanie specjalne),
kilka dodatkowych konkurencji dla opiekunów jak i dla
młodzieży oraz dyskoteka.
W niedzielę po polowej Mszy Świętej odbyło się
podsumowanie i zakończenie marszu, w którym to
udział wzięło łącznie ok. 300 osób z takich jednostek
OSP jak: Bobowo, Skarszewy, Mieroszyno, Złe Mięso,
Morzeszczyn, Karlikowo, Stary Targ, Niestępowo, Linia,
Pastwa, Rakowiec, Tychnowy, Łęczyce, Stara Kiszewa,
Strzepcz, Lipinka, Pogódki, Reda, Gdynia, Dąbrówka,
Marynowy, Suchy Dąb, Krępa Słupska, Boże Pole,
Starogard Gd., Hel, Chojnice i Czarna Woda.
Po podliczeniu punktacji czołówka prezentowała się
następująco:
W MINI-MARSZU
1. MDP BOBOWO
2. MDP MIEROSZYNO
3. MDP SKARSZEWY
W IX WOJEWÓDZKIM MARSZU NA ORIENTACJĘ
MDP
1. OSP PASTWA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
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2. MDP MORZESZCZYN
3. MDP TYCHNOWY
Na uroczyste zakończenie przybyli : Wiceprezes Zarządu
Głównego ZOSP RP dh Zygmunt Tomczonek,
Wiceprezes Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w
Gdańsku dh Józef Czapiewski, Prezes Oddziału
Powiatowego ZOSP RP w Starogardzie Gd. dh Wiesław
Wrzesiński, Sekretarz Starostwa Powiatowego w
Starogardzie Gd. i Przewodniczący Rady Miasta Czarna
Woda Sebastian Schmidt.
Już teraz zapraszamy za rok na jubileuszowy X
Wojewódzki Marsz na Orientację MDP w Czarnej Wodzie,
który odbędzie się tradycyjnie w pierwszy weekend
września tj. 01-03.09.2017.
Marlena Solecka

Biegaton 2016
W słoneczny, wrześniowy poranek 24 września, odbył się
już po raz drugi w historii Czarnej Wody Biegaton. Przy
naszym Przedszkolu stanęli bohaterowie pełni zapału do
przeżywania sportowych emocji. Wszyscy uśmiechnięci,
zadowoleni, gotowi do walki o medale. O godzinie
11.00 zawodnicy wystartowali. Każdy zdążał do mety, ile
sił w nogach, a wbiegając na stadion po przebyciu
wyznaczonej trasy, wszyscy uczestnicy Biegatonu mieli
poczucie zwycięstwa.
W kolejnej części sportowych zmagań, rozpoczęły się
konkurencje biegowe w różnych kategoriach wiekowych.
Wszyscy pokazali, jak są przygotowani i zdolni sportowo.
Źródłem niezapomnianych emocji i przeżyć był bieg o
Puchar Burmistrza, odrębnie w dwóch kategoriach, dla
kobiet i mężczyzn. Z nutką żalu i niewielką dozą
zazdrości, należy stwierdzić, iż lepsi okazali się goście
zza miedzy, z sąsiadującej z nami gminy Czersk.
Podobnie, jak w I Biegatonie nie mogło zabraknąć
rodzinnej sztafety. Chętnych do wspaniałej rywalizacji
było wielu, a zabawy i ruchu jeszcze więcej. Wszystkie
sztafety stanęły na wysokości zadania i doskonale
poradziły sobie z wyznaczonym odcinkiem wyścigu.
Zwycięzcy wszystkich biegów otrzymali medale, dyplomy,
jak i niespodzianki. Przeżyciom sportowym towarzyszyły
kulinarne pyszności: smaczne ciasta, wspaniały bigos,

chleb z przepysznym smalcem, kawa, herbata, woda i
napoje. Odbyły się także konkurencje dla dzieci takie
jak: rzut piłką do bramki, do kosza, skoki na piłce.
Wszystkim Państwu, którzy brali udział w naszym
Biegatonie, za wszelką okazaną pomoc, należą się
słowa uznania, gdyż dbałość o zdrowie, kondycję
fizyczną to wartości, które procentują w przyszłości.
Do zobaczenia za rok podczas III Biegatonu!
Mirosława Wróbel

Wstępny harmonogram zajęć w
„Kulturalni”
Przedstawiamy Państwu wstępny harmonogram zajęć,
które będą odbywają się w „Kulturalni” jesienią.

PONIEDZIAŁEK
16.30 - 18.00 spotkanie Klubu Emerytów i Rencistów
(drugi poniedziałek miesiąca)
15.30 – 17.00 zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży
17.00 – 19.00 zajęcia artystyczne dla dorosłych
WTOREK
15.00 – 16.00 zajęcia plastyczne dla dzieci
17.30 – 18.15 ZUMBA dla dzieci (zajęcia częściowo
odpłatne)
ŚRODA
13.00 – 16.30 nauka gry na instrumentach dla dzieci i
młodzieży (zajęcia częściowo odpłatne)
18.15 – 19.15 SALSATION dla dorosłych (zajęcia
częściowo odpłatne)
CZWARTEK
16.00 – 17.00 zajęcia teatralne dla dzieci
17.30 – 18.15 aerobic dla Koła Emerytów
18.30 – 19.30 aerobic (zajęcia częściowo odpłatne)
PIĄTEK
13.00 – 15.30 nauka gry na instrumentach dla dzieci i
młodzieży
5.30 – 16.00 scholka dla dzieci
16.00 – 17.30 balet dla dzieci

