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Wiesława Babińska w czołówce
najsympatyczniejszych pracowników obsługi klienta

Z KALENDARZA WÓJTA...
*05.09.2014 - Starogard Gd. - Spotkanie z dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie
wydania decyzji środowiskowej w związku z budową ścieżki rowerowej Kaliska - Płociczno i
poszerzenia drogi Cieciorka - Płociczno,
*06.09.2014 - Starogard Gd. - Wręczenie nagród podczas X-tej Spartakiady ERiI,
*07.09.2014 - Owidz - Udział w imprezie inauguracyjnej pn.”Kociewskie Śpiewogry”,
*11.09.2014 - Starogard Gd. - Udział w Konwencie Prezydenta, burmistrzów i Wójtów powiatu
starogardzkiego, gdzie omówiono plany zrównoważonego systemu transportu drogowego oraz
zagadnienia związane z inwestycjami drogowymi w przyszłorocznym budżecie,
*15.09.2014 - Kaliska - Spotkanie z inwestorem chcącym zakupić grunt na działalność
związaną z gastronomią,
*18.09.2014 - Kaliska - Spotkanie z Nadleśniczym Nadleśnictwa Kaliska w sprawie
umieszczenia urządzeń architektury na gruntach leśnych w ramach promocji gminy Kaliska,
*22.09.2014 - Gdańsk - Aneksowanie umowy w ramach realizacji inwestycji w ramach
zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Cieciorce,
*23.09.2014 - Starogard Gd. - Udział w Zgromadzeniu Związku Gmin Wierzyca,
*24.09.2014 - Kaliska - Spotkanie w sprawie organizacji biegu HARAPAGAN w kwietniu
2015r w gminie Kaliska,
*25.09.2014 - Kaliska - Podpisanie umowy na budowę parkingu przy kościele w Kaliskach z
firmą Andrzeja Tworek z Borzechowa,
*29.09.2014 - Starogard Gd. - Udział w zgromadzeniu wspólników ZUOK Stary Las,
*29.09.2014 - Kaliska - Spotkanie z projektantem w sprawie projektu budowy drogi ulicy
Sportowej w Kaliskach,
*01.10.2014 - Kaliska - Dyskusja publiczna dotycząca uchylenia planu miejscowego.
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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Gratulujemy
Szanowni Państwo przez okres kilku tygodni
mieliśmy możliwość oddawania głosów na Panią Wiesławę Babińską - Najsympatyczniejszego Pracownika Obsługi Klienta w plebiscycie
Pocztowiec Pomorza 2014. Nasza Pani Wiesia
otrzymała 1676 głosów i niewiele dzieliło ją od
podium. Dla nas i tak jest zwyciężczynią i
zasługuje na duże uznanie i gratulacje.
Pani Wiesława Babińska na poczcie pracuje od
32 lat. W swojej pracy poznała bardzo wielu klientów, których widuje regularnie. Zawsze znajduje chwilę, aby ze sobą porozmawiać.
W swojej pracy przyjmowała wiele przesyłek.

Najbardziej nietypowymi były: klatka z tchórzofretką, pszczoły i kilka gołębi i wszystko to
wydarzyło się jednego dnia.
Co z swojej pracy lubi Pani Wiesia najbardziej?
Otóż najbardziej lubi, kiedy klient jest miło obsłużony. Jego zadowolenie jest dla niej najważniejsze. Patrząc na wyniki głosowania, wygląda
na to, że tych zadowolonych klientów jest naprawdę dużo. Dla nas Poczta w Kaliskach bez
Pani Wiesi to nie byłaby nigdy ta sama Poczta.
Gratulujemy w imieniu wszystkich mieszkańców gminy Kaliska.
Samorząd Gminy Kaliska

III ETAP ULICY DZIEWIĘCIU Z
NIEBA ZREALIZOWANY...
Z dniem 30.09.2014r zakończono kolejny etap
budowy ulicy tym razem Dziewięciu z Nieba w
Kaliskach. Planujemy, że w przyszłorocznym
budżecie zostanie zarezerwowana kwota na budowę ostatniego odcinka tej ulicy. Łącznie zostanie wykonane około 1 km utwardzenia dróg.

W ramach tej inwestycji wbudowano sieć kanalizacji deszczowej, która będzie w przyszłości
odwadniać ulicę Długą.

Środki na dokończenie tej kanalizacji będziemy
pozyskiwać z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w następnych latach. Obecnie
trwa przygotowywanie dokumentacji.

Łukasz Kruszyński
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CZY BYŁO WARTO ?

Dzień Seniora...

Prace przy budowie parkingu zostały zakończone zgodnie z wyznaczonym terminem. Inwestycja posiada złożony wniosek o dofinansowanie w ramach środków unijnych. Obecnie trwa
weryfikacja naszego wniosku.

„Największą sztuką życia jest
umieć się z wdziękiem zestarzeć”
W piątek, 3 października sala GOK-u w Kaliskach pękała w szwach. Na doroczne Święto Seniora, na zaproszenie Zarządu Gminnego Koła
PZERI, przybyło blisko sto osób, w tym zaproszeni goście oraz członkowie Koła.
Uroczystość zaszczycili swą obecnością:
Leszek Burczyk–Starosta powiatowy, Sławomir
Janicki–Wójt gminy Kaliska, Beata Wysokińska
–kierownik GOPS, Mirosława Borucka–dyrektor GOK, wicedyrektor ZSP Bogna Wałaszewska oraz Iwona Ciemińska – kierownik ŚDS.
Uroczystość rozpoczęła kol. Elżbieta Pasterska,
przewodnicząca naszego Koła. Przywitała
wszystkich zebranych, a następnie przedstawiła
sprawozdanie z rocznej działalności Zarządu. W
dalszej kolejności kol.Lucyna Kawecka zaprezentowała sprawozdanie finansowe, a kol.
Kornelia Ziółkowska poinformowała zebranych
o wydarzeniach mających się odbyć w najbliższym czasie.

Kilka słów przypomnienia. Parking przedszkolny został zaprojektowany w tej kadencji. W
pierwszej propozycji staraliśmy się o dofinansowanie ze środków PFRON, okazało się, że zmieniono zasady ubiegania się o środki na ten cel.

Następnie pojawiła się możliwość dofinansowania ze środków Urzędu Marszałkowskiego. Aby
sięgnąć po te pieniądze złożyliśmy wniosek aplikujący o dofinansowanie i niezwłocznie ogłosiliśmy przetarg. Taka kolejność będzie gwarantować nam przyznanie dofinansowania, na które
obecnie oczekujemy. Dofinansowanie możliwe
jest do 85% kosztów kwalifikowanych.
Łukasz Kruszyński

Po wystąpieniach pań głos zabrali goście,
którzy w kilku słowach wyrazili uznanie dla
wielkiej aktywności Koła i złożyli życzenia dalszych sukcesów. Cieszymy się, że nasza codzienna praca na rzecz Koła jest zauważana i cieszy się tak pozytywnym odbiorem władz samorządowych i środowiska. Motywuje to Zarząd do
jeszcze większego zaangażowania i wysiłku.
W krótkim programie artystycznym kol. Feliks
Światczyński zaprezentował swój talent muzyczny i pięknie odegrał na organkach wiązankę
znanych melodii, a po nim zespół wokalny
Cantare fantastycznie odśpiewał kilka starych
dobrych przebojów.
Po części oficjalnej i występach artystycznych
przyszedł czas na prawdziwą biesiadę: pogaduszki, żarciki, śpiewy i tańce. Jak zwykle było

Wspomnienia Anny German...

bardzo wesoło, swobodna atmosfera. Opuszczaliśmy salę GOK-u zadowoleni, szczęśliwi, że
znowu mieliśmy okazję spotkać się w dużym
gronem przyjaciół, koleżanek, kolegów oraz
znajomych i spędzić przemiłe popołudnie.
Święto Seniora ubogacił oczywiście poczęstunek, wyroby garmażeryjne przygotowała nam
firma pp. Cieplińskich z Gogolinka, ciasta upiekły nasze koleżanki oraz piekarnia z Czarnej
Wody. Głównym sponsorem imprezy był Urząd
Gminy, który ofiarował na ten cel sumę 2500zł (z
czego część została odłożona na organizację
przedwigilijnego opłatka).
Elementem dekoracji były niektóre z prac
wykonanych w ramach projektu „Senior w
ogrodzie”.
Dziękujemy wszystkim,
którzy przyczynili się do organizacji imprezy.

Tekst: Barbara Płonka
Zdjęcia: Elżbieta Pasterska, Barbara Płonka 11

NOWE ZABAWKI EDUKACYJNE W PRZEDSZKOLU
W piątek 03 października z wizytą do Przedszkola w Kaliskach przybyły dwie panie - Marta

i Klaudia z ZUOK Stary Las. Nasze Przedszkole
w przyszłym roku zostanie wyposażone w dodatkowe zewnętrzne zabawki edukacyjne.
Łącznie za kwotę ponad 10 tys.zł zostaną zakupione nowe sprzęty. W ramach tego przedsięwzięcia również zostaną przeprowadzone konkursy z zakresu ekologii i segregacji odpadów.
We wszystko z chęcią zaangażowało się nasze
przedszkole. Na zdjęciu p. Katarzyna Pettka uzgadnia lokalizację i rodzaj sprzętów.
Całość środków, które otrzyma nasze przedszkole to kwota ponad 20 tys.zł co stanowi 100%
dofinansowania.
Dział Rozwoju UG

Komputery dla mieszkańców i świetlic wiejskich
do końca grudnia
Jeszcze w tym roku Gmina Kaliska otrzyma
kilkadziesiąt zestawów komputerowych.
Mieszkańcy będą mogli bezpłatnie korzystać z
dostępu do Internetu w świetlicach i w GOK
Kaliska. Zyskają również szkoły i 30 rodzin najbardziej potrzebujących z całej gminy. Przetarg
został ogłoszony i niebawem nastąpi otwarcie
ofert.
O projekcie informowaliśmy Państwa w lipcowym wydaniu Kaliskiego Gońca. Jesteśmy jedną z nielicznych gmin, która przystąpiła do pro-
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jektu w ramach programu operacyjnego innowacyjna gospodarka „Fundusze europejskie dla
rozwoju innowacyjnej gospodarki - inwestujemy w Waszą przyszłość”.
Podczas jednego ze spotkań z mieszkańcami
przedstawiono zasady i założenia projektu. Następnie na podstawie regulaminów wyłoniono
osoby fizyczne, które otrzymają zestawy komputerowe, ściśle według określonych kryteriów.
Przy weryfikacji korzystamy z wiedzy i informacji pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach.

PARKING KOŚCIELNY W BUDOWIE Sprawy lokalne - Wykup dróg...
Sławomir
Janicki
Wójt Gminy
Kaliska
Szanowni
mieszkańcy.
Obecnie trwają
prace przy
budowie parkingu
przy kościele w
Kaliskach. Grunt
na, którym budowany jest parking
stanowi własność
parafii i bez zgody parafii nigdy nie zmieni on
swojej funkcji i przeznaczenia.
Dlaczego możemy inwestować tam gminne i
unijne pieniądze? Przede wszystkim jest to możliwe dzięki temu, że miejsce ma służyć wszystkim mieszkańcom. Po drugie rok temu podczas
spotkania z Księdzem Proboszczem Józefem
Słupskim rozmawialiśmy o estetyzacji centrum
naszej miejscowości. Wówczas ustaliliśmy, że
jest możliwa współpraca w zakresie realizacji tego projektu. Za pośrednictwem naszej parafii
wystosowaliśmy pismo do Diecezji Pelplińskiej
z propozycją dzierżawy parkingu przez Gminę
Kaliska na okres 10 lat. Również Rada Gminy
Kaliska podjęła stosowne uchwały. Najpierw o
wyrażeniu zgody na dzierżawę terenu, a później
przeznaczyła środki finansowe na ten cel.
Otrzymaliśmy przychylne wsparcie dla tego
przedsięwzięcia i po podpisaniu umowy dzierżawy z Ks.Proboszczem przystąpiliśmy do przygotowywania projektu budowlano-wykonawczego. Na każdym etapie przygotowywania dokumentacji i założeń konsultowaliśmy to z ks.
Józefem Słupskim.
W tym roku na ten projekt otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach środków unijnych w kwocie 148 tys.zł co stanowi ponad 70% kosztów
kwalifikowanych. Wartość tej inwestycji po
przetargu wynosi 243 tys.zł brutto.
Z początkiem października ruszyły prace przy
budowie tego obiektu. W mojej ocenie dokonaliśmy trafnego wyboru. Plac pozostanie wszystkich mieszkańców, będzie im służył i upiększał
naszą miejscowość.
Wójt Gminy Kaliska
Sławomir Janicki

Szanowni Państwo w obecnej kadencji byłem
zobligowany do uregulowania spraw zaległych,
w których stan prawny dróg nie był prawnie uporządkowany. Większość podejmowanych spraw
(oprócz jednej) udało się pozytywnie przeprowadzić w ramach porozumień.
Sprawa, którą chcieliśmy uregulować polubownie dotyczyła działki przy ul. Kolejowej. Piszę o
tej sprawie dlatego, że podczas zebrania sołeckiego w Kaliskach w dniu 28 września 2014r Pan
Marian K. zarzucił mi naruszenie prawa.
Sprawa miała swój początek w roku 1996, kiedy
to za kadencji wójta Antoniego Cywińskiego, na
mocy wadliwie wydanej decyzji, Gmina Kaliska
stała się właścicielką gruntu stanowiącego fragment ulicy Kolejowej w Kaliskach (zapis stanowił, że droga staje się własnością Gminy Kaliska
za odszkodowaniem ustalonym odrębną decyzją, której wówczas i do momentu ujawnienia
sprawy w 2012r. nie wydano).
Zgodnie z prawem, gdy strony nie mogą zawrzeć
ugody właściwym organem do rozstrzygnięcia
tego sporu jest Starosta Powiatu. Dlatego została
wydana przez ten organ decyzja o kwocie odszkodowania ponad 70 tys.zł za 1706 m2 gruntu.
Od tej decyzji odwołałem się do Wojewody Pomorskiego wskazując wady prawne decyzji z
1996r i zbyt wysoką cenę odszkodowania.
Jednocześnie wystąpiłem do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Gdańsku o unieważnienie wadliwej decyzji. Sprawa została rozpatrzona zgodnie z literą prawa na korzyść Gminy Kaliska tj. decyzja podziałowa gruntu z
1996r, dająca prawo do odszkodowania została
unieważniona i uznana za wydaną z rażącym naruszeniem prawa.
Z mojej strony nadal proponuję ugodę i wolę
uregulowania sprawy własności gruntu za rozsądną kwotę.
Podsumowując należy zadać sobie pytanie:
dlaczego nikt nie regulował tak ważnej sprawy?
Po drugie, decyzja została wydana jednego dnia i
w tym samym dniu stała się prawomocna, a strony po zapoznaniu się z nią nie wnosiły uwag, ani
zastrzeżeń i prosiły o jej uprawomocnienie przed
upływem terminu do odwołania.
Zapraszam do zapoznania się z obszerną informacją na stronie www.kaliska.pl
Wójt Gminy Kaliska
Sławomir Janicki
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Kolejny etap remontu
GOK zakończony
Zakończono III etap remontu budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach.

W ramach zadania wykonano: roboty rozbiórkowe i budowlane, wymiana instalacji wodociągowej oraz zamontowano nagrzewnicę, wymieniono pozostałe okna i drzwi, posadowiono nowe ściany kotłowni, wykonano zadaszenie z blachodachówki oraz balustrady z pochwytem stalowym, wykonano schody żelbetowe.

Wartość inwestycji to 163.603,58zł. Środki
zewnętrzne Ministra Kultury 100.000zł, środki
urzędu gminy 50.000zł i środki własne GOK
Kalliska 13.603,58zł.

Wykonawcą zadania była firma B.B.Budownictwo sp.cywilna z Czerska.
Mirosława Borucka
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Nowa KUCHNIA w GOK
jeszcze w tym roku
Obecnie trwa realizacja zadania pn.”Remont i
doposażenie pomieszczeń kuchni w Gminnym
Ośrodku Kultury w Kaliskach wraz z organizacją turnieju KGW”.
W ramach powyższej operacji zostaną przeprowadzone prace remontowe polegające gruntownym remoncie pomieszczenia kuchni. W ramach
prac budowlanych zaplanowano rozebranie posadzek i ścian z płytek położenie nowej płytki,
malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych, wymiana instalacji elektrycznej.
W ramach wyposażenia w meble i sprzęt AGD
przewidziano:
Projekt
współfinansowany w
ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi",
objętego Programem
Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 20072013.

W pomieszczeniu Kuchnia:
*Wymianę szaf i szafek oraz stołu kuchennego.
Wyposażenie w sprzęt AGD:
Zmywarka Gastronomiczna do Naczyń i Szkła z
pompą wykonana ze stali nierdzewnej
ť Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym
- 2 szt,
ť Pochłaniacz o wymiarach 200 cm ,
ť Szafa mroźnicza ze stali nierdzewnej 700 l
oraz garnki, patelnie, zestaw noży, kociołek do
zup, podgrzewacze, tace, szklanki wysokie,
termosy, taboret gazowy, frytkownica, kieliszki
szampanówki, patery na owoce i ciastka oraz
gofrownicę.
*W pomieszczeniu Hooll zaplanowano szafy na
naczynia,
*W pomieszczeniu sala spotkań 1(kuchnia mała)
ť Szafy i szafki kuchenne,
ť Kuchnia z płytą ceramiczną,
ť Chłodziarko-zamrażarka,
ť Chłodziarka wolnostojąca o pojemności 350 l.
ť Stoły na stelażu drewnianym -10 sztuk,
ť Krzesło drewniane tapicerowane - 30 sztuk,
ť Okap kuchenny.
W ramach operacji przewidziano turniej KGW
wraz z nagrodami dla kół. Wartość zadania to
97.075,06 zł. Refundacja to 49.900,00 zł.
Mirosława Borucka

Inspektor Cychnerski
przypomina...

Każdej jesieni i zimy pojawia się wiele informacji o tragicznych ofiarach zaczadzeń i pożarów. Postępowania prowadzone przez nasz
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
stwierdzają, że najczęstsze przyczyny to niesprawne piece, niedrożne przewody kominowe,
nieszczelne instalacje gazowe, uszkodzone instalacje elektryczne i nieprawidłowo podłączone
urządzenia. Najbardziej zagrożone miejsca to
połączenia pieców z kominem, przejścia komina
przez drewniane stropy i dachy, oraz instalacje
elektryczne prowadzone na elementach drewnianych lub w ich pobliżu – szczególnie na strychach i poddaszach.
Ponieważ rozpoczyna się kolejny sezon grzewczy przypominam o obowiązkach ciążących na
właścicielach, zarządcach i użytkownikach obiektów budowlanych związanych z ich utrzymaniem, a w szczególności dostosowaniem do
sezonu grzewczego. Prawo Budowlane (Dz.U. z
2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn.zm.) określa je w
art. 61,62 i 70 – konieczne są okresowe kontrole,
m.in. sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i
wentylacyjnych) i prawidłowości podłączeń
urządzeń grzewczych, oraz instalacji gazowych i
elektrycznych.
Zwracam uwagę, że okresowych kontroli mogą
dokonywać wyłącznie osoby posiadające stosowne uprawnienia. W wypadku stwierdzenia
nieprawidłowości należy je niezwłocznie usunąć. Bliższe informacje można uzyskać w naszym Inspektoracie w
Starogardzie Gdańskim przy
ul.A.Mickiewicza 9
tel. 58/56-142-05.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
Piotr Cychnerski

Umowa na wymianę podłóg
w ZOW w Piecach
W piątek w Urzędzie Gminy w Kaliskach odbyło się spotkanie ze Starostą Powiatu Starogardzkiego p..Leszkiem Burczykiem oraz Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Starogardzie Gd. p.Piotrem Cychnerskim.
Tematem spotkania były przede wszystkim
sprawy związane ze współpracą gmina - powiat.
Omówiono również stan realizacji inwestycji
gminnych pod kątem przestrzegania prawa budowlanego. Pan Piotr Cychnerski wysoko ocenił
stan zrealizowanych na terenie gminy inwestycji.

Przy tej okazji podpisano kolejną umowę na
dofinansowanie zadania w ramach projektu
PFRON pn.”Program wyrównywania różnić
między regionami II”. W ramach tego zadania
Szkoła w Piecach otrzyma do 60% kwoty poniesionych wydatków na zadanie dostosowanie budynku szkoły do potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Zostanie wyrównany poziom posadzek w holu i korytarzu, a na całości zostanie wyłożony tarkiett. Zadanie będzie realizowane w
feriach zimowych.

Ogłoszenie

Zgodnie z art. 21 ust. 4 Ustawy o lasach z dnia 28
września 1991 roku (Dz.U. z 2013 poz. 628,
1247) Wójt Gminy Kaliska informuje, iż w
terminie od 25.09.2014 do 24.11.2014, w Urzędzie Gminy Kaliska w pokoju nr 13, istnieje możliwość zapoznania się z projektem uproszczonego planu urządzenia lasu. W wyżej wymienionym terminie zainteresowani właściciele lasów
mogą składać, w Urzędzie Gminy Kaliska, zastrzeżenia i wnioski w spawie planu. Po rozpatrzeniu wniosków przez Starostę Starogardzkiego, uznane zastrzeżenia zostaną uwzględnione w
ostatecznej wersji planów. Jednocześnie nadmieniam, iż uproszczony plan urządzenia lasu
będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.
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Najlepsi maturzyści 2013/2014
W dniu 23 września 2014r. podczas XLIV Sesji,
Rada Gminy Kaliska podjęła Uchwałę Rady
Gminy Kaliska XLIV/354/2014 w sprawie:
przyznania nagrody Rady Gminy Kaliska dla
najlepszego maturzysty – absolwenta szkoły
średniej - mieszkańca gminy Kaliska w roku
szkolnym 2013/2014.
W związku z tym Przewodniczący Gminy
Kaliska Zbigniew Toporowski, Wójt Gminy
Kaliska Sławomir Janicki, Z-ca Przewodniczącego Zofia Czarnowska oraz Przewodnicząca
Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych
Katarzyna Pettka wręczyli nagrody trzem maturzystom, którzy uzyskali największą ilość punktów.

Dzień Edukacji Narodowej
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragniemy
złożyć życzenia dla całego Grona Pedagogicznego i Wszystkich Pracowników Placówek
Oświatowych.
W tym uroczystym dniu Waszego Święta życzymy dużo zdrowia i wytrwałości, umiejętności
odnajdywania w każdej sytuacji magicznego
złotego środka, wyznaczania rozsądnych granic i
mądrości bezstronnego oceniania oraz spełnienia marzeń w życiu osobistym i pracy zawodowej.
Bądźcie przyjaciółmi naszych dzieci i młodzieży, bo tylko przyjaciele budują trwale, mądrze i na lata.
Życzenia składają
Wójt Gminy Kaliska Sławmir Janicki oraz
Przewodniczący Rady Gminy Kaliska
Zbigniew Toporowski

Zagospodarowano teren przy
świetlicy w Dąbrowie...

Boisko i plac zabaw w
Cieciorce - ZACZYNAMY!

W miesiącu wrześniu zakończono roboty budowlane zadania „Zagospodarowanie terenu
działki przy świetlicy wiejskiej w Dąbrowie utwardzenie drogi dojazdowej do świetlicy oraz
z utwardzeniem terenu wokół świetlicy”.

Celem inwestycji jest wykonanie boiska do piłki nożnej, boiska do piłki siatkowej, placu zabaw
oraz utworzenie terenów zielonych.
W dniu 22.09.2014r dokonaliśmy wyboru wykonawców, z którymi podpisaliśmy umowę.
Przewidziane koszty przedsięwzięcia wynoszą
173.936,56zł. Dofinansowanie, jakie otrzymaliśmy z środków Unii Europejskiej wynosi
113.129,47zł. Zakończenie prac planowane jest
na dzień 31.10.2014 r.

Siłownia w budowie...
Pierwsze miejsce w klasyfikacji zajęła absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego – Paulina
Wałaszewska, następne również abiturienci I
Liceum Ogólnokształcącego – Kinga Cieplińska oraz Piotr Lipski.
Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki
wręczając rodzicom kwiaty złożył gratulacje i
podziękowania za trud włożony w wychowanie
tych młodych ludzi. Serdecznie gratulujemy!
Anna Brzezinska

Prace zrealizowała firma roboty ziemne i drogowe Andrzej Tworek z Borzechowa.

Na początku miesiąca ruszyły prace związane z
budową napowietrznej siłowni. Będzie to pierwsza tego typu inwestycja na terenie naszej gminy.
Lokalizacja tej siłowni przewidziana jest w bezpośrednim sąsiedztwie placu zabaw „Radosna
Szkoła” i budynku szatni „Orlik”. Dzięki tej lokalizacji zarówno rodzice, jak i sportowcy będą
mogli z niej korzystać. Budowę siłowni realizuje
firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Zojax”
ze Zblewa.

Uznanie dla Samorządu
Miło nam poinformować, że starania naszego
samorządu gminy Kaliska na rzecz oświaty zostały docenione przez Komisję Międzyzakładową
Pracowaników Oświaty i Wychowania Ziemi
Kociewskiej w Starogardzie Gd.
Przewodnicząca tej komisji p.Ewa Ceroń Szmaglińska wielokrotnie podkreślała zaangażowanie naszej gminy w pracę na rzecz całej
oświaty. Wójt Gminy i nasi Dyrektorzy wzorowo współpracowali z wymienioną organizacją.
Sekretarz Gminy Bożena Jeleniewska
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Zadanie posiada dofinansowanie ze środków
unijnych wielkości do 75%.
Łukasz Kruszyński

Na wspomniany placu znajdzie się 7 zestawów
do ćwiczeń ruchowych, które zostały uzgodnione z radą sołecką.
Łukasz Kruszyński

5

WIECZOREK POETYCKI PRZY OGNISKU
Wieczorek przy ognisku minął szybko (jak
wszystko co dobre) i bardzo sympatycznie. Nie
obyło się bez dodatkowych, niezaplanowanych
atrakcji.
Spotkaliśmy się – jak co tydzień – w środę o
godzinie 17-ej. Tym razem zgromadziliśmy się
wokół mini teatrzyku w ogrodzie sentymentalno-romantycznym. Frekwencja przeszła nasze
najśmielsze oczekiwania (przybyli uczestnicy
projektu „Senior w ogrodzie”, instruktorzy i zaproszeni goście), ale dla wszystkich znalazło się
miejsce, o co zadbał p. Hubert Kopciowski.
Scenografię uzupełniały biało-czerwone elementy: flaga państwowa, baloniki, także stroje
prowadzących i występujących.

Letnie Rozgrywki w boule o Puchar Wójta Gminy Kaliska’2014

Polska była Polską”, a Julianna wyrecytowała
wiersz Wisławy Szymborskiej „Gawęda o miłości ziemi ojczystej”. Na zakończenie wypuściliśmy w niebo – a właściwie pod dach palmiarni
– baloniki z helem.

Trzecia Edycja rozgrywek w boule o Puchar
Wójta Gminy Kaliska przeszła do historii.
Rozgrywki rozpoczęły się 15.06.2014r i zakończyły się w dniu 27.09.2014r. Zgodnie z regulaminem rozgrywki prowadzone były na boiskach
do gry w boule we Franku, w czasie festynu Sołectwa Dąbrowa w dniu 12.07.1014 oraz festynu
z okazji Dni Kalisk w Kaliskach. Wyniki z turniejów w czasie festynów były zaliczane do klasyfikacji o puchar Wójta dla tych zespołów, które zgłosiły swój udział w rozgrywkach o puchar
Wójta.

W międzyczasie przestało padać, więc mogliśmy rozpalić ognisko i upiec kiełbaski. Podziękowaliśmy naszym gospodarzom i instruktorom,
wręczając im drobne upominki. Potem „do
ciemnego” biwakowaliśmy, śpiewając i radując
się, aż żal było się rozstawać!
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Wieczorek miał charakter patriotyczny, tematycznie związany był z 25 rocznicą odzyskania
wolności (rok 1989). Konferansjerki – w osobach Elżbiety Pasterskiej i Barbary Płonki –
przytoczyły
podstawowe
fakty z polskiej
historii ostatnich 25 lat i
przypomniały
zmiany, jakie
zaszły w tym
okresie w
Polsce i naszej
Gminie. Narrację urozmaiciły występy zespołu
wokalnego Cantare, który zaśpiewał dla nas z
czystej sympatii i przyjaźni. Nasz kolega, p.
Feliks Światczyński przygotował wiązankę znanych pieśni religijnych, ludowych i biesiadnych
i pięknie je odegrał na organkach.
Po występie pana Feliksa spadł rzęsisty deszcz i
musieliśmy się szybko gdzieś schować. Kto żyw
biegł do palmiarni i tam dokończyliśmy część
artystyczną naszego spotkania. Uczennice gimnazjum zaśpiewały pieśń J. Pietrzaka „Żeby

Nie będziemy się już wspólnie spotykać w
Ogrodach Państwa Kopciowskich, ale mamy jeszcze niemało pracy w ramach projektu. Czekamy na Wasze prace plastyczne (malunki, rysunki, malowane buteleczki, świeczki…) Kto jest
chętny, może skorzystać z zakupionych materiałów: podobrazia, farby, kredki, bloki…, wystarczy zgłosić się do Elżbiety Pasterskiej lub do
niżej odpisanej. Przygotowujemy materiały na
wystawę w ramach imprezy „Sami swoi” organizowanej przez GOK w październiku.
Barbara
Płonka

Początkowo w rozgrywkach brało udział 8 zespołów. Zespoły się zmieniały oraz odstępowały
od rozgrywek i sumarycznie w różnych etapach
uczestniczyło w rozgrywkach 9 zespołów. Po regulaminowym terminie zgłaszania zespołów tj.
po 31.07.2014r pozostało 8 zespołów, które uczestniczyły w rozgrywkach do końca. W czasie
od 15.06 do końca rozgrywek przeprowadzono
16 spotkań turniejowych w soboty oraz niedziele
poszczególnych tygodni letnich.
Rozgrywki były spotkaniami zespołów, które
mimo prowadzonej rywalizacji zachowywały
pełen szacunek dla siebie wzajemnie tworząc atmosferę spotkania koleżeńskiego, wręcz rodzinnego z żartem i humorem. Miło było prowadzić
rozgrywki w przyjemnej atmosferze oraz obserwować postępy w samej grze.
Ostatecznie z przewagą 8 punktów nad drugim
zespołem Puchar Wójta Gminy Kaliska za rok
2014 w Boule zdobył trzeci raz zespół w składzie
Mariusz i Karol Tuszkowscy wynikiem 35 pkt.
Wręczenia pucharu dokonał osobiście Wójt
Gminy Kaliska Sławomir Janicki w dniu
05.10.2014r na boisku we Franku, co zostało
uwiecznione na fotografii. Kolejno miejsca
zajęli:

2 miejsce – 27 pkt.: Paweł Operacz – Frank,
Patryk Grzegorczyk – Frank,
3 miejsce – 23 pkt.: Mirosław Goncz – Starogard
Gdański, Mieczysław Piankowski – Frank,
4 miejsce – 14 pkt.: Andrzej Grzywacz – Piece,
Eugeniusz Grzywacz – Dunajki,
5 miejsce – 10 pkt.: Jan Neugebauer – Dunajki,
Bernadeta Osiak – Płociczno,
5 miejsce–10pkt.:Wojciech Ostanówka–Kaliska
Henryk Ostanówka – Kaliska,
5 miejsce – 10 pkt.: Paweł Neugebauer - Dunajki
Łukasz Sulima – Dunajki,
6 miejsce–4pkt.: Rafał Symonowicz–Płociczno,
Andrzej Osiak – Płociczno.
Jako organizator składam podziękowania
wszystkim, którzy uczestniczyli w rozgrywkach, gratuluję osiągniętych wyników, dziękuję
władzom sołectwa Dąbrowa, GOK i Gminy Kaliska za pomoc w organizacji, zrozumienie i popieranie takiej organizacji oraz wykorzystania
istniejących boisk do gry w boule.
Przeprowadzono trzecią edycję rozgrywek i należy wyrazić nadzieję oraz życzenie, aby w latach następnych zasięg tej zabawy i rekreacji uległ poszerzeniu. Jako organizator dołożę wszelkich starań do osiągnięcia tego celu tj. rekreacji,
zabawy i odrobiny rywalizacji na powietrzu, na
boisku przy wspaniałej do tego grze w boule.
Dodatkowo proszę o uwagi dotyczące organizacji rozgrywek. Wyrażam nadzieję, iż w roku
przyszłym do rozgrywek zapiszą się zespoły
mieszane oraz damskie, co uczyni te rozgrywki
bardziej ciekawymi. Pragnę przekazać gratulacje i podziękowania Dyrekcji Szkoły w Kaliskach, uczniowie Wasi tj. Mariusz i Karol Tuszkowscy zdobyli Puchar Wójta Gminy Kaliska w
Boule za rok 2014.
Nagrody rzeczowe dla wszystkich uczestników
zostały zakupione dzięki wsparciu inicjatywy
lokalnej przez Zarząd Powiatu Starogardzkiego
w Starogardzie Gd.
Jerzy Dębiński
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