JUBILEUSZE...

KALISKA NA FACEBOOK-u
Na stronie www.kaliska.pl powstała również
zakładka „Gmina Kaliska na Facebooku”.
Postęp informatyczny doprowadził do tego, że
nasza gmina skorzystała z możliwości utworzenia tzw. Fanpage’a, dzięki czemu poszerzamy
formy kontaktu z mieszkańcami naszej gminy
oraz promujemy gminę na całym świecie.
Zapraszamy do śledzenia informacji tam zamieszczanych (np. relacji z wystaw czy koncertów).

Jubilatka
Kornelia Szczepańska
99 lat

Zawartość informacji oglądać można BEZ
KONIECZNOŚCI POSIADANIA KONTA
NA FACEBOOKU. Proszę sprawdzić, a w
przypadku trudności dział promocji Urzędu
Gminy służy pomocą.
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ZDROWYCH I WESOŁYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH...

Z KALENDARZA WÓJTA...
*04.03.2014 - Pelplin - Udział w spotkaniu informacyjnym na temat budowy
elektrowni węglowej,
*08.03.2014 - Kaliska i Piece - Udział w obchodach Dnia Kobiet,
*11.03.2014 - Kaliska - Udział w spotkaniu z sołtysami,
*12.03.2014 - Janowo - Udział w spotkaniu sprawozdawczo-wyborczym udziałowców Banku
Spółdzielczego Skórcz,
*13.03.2014 - Gdańsk - Podpisanie aneksu do umowy dotyczącego rozliczenia zadania remontu
świetlicy wraz z zagospodarowaniem w Studzienicach,
*14.03.2014 - Chojnice - Udział w posiedzeniu walnego zebrania sprawozdawczego członków
Stowarzyszenia Związek Samorządów na Rzecz Modernizacji Drogi Krajowej Nr 22,
*19.03.2014 - Kaliska - Udział w Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych RG Kaliska,
która odbyła się w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kaliskach,
*20.03.2014 - Kaliska - Udział w dyskusji publicznej w sprawie wyłożonego studnium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowaniaprzestrzennego gminy Kaliska,
*20.03.2014 - Kaliska - Udział w Komisji Statutowej,
*24.03.2014 - Kaliska - Spotkanie razem z Przewodniczącym RG Kaliska z Dyrektorem
zarządzającym spółką MEDPHARMA, gdzie omówiono problemy służby zdrowia,
*24.03.2014 - Starogard Gd. - Podpisanie umoway notarialnej na sprzedaż działki gminnej,
*24.03.2014 - Kaliska - Spotkanie razem ze Zbigniewem Toporowskim i Katarzyną Pettką z
uczestnikami ŚDS w Kaliskach,
*25.03.2014 - Kaliska - Sesja Rady Gminy Kaliska,
*26.03.2014 - Kaliska - Spotkanie z w sprawie naliczania podatku od budowli,będącej
własnością Zakładu Energetycznego,
*28.03.2014 - Kaliska - Spotkanie z geodetą i mieszkańcami ulicy Dworcowej w sprawie
okazania granic, które w przyszłości ma przejąć od PKP gmina Kaliska,
*29.03.2014 - Kaliska - Przyjęcie delegacji z Partnerskiego Miasta Reinfeld,
*29.03.2014 - Kaliska - Wręczenie Nagród Wójta Gminy Kaliska „Słonecznik 2013" za
dokonania w minionym roku,
Wydawca:
Urząd Gminy Kaliska, ul.Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska
tel. (58) 58-89-201 (centrala), (58) 58-89-204 (sekretariat), (58) 58-89-206 (fax)
www.kaliska.pl, e-mail: sekretariat@kaliska.pl, wojt@kaliska.pl, promocja@kaliska.pl,
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zbliżających się Świąt Wielkanocnych
składamy wiosenne życzenia,
aby w czas Święta Paschy w Waszych sercach,
rodzinach i domach zagościła radość, spokój
i wielka nadzieja odradzającego się życia.
Życzą
Sławomir Janicki
Wójt Gminy Kaliska
oraz Przewodniczący RG
Zbigniew Toporowski

DOFINANSOWANIA DLA CIECIORKI.

ZŁOTO w grach i zabawach...

Dokładnie rok temu 15.03.2013 po raz pierwszy
braliśmy udział w Grach i Zabawach w Karsinie
jako nowo przyjęty ośrodek do programu
ENERGA ATHLETIC CUP. Zabawa była przednia, ale miejsce już nie (VII pozycja). Oczywiście, nie zraziło to naszego ośrodka. Wychodziliśmy z założenia, że liczy się ruch - jako sposób
na spędzanie wolnego czasu.

W dniu 02.04.2014 roku ogłoszono przetarg na
realizację projektu pn.: „Zagospodarowanie
terenu działki przy świetlicy wiejskiej w
Cieciorce - etap I”
W ramach umowy do realizacji przyjęto: wykonanie nawierzchni z kostki polbruk, ciągi komunikacyjne, dojścia - łącznie 392 m2, wykonanie
ogrodzenia placu wraz z bramą wjazdową, wykonanie wiaty grillowej wraz z ławkami i stolikami. Wyłonienie Wykonawcy nastąpi w dniu
17.04.2014 roku. Wartość zadania 175.000,00 zł.
Wartość dofinansowania 99 500,00 zł (75%).
Na kolejny II etap zagospodarowanie terenu
działki przy świetlicy wiejskiej w Cieciorce o
wartości 190.000,00zł Gmina Kaliska w tym roku złożyła wniosek o dofinansowanie i otrzymała kolejne dofinansowanie w kwocie 118.296,00
zł dofinansowania. Dzięki tym projektom sołectwo Cieciorka będzie miało bogato urządzoną
bazę rekreacyjno – sportową. Obecnie czekamy
na podpisanie umowy na II etap. Dopiero po jej
podpisaniu wskażemy termin realizacji.
Bożena Pozorska
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ZWIĘKSZAMY WPŁYWY Z
PODATKÓW
W dniu 26.03.2014r w Urzędzie Gminy odbyło
się spotkanie z przedstawicielami firmy CRiDO
w celu zwiększenia wpływów z podatku od urządzeń energetycznych dla budżetu gminy
Kaliska.

Na spotkaniu określono zakres współpracy i
miejsca, których firmy energetyczne mogą zaniżać deklaracje podatkowe. Niebawem dojdzie
do podpisania umowy. Ewentualny podatek w
przypadku różnic nalicza się 5 lat wstecz.
Bożena Jeleniewska

Mistrzostwa Powiatu w Piłce
Koszykowej Dziewcząt...
W dniu 06.03.2014 nasze dziewczęta (gimnazjum) brały udział w Mistrzostwach Powiatu w
Piłce Koszykowej. Zawody odbyły się w Starogardzie Gd. w PG nr 2. Wyniki rozegranych
spotkań: PG Kokoszkowy - PG Kaliska 30:20,
PG Starogard - PG Kaliska 92:34. Kolejność
końcowa: PG Starogard, PG Kokoszkowy, PG
Kaliska. Brawo dziewczyny. To jest III miejsce
w powiecie.

W tym roku spotkaliśmy się po raz trzeci w tej
formule. W dniu 15.03.2014 do Kalisk zjechało
dziewięć ośrodków: Karsin, Szlachta, Osieczna,
Lubichowo, Pinczyn, Kolbudy, Gdynia, Sopot
BRĄZ w półfinałach wojewódzkich
oraz Kaliska. W ostatniej chwili wycofał się Byw piłce ręcznej chłopców...
tów. W Grach i Zabawach wzięło udział około
230 młodych ludzi startujących w 5 różnych W dniu 07.03.2014 w Nowej Karczmie odbyły
konkurencjach. Uczestników biorących udział się Półfinały Wojewódzkie w Piłce Ręcznej
w zawodach przywitał dyrektor Sopockiego Chłopców. Bardzo dobrze zaprezentowała się
Klubu Lekkoatletycznego Jerzy Smolarek, za- nasza drużyna zajmując ostatecznie III miejsce.
wody otworzył dyrektor ZSP w Kaliskach Karol To był nasz trzeci występ w Półfinałach
Gołąbek. Sukcesów wszystkim uczestnikom za- Wojewódzkich i tym razem udało się zdobyć
wodów życzył wójt Gminy Kaliska Sławomir miejsce medalowe. Kolejność końcowa: Nowa
Janicki.
Karczma, Borowiak Czersk, Kaliska, Trąbki
Wielkie. Brawo!
Materiały ZSP Kaliska

Tym razem ośrodek Kaliska przygotował się
naprawdę dobrze. Udało się zebrać optymalny
skład, który z dużą przewagą (9 pkt nad drugim
zespołem) wygrał całe zawody. Cieszymy się,
że nasze dzieci okazały się w tej konfrontacji
najlepsze. W poszczególnych konkurencjach liczyła się zwinność, szybkość, zręczność, koordynacja ruchowa, siła, wytrzymałość oraz celność rzutów. Brawa dla wszystkich uczestników
zawodów i ich sportową postawę.
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Dzień Kobiet z Kuźnią Bracką...
Kuźnia Bracka podbiła serca naszych Pań.
Rubasznymi dowcipami rozbawili całe zgromadzone towarzystwo.

Teksty Tuwima, Grechuty, oraz teksty własnego
autorstwa połączone z muzyką Leonarda
Cohena stworzyły piękną całość. Mamy nadzieję, że część artystyczna uszczęśliwiła nie tylko
Panie, ale również i płeć przeciwną. Niektórzy
goście mieli również okazję dowiedzieć się,
jakie sekrety skrywają przed swoimi ukochanymi mężczyznami wieloletnie żony i partnerki.

NAJLEPSI W NIEMIECKIM...
ZSP w Kaliskach – pierwsza szkoła w całym
powiecie starogardzkim, która zorganizowała
egzamin na certyfikat z języka niemieckiego

Dnia 27 marca 2014 o godzinie 10.00 w naszej
szkole został przeprowadzony, przez koordynatorów z Centrum Egzaminacyjnego Goethe Institut, egzamin FIT IN DEUTSCH 1.
Swoich sił spróbowało 13 gimnazjalistów:
Felińska Natalia, Groth Paulina, Kulas Oliwia,
Tuszkowski Marcin, Haftka Jakub, Bielkiewicz
Weronika, Lipska Paulina, Linda Milan,
Dąbrowska
Marta, Linda Julia, Litzau
Dominika, Borucka Karolina, Ebertowski
Stanisław.
Pomimo wielkich obaw uczniów egzamin
przebiegł pomyślnie! Pilna nauka, wysiłek oraz
wiele przygotowań przyczyniło się do dobrych
wyników!
Nasi uczniowie zdali swój pierwszy
CERTYFIKAT JĘZYKOWY!

Symboliczny kwiatek z rąk szarmanckich mężczyzn pozwolił Paniom na dłużej pozostać w
uroczystej atmosferze.
Dziękujemy za liczne przybycie i uśmiechy na
twarzach naszych gości! Mirosława Borucka
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Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców ZSP
Kaliska za sfinansowanie kosztów związanych z
przeprowadzeniem egzaminu.

ROK 2014 - KOLEJNY ROK INWESTYCJI...
Sławomir
Janicki
Wójt Gminy
Kaliska
Szanowni
mieszkańcy.
Niedawno
informowałem
Państwa, że w
następnym
wydaniu
Kaliskiego Gońca
poinformuję o
kolejnych
inwestycjach. Tym razem omówię trzy największe sołectwa Kaliska, Piece i Dąbrowa. Od tamtej chwili minęło już trochę czasu. Zdążyliśmy
podzielić nadwyżkę budżetową (wolne środki
zaoszczędzone) z roku 2013. Została spora kwota, bo około 1,4 mln zł. Dlatego też zwiększono
kwoty inwestycji, co przedstawia się następująco:
*Dla Kalisk przewidziano pięć dużych inwestycji i kilka mniejszych na kwotę ponad 1,2 mln zł.
Zaliczamy do nich: kontynuację budowy ul. 9ciu z Nieba ok.300 tys.zł, budowę parkingu przy
kościele i parkingu przy przedszkolu ok.330
tys.zł, kolejny etap remontu GOK Kaliska z doposażeniem kuchni ok.250 tys.zł, likwidację barier architektonicznych w ZSP w Kaliskach
ok.240 tys.zł (złożono wniosek o dofinansowanie w 60% przez PFRON), budowę siłowni zewnętrznej przy placu zabaw w Kaliskach, remont Przedszkola Publicznego ok.40tys.zł
(wniosek otrzymał dofinansowanie środków
PFRON), wykonanie projektów budowlano-wykonawczych ulicy Ogrodowej, Malinowej, Spacerowej, Jasnej, Poprzecznej oraz ulicy Sportowej w Kaliskach oraz odwodnienia ulicy Długiej
w Kaliskach - wartość trzech projektów to kwota
ponad 50 tys.zł.
*Dla sołectwa Piece w tym roku kwota inwestycji ponad 500 tys.zł.
Zaliczamy do nich: zagospodarowanie centrum
wsi Piece ok. 306 tys.zł, remont podłogi w holu
Szkoły w Piecach wraz z remontem klatki schodowej ok. 30tys.zł, wykonanie ogrodzenia boiska oraz zamontowanie siatek na piłkochwytach
wartość ok.22 tys.zł, dokończenie budowy ulicy

Działkowej oraz ul. Poprzecznej płytami YOMB
ok..150 tys.zł.
*Dla sołectwa Dąbrowa przewiduje się inwestycje na kwotę ponad 300 tys.zł.
Zaliczamy do nich: kontynuację budowy drogi z
płyt YOMB w kierunku ul.Osiedlowej kwota ok.
90 tys.zł, budowę chodnika przy drodze powiatowej (ul. Kręta) wraz z oświetleniem kwota ok.
130 tys.zł, budowę drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu
kwota ok. 70 tys.zł, oraz doposażenie placu zabaw w miejscowości Frank kwota ok. 15 tys.zł.

ZAPRASZAMY DO TV KALISKA...
Od kilkunastu miesięcy najważniejsze wydarzenia Samorządu
Gminy Kaliska można oglądać na krótkich filmikach. Dla Naszych mieszkańców na stronie
www.kaliska.pl powstała oddzielna zakładka
"Kaliska TV". Wystarczy kliknąć na zakładkę,
aby swobodnie przeglądać pliki multimedialne z
relacjami z Gminy.
Zachęcamy młodsze pokolenie do prezentacji
w swoich rodzinach. Można tam znaleźć około
40 filmów. Przedstawiamy poniżej ciekawsze tematy:
*Nagrodzono najzdolniejszych uczniów,
*Kaliski GOK skuteczny w pozyskiwaniu pieniędzy,
*Emeryci z Kalisk z Kociewskim Piórem,
*Kaliska przyjazne dla przedsiębiorców Lakiernictwo p.Mirosława Szramki,
*Środowiskowy Dom Samopomocy w Kaliskach
działa pełną parą,
*Kaliska młodzież uczy się ekonomii i biznesu
*W Piecach pobili rekord - WOPŚ,
*W Kaliskach pokazali wielkie serce - WOPŚ,
*Zakupią autobus,
*Być świetnym starym to jest prawdziwa sztuka,
*Seniorzy podsumowali projekt,
*Poprawiają stan dróg,
*Czekali na to wiele lat,
*Dzięki projektowi znalazły pracę,
*Nowy plac zabaw w Piecach,
*Wicemarszałek z wizytą w Kaliskach,
*To były udane Dni Kalisk,
*W Strychu kończą rekultywację,
*Ferie w Piecach,
*Ekologiczna inwestycja,
*Modernizacja oczyszczalni szczególną inwestycją
dla gminy,
*Strażacy z Kalisk z nowym samochodem.

Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki
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RADNY NA MEDAL Marian Kujawski
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O północy w piątku (13.03.) zakończyło się
głosowanie w plebiscycie Radny na Medal.
W każdym mieście i gminie powiatu starogardzkiego Czytelnicy wyłonili radnych, którzy ich
zdaniem są najbardziej aktywni.
W naszym plebiscycie największe poparcie spośród radnych wszystkich samorządów w powiecie uzyskał Marian Kujawski z RG Kaliska (580
głosów).
Osoba Mariana Kujawskiego znana jest z dbałości o środowisko naturalne. Zawodowo zajmuje
się ochroną i gospodarka leśną w Leśnictwie
Kamienna Karczma, chętnie poświęca się edukacji najmłodszych, sołtys największego obszarowo sołectwa i przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kaliska. Osoba lubiana o
subtelnym poczuciu humoru. W kadencji doprowadził do skutecznego zagospodarowania terenu wokół świetlicy sołeckiej w Studzienicach z
jednoczesnym remontem - termomodernizacją
obiektu świetlicy. Miejscowość sołecka dzięki
niemu i innym osobom czynnie uprawia sport,
poprzez gry zespołowe na obiektach sportowych
w sołectwie. Znajduje się tam utwardzone boisko do koszykówki i boisko do piłki plażowej.
Wymieniony sprawując funkcję radnego pracuje
na rzecz całej wspólnoty gminnej, dostrzega problemy innych i znacząco wpływa na rozwiązywanie spraw trudnych w sposób zachowujący
równowagę pomiędzy realiami, a rzeczami odległymi.
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„KOCIEWSKI GRYF”
dla Leszka Baczowskiego

ŻYJMY KOLOROWO! - Tego uczą „Radośni” ŚDS w Kaliskach

W dniu 6 marca 2014r odbyła się Gala wręczenia
Nagród Starosty Starogardzkiego "Kociewskiego Gryfa". Otrzymał ją nasz mieszkaniec Leszek
Baczkowski w kategorii Twórca Roku 2013.

Pan Leszek od wielu lat zajmuje się rzeźbą o
tematyce religijnej i regionalnej - głównie promuje kulturę Kociewia. Jest znany nie tylko w
regionie, ale i w całej Polsce. Laureat wielu
nagród i innych wyróżnień.
W imieniu Samorządu Gminy Kaliska gratulacje
składają-Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki
Przewodniczący Rady Gminy Kaliska Zbigniew
Toporowski

„ŻYJ KOLOROWO" to tytuł spektaklu, który
zaprezentowali 21 marca uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Kaliskach.
Przedstawienie odbyło się na sali widowiskowej
GOK w Kaliskach. Na początku Kierownik ŚDS
przywitała licznie przybyłych gości, wśród których byli: przedstawiciele władz naszej gminy
oraz gminy Czarna Woda, kadra GOK-u, GOPSu Kaliska, Zarząd GKERiI, przedstawiciele Stowarzyszenia RWDN "Dziecko Miłości", przedstawiciele Młodzieżowej RG, goście z ZSz Rolniczych w Bolesławowie, z DPS w Rokocinie, z
WTZ w Skórczu oraz rodzice i znajomi naszych
uczestników.

nicy tworzyli zespół muzyczny stanowiący niezbędny element przedstawienia. Spektakl składał się z kilku utworów muzycznych, które w zestawieniu z doskonałą choreografią tworzły całość wywołującą na twarzach widzów różne
emocje: radość, wzruszenie, a nawet łzy.
"Radośni" doskonale przygotowani przez terapeutów śpiewali: "Chodź pomaluj mój świat",
"Kolorowe Jarmarki", "Jedzie pociąg", "Miała
baba koguta" i na finał "Wszyscy Polacy". Po
przedstawieniu wystąpili niektórzy z naszych
gości, którzy wyrazili podziw i uznanie dla całej
grupy za fantastyczne widowisko. Kolejnym
punktem był przepiękny, kolorowy i pyszny tort,

Następnie odbył się spektakl muzyczny, w którym rolę miał każdy z uczestników grupy. Niektórzy śpiewali, inni tańczyli, a pozostali uczest-

który przygotowali nasi przyjaciele z ZSR w Bolesławowie. Po słodkim poczęstunku i wystawie
prac ustawiliśmy się do pamiątkowego zdjęcia.
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„KALISKIE SŁONECZNIKI” - Rozdane...

PRZEWODNICZĄCY RADY PROFESJONALISTĄ
gardzie Gd. na stanowisko Sekretarza Starogardu Gd., które pełni do dziś. W 2010 r. zdecydował się na start w wyborach samorządowych do
Rady Gminy w Kaliskach, uzyskując społeczną
akceptację i tym samym mandat radnego z sołectwa Piece z bardzo dobrym wynikiem. Na pierwszym posiedzeniu nowo wybrana Rady Gminy
wybrała go spośród swego grona do pełnienia
funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Kaliska. Za swoją służbę i pracę uzyskał wiele wyróżnień i nagród ministerialnych został odznaczony przez Ministra Obrony Narodowej złotym
medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju.
Jest żonaty (żona Justyna) i ma jedną córkę
Monikę. W wolnych chwilach czyta książki
zwłaszcza z zakresu historii (ukończył studia historyczne), lubi również wędkować.
Ten, kto był kiedykolwiek na obradach sesji
Rady Gminy z pewnością przekonał, że nie ma
takiej drugiej Rady Samorządowej w gminie i
powiecie prowadzonej z takim profesjonalizmem i dbałością o zasady demokracji oraz
norm prawnych delegowanych prowadzącemu
obrady.
Justyna Tomana

Zofia Czarnowska – Słonecznik Honorowy
Za aktywność społeczną i podejmowanie różnorodnych inicjatyw oraz za pełną poświęcenia,
wieloletnią działalność na rzecz gminy Kaliska.

*Krystyna Kopaczewska – Słonecznik
Honorowy
Za zaangażowanie i poświęcenie w pełnionej
służbie lekarskiej oraz w podziękowaniu za wieloletnie niesienie pomocy mieszkańcom Gminy
Kaliska.
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ŁAD PRZESTRZENNY GMINY
Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki oraz
członkowie Słonecznikowej Kapituły serdecznie gratulują wszystkim laureatom i osobom
wyróżnionym oraz życzą im dalszych sukcesów,
nowych pomysłów i możliwości ich realizacji
dla dobra gminy Kaliska.
Bożena Pozorska

Prezentujemy kolejną sylwetkę znanej osoby
tym razem jest nią Zbigniew Toporowski
Przewodniczący Rady Gminy Kaliska.
Człowiek pragmatyczny posiadający przy tym
bogate doświadczenie zawodowe. Urodził się w
Zblewie w 1962r. Zdobył wykształcenie wyższe
kończąc uczelnie zarówno wojskowe, jak i cywilne. Następnie ukończył studia podyplomowe
z zakresu prawa europejskiego i samorządowego w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, a
także w zakresie ekonomii w Wyższej Szkole
Bankowej w Toruniu, ponadto został zakwalifikowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji na pierwszą edycję ministerialnego programu Akademia Liderów Samorządności, którą ukończył jako jeden z trzech samorządowców z powiatu starogardzkiego.
Po ukończeniu studiów wojskowych pełnił szereg funkcji dowódczych w różnych garnizonach,
dochodząc w 2004r. do stanowiska Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Starogardzie Gd.
Po zakończeniu zawodowej służby wojskowej
w stopniu podpułkownika z dniem 6 lutego 2007
r został powołany przez Radę Miasta w Staro-

Ostatnio w Naszej Gminie odbyła się debata publiczna na temat dokumentu, jakim jest Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego (SUiKZP), najczęściej określane w skrócie jako studium uwarunkowań lub
studium-dokument określający politykę przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania.
Dokument ten Gmina Kaliska posiadała i był on
dokumentem uchwalonym kilka lat wcześniej.
Obecna Rada Gminy postanowiła wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, którzy zostali
pominięci lub w niewłaściwy sposób poinformowani o tworzeniu takiego dokumentu. Dlatego w 2012r podjęto uchwałę o przystąpieniu do
opracowania zmian w tym dokumencie. Znowelizowany projekt dokumentu wszedł właśnie
w fazę wyłożenia publicznego. Dyskusja publiczna odbyła się 20 marca, a termin składania
uwag do tego dokumentu upłynął 17.04.2014 r.
Studium jest podstawowym dokumentem kreującym politykę przestrzenną gminy. Ma on charakter aktu kierownictwa wewnętrznego i wiąże
wójta przy sporządzaniu planów miejscowych.
Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki
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W sobotę 29.03.2014r. w Gminnym Ośrodku
Kultury w Kaliskach świętowano wręczenie
Nagród Wójta Gminy Kaliska - „Słoneczników
2013”. Uroczystość ta miała swój jubileusz, bowiem w historii gminy Kaliska, nagrody Wójta
Gminy przyznane zostały już po raz dziesiąty.
Nagrody mają charakter honorowy i przyznawane są za wybitne osiągnięcia w następujących
dziedzinach: pracy społecznej, przedsiębiorczości, kultury, edukacji oraz sportu.
Od kilku lat przyznawane są również Słoneczniki Honorowe za całokształt działalność na
rzecz gminy. Kandydatury do Słoneczników
zostały zgłoszone m.in.przez zakłady pracy,
gminne organizacje i instytucje, przedstawicieli
władz i samorządów oraz osoby indywidualne.
Laureatów i osoby wyróżnione wybrała „Słonecznikowa Kapituła”, której skład został powołany przez Wójta Gminy Sławomira Janickiego.
Ponadto wręczono trzy wyróżnienia specjalne
z okazji jubileuszowej uroczystości.
Honorowymi Gośćmi gali byli mieszkańcy
partnerskiego Miasta Reinfeld i przyjaciele
Gminy Kaliska: p. Detlev Andresen (Honorowy
Obywatel Gminy Kaliska) oraz p. Eckhard
Bode. Uroczystość zaszczycili też swoją
obecnością: Starosta Starogardzki p.Leszek
Burczyk, Prezydent Starogardu Gdańskiego p.
Edmund Stachowicz oraz autor Monografii
Gminy Kaliska p. Krzysztof Kowalkowski.
Galę poprowadził p.Łukasz Racławski, a oprawę muzyczną imprezy zapewnił zespół Artis z
Trójmiasta. Nagrody za rok 2013 otrzymali:
W dziedzinie pracy społecznej:
*Wyróżnienie Wójta Gminy Kaliska - Marzena
i Tomasz Miszewscy (w imieniu laureatów wyróżnienie odebrali p.Henryka i Benedykt
Miszewscy)
Za bezinteresowne wspieranie finansowe działań kulturalnych oraz przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym. Dzięki Ich wsparciu Zespół
Szkół Publicznych w Kaliskach doposażył miejsce zabaw dla najmłodszych dzieci, a w dziedzinie kultury zorganizowano szereg imprez, m.in.
festyn „Dni Kalisk”.
*Wyróżnienie Wójta Gminy Kaliska - Radosław
Ciemiński
Za zaangażowanie w działalność społeczną i
charytatywną oraz aktywność w wielu sferach
życia mieszkańców Gminy Kaliska, zwłaszcza

w aktywizacji dzieci i młodzieży.
*Nagroda Wójta Gminy Kaliska Słonecznik
2013 - Bożena i Marek Romanów

Za zaangażowanie w działalność społeczną i
charytatywną oraz aktywność w wielu sferach
życia mieszkańców Gminy Kaliska, zwłaszcza
w aktywizacji dzieci i młodzieży.
W dziedzinie sportu:
*Wyróżnienie Wójta Gminy Kaliska - Jerzy
Pasterski
Za zaangażowanie w rozwój gminnego sportu i
aktywne pełnienie funkcji Prezesa Kaliskiego
Stowarzyszenia Wspierania Sportu „Victoria”.
*Nagroda Wójta Gminy Kaliska Słonecznik
2013 - Jerzy Dębiński

Za zaangażowanie i poświęcony czas na organizowanie i nadzorowanie turniejów boule i turnieju szachowego oraz za urozmaicenie oferty
sportowej i wszelkie inicjatywy podejmowane
dla mieszkańców gminy.
W dziedzinie przedsiębiorczości:
*Wyróżnienie Wójta Gminy Kaliska - Krystyna
Kupka
W uznaniu dla trzydziestoletniego prowadzenia
w Kaliskach Kwiaciarni „Bratek” i artystyczne
tworzenie kompozycji kwiatowych oraz
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za wspieranie inicjatyw społecznych i promocję
gminy Kaliska.
*Wyróżnienie Wójta Gminy Kaliska - Mirosław
Szramka
(ze względów służbowych p. Mirosław Szramka
nie mógł uczestniczyć w uroczystości.
Wyróżnienie otrzymał z rąk Wójta Gminy w
swoim zakładzie dnia 31.01.2014 r.)
Za zaangażowanie w rozwój swojego zakładu
lakierniczo-blacharskiego, dbałość o ekologię i
o warunki pracy oraz wkład w promocję gospodarczą gminy Kaliska.
*Nagroda Wójta Gminy Kaliska Słonecznik
2013 – Centrum Ogrodnicze „Frank-raj”
Wanda i Hubert Kopciowscy oraz Zenon
Kopciowski

Za stworzenie unikatowej atrakcji turystycznej,
za wspieranie społecznych inicjatyw i promocję
gminy Kaliska. W uznaniu za ciągły rozwój
firmy i wkład pracy.
W dziedzinie edukacji:
*Wyróżnienie Wójta Gminy Kaliska - Bogumiła
Wałaszewska
Za zaangażowanie w pełnieniu funkcji kierowniczych w ZSP w Kaliskach, za sukcesy pedagogiczne oraz w podziękowaniu za życzliwość i
chęć niesienia pomocy innym.
*Nagroda Wójta Gminy Kaliska Słonecznik
2013 - Elżbieta Pałys
Za sukcesy w pracy pedagogicznej i zaangażowanie w przygotowaniu dekoracji na różnego
rodzaju uroczystości w ZSPw Kaliskach oraz za
życzliwość i oddanie swojej pracy.

W dziedzinie kultury:
*Wyróżnienie Wójta Gminy - Mirosława
Borucka
Za zaangażowanie w rozwój infrastruktury
GOK i skuteczne pozyskiwanie środków pomocowych oraz w podziękowaniu za solidność,
sumienność i oddanie swojej pracy.
*Nagroda Wójta Gminy Kaliska Słonecznik
2013 - Młodzieżowa Rada Gminy Kaliska

Za aktywność społeczną, za inicjowanie i wspieranie wydarzeń kulturalnych w gminie Kaliska
oraz w podziękowaniu za entuzjazm i zaangażowanie w podejmowane działania.

HONOROWE SŁONECZNIKI 2013:
*Detlev Andresen – wyróżnienie
Za wszelkie działania na rzecz trwającego
partnerstwa Gminy Kaliska z Miastem Reinfeld.
*Eckhard Bode - Słonecznik Honorowy
Za bezinteresowne wspieranie polskiej młodzieży podczas corocznych kursów nauki języka niemieckiego w Reinfeld oraz za wszelkie działania
na rzecz przyjaźni polsko-niemieckiej.
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