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Z KALENDARZA WÓJTA...
*05.03.2015 - Kaliska - Spotkanie dyrektorów szkół, działu finansowego z byłym posłem,
podsekretarzem stanu w Ministerstwie Edukacji Franciszkiem Potulskim na temat sposobu
naliczania i prognozowania subwencji oświatowej,
*06.03.2015 - Wirty - Spotkanie z przedstawicielami Nadleśnictwa i Kół Łowieckich na temat
wieloletnich planów łowieckich,
*07.03.2015 - Piece - Udział w jubileuszu 65-lecia KGW Piece,
*08.03.2015 - Kaliska - Udział w koncercie słowno-muzycznym ŚDS Kaliska i Teatru „Impuls”,
*09.03.2015 - Stary Las - Udział w zgromadzeni wspólników ZUOK „Stary Las”,
*10.03.2015 - Gdańsk - Spotkanie z W-ce Marszałkiem Województwa Pomorskiego
Krzysztofem Trawickim na temat pozyskania środków unijnych w latach 2014-2020,
*11.03.2015 - Gdańsk - Udział w rozprawie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w
sprawie skargi Stanisław Byzon na Wójta Gminy - skarga niezasadna,
*12.03.2015 - Skarszewy - Udział w Gali rozdania nagród „Kociewski Gryf” Starosty Starog.
*14.03.2015 - Piece - Udział w zakończeniu zimowych zajęć dla dzieci.
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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Bezpłatny Informator Urzędu Gminy Kaliska

Wesołych, pogodnych Świąt Wielkanocnych...

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei,
czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka.
Życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość
oraz by stały się źródłem wzmacniania ducha.
Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie,
napełni Wszystkich pokojem i wiarą, niech da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.
Niech te święta, spędzane z najbliższymi,niosą ze sobą spokój,radość i optymizm
Życzą
Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki
oraz Przewodniczący Rady Gminy Kaliska
Zbigniew Toporowski

PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE
W dniu 03 lutego 2015r Wójt Gminy Kaliska
podpisał ze Starostą Starogardzkim kolejne porozumienie w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych. W ramach zawartego porozumienia otrzymamy dofinansowanie w wysokości 60% poniesionych kosztów na zatrudnienie 30 osób bezrobotnych miesięcznie przez
okres od 09 lutego do 11 grudnia 2015 roku.
Prace społecznie użyteczne będą wykonywane
na terenie gminy, w której osoba uprawniona zamieszkuje lub przebywa, w wymiarze do 10 godzin w tygodniu. Koszt jednej roboczogodziny
prac społecznie użytecznych to 8,10 zł.
Od roku 2014 udało się utrzymać zatrudnienie
dla 30 osób miesięcznie. Rzeczywista liczba osób wykonujących pracę to 62 osoby w ciągu całego roku sprawozdawczego 2014 (w roku 2013
było 20 osób, w roku 2012 było 10 osób).
Prawo do zatrudnienia posiadają osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku o ustalonym II profilu pomocy, korzystające z pomocy społecznej
bądź uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego.
Dzięki przeprowadzeniu przez doradcę zawodowego tzw.Indywidualnego Planu Działania następuje możliwość weryfikacji osób, które są
gotowe do podjęcia zatrudnienia, by w przyszłości mogły wyjść na otwarty rynek pracy.
Wśród zaplanowanych prac są: zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników, sprzątanie terenów komunalnych, naprawa dróg i ulic gruntowych, prace gospodarcze, konserwacja obiektów publicznych, utrzymanie i obsługa świetlic
wiejskich, sprzątanie obiektów, pomoc usługowa oraz inne prace porządkowe. Prace społecznie użyteczne są realizowane w naszej gminie od
kilku lat i stanowią ważną formę aktywizacji
zawodowej i społecznej naszych mieszkańców.
Dzięki realizacji porozumienia stopa życiowa
oraz sytuacja socjalno-bytowa osób objętych
działaniem ulega poprawie. W roku 2015 szczególny nacisk na osoby zatrudnione skupiamy
wokół zachowania trzeźwości na stanowisku
pracy oraz zgłaszania się do pracy w ustalonym
wcześniej miejscu i czasie. Wszystkim objętym
zatrudnieniem życzymy wytrwałości w wywiązywaniu się z prac społecznie użytecznych.
Kierownik GOPS Monika Szmaglińska
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SMACZNA DAROWIZNA
W dniu 13 marca 2015 roku w remizie OSP w
Kaliskach odbyło się rozdawanie jabłek dla
mieszkańców Gminy Kaliska.

POWITANIE WIOSNY
W dniu 19 marca 2015r przy Świetlico – szatni
w Piecach zebrała się grupka osób by uczestniczyć w powitaniu wiosny i pożegnaniu zimy w
ramach imprezy pt.:„Powitanie wiosny z
Marzanną”. Na samym początku Dyrektor
GOK w Kaliskach przywitała Sołtysa Sołectwa
Piece oraz Dyrektora ZOW w Piecach
P.Wojciecha Wałaszewskiego. Powitała również
nauczycieli wraz ze swoimi wychowankami
oraz mieszkańców Sołectwa Piece.

Dzięki współpracy z Stowarzyszeniem Amor
Omnia Vincit oraz Agencją Rynku Rolnego
otrzymaliśmy 20 ton jabłek wielu odmian.
Z otrzymanej darowizny skorzystało 184 rodzin
oraz 13 Placówek i Instytucji znajdujących się na
terenie Gminy Kaliska.

Za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej, pracowników Ochotniczej Straży
Pożarnej, pracowników objętych Pracami Społecznie Użytecznymi oraz Pracami Publicznymi
sprawnie udało się rozdysponować otrzymany
ładunek.
Wszystkim zaangażowanym w działanie związane z rozdawaniem jabłek serdecznie dziękujemy i liczymy na dalszą współpracę w pozyskiwaniu kolejnych darowizn.

Sołtys sołectwa Piece, jako pierwszy wyruszył w
kierunku pobliskiego strumyka by pozostawić
Marzannę i razem z wszystkimi pożegnać zimę.
Przygotowana kukła ze słomy – Marzanna
została poniesiona przez uczniów wraz z
kolorowymi gałązkami i grzechotkami, które
głośno hałasując żegnały zimę. Uczestnicy
przemarszu powrócili do świetlico – szatani na
przygotowany przez Panie z KGW z Pieców
Kociewski poczęstunek, dla miłego spędzenia
czasu. Po kociewskich Smakołykach nastąpił
mały konkurs plastyczny z nagrodami. Dzieci
narysowały wiosnę oraz odpowiedziały na
pytania związane z oznakami wiosny.

Serdeczne podziękowania należą się gospodarzowi Sołectwa Piece, Panu Dyrektorowi ZOW
Piece, Paniom z KGW Piece oraz Angelice
Kinowskiej za zaangażowanie i pomoc przy realizacji powyższej imprezy.
Materiały GOK Kaliska
Kierownik GOPS Monika Szmaglińska

MALOWANIE PISANEK
Dnia 26 marca 2015r. w GOK w Kaliskach
odbyły się warsztaty malowania pisanek.
Przeprowadziła je Pani Anna Netka-Chojnacka
ze Skórcza. W warsztatach wzięły udział dzieci z
kółka plastycznego działającego przy GOK oraz
świetlicy terapeutycznej wraz z opiekunami i dorośli.

Uczestnicy warsztatów mieli okazję dowiedzieć
się o różnych tradycjach zdobienia pisanek ludowych. Pani Ania przedstawiła krótką prezentację
różnych tradycji i zwyczajów związanych ze
Świętami Wielkanocnymi, w tym zwyczaju malowania pisanek. Prowadząca udzielała rad na
temat doboru barwników, sprzętu do malowania,
a także zaprezentowała swoje umiejętności w
zdobieniu pisanek woskiem.

Pisanki, które powstały na warsztatach zostały
ocenione w dwóch kategoriach: pisanki wykonane przez dzieci oraz pisanki wykonane przez dorosłych.
W obydwóch grupach wiekowych powstały bardzo kolorowe i estetyczne prace. Na koniec
wszystkie dzieci otrzymały nagrody za ogromne
zaangażowanie w pracy. Wykonane prace można
było zabrać ze sobą do domu. Z pośród pisanek
wykonanych przez dorosłych dzieci wybrały
trzy pisanki. Zwyciężczynie otrzymały w podziękowaniu wiosenne kwiaty.
Serdecznie dziękujemy za liczne przybycie!
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Kaliskie gimnazjum zwyciężyło... Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej
Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Kaliskach zwycięzcami Sejmiku, który odbył się 12
marca w Bolesławowie.

Nasze gimnazjum reprezentowali uczniowie
klasy 2b, a byli to Milena Kamińska, Ewelina
Kasprzak oraz Bartosz Żugaj. Konkurs odbył się
pod hasłem „Ochrona kociewskiej przyrody’’.
My wybraliśmy temat:„ Nasza szkoła działa dla
dobra kociewskiej przyrody”.

Zaprezentowaliśmy działania ekologiczne, które podejmujemy w naszej szkole od wielu lat.
Przygotowaliśmy plakaty w języku polskim, angielskim i niemieckim, wykonaliśmy makietę
Parków Narodowych na terenie gminy Kaliska,
Zblewa i Lubichowa, wystawę rzeczy wykonanych z surowców wtórnych. Uczniowie przedstawili: prezentację multimedialną, występ artystyczny oraz pokazali eksperyment z zastosowaniem naturalnych środków w codziennym życiu.
Zwycięzcy otrzymali nagrody i dyplom.
Katarzyna
Krause
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NASI SOŁTYSI...

Gminne Eliminacje Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem "Młodzież Zapobiega Pożarom" odbyły się 14 marca 2015 roku w Domu
Strażaka w Kaliskach.

Zgodnie z regulaminem młodzież została
podzielona na trzy grupy wiekowe: uczniowie
szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkoły
ponadgimnazjalne. Eliminacje składały się z
testu oraz pytań ustnych. Zwycięscy z poszczególnych grup wiekowych wezmą udział w eliminacjach powiatowych turnieju, które odbędą się
27 marca. Dla laureatów przygotowano nagrody
rzeczowe a dla wszystkich uczestników nagrody
pocieszenia. Nagrody ufundował Urząd Gminy
oraz Nadleśnictwo Kaliska.

Pierwsze trzy miejsca w poszczególnych grupach wiekowych przedstawiają się następująco:
I Grupa wiekowa - szkoła podstawowa:
1. Bartosz Radkowski
2. Przemysław Wyrzykowski
3. Weronika Neubauer
II Grupa wiekowa - gimnazjum
1. Paulina Groth
2. Izabela Panitz
3. Monika Wiśniewska
III Grupa Wiekowa-szkoła ponadgimnazjalna:
1. Tomasz Fijał
2. Weronika Krajnik
3. Szymon Szwedowski dh Krzysztof Stoba

Sołtys
Sołectwa
Bartel Wielki

Sołtys
Sołectwa
Iwiczno

Monika
Beling

Franciszek
Szandrach

Sołtys
Sołectwa
Cieciorka

Sołtys
Sołectwa
Kaliska

Maria
SoleckaFlisikowska

Kazimierz
Głodek

Sołtys
Sołectwa
Czarne

Sołtys
Sołectwa
Piece

Leszek
Wardziński

Marek
Romanow

Sołtys
Sołectwa
Dąbrowa

Sołtys
Sołectwa
Studzienice

Alicja
Lipska

Marian
Kujawski
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„POZYTYWKA”
dla Beaty Wysokińskiej
Dnia 20 marca
2015r w SCK
w Starogardzie
Gdańskim.
Beata
Wysokińska
otrzymała nagrodę portalu
24starogard.pl POZYTYWKA
2014.
Nagrody te
przyznawane są
już od trzech lat
i jak sama nazwa
wskazuje są one
przyznawane
osobom pozytywnie nastawionym do świata w
szerokim tego słowa znaczeniu. Nasza mieszkanka i wieloletni pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach wyróżnia się
bezinteresowną działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych. Jej sukcesy to: realizacja projektów unijnych, w szczególności wspieranie
działań w kierunku utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy, wspieranie organizacji i
stowarzyszeń pomagającym innym osobom,
aktywizowanie mieszkańców gminy i powiatu w
celu uzyskania zatrudnienia.
W poprzednich latach otrzymała również:
„Srebrne drzewko”, Nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego za innowacyjne metody
realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej. A
za całokształt otrzymała Złoty Medal Zasługi
nadany przez Prezydenta RP.

Obowiązki posiadaczy zbiorników
bezodpływowych (SZAMB)
Gmina Kaliska przystąpiła do aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb). W
związku z powyższym, zostały rozdysponowane
ankiety dla mieszkańców nie podłączonych do
sieci kanalizacyjnej, celem uzyskania niezbędnych informacji. Mając powyższe na uwadze,
przypominamy o dostarczeniu wypełnionych
ankiet, w terminie pilnym, nie później niż do
dnia 10.04.2015r., do Urzędu Gminy Kaliska pok. nr 13 albo przesłanie pocztą na adres: Urząd
Gminy Kaliska, ul. Nowowiejska 2, 83-260
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Stół Wielkanocny KGW PIECE

65 - lecie KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH W PIECACH

Dnia 27 marca 2015r. w ZSAiO w Swarożynie
odbył się XIII Powiatowy Konkurs Wielkanocny. Gminę Kaliska reprezentowało Koło Gospodyń z Pieców.
Panie musiały przygotować stół wielkanocny.
Dekoracje takie jak: pisanki, palmy, kurczaczki,
zajączki oraz baby, mazurki na stole naszych
gospodyń prezentowały się najpiękniej, najbogaciej i najsmaczniej.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym za
godne reprezentowanie naszej gminy.

Kaliska lub wiadomością e-mail na adres:
a.moczadlo@kaliska.pl.
Zgodnie z art.6 ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, są obowiązani
do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonanych przez przedsiębiorcę
posiadającego odpowiednie zezwolenie – przez
okazanie takich umów i dowodów uiszczenia
opłat za te usługi. Ponadto zgodnie z art. 10 ust 1
pkt 2 ww. ustawy osoba, która niedopełnia obowiązków gromadzenie nieczystości ciekłych w
szczelnych zbiornikach bezodpływowych oraz
wywozu tych nieczystości w sposób zgodny z
przepisami ustawy podlega karze grzywny.
W najbliższym czasie będą prowadzone kontrole
szczelności szamb oraz dokumentów potwierdzających wywóz ścieków. Anna Moczadło

W sobotę, 7 marca, Koło Gospodyń Wiejskich
w Piecach świętowało jubileusz 65-lecia swojej
działalności. Na uroczystość zaproszono Starostę Starogardzkiego Leszka Burczyka, przedstawicieli władz gminy, urzędu gminy, sołectwa,
szkoły oraz pozostałych kół gospodyń z terenu
gminy. Ten zaszczytny jubileusz był okazją do
podsumowania bogatej działalności Koła, przypomnienia jego historii, a także złożenia podziękowań, gratulacji i najlepszych życzeń dla
wszystkich Szanownych Członkiń i jednego
Pana w składzie KGW.
Należy podkreślić, że KGW Piece jest jednym z
najdłużej działających kół z terenu powiatu.
Koło zawsze chętnie współpracuje z samorządem, promując gminę i aktywizując lokalną społeczność. Serdecznie dziękujemy i życzymy
kolejnych, wspaniałych jubileuszy.

Bożena Pozorska
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DZIEŃ KOBIET Z ŚDS-em

KOCIEWSKI GRYF
dla NASZYCH EMERYTÓW

Dnia 8 marca 2015r z okazji mieliśmy okazję
uczestniczyć w spektaklu słowno-muzycznym
grupy ,,Radośni'' wraz z teatrem ,,Impuls'' z okazji Dnia Kobiet w GOK w Kaliskach.

12 marca w remizie OSP w Skarszewach odbyła
się uroczysta gala wręczenia nagrody starosty
starogardzkiego–„Kociewski Gryf” za osiągnięcia w 2014r. w dziedzinie sportu, gospodarki
oraz kultury.
W imieniu Wójta Gminy Kaliska złożyliśmy
wniosek o przyznanie nam takiej nagrody w
dziedzinie kultury, kategoria: organizacje pozarządowe. Szanowna Kapituła, która oceniała
przedstawiony przez nas dorobek, zdecydowała,
że nasze ubiegłoroczne działania zasługują na to
zaszczytne wyróżnienie. Konkurencja była spora, więc tym bardziej jesteśmy dumni i szczęśliwi.

ZIMOWE ZAJĘCIA SOŁECKIE W PIECACH
Zimowe zajęcia odbywały się w sali gimnastycznej w ZOW w Piecach od 17 stycznia do 7
marca w piątki od godz. 16 do godz. 18 oraz w
soboty w godzinach od 10 do 12. W zajęciach
brało udział regularnie około 40 dzieci.

Każdy uczestnik otrzymał program zajęć sportowych. Przez dwa miesiące dzieci brały udział
w grach i zabawach ruchowych, grach drużynowych, w zajęciach w sali komputerowej, tańcach
integracyjnych, grach i zabawach edukacyjnych
w sali zabaw oraz w zajęciach plastycznych.

Radość, która nas rozpierała, towarzyszyła do
końca wieczoru, tym bardziej że mogliśmy uczestniczyć w pięknym koncercie p. Jacka Borkowskiego, który był gwiazdą wieczoru. Aktor niejednokrotnie rozbawił i rozśpiewał publiczność
biorącą udział w uroczystości, a nasza przewodnicząca, Elżbietka zaśpiewała w artystą nastrojową piosenkę o miłości! To się nazywa mieć
fart!!!

To było niezwykle barwne przedstawienie, pełne radości i uśmiechu. Dziękujemy za wspaniałe
przeżycia P.Jasiowi Radzewiczowi, aktorom i
wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji
8 tak wspaniałej imprezy.

Na zakończenie organizatorzy imprezy zaprosili na poczęstunek, a na odjezdnym każdy gość
otrzymał upominek – regionalne produkty w
bardzo gustownym firmowym woreczku.
Barbara Płonka

Odbyły się również dwa turnieje o Puchar Sołtysa w piłce ręcznej i piłce nożnej halowej.

Poczęstunek na zajęciach sportowych oraz wyjazdy na basen sfinansowane zostały z funduszu
sołeckiego. Zajęcia prowadzone były przez sołtysa p. Marka Romanow wraz z małżonką, p.
Bożeną, Angelikę Kinowską, Radosława Ciemińskiego oraz p. Marię Jolantę Ignaciuk.

Dnia 14 marca br. odbyło się oficjalne podsumowanie zajęć w Świetlicy Wiejskiej w Piecach.
Uczestnikom zostały wręczone nagrody oraz dyplomy z rąk Wójta Gminy Kaliska- p. Sławomira
Janickiego, Dyrektora ZOW w Piecach - p.
Wojciecha Wałaszewskiego oraz Przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych - p. Zofii Czarnowskiej.
Dziękujemy za udostępnienie sal na zajęcia
sołeckie Dyrektorowi ZOW w Piecach, za zaangażowanie rodziców oraz Wójtowi Gminy
Kaliska za wsparcie, a na kolejne zajęcia zapraszamy już latem, do zobaczenia!!!
Angelika
Kinowska

W nagrodę za uczestnictwo w zajęciach dzieci
pojechały dwa razy na basen do Kościerzyny.

5

NAGRODY „SŁONECZNIK 2014" - ROZDANE...
W sobotę 28.03.2014r. w Gminnym Ośrodku
Kultury w Kaliskach świętowano wręczenie
Nagród Wójta Gminy Wójta Gminy przyznane
zostały już po raz jedenasty.
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 działalności 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.
W bieżącym roku, w każdej z dziedzin przyznano wyróżnienia oraz nagrody, jak również
zdecydowano o wyłonieniu dwóch laureatów
Słoneczników Honorowych.
Galę poprowadził p.Łukasz Racławski, a oprawę muzyczną imprezy zapewnił zespół Akord
pod batutą Zygmunta Beyra. Zespół ten działa
od marca tego roku przy Gminnym Ośrodku
Kultury w Kaliskach.
Nagrody za rok 2014 otrzymali:
W dziedzinie pracy społecznej:
Wyróżnienie Angelika Kinowska
Przyznane za zaangażowanie i udział
w różnych inicjatywach, imprezach i
konkursach oraz
wspomaganie działalność grupy teatralnej „Impuls” w
G OK Kaliska.
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Nagroda Słonecznik 2014 - Zarząd Ochotniczej
Straży Pożarnej w Kaliskach.
Przyznana w uznaniu dla trudnej i niebezpiecznej roli strażaka w myśl motta „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek” oraz zdobycie po raz VII
mistrzostwa powiatu drużyn strażackich w ratownictwie medycznym.
W dziedzinie pracy kultura:
Wyróżnienie Feliks Światczyński
Przyznane w podziękowaniu
za czynione starania i wkład
społecznej pracy w zarządzie
Gminnego Koła Emerytów,
Rencistów i Inwalidów. To,
między innymi, dzięki Jego
staraniom, kaliscy emeryci
biorą udział w wycieczkach,
koncertach czy spektaklach teatralnych.
Nagroda
Słonecznik
2014 Koło
Gospodyń
Wiejskich z
Iwiczna
Przyznany za promowanie gminy Kaliska na zewnątrz od wielu lat oraz pomoc w uroczystym
otwarciu nowej aranżacji Izby Pamięci Izydora
Gulgowskiego w Iwicznie oraz przygotowanie
stoiska promocyjnego, a w tym pysznej zupy
regionalnej „parzybrody”, dzięki czemu gmina
Kaliska uzyskała tytuł SUPER GMINY 2014
podczas Kociewskich Śpiewogier w Grodzisku
Owidz.
W dziedzinie edukacji:
Wyróżnienie Anna Krużycka
Za zaangażowanie w kulturowy rozwój dzieci i młodzieży oraz promocję regionu poprzez organizację imprez popularyzujących wartości kociewskie i organizację tematycznych imprez w
środowisku szkolnym.

Wyróżnienie specjalne Piotr Kaczorowski
Za zdobycie drugiego miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym
„Matematyka wygrywa”,
tym osiągnięciem rozsławił
swoją szkołę i gminę oraz
zdobył cenną nagrodę dla
Zespołu OświatowoWychowawczego w Piecach z przeznaczeniem
dla kółka matematycznego.
Nagroda
Słonecznik
2014 Krystyna
Burczyk
W uznaniu dla
profesjonalnej
pracy pedagogicznej oraz w podziękowaniu za
wkład w rozwój gminnej oświaty. Za wieloletnie zaangażowanie w nauczanie uczniów matematyki, za profesjonalny sposób przeprowadzania w szkole ewaluacji przedmiotowej – matematycznej i wewnątrzszkolnej w zakresie doskonalenia jakości pracy szkoły.
W dziedzinie sportu:
Wyróżnienie - Beata Zaręba
Za zaangażowania na wielu
płaszczyznach dydaktycznowychowawczych. Nowatorki sposób podchodzenia do
realizacji projektów i programów edukacyjno – sportowych zarówno dla dzieci,
jak i młodzieży.
Nagroda Słonecznik 2014 Ewa Ryngwelska
Za niezłomne prowadzenie
zajęć z grupą pań, chcących
dbać o swoje zdrowie i sylwetkę. Prowadzone treningi
z aerobiku cieszą się od wielu lat powodzeniem u pań,
które w ten sposób mogą odpocząć od problemów dnia
codziennego, mają możli-

wość integracji i większego poczucia własnej
wartości.
W dziedzinie przedsiębiorczości:
Wyróżnienie -Piotr Freitag prowadzący Zakład
Remontowo-Budowlano-Handlowy „KUNER”
w Piecach.
Za nieustanne rozwijanie firmy i poszukiwania
nowych możliwości w realizacji projektów i budowy domów ekologicznych. Za solidne podejścia do klienta, gdzie najważniejszą cechą jest
dbałość o jakość.
Nagroda Słonecznik 2014 – Mirosław Szramka
właściciel Zakładu Handlowo-Usługowego,
Blacharstwo, Lakiernictwo we Franku.
Za stworzenie od podstaw najnowocześniejszego zakładu lakiernictwa samochodowego na Pomorzu, dbając przede wszystkim o ekologię i o
warunki pracy. Za promowanie zatrudnienia we
własnej firmie wśród mieszkańców z terenu
gminy Kaliska.
HONOROWE SŁONECZNIKI 2014:
Honorowy Słonecznik dla
Wojciecha Chmieleckiego
założyciela Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „OLA” w Kaliskach.
Za 25 letnią promocję gospodarczą gminy Kaliska, za
stworzenie marki rozpoznawalnej w kraju i zagranicą.
Za utrzymywanie solidnej i
stabilnej pozycji na rynku. Powodzenie tej firmy
z pewnością nie byłoby możliwe, gdyby nie jej
twórca; osoba ciesząca się ogólnym szacunkiem
i uznaniem; osoba, którą cechuje zwłaszcza
słowność i rzetelność.
Honorowy Słonecznik dla
Janiny Mucha – wieloletniej przewodniczącej Koła
Gospodyń Wiejskich w
Piecach.
Za wieloletnie pełnienie funkcji szefowej koła gospodyń
w Piecach. Promowanie kociewskich tradycji, zarówno
żywieniowych, jaki kulturowych. W uznaniu dla tej niebywałej aktywności, pracowitości i hartu ducha
oraz w podziękowaniu za wieloletnią współpracę z samorządem i promowanie gminy Kaliska.
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