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Informujemy, że od 15.04.2014r rozpoczynają
się rozgrywki w boule, jako rozgrywki otwarte.
Oznacza to, że można do nich dołączyć od czerwca do końca lipca 2014r. Rozgrywki prowadzone będą w weekendy - sobota, ewentualnie
niedziela w godzinach od 16.00 - 19.00.
Zgłoszenia przyjmują:
* GOK Kaliska, tel. 58 5609245
*Jerzy Dębiński - organizator i sędzia,
kierujący rozgrywkami, tel.58 5989486 lub
601 394 686.
Zgłoszenia przyjmowane są do końca lipca i
należy podać:
*imiona i nazwiska składu zespołu, adres,
*kontakt do kierownika zespołu.
Aby ubiegać się o ujęcie w końcowej
kwalifikacji zagrać minimum w trzech
rozgrywkach.

Z KALENDARZA WÓJTA...
*06.05.2014 - Kaliska - Spotkanie z Nadleśniczym Nadleśnictwa Kaliska w sprawie wykupu
hydroforni przez mieszkańców miejscowości Kamienna Karczma,
*07.05.2014 - Kaliska - Podpisanie umowy z wykonawcą na zagospodarowanie przy świetlicy
wiejskiej w Cieciorce - etap I,
*14.05.2014 - Starogard Gd. - Podpisanie umowy służebności dojazdu na rzecz
wydzierżawionej działki pod boisko w miejscowości Frank,
*15.05.2014 - Starogard Gd. - Podpisanie aktu notarialnego zakupu działki pod drogę w
miejscowości Dąbrowa,
*19.05.2014 - Starogard Gd. - Udział w posiedzeniu zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca,
*20.05.2014 - Kaliska - Kontrola zdania zakupu autobusu dla osób niepełnosprawnych dokonana przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w ramach procedury PFRON,
*21.05.2014 - Kaliska - Obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną,
*21.05.2014 - Kaliska - Udział w Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych RG Kaliska,
*22.05.2014 - Kaliska - Spotkanie z przedstawicielem firmy Maximus Broker i Dyrektorem
ZSP Kaliska w celu omówienia założeń do specyfikacji na ubezpieczenie uczniów w następnym
roku szkolnym,
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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BEATA WYSOKIŃSKA Z ODZNACZENIEM
W dniu 1 czerwca 2014r. Beata Wysokińska
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kaliskach odebrała w Gdańsku, z
rąk Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju WsiPana Kazimierza Plocke, Złoty Medal za
Długoletnią Służbę.
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Medal za Długoletnią Służbę został przyznany
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i
stanowi nagrodę za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków
wynikających z pracy zawodowej w służbie
Państwa.
Sekretarz Bożena Jeleniewska
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CIECIORKA - REKREACYJNIE...
W dniu 07 maja 2014 roku Wójt Gminy Kaliska
podpisał umowę z Firmą P.P.H.U ”OMA” ze
Starogardu Gdańskiego na realizację zadania
„Zagospodarowanie terenu działki przy
świetlicy wiejskiej w Cieciorce - etap I”.

Dzień Dziecka na kolorowo...
Dziękujemy wszystkim dzieciom i ich rodzicom za liczne przybycie na Festyn z okazji obchodów Dnia Dziecka w dniu 1 czerwca 2014r.
Na szczęście pogoda dopisała i rodziny miały
możliwość spędzenia miłego niedzielnego popołudnia wraz z innymi na stadionie gminnym
przy ZSP Kaliska.

Ok. godz. 15.30 pomiędzy dziećmi przechadzała
się maskotka Mini Mouse, z którą można sobie
był zrobić zdjęcie, z czego wiele dzieci skorzystało. Dzieci chętnie podchodziły do kolorowej
maskotki i przytulały się do niej. Ale największa
kolejka utworzyła się jak zwykle przy stanowisku Malowanie Buziek. Jak zwykle była to
frajda dla dzieci. Stanowisko z kolorowymi balonami-figurami miało swoje zainteresowanie
ze strony dzieci i ich opiekunów.

duje między innymi boisko trawiaste, boisko do
piłki plażowej, miejsce z wyposażeniem do ćwiczeń ruchowych.

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.

Wartość zadania po przetargu wynosi
115.950,00 zł. W miesiącu maju inwestycja była
w trakcie realizacji tak, jak to przedstawiają
załączone zdjęcia.
Na kolejny II etap zagospodarowanie terenu
działki przy świetlicy wiejskiej w Cieciorce o
wartości 190.000,00zł Gmina Kaliska w tym roku otrzyma kolejne dofinansowanie w kwocie
118.296,00zł.
Dzięki temu drugiemu projektowi sołectwo
Cieciorka będzie miało bogato urządzoną bazę
rekreacyjno–sportową. Ostatni II etap przewi-
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W czasie tegorocznych obchodów Dnia Dziecka można było skorzystać z różnych atrakcji.
Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się
tzw. dmuchańce. Dzieci mogły się wyskakać na
kolorowych nadmuchanych obiektach w tym
dniu za darmo.

Również sporym zainteresowaniem cieszyły
się zajęcia sportowe, konkursy, celowanie do
bramki czy puszczanie ogromnych baniek mydlanych.

Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki

Kto miał ochotę mógł skorzystać z przejażdżki
motorem, jak i również za drobną opłatą można
było pojechać sobie na kucyku.
Dzieci ze świetlicy terapeutycznej przygotowały
swój występ i bardzo ładnie dla wszystkich zatańczyły.
Znalazła się również atrakcja dla dorosłych.
Dzięki Firmie AVON wszystkie panie miały możliwość konsultacji przy stoisku kosmetyków
firmy AVON oraz wziąć udział w konkursie zorganizowanym przez tą firmę. Pięć osób otrzymało nagrody. Pogoda nam dopisała w tym roku,
wszyscy goście byli bardzo zadowoleni.
Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie za
rok.
Materiały GOK Kaliska
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Finał konkursu recytatorskiego
w gwarze kociewskiej
Sukces naszego gimnazjalisty w XXXII Konkursie Recytatorskim Prozy i Poezji Kociewskiej im. Antoniego Górskiego
Dnia 22 maja br. w Starogardzkim Centrum Kultury odbyły się finały konkursu recytatorskiego
w gwarze kociewskiej. Reprezentant gimnazjum
Adrian Tuchlin, uczeń klasy III a gim., który w
półfinale uzyskał I miejsce w rejonie, reprezentował naszą szkołę w finale. Adrian rywalizował ze zwycięzcami z takich ośrodków jak:
Tczew, Świecie, Nowe i Skórcz.
W finale brało
udział 42
uczestników w
3 kategoriach
wiekowych.
W jury zasiedli
tacy działacze
regionalni jak:
prof. Maria
Pająkowska
-Kensik,
p. Maria Szulz,
p. Ewa Czuba,
p. Anna Gemba.
W rezultacie Adrian Tuchlin zdobył
wyróżnienie, z którego bardzo się cieszymy, bo
konkurencja była świetnie przygotowana do recytacji. Gratulacje!
Joanna Kaszubowska

Dzień Godności Osób
Niepełnosprawnych w ŚDS...
W sali gimnastycznej Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach dnia 21 maja obchodziliśmy
po raz pierwszy w naszej gminie Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną.
Z tej okazji grupa "Radośni" ze ŚDS Kaliskach
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Dzień Godności Osób
Niepełnosprawnych w ŚDS...
zaprezentowała zaproszonym gościom oraz
uczniom z naszej szkoły wiersze o miłości oraz
spektakl "Żyj kolorowo". Śpiewane przez uczestników ŚDS piosenki wywołały na twarzach
publiczności uśmiech i zachęciły do wspólnego
śpiewania.

W tym dniu został też poświęcony autobus
współfinansowany ze środków PFRON, który
nasza gmina pozyskała do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu naszej gminy.

Doposażenie świetlicy...

Naprawiamy
nawierzchnie dróg...

W miesiącu maju zakończono zadanie doposażenie świetlicy wiejskiej w Studzienicach.
Wartość zadania to kwota ponad 14 tys. zł, w tym
dofinansowanie ponad 9 tys.zł.

W ramach podpisanego porozumienia ze
Starostą Powiatu Starogardzkiego p. Leszkiem
Burczykiem od trzech lat konsekwentnie dokonujemy naprawy najbardziej zniszczonych nawierzchni dróg powiatowych w gminie Kaliska.

W ramach zadania dofinansowanego w ramach
środków Unii Europejskiej realizowanego poprzez LGD „Chata Kociewia” doposażono świetlicę w Studzienicach w następujące sprzęty:
wyparzacz elektryczny, dwa komplety garnków,
dwa czajniki elektryczne, dwie lodówki, mikser
ręczny, frytkownicę, 200 sztućcy, telewizor
plazmowy, wózek transportowy do naczyń.

W podziękowaniu za pojazd uczestnicy ŚDS
przekazali Panu Wójtowi Sławomirowi
Janickiemu, Panu Przewodniczącemu Rady
Gminy Kaliska Zbigniewowi Toporowskiemu
oraz Pani Beacie Wysokińskiej - Kierownik
GOPS upominki przygotowane w naszych pracowniach. Kierownik ŚDS Iwona Ciemińska

Na zdjęciu przedstawiamy rozpoczęte prace na
odcinku pomiędzy Kaliskami a miejscowością
Cieciorka.
Poniżej na zdjęciu prezentujemy fragment ulicy
Nowowiejskiej, gdzie na wniosek radnych w takich miejscach, jak przedszkole wymalowano
znaki poziome tj. linie podwójne ciągłe.

Od dwóch lat gmina Kaliska samodzielnie dysponuje środkami finansowymi w kwocie
ok.200tys.zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych.
Sprzęty te w pełni wyposażą świetlicę sołectwa
Studzienice i będą z pewnością służyć sołectwu
przez długie lata. Zakup ten nie byłby możliwy
dzięki współpracy mieszkańców, rady sołeckiej i
sołtysa z pracownikami Urzędu Gminy
przygotowującymi i rozliczającymi projekt na
dofinansowanie tego sprzętu.
Marian Kujawski

Łukasz Kruszyński
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Remont gwarancyjny mostu
w Czubku zakończony...

Program „Znak Natury”
w Kaliskach...

W ubiegłym roku w wyniku prac Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kaliska kierowanej przez
radnego Mariana Kujawskiego ustalono, że inspektor nadzoru oraz wykonawca inwestycji nienależycie nadzorowali i wykonali zakres naprawy mostu.

Dnia 27.05 w Urzędzie Gminy Kaliska odbyło
się spotkanie dotyczące projektu "Znak Naturywsparcie gmin w racjonalnym wykorzystaniu
zasobów przyrodniczych w zrównoważonym
rozwoju obszarów Natura 2000 w zakresie turystyki".

Wcześniej w
wyniku tych
sygnałów
Urząd Gminy
wykonał
przegląd
gwarancyjny, gdzie ustalono naprawę do końca
maja 2014 roku. Wobec inspektora nadzoru wystąpiono pisemnie do rzecznika odpowiedzialności dyscyplinarnej. W tej chwili most prezentuje się, tak jak przedstawiają zamieszczone
zdjęcia. Jest przejezdny. Wykonawca przyznał
się do błędów w wykorzystaniu drewna z rozbiórki, co wynikało z niewłaściwego odczytania
dokumentacji przetargowej. Błąd wziął się z tego, że w orzeczeniu rzeczoznawcy zakładano
wykorzystanie drewna z rozbiórki, natomiast
kosztorys zakładał wymianę drewna na nowe.
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Marian Kujawski

II Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Kaliska
miejscowego tj. Burczyka Zbigniewa
Tyle samej statystyki. Czas na opinie uczestników. Muszę stwierdzić, iż tak jak w roku ubiegłym byłem zaskoczony liczbą zawodników szachistów, trochę obawiałem się o uczestników
turnieju, a w zasadzie o ich liczbę. Fakt, w 2014r
było ich trochę mniej niż w 2013, ale to nie miało
wpływu na atmosferę turnieju. Liczba uczestników nie jest jedynym zaskoczeniem są i inne, a
mianowicie: przygotowanie sali do gry, plakaty
tematyczne, występ zespołu tanecznego z Zespołu Szkół Publicznych na otwarcie turnieju,
stanowisko z nagrodami, sala dla opiekunów,
rodziców, poczęstunek i napoje ciepłe i zimne
tak, jak w roku ubiegłym bez zarzutu, no i na
wysokim poziomie.

Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Zespołowi
Szkół Publicznych, Rzemykowi z Gdyni i Matowi z Kartuz.

Rodzice i opiekunowie z zachwytem wyrażali
się o miejscu turnieju, szkoła wśród drzew, praktycznie w lesie, otoczenie – lasy, no i bardzo miła
obsługa i przyjęcie przyjezdnych.
Należy wyrazić życzenie organizacji turniejów
szachowych o puchar Wójta w latach następnych, no i utrzymać poziom, jaki uzyskano na I i
II Otwartym Turnieju szachowym. Jeżeli tylko
będę miał możliwość to dołożę starań, aby
następne turnieje odbyły się na tym samym, a
może wyższym poziomie zarówno szachowym
jak i organizacyjnym.
Podziękowania w zasadzie należą się wszystkim, którzy w dniu 18 maja 2014r byli w Zespole
Szkół Publicznych w Kaliskach. Zawodnikom,
rodzicom i opiekunom, tancerzom, odwiedzającym ten turniej a także organizatorom: Wójtowi,

Zgodnie z zaproszeniem Wójta Pana Sławomira
Janickiego wyrażonym przez Sekretarza Gminy
Panią Bożenę Jeleniewską do Następnego i tak
udanego Turnieju Szachowego w Kaliskach.

W spotkaniu udział wzięli właściciele gospodarstw agroturystycznych oraz Panie z KGW.
Przybyłych gości powitał wójt gminy Sławomir
Janicki, a część merytoryczną poprowadził Pan
Paweł Szymański - Przedstawiciel Ligii Ochrony Przyrody. Pan Paweł przybliżył nam zarówno
walory naszego obszaru, jak i zagrożenia, które
mają niekorzystny wpływ na naszą przyrodę.
Poinformował także zebranych o założeniach
projektu, które mają na celu m.in. stworzenie informatorów turystycznych oraz powstanie portalu o profilu ekoturystycznym z bazą gospodarstw agroturystycznych i usług znajdujących
się na terenie gmin biorących udział w projekcie.

Liga Ochrony Przyrody obejmie również patronatem wybrane szlaki turystyczne. W ramach
projektu stworzony ma zostać Znak Natury charakterystyczny dla naszego obszaru, (gatunek
rośliny, zwierzęcia występującego na danym obszarze, który podlega ochronie gatunkowej).
Wszelkie propozycje dotyczące znaku można
kierować do Urzędu Gminy. Joanna Kasprzak

Jerzy Dębiński
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II Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Kaliska
W dniu 18 maja 2014 roku na sali sportowej
Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach przeprowadzono II Otwarty Turniej Szachowy o
puchar Wójta Gminy Kaliska. Na turniej ten
przyjechało 20 zawodników z Kalisk, Franku,
Studzienic, Kartuz, Gdyni, Starej Kiszewy,
Pruszcza Gdańskiego i Warszawy. Można powiedzieć z różnych stron zjechali szachiści różnych kategorii od k do bez kategorii oraz wieku
od lat 7 do kilkudziesięciu z rankingiem krajowym i Eol oraz bez rankingu.

Turniej prowadzili tak, jak w roku ubiegłym
Panowie Tomasz Ciesielski z Rzemyk Gdynia i
Tadeusz Rek Prezes UKS Mat z Kartuz i
również na wstępie duże uznanie za sprawny
przebieg turnieju. Wójt Gminy z racji obowiązków nie mógł uczestniczyć w rozgrywkach i z
tego powodu Wójta Gminy reprezentowała Sekretarz Urzędu Gminy P. Bożena Jeleniewska.
W wyniku 7 rund miejsca w poszczególnych
grupach wiekowych są następujące:
Grupa 14 lat i więcej:
1. Żełajtis Baltazar
2. Maszk Kazimierz
3.Wachowiak Łukasz
4. Dębiński Jarosław
5. Dembicki Piotr
6. Dębiński Jerzy
7. Tuszkowski Mariusz
8. Burczyk Zbigniew
Grupa do 12 lat:
1. Maćkowiak Filip
2. Galant Jakub
3. Ringwelski Michał
Grupa do 10 lat:
1. Paszki Nikodem
Grupa do 8 lat:
1. Malinowski Szymon
8 2. Szybkowski Kamil

3. Dembicki Karol
4. Janzen Paweł
5. Szymczyk Antoni
6. Miszk Hanna
7. Stachowiak Zuzanna
8. Ringwelska Nadia

Każdy zawodnik na pierwszym miejscu w grupie wiekowej otrzymał puchar Wójta, dyplom i
nagrodę. Dyplomy i nagrody otrzymali również
pozostali zawodnicy. Sekretarz Urzędu
Gminy P.Bożena Jeleniewska wraz z Dyrektor
GOK, Dyrektorem Zespołu Szkół Radną Panią
Danutą Rek i Panami Ciesielskim i Rekiem wręczyli Puchary dyplomy i nagrody. Należy tu
wspomnieć, iż nagrody rzeczowe dla wszystkich uczestników zostały zakupione dzięki
wsparciu inicjatywy lokalnej pan „II Otwarty
Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy
Kaliska” przez Zarząd Powiatu Starogardzkiego
w Starogardzie Gdańskim.

Dodatkowo w czasie turnieju przybyła Radna
Sejmiku Wojewódzkiego P.Danuta Rek, która
znana jest z popierania gry w szachy. Pani radna
ufundowała dwie nagrody a mianowicie:
*dla najmłodszego zawodnika tj.
Szybkowskiego Kamila,
* dla najlepszego zawodnika z Kalisk –

Wybory do Europarlamentu w naszej gminie...
Kilka refleksji na temat wyborów do Europarlamentu. W dniu 25 maja w całej Unii Europejskiej odbyły się wybory do Europarlamentu.
Frekwencja w niedzielnych wyborach do dla
całej UE wyniosła 43,11 proc. - wynika z szacunkowych danych opublikowanych w niedzielę wieczorem przez Parlament Europejski.
W tych wyborach najwyższa frekwencja była
tradycyjnie w Belgii i Luksemburgu, gdzie jednak udział w wyborach jest obowiązkowy. W
obu tych krajach do urn poszło 90 proc. uprawnionych.
Na Malcie głosowało 74,81 proc., we Włoszech

- 60 proc. wyborców, a w pogrążonej w kryzysie
Grecji-57,53 proc. Względnie wysoką frekwencję zanotowano też w Danii (55 proc.), Irlandii
(51,20 proc.) i w Szwecji (51 proc.)
Najmniej zainteresowani udziałem w eurowyborach byli Słowacy, gdzie do urn poszło jedynie 13 proc. Bardzo niska była także frekwencja
w Czechach (19,5 proc.) i w Słowenii (20,96
proc.). W Polsce wyniosła 22,7 proc. (w porównaniu dla Gminy Kaliska wyniosła 18,48%).
Z danych PE wynika, że w krajach Europy Środkowej i Wschodniej zainteresowanie eurowyborami było mniejsze niż na Zachodzie UE.
Oczywiście te wybory są równie ważne dla nas
mieszkańców Kalisk tak, jak wybory do naszego
Parlamentu. Każdy z nas ma wybór i dlatego
moim zdaniem należy z niego korzystać.
Najważniejsze jest to, aby rozwój Naszej Gminy
był w sposób możliwie, jak największy finansowany ze środków Unii Europejskiej.
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XV BIEG ULICZNY O PUCHAR WÓJTA...
opiekunek Pani Joli, Pani Asi, która sprawowała opiekę medyczną, Pani Beaty, która czuwała,
aby bieg odbył się zgodnie ze sportowymi zasadami i Policji, zapewniającej bezpieczeństwo.
Wszystkim osobom zaangażowanym w organizację i przebieg imprezy serdecznie dziękujemy!
Dziękujemy też wszystkim uczestnikom za
udział w biegu gratulujemy sportowej postawy i
zapraszamy do udziału w kolejnych imprezach
organizowanych przez naszą gminę.
A oto lista zwycięzców:

XV Kaliski Uliczny Bieg Trzeźwościowy o
Puchar Wójta Gminy odbył się dnia 1 maja.

Tego dnia przed Gminnym Ośrodkiem Kultury
zgromadziły się 82 osoby chętne do pokonania
tras biegowych oraz ich rodziny i kibice.

Chłopcy
klas IV-VI
Kacper
Pancek
Patryk Tocha
Miłosz
Szumacher

Dziewczęta
klas I-III

Dziewczęta
gimnazjum

Julia Glaza

Wiktoria
Jankowska

Wiktoria
Dembicka

Natalia
Różewicz

Natalia Lica
Celestyna
Walkowska
Tradycyjnie uczestnicy biegali w różnych kategoriach-w katagorii kl. I-III udział wzięło 26
dzieci, w kl. IV-VI-29 uczniów, 9 gimnazjalistów i 18 osób w biegu open.

rzeczowe. W pozostałych kategoriach w podziale na chłopców i dziewczęta zdobywcy miejsc
od 1 do 3 również otrzymali medale, dyplomy
oraz nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy
biegu brali udział w dodatkowym losowaniu nagród rzeczowych rozlosowanych w trzech grupach: w grupie klas I-III był to hamak, w grupie
klas IV-VI walizka oraz w grupie gimnazjalistów i dorosłych - lodówka turystyczna.

Chłopcy
gimnazjum
Chłopcy
klas I-III
Tomasz
Beling
Igor
Wdowczyk
Jonasz
Zaręba
Dziewczęta
klas IV-VI
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Puchar Wójta Gminy w kategorii Pań Biegu
Open zdobyła P.Kamila Grzonka, a kolejne
miejsca zajęły P.Magdalena Labon i P.Anna
Gliniecka.
Wśród panów najlepszy okazał się P. Dawid
Kurszewski, który zajął pierwsze miejsce i
zdobył Puchar Wójta Gminy, następni byli
Panowie: Hubert Szwankowski i Arkadiusz
Różek. Zwycięzcy obu kategorii oprócz pucharu, dyplomu i medalu otrzymali też nagrody

Milan Linda
Adrian
Szmidt
Krzystof
Borucki
Materiały GOK Kaliska

KARTA DUŻEJ RODZINY...
Od 16 czerwca 2014r. wchodzi rządowy program dla rodzin wielodzietnych.

Emilia
Szumacher
W związku z tym, że był to piętnasty bieg to każdy, kto go ukończył oprócz poczęstunku otrzymał też pamiątkowy kubek z logo gminy Kaliska. Impreza zorganizowana została przez
GKRPA, GOK, Świetlicę Terapeutyczną przy
współpracy Młodzieżowej Rady Gminy i ich

Weronika
Burczyk
Marta
Okęcka
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