Jubileusze...

Obóz strażacki w Skrzyni.
W dniu 10.07.2014r druh Zbigniew Malinowski
i Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki uczestniczyli w uroczystym apelu oraz podsumowaniu współzawodnictwa młodzieży w ramach
XVI już obozu strażackiego w Skrzyni. Od dnia
30.06.2014r do 11.07.2014r również szóstka naszych młodych druhen i druhów uczestniczyła
w tym obozie.

Jubilatka
Stanisława Pachulska
90 lat

Gmina Kaliska wspiera działania szkoleniowe
wszystkich naszych druhów od najmłodszych
lat. Dla gości uczestnicy obozu w liczbie ponad
200 zatańczyli taniec ZUMBĘ na leśnej polanie
co bardzo efektownie wyglądało, a co najważniejsze było perfekcyjnie przygotowane.
Naczelnik OPS Kaliska Zbigniew Malinowski

Z KALENDARZA WÓJTA...
*01.07.2014 - Kaliska - Udział w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
*03.07.2014 - Gdańsk - Podpisanie umowy w Urzędzie Marszałkowskim na realizację II etapu
zagospodarowania placu w miejscowości Cieciorka,
*07.07.2014 - Tczew - Spotkanie z Dyrektorem oddziału Enegra w zakresie uzbrojenia w prąd
działek inwestycyjnych w gminie Kaliska,
*10.07.2014 - Skrzynia - Udział w uroczystym apelu podsumowującym obóz młodzieżowych
drużyn pożarniczych,
*14.07.2014 - Iwiczno - Spotkanie w sprawie aranżacji Izby Izydora Gulgowskiego,
*15.07.2014 - Kaliska - Podpisanie umowy na realizację kolejnego odcinka drogi 9-ciu z Nieba,
*15.07.2014 - Kaliska - Spotkanie z przedstawicielami Energa - Oświetlenie dotyczące
planowanych inwestycji,
*15.07.2014 - Kaliska - Spotkanie z sołtysami,
*16.07.2014 - Czarna Woda - Udział w uroczystym wkopaniu kamienia węgielnego pod
inwestycję rozbudowy zakładu,
*17.07.2014 - Starogard Gd. - Zapisy notarialne zakupu gruntu dróg dojazdowych od Andrzeja
Pozorskiego w obrębie miejscowości Płociczno,
*18-19.07.2014 - Kaliska - Udzielenie ślubów cywilnych,
*25.07.2014 - Starogard Gd. - Udział w powiatowych obchodach Święta Policji,
*29.07.2014 - Kaliska - Spotkanie z mieszkańcami w sprawie przystąpienia do programu
„Wykluczenia cyfrowego”,
*31.07.2014 - Kaliska - Spotkanie z Nadleśniczym Marcinem Naderzą oraz Dyrektorem PZDP
Dariuszem Kurzyńskim w sprawie omówienia projektowanej ścieżki rowerowej Kaliska Cieciorka i drogi Cieciorka - Płociczno.
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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CENTRUM W PIECACH W NOWEJ ODSŁONIE...
Projekt "Zagospodarowanie centrum wsi Piece”
zrealizowano w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania
pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój
wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

nej i wypoczynkowej na potrzeby mieszkańców.
Całkowita wartość zadania wynosi 295.542,36
zł, z czego kwota dofinansowania to 174.500 zł.
W ramach projektu wykonano:
*Oświetlenie zewnętrzne (lampy oświetleniowe
– 15 szt; lampy solarne – 2 szt.)

Celem projektu jest poprawa jakości życia
mieszkańców poprzez zagospodarowanie centrum wsi Piece – obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców i nawiązywania kontaktów społecznych poprzez
utworzenie infrastruktury rekreacyjnej, społecz-

*Odwodnienie terenu
*Utwardzenie nawierzchni kostką betonową
*Małą architekturę (ławki, kosze, słupki
zaporowe)
*Zieleń ozdobną.
Bożena Pozorska

CENTRUM W PIECACH W NOWEJ
ODSŁONIE...
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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

PIECE - DOPOSAŻONO BOISKO...
W miesiącu lipcu zakończono realizację przedsięwzięcia na boisku sołeckim w miejscowości
Piece. Zadanie pn. ”Wykonanie ogrodzenia i zamontowanie siatek na piłkochywytach przy boisku w Piecach” było współfinansowane ze
środków unijnych. Kwota inwstycji ok. 22tys.zł,
z czego kwota dofinansowania ok.14 tys.zł.
Zbigniew Toporowski

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Festyn Sołecki w Studzienicach
W dniu 05.07.2014r odbył się festyn sołecki w
Studzienicach przy nieustannym wsparciu GOK
w Kaliskach. Festyn rozpoczął Sołtys Marian
Kujawski. Odbyły się liczne gry i zabawy dla
najmłodszych. Przybyło bardzo wielu gości z
dziećmi - za co SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

ZAKOŃCZONO REMONT
PRZEDSZKOLA...
W miesiącu lipcu zakończono projekt współfinansowany w 50% przez PFRON polegający na
dostosowaniu korytarza i pomieszczeń w przedszkolu dla osób niepełnosprawnych. Wymieniono podłogi korytarza szatani i sali lekcyjnej. Na
ścianach położono gramaplast i wymalowano
pomieszczenia. Jest to kolejny projekt dofinansowany ze środków zewnętrznych.
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„RADOŚNI” żyją aktywnie...
W miesiącu lipcu grupa "Radośni" dwukrotnie
wyjeżdżała na spotkania z innymi ośrodkami
wsparcia. Pierwszy raz byliśmy w Kleszczewie
u grupy "Pogoda" na pikniku z okazji rozpoczęcia wakacji, a następnie na Spartakiadzie w
Skórczu.

Natomiast środa (03.07.) była dniem sportowych emocji. Na stadionie w Skórczu spotkało
się pięć drużyn z WTZ i ŚDS, aby wziąć udział w
biegach, sztafecie, skoku w dal, pchnęciu kulą,
rzucie do celu i przeciąganiu liny.
W Kleszczewie po przywitaniu, kociewskim
tańcu i śpiewach w wykonaniu uczestniczek z
„Pogody” oraz słodkim poczęstunku odbyły się
konkursy i zabawy na wesoło, w których wszyscy chętnie uczestniczyli. Następnie, po poczęstunku odbyła się dyskoteka na świeżym powietrzu, przy muzyce "na żywo" granej przez jednego z uczestników ŚDS w Kleszczewie. Na
zakończenie odbył się konkurs "Jaka to melodia"
i ze śpiewem na ustach pożegnaliśmy się, życząc
udanych wakacji.
Iwona Ciemińska
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Nasi uczestnicy brali udział w każdej z wymienionych konkurencji i zdobyli trzy medale: 2
srebrne w pchnięciu kulą i rzucie do celu oraz
brązowy w skoku w dal. "Radośni" byli też
najlepsi w przeciąganiu liny. Na koniec każda z
drużyn otrzymała pamiątkowy puchar, a następnie wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek.

GOK - III Etap rozpoczęty...
Gmina Kaliska wraz z Gminnym Ośrodkiem
Kultury w Kaliskach przystąpiła do III etapu
przebudowy i remontu budynku Gminnego
Ośrodka Kultury w Kaliskach. Środki Urzędu
Gminy to kwota 50 tys.zł. Środki Gminnego
Ośrodka Kultury to kwota 100 tys.zł uzyskana w
ramach dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Główne prace obejmować będą
wymianę starej stolarki drzwiowej i okiennej
oraz schodów żelbetonowych oraz rozbiórka i
budowa schodów i zsypów piwnicznych.
Mirosława Borucka

Dziewięciu z Nieba - ciąg dalszy
W dniu 15 lipca 2014r Wójt Gminy Kaliska
Sławomir Janicki podpisał kolejną umowę na
budowę 300 metrowego odcinka ulicy Dziewięciu z Nieba. Ulica ta będzie posiadać nawierzchnię z kostki polbrukowej o szerokości 5m
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
Przetarg na realizację wygrała firma p.Andrzeja
Tworek Roboty Ziemne i Drogowe z Borzechowa. Wartość inwestycji to kwota 300 tys.zł.
Termin zakończenia prac planowany jest na
30.09.2014r. Zadanie jest sfinansowane ze środków własnych gminy Kaliska.
Łukasz Kruszyński

Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu w Kaliskach
W dniu 29.07.2014r w GOK Kaliska odbyło się
spotkanie w mieszkańcami w sprawie projektu
„Przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu
gminy Kaliska”. Gmina Kaliska w ramach tego
projektu otrzymała 500 tys.zł dofinansowania,
co stanowi 100% wartości zadania. Dzięki temu
projektowi będą doposażone placówki gminne
w zestawy komputerowe m.in.szkoły, świetlice
wiejskie oraz 30 rodzin z terenu gminy uzyska
dostęp do bezpłatnego Internetu. Więcej informacji znajduje się na www.kaliska.pl w zakładce
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”
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PIECE - KOLEJNY UDANY FESTYN

„DNI KALISK - LATO NA KOCIEWIU” - W OBIEKTYWIE...

W Piecach odbył się kolejny, udany festyn sołecki. W tym roku był szczególny powód do
świętowania. W dniu 2 sierpnia oddano do użytku mieszkańców centrum wsi wybudowane w
dużej mierze ze środków zewnętrznych. Piękne i
kolorowe jest teraz nasze centrum. Zostało ono
doświetlone stylowymi lampami i wyposażone
w niezbędny sprzęt.
Publiczność dopisała - DZIĘKUJEMY
ZA TAK LICZNE PRZYBYCIE !

Konkurs Rodzinny

GWIAZDA
WIECZORU - Patrycja Markowska
Pogoda była piękna, goście, którzy licznie przybyli na festyn mogli uczestniczyć w mszy polowej, którą odprawił ks. kan. Witold Szumiato , a
później w atrakcjach, które odbywały się na boisku wokół oddanej niedawno do użytku świetlico – szatni. Odbył się tradycyjny mecz piłkarski pomiędzy drużynami Piece „góra”- Piece
”dół”, największą jednak atrakcją wieczoru był
występ zespołu disco polo GrabQ, który wykonał swoje największe przeboje. Zabawa taneczna trwała do przysłowiowego „białego rana”. Do
zobaczenia za rok!
Rada Sołecka

Wieczorny występ Zespołu
- Najlepszy Przekaz w Mieście

Główna Nagroda Loterii Fantowej - ROWER
- ufundowała firma PPU „OLA” z Kalisk.
Nagrodę Główną
w Konkursie wiedzy o Kaliskach - ROWER
- ufundowała firma EFIS z Piece.
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Festyn Dni Kalisk- Lato na Kociewiu zrealizowany w ramach operacji pt:"Dni Kalisk- lato na Kociewiu-organizacja festynu gminnego
w Kaliskach" w ramach programu, Osi 4 " Leader", działania 413, "
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju " z zakresu małych projektów.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca obszary wiejskie”.
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„DNI KALISK - LATO NA KOCIEWIU” - W OBIEKTYWIE...

XVI Międzynarodowy
Festiwal Muzyki Organowej
W niedzielę dnia 06 lipca 2014r w Kościele
Parafialnym pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Kaliskach odbył się koncert organowy,
jako koncert towarzyszący XVI Międzynarodowemu Festiwalowi Muzyki Organowej, podczas, którego została zaprezentowana muzyka
baroku i klasycyzmu.

Wspólne śpiewanie
Pieśni Maryjnych...
Dnia 20 lipca 2014 r. od godz. 18.00 rozpoczął
się koncert połączony ze wspólnym śpiewaniem
w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Kaliskach.

Prace ręczne Grupy „RADOŚNI” ze
Środowiskowego Domu Samopomocy
Nauka rzeźby Leszka Baczkowskiego
Możliwość
badań
mamograficznych

Warsztaty
garncarstwa

Malowanie
twarzy

Zaśpiewał Krzysztof Gornowicz przy akompaniamencie Tomasza Radimonasa.
W koncercie wystąpili Taras Riznyak - baryton
(Ukraina) - Solista Filharmonii Lwowskiej. Absolwent Narodowej Akademii Muzycznej we
Lwowie w klasie śpiewu, a obecnie jej wykładowca. Solista Studium Operowego we Lwowie
oraz Gedymin Grubba - organista, kompozytor,
dyrygent. Jest dyrektorem Międzynarodowego
Festiwalu Muzyki Organowej w Katedrze w Pelplinie, Prezes Zarządu Fundacji Promocji Sztuki
im. Gabriela Faure w Gdańsku.
Niespodzianką było to, iż podczas koncertu zaśpiewał również Adrian Cherek. Najmłodszy
artysta wywarł spore wrażenie na uczestnikach
koncertu śpiewając pieśni "Czarna Madonna" w
języku włoskim i nie tylko.

Zasady bezpieczeństwa z
funkcjonariuszami KP Starogard Gd.

Możliwość
badań
profilaktycznych

Segregacja odpadów z pracownikami
firmy STARY LAS Sp.z o.o.
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Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy
za udział oraz zapraszamy na kolejny już
koncert organowy w dniu 31.08.2014 roku w
Piecach w kościele Najświętszego Serca Pana
Jezusa o godzinie 17:00, gdzie wystąpi
Gedymin Grubba - organy oraz Kamil Pękala baryton.
Mirosława Borucka

Dziękujemy
wszystkim za
tak liczny
udział i zapraszamy na kolejne spotkanie
już za rok.
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„DNI KALISK - LATO NA KOCIEWIU” - W OBIEKTYWIE...

„DNI KALISK - LATO NA KOCIEWIU” - W OBIEKTYWIE...
Przejazdy Bryczką

Oficjalne
otwarcie
DNI
KALISK
Turniej Rodzin
I miejsce - rodzina
Różek z Franku Sołectwo Dąbrowa

Sołeckie
Sioła,
czyli
smacznie
po
kociewsku

II miejsce - rodzina Kujawskich ze Studzienic ( Kujawski Łukasz, Daria i Karolina Cherek)
III miejsce - rodzina z Iwiczna ( Daniel Szarmach, Celina Dembicka, Honorata Dąbrowska.

Występ
zespołu
DEAD
EASY

Mecze piłki nożnej rozegrano:
* KP Starogard Gdański – Victoria Kaliska: 3:1
*KSWS Victoria Kaliska - UKS Pinczyn: 1:2

Turniej koszykówki:
I miejsce – drużyna Juniorów z Kalisk
II miejsce – drużyna ze Starogardu Gdańskiego
III miejsce – drużyna Seniorów z Kalisk
IV miejsce – drużyna z Czerska

6

Parada wozów strażackich oraz
kąpiel w strażackiej pianie.

Loteria
fantowa
i
Konkurs
Wiedzy o
Kaliskach

Gościnny występ tenora operowego
Krzysztofa Gornowicz oraz Tomasza Radimonas

NAJLEPSZY - Najlepszy Przekaz W Mieście
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