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- Porozmawiajmy o sporcie. To dziwne, Å¼e przez kilka lat nie byÅ‚o tu druÅ¼yny piÅ‚ki noÅ¼nej, a w niedalekiej Bytoni sÄ…
dwie druÅ¼yny. Teraz wreszcie jest.
- Klub jest dla mnie bardzo waÅ¼ny, jest to w pewnym sensie moje "dziecko". Mam olbrzymiÄ… satysfakcjÄ™ widzÄ…c tych
mÅ‚odych ludzi, ktÃ³rzy biegajÄ… za piÅ‚kÄ….

- Jak siÄ™ nazywa?
- Klub Sportowy Wda Czarna Woda. ZaczÄ™liÅ›my od druÅ¼yny seniorÃ³w, ktÃ³rÄ… "skonstruowaliÅ›my" z trenerem
Andrzejem Kowalskim. Potem jeden z filarÃ³w tej druÅ¼yny Sebastian JÄ™drzejewski, stoper, ale teÅ¼ nauczyciel
wychowania fizycznego, zaczÄ…Å‚ prowadziÄ‡ sekcjÄ™ juniorskÄ…. W ubiegÅ‚ym roku treningi rozpoczÄ™li oldboje, z ktÃ³rym
pogrywam.
- WidziaÅ‚em. Nie wyszedÅ‚eÅ› w pierwszym skÅ‚adzie...
- Nie jest Å‚atwo, nie ma, Å¼e burmistrz. WiÄ™kszoÅ›Ä‡ kolegÃ³w z druÅ¼yny ma za sobÄ… lata gry w druÅ¼ynach ligowych
graÅ‚em w szkole, a potem tylko rekreacyjnie, wiÄ™c znam swoje miejsce. CieszÄ™ siÄ™, Å¼e dopingujÄ… mnie, abym
przychodziÅ‚ na treningi czy mecze, bo zawodnikÃ³w jest wielu, co daje duÅ¼o satysfakcjÄ™.

- Na jakiej pozycji grasz?
- LubiÄ™ graÄ‡ w ataku albo na pomocy... Co jest waÅ¼ne â€“ mamy najlepszych kibicÃ³w. PrzejechaÅ‚em caÅ‚e Kociewie i
Kaszuby, byÅ‚em na wielu boiskach, ale zawsze w Czarnej Wodzie jest najwiÄ™cej sympatykÃ³w naszego klubu. Czasami
bywa tak, Å¼e w odlegÅ‚ych o 50 kilometrÃ³w miejscowoÅ›ciach jest wiÄ™cej kibicÃ³w z Czarnej Wody niÅ¼ kibicÃ³w
gospodarzy.
- Macie otwarty basen, jedyny w powiecie. Podobno identyczny byÅ‚ w Starogardzie, ale trudno orzec z caÅ‚Ä… pewnoÅ›ciÄ…,
bo nikt chyba nie ma jego zdjÄ™cia. To duÅ¼y basen.
- Ma 50 metrÃ³w dÅ‚ugoÅ›ci. RozmawiaÅ‚em kiedyÅ› z dyrektorem WydziaÅ‚u Sportu UrzÄ™du MarszaÅ‚kowskiego w sprawie
jego modernizacji. MÃ³wiÅ‚em - mamy jedyny taki obiekt w caÅ‚ym wojewÃ³dztwie, sami pÃ³ki co nie jesteÅ›my w stanie go
zmodernizowaÄ‡, bo jest wiele spraw do zaÅ‚atwienia, a remont to setki tysiÄ™cy zÅ‚otych.
- Od pewnego czasu mÃ³wi siÄ™ o Czarnej Wodzie jako o miasteczku motocyklistÃ³w. SkÄ…d ten fenomen?
- Tak siÄ™ mÃ³wi... Czarna Woda jest szczegÃ³lnym miejscem na mapie Kociewia. PiÄ™Ä‡dziesiÄ…t procent facetÃ³w w Cza
Wodzie ma motocykle, ale sÄ… i panie zaraÅ¼one tym bakcylem.
- Czy to nie jest ta juÅ¼ wyroÅ›niÄ™ta generacja metalowcÃ³w, jakich obserwowaÅ‚em tu prawie co roku na Wielkiej
Orkiestrze ÅšwiÄ…tecznej Pomocy?

- Ja bym tego z muzykÄ… nie wiÄ…zaÅ‚. Motocykle majÄ… zarÃ³wno bardzo powaÅ¼ni panowie z siwymi wÅ‚osami, jaki i 40latkowie, 20-latkowie i gimnazjaliÅ›ci - motorowery. Taki mamy po prostu klimat w Czarnej Wodzie. To jest czasami
irytujÄ…ce. Rozumiem tych wszystkich, ktÃ³rzy narzekajÄ…, Å¼e oni haÅ‚asujÄ…, zbyt szybko jeÅ¼dÅ¼Ä…, ale druga strona
medalu jest taka, Å¼e po jakimÅ› czasie obcowania z motocyklem taki czÅ‚owiek jest mechanikiem, elektrykiem,
spawaczem itp. I wiem, Å¼e gdy przyjdzie wyjechaÄ‡ takiemu czÅ‚owiekowi gdzieÅ› w Å›wiat za pracÄ…, to sobie poradzi, bo
potrafi zrobiÄ‡ prawie wszystko. Jest kilku takich zapaleÅ„cÃ³w, ktÃ³rzy to Å›rodowisko prÃ³bujÄ… integrowaÄ‡. GÃ³rnik i Bedu
takie majÄ… ksywki. Przyszyli do mnie, gdy zostaÅ‚em burmistrzem i zapytali, czy im pomogÄ™ zrobiÄ‡ coÅ› wiÄ™cej, bo do
pory siedzieli sobie przy ognisku pod lasem, a chcieli mieÄ‡ klasyczny zlot motocykli. Z tej rozmowy wyszedÅ‚ Zlot nad
WdÄ…. Na kilkuhektarowym polu Zbyszka GoÅ‚uÅ„skiego nad rzekÄ… zaczÄ™Å‚y siÄ™ odbywaÄ‡ od tego czasu duÅ¼e imp
Ostatnio byÅ‚o okoÅ‚o tysiÄ…c motocykli, ze 2 tysiÄ…ce ludzi.

- Hm... tysiÄ…c motocykli, caÅ‚kiem duÅ¼a impreza rekreacyjna.
- Nie tylko rekreacyjna. Tu bardzo waÅ¼ne jest to przejÅ›cie od motocykli do kultury. Gdy przygotowywano zlot,
zaproponowaÅ‚em, Å¼eby postawiÄ‡ scenÄ™ i daÄ‡ moÅ¼liwoÅ›Ä‡ zagrania lokalnym zespoÅ‚om, no i w miarÄ™ moÅ¼liwo
zaprosiÄ‡ jakÄ…Å› grupÄ™, zwiÄ…zanÄ… z gÅ‚Ã³wnym nurtem polskiej muzyki rockowej, bluesowej czy reggae. ByÅ‚y takie z
Daab, KSU, Proletaryat, Tomek LipiÅ„ski, Zdrowa Woda czy Cree. To byÅ‚o coÅ› takiego, co dla mnie wiÄ…zaÅ‚o siÄ™ muzyc
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i mentalnie z tym, co dziaÅ‚o siÄ™ w Lady M, ktÃ³ry byÅ‚ niezwykÅ‚ym klubem w latach 90. na trasie Chojnice â€“ Starogard. D
Lady M zjeÅ¼dÅ¼aÅ‚a mÅ‚odzieÅ¼ lubiÄ…ca sÅ‚uchaÄ‡ muzyki rockowej, a wielu staÅ‚ych bywalcÃ³w przyjeÅ¼dÅ¼aÅ‚o na
motocyklach.

- A wiÄ™c powstanie tych zlotÃ³w ma jednak po czÄ™Å›ci zwiÄ…zek z muzykÄ…... ObserwowaÅ‚em przez lata reporterki wie
imprez, ich powstawanie rozrost, czasami zamieranie. To ostatnie dotyczy na ogÃ³Å‚ imprez wymyÅ›lanych w gabinetach
urzÄ™dÃ³w...
- To, co powstaÅ‚o u nas, nie byÅ‚o urzÄ™dowe. Åšrodki pochodziÅ‚y z biletÃ³w i od sponsorÃ³w. Uczestnicy mieli przestrzeÅ„,
byli nieskrÄ™powani. Fantastyczne byÅ‚y pierwszy i drugi zlot, na kolejnych byÅ‚o trochÄ™ mniej entuzjazmu.
- A jednak... Trudno utrzymaÄ‡ w ryzach takÄ… imprezÄ™. MÃ³wiÅ‚eÅ› o przejÅ›ciu do kultury. Czy chodzi o koncerty?
- O to, co wiÄ…Å¼e siÄ™ z koncertami, o mechanizm. Przy organizacji tej czÄ™Å›ci muzycznej motocykliÅ›ci korzystali z pom
koleÅ¼anek z biblioteki, bardzo fajnych dziewczyn, ktÃ³re urozmaicajÄ… czarnowodzkÄ… ofertÄ™ kulturalnÄ…. DziÄ™ki nim
moÅ¼e znaleÅºÄ‡ coÅ› dla siebie, bo sÄ… i koncerty muzyki powaÅ¼nej w koÅ›ciele, najczÄ™Å›ciej organowej, czy wystÄ™p
wokalistÃ³w z klasycznym repertuarem. GraÅ‚y teÅ¼ gwiazdy ,,bohemy krakowskiej" â€“ Sojka, Turnau, Pod BudÄ…, ZÄ™baty
GraÅ¼yna Å•obaszewska. KsiÄ…dz proboszcz uÅ¼ycza salÄ™ koncertowÄ…, czyli nasz koÅ›ciÃ³Å‚, ktÃ³ry nota bene ma nie
akustykÄ™, a dziewczyny z biblioteki pomagajÄ… organizowaÄ‡ festyny parafialne. Å»yjemy w symbiozie. Ten sam zespÃ³Å‚
organizuje przy przy kajakarni koncerty lokalnych wykonawcÃ³w.

- Czy przy tej kajakarni jest juÅ¼ staÅ‚y publiczny amfiteatr?
- Tak nazywamy to miejsce. Ze wzglÄ™du na bliskoÅ›Ä‡ blokÃ³w stworzenie tam budowli w rodzaju Koloseum w ostatnich
latach nie byÅ‚o brane pod uwagÄ™.
- Macie teÅ¼ sÅ‚ynne Biesiady Literackie...
- Biesiady to impreza zapoczÄ…tkowana przez senatora Andrzeja Grzyba i prof. Tadeusza Linknera. Z przyjemnoÅ›ciÄ… biorÄ
w nich udziaÅ‚. Biesiady z punktu widzenia toÅ¼samoÅ›ci Kociewia sÄ… nie do przecenienia. Do tej pory doczekaliÅ›my siÄ™
tomÃ³w podsumowujÄ…cych 20 lat jej istnienia. W jednym z nich sporo miejsca poÅ›wiÄ™cono omÃ³wieniu twojej
dotychczasowej twÃ³rczoÅ›ci.
- Mam ten tom... ByÅ‚em kilka razy w Kulturalni, waszym domu kultury. Co tam siÄ™ dzieje?
- W Kulturalni prowadzone sÄ… zajÄ™cia gry na instrumentach klawiszowych i na gitarze, organizowane sÄ… akademie,
chociaÅ¼by z okazji Dnia NiepodlegÅ‚oÅ›ci, spotkania autorskie z poetami i podrÃ³Å¼nikami. W tej przestrzeni, ktÃ³rÄ…
tworzÄ… Asia GwizdaÅ‚a, Celestyna Plata, Marta Å»ywicka, uczestniczÄ… wszelkie grupy mieszkaÅ„cÃ³w, mniej lub bardziej
zorganizowane, znajdujÄ… tam przystaÅ„ dla swoich pomysÅ‚Ã³w i potrzeb. Tam teÅ¼ spotykajÄ… siÄ™, w szczegÃ³lnoÅ›ci w
okresie jesienno-zimowym, czÅ‚onkowie czarnowodzkiego Klubu EmerytÃ³w i RencistÃ³w, wyjÄ…tkowo zorganizowanego w
skali Pomorza. Zrzesza on ponad 150 osÃ³b i to nie tylko z naszej gminy. DziaÅ‚a pod egidÄ… pani ElÅ¼biety Zabrockiej,
niestrudzonej animatorki Å¼ycia tego klubu. Panie organizujÄ… wycieczki rowerowe i autokarowe, a takÅ¼e czas swoim
wnukom, kursy â€“ ostatnio wraz z gimnazjalistami kurs pierwszej pomocy. ByÅ‚em pod wraÅ¼eniem tej
miÄ™dzypokoleniowej wspÃ³Å‚pracy i integracji..
- Sporo mÃ³wiÅ‚eÅ› o tej integracji podczas pierwszego wywiadu, miÄ™dzy innymi o integracji przy grillu w Irlandii.
- Integrowanie ludzi wychodzi najlepiej przez muzykÄ™ i kuchniÄ™. OglÄ…daÅ‚em to w kilku krajach. U nas teÅ¼ juÅ¼ to siÄ™
dzieje. Zaczynamy spÄ™dzaÄ‡ wolny czas tak samo jak Niemiec czy Francuz, czyli w kaÅ¼dy dzieÅ„ wolny od pracy
zapraszamy sÄ…siadÃ³w czy znajomych i w ogrÃ³dku rozmawiamy przyrzÄ…dzajÄ…c i grilujÄ…c potrawy.

- I z tego wziÄ™Å‚y siÄ™ czarnowodzkie mistrzostwa w grillowaniu?
- Gdy zostaÅ‚em burmistrzem, zaproponowaÅ‚em w zwiÄ…zku ze swoimi doÅ›wiadczeniami i obserwacjami takÄ… formÄ™ sp
rekreacyjnych wspÃ³lnocie gminnej i wszystkim tym, ktÃ³rzy chcieliby jÄ… odwiedziÄ‡. ByÅ‚em czÅ‚onkiem Irlandzkiego
Stowarzyszenia GrillujÄ…cych. Wydaje mi siÄ™, Å¼e grillowanie jest trendi. OczywiÅ›cie w Czarnej Wodzie z motykÄ… na sÅ‚
siÄ™ nie porywam. Chodzi mi o to, Å¼eby mieszkaÅ„cy mieli trochÄ™ innej zabawy, Å¼eby to nie byÅ‚o tylko spotkanie na
zasadzie - o, jest zespÃ³Å‚ na scenie, ktÃ³ry gra do kotleta i picie napojÃ³w chÅ‚odzÄ…cych. Staramy siÄ™ teÅ¼, aby przy tej
okazji pokazaÄ‡ trochÄ™ kultury Kociewia. A samo grillowanie moÅ¼e byÄ‡ fantastycznÄ… zabawÄ… - sposobem na kreatyw
przyrzÄ…dzanie jedzenia, w ktÃ³rym wykorzystaÄ‡ moÅ¼na prawie kaÅ¼dy produkt spoÅ¼ywczy.
- Jak wyglÄ…dajÄ… te zawody?
- Przyjmuje siÄ™ zgÅ‚oszenia zespoÅ‚Ã³w (zwykle jest ich kilkanaÅ›cie), powoÅ‚uje jury - ludzi, ktÃ³rzy majÄ… wiedzÄ™ kulina
potem w kilku kategoriach zespoÅ‚y grillujÄ… potrawy â€“ miÄ™sne, rybne, warzywa i nawet desery. Jej oficjalna nazwa Mistrzostwa Kociewia w Grillowaniu. OdbyÅ‚y siÄ™ juÅ¼ cztery razy, pierwszy raz 2011 roku.
- CzÄ™sto pojawiajÄ… siÄ™ zarzuty pod adresem wÅ‚adz gmin, Å¼e organizujÄ… imprezy za publiczne pieniÄ…dze. I â€“ pa
gdy tych imprez nie ma, zarzuty, Å¼e nic siÄ™ nie dzieje. Te imprezy, jakie wymieniÅ‚eÅ›, niewiele chyba kosztowaÅ‚y
podatnika...
- Mamy jeszcze problemy finansowe i te wszystkie inicjatywy kulturalne, spoÅ‚eczne sÄ… organizowane za naprawdÄ™
bardzo, bardzo niewielkie Å›rodki. PieniÄ…dze na inwestycje, ktÃ³re udaÅ‚o siÄ™ zrealizowaÄ‡, teÅ¼ zostaÅ‚y pozyskane dziÄ
opatrznoÅ›ci i dziÄ™ki pomysÅ‚om, ktÃ³re nam wpadaÅ‚y do gÅ‚owy, i intuicji. Na pochwaÅ‚Ä™ zasÅ‚uguje przy tej okazji mÃ³j
zastÄ™pca Å•ukasz Å•angowski i pani Zosia BaczyÅ„ska, ktÃ³rzy w gÅ‚Ã³wnej mierze zajmowali siÄ™ pisaniem projektÃ³w.
http://kociewiacy.pl/gminy/czarna_woda

_PDF_POWERED

_PDF_GENERATED 3 December, 2020, 18:02

GMINA CZARNA WODA

WydawaÅ‚o mi siÄ™, w pierwszym i drugim roku bÄ™dzie takie "do pierwszego", z budÅ¼etu na budÅ¼et i nie bÄ™dzie wzro
- I pewnego dnia poznaÅ‚eÅ› panÃ³w...
- ...Nikogo nie poznaÅ‚em. ObudziÅ‚em siÄ™ pewnego ranka i pomyÅ›laÅ‚em â€“ a moÅ¼e coÅ› nietypowego powinno znaleÅ
w menu gospodarczym gminy. ZarzÄ…dowi najwiÄ™kszej naszej firmy - Steico powiedziaÅ‚em, Å¼e jeÅ¼eli zdecydujÄ… siÄ™
duÅ¼Ä… inwestycjÄ™, to jeÅ›li trzeba bÄ™dzie, wybiorÄ™ siÄ™ tam, gdzie Wergiliusz oprowadzaÅ‚ Dantego, i zaÅ‚atwiÄ™ ro
Pomorskiej Strefy Ekonomicznej...

PRZEJDÅ¹ DO CZÄ˜ÅšCI 3, 2 i 1

http://kociewiacy.pl/gminy/czarna_woda

_PDF_POWERED

_PDF_GENERATED 3 December, 2020, 18:02

