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Z KALENDARZA WÓJTA...
*10.07.2015 - Kaliska - Spotkanie z Nadleśniczym Nadleśnictwa Kaliska w sprawie omówienia
finansowania remontów dróg gminnych przez Nadleśnictwo,
*16.07.2015 - Starogard Gd. - Podsumowanie projektu „Włącz się Kociewie”,
*16.07.2015 - Kaliska - Udział w Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych,
*17.07.2015 - Czarna Woda - Udział w uroczystości otwarcia zakładów STEICO,
*22.07.2015 - Gdańsk - Spotkanie z Wice Marszałkiem Województwa Pomorskiego z
Krzysztofem Trawickim na temat możliwości uzyskania środków finansowych,
*23.07.2015 - Starogard Gd. - Udział w powiatowych obchodach święta Policji,
*24.07.2015 - Starogard Gd. - Udział w posiedzeniu Związku Gmin Wierzyca,
*25.07.2015 - Kaliska - Udział w obchodach Dni Kalisk,
*28.07.2015 - Starogard Gd. - Podpisanie aktu notarialnego na sprzedaż działki gminnej,
*29.07.2015 - Kościerzyna - Spotkanie w sprawie wypracowania stanowiska w metodzie
wyboru przewodniczącego Związku Gmin Wierzyca,
*07.08.2015 - Starogard Gd. - Udział w posiedzeniu Związku Gmin Wierzyca,
*08-09.08.2015 - Kaliska - Udział w Pucharze Polski w układaniu kostki Rubika,
*08.08.2015 - Kaliska - Udzielenie ślubu cywilnego,
*08.08.2015 - Czarne - Udział w festynie sołeckim Sołectwa Czarne.
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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SREBRO DLA NASZYCH EMERYTÓW
Zupełnie tak samo jak w ubiegłym roku, 5
września na Stadionie OSiR w Starogardzie Gd.
wywalczyliśmy II lokatę na XI Powiatowej
Spartakiadzie Sportowej Emerytów, Rencistów i
Osób Niepełnosprawnych. Impreza rozpoczęła
się uroczystym przemarszem wokół stadionu.
Pod trybuną honorową czekali przedstawiciele
władz Polskiego Związku ERiI, Powiatu i
Samorządu Powiatowego.
W wyznaczonych miejscach stadionu, równolegle odbywały się rozgrywki w poszczególnych
konkurencjach. A były to: wyścig rowerowy,
rzut piłką do kosza, rzut lotką do tarczy, strzelanie z wiatrówki, rzut piłką lekarską, kręgle,
strzał piłką do małej bramki (tylko panowie),
przemarsz z kijkami nordic-walking (tylko panie), wbijanie gwoździ, obieranie jabłek na najdłuższą łupinę (dla pań), picie napoju z puszki na
czas (ma się rozumieć dla panów!). Na hali
natomiast odbył się miniturniej taneczny par w
kategoriach: walc angielski i taniec dowolny
oraz hula-hop.
Naszą kaliską drużynę reprezentowali: Danuta i
Maksymilian Piszczek, Elżbieta i Jerzy Pasterscy, Leon Nowakowski, Renata i Czesław Prabuccy, Lucjan Dzierżak, Franciszek Szandrach,
Lidia Kołatka, Rozalia Kozłowska, Barbara
Ossowska, Barbara Płonka, Barbara Beling,
Kornelia Ziółkowska, Irena Dolna, Agnieszka
Plata, Danuta Grabowska, Lucyna Kawecka,
Jerzy Dębiński, Tadeusz Skórczewski, Feliks
Światczyński, Krystyna Winnicka, Stanisław
Grzywacz, Elżbieta Dziemińska, Mieczysław
Dombkowski , Szarmach Regina.

Rezultat naszych starań to zdobycie 12 medali. A
oto tegoroczni medaliści:
Złoto: Tadeusz Skórczewski–wyścig rowerowy, Jerzy Dębiński –wiatrówka,Agnieszka Plata
– rzut do kosza, Feliks Światczyński – rzut lotkami, Krystyna Winnicka – kręgle.
Srebro: Stanisław Grzywacz – wyścig rowerowy, Barbara Beling, Mieczysław Dombkowski –
walc angielski
Brąz: Elżbieta Dziemińska – rzut piłką lekarską,
Regina Szarmach–rzut do kosza,Barbara Płonka
–hula-hop,Tadeusz Skórczewski– rzut do kosza,
Stanisław Grzywacz – strzał do małej bramki.

Rozdanie medali, pucharów, dyplomów i upominków odbyło się uroczyście w hali. Podobnie
jak w latach ubiegłych na wręczenie nagród
przybył Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki,
który obdarował drużynę nie tylko pamiątkowym dyplomem, ale także talonem na 300zł (na
pewno się przyda!). Nie zabrakło również szampana.
Barbara Płonka

Szanowni Rodzice ZOW Piece
Szanowni Rodzice uczniów Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Piecach (ZOW).
Informuję, że w dniu 01.09.2015 r. Rada Gminy
Kaliska podczas X Sesji Rady Gminy Kaliska
podjęła Uchwałę nr X/81/2015 z dnia
01.09.2015r. w sprawie zamiaru likwidacji Zespołu Oświatowo – Wychowawczego w Piecach
w celu utworzenia Filii Publicznej Szkoły Podstawowej w Kaliskach z siedzibą w Piecach oraz
utworzenia Filii Samorządowego Przedszkola
Publicznego w Kaliskach z siedzibą w Piecach
wchodzących w skład Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach (ZSP). Podjęta uchwała zobowiązuje Wójta Gminy Kaliska do rozpoczęcia
procedury zmierzającej do dokonania reorganizacji ZOW w Piecach.
W związku z tym, informuje, że z dniem 31
sierpnia 2016r zamierza się dokonać reorganizacji ZOW w Piecach polegająca na likwidacji
ZOW w Piecach, ul. Kościelna 3, w celu utworzenia Filii Publicznej Szkoły Podstawowej w
Kaliskach z siedzibą w Piecach, ul. Kościelna 3
oraz Filię Samorządowego Przedszkola Publicznego w Kaliskach z siedzibą w Piecach, ul. Kościelna 3, wchodzących w skład ZSPw Kaliskach,
ul. Długa 53, zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst
jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.
zm.).
W związku z powyższym, dzieci uczęszczające
do oddziałów przedszkola ZOW w Piecach oraz
uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej, analogicznie będą uczęszczać do Filii Samorządowego Przedszkola Publicznego w Kaliskach z
siedzibą w miejscowości Piece oraz do Filii Publicznej Szkoły Podstawowej w Kaliskach z siedzibą w miejscowości Piece. Uczniowie klas
IV–VI będą dowożeni do Publicznej Szkoły
Podstawowej w Kaliskach, ul. Długa 53.
W związku z planowanym uczęszczaniem uczniów do szkoły poza miejsce zamieszkania organ prowadzący zapewni w/w uczniom bezpłatny, bezpieczny dojazd uczniów do szkoły w
Kaliskach.
Proponowana zmiana nie pogorszy warunków
nauczania, ani też nie ograniczy dostępności do
szkoły, ponadto spowoduje przesunięcie środków finansowych na zwiększenie oferty edukacyjnej dla wszystkich uczniów w całej gminie.
Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki
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KONSULTACJE SPOŁECZNE
Wójt Gminy Kaliska
ogłasza konsultacje społeczne projektu „Planu
gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kaliska”.
Serdecznie zapraszam mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz wszystkich zainteresowanych do konsultacji społecznych projektu: „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kaliska”.
„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy
Kaliska” jest to
projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko. Jest to dokument strategiczny,
który będzie określał działania o charakterze inwestycyjnym oraz nieinwestycyjnym. Działania
te mają przyczynić się do redukcji emisji gazów
cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz poprawy
jakości powietrza poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza.
Z przedmiotowym projektem dokumentu można
zapoznać się w Urzędzie Gminy w Kaliskach ul.
Nowowiejska 2 w pokoju nr 1 w godzinach od
7:30 do 15:30 lub na stronie internetowej urzędu
www.kaliska.pl.
Uwagi i wnioski należy składać:
- osobiście w Urzędzie Gminy Kaliska (pokój nr
1) lub w formie pisemnej w Sekretariacie Urzędu
(pokój nr 26),
- przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej
na adres urzędu lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: sekretariat@kaliska.pl z
dopiskiem „Konsultacje społeczne - projekt
PGN”

Celem przeprowadzenia konsultacji
społecznych jest chęć poznania
Państwa opinii na temat
przygotowywanego planu
ograniczenia emisji CO2 dla naszej Gminy.
Wójt Gminy Kaliska
Sławomir Janicki

Festyn ekologiczny
Dnia 30.08.2015r odbył się Festyn Ekologiczny
ZIELONA MOC na stadionie w Kaliskach organizowany przez Zakład Utylizacji Odpadów
Komunalnych STARY LAS.

Hip-hopowe zakończenie lata
Dnia 6 września 2015r na stadionie gminnym w
Kaliskach odbyło się po raz pierwszy hip-hopowe zakończenie wakacji. Przeprowadzenie tej
imprezy było możliwe dzięki pozyskaniu środków finansowych w ramach konkursu „Kaliskie
inicjatywy lokalne 2015". Autorami i koordynatorami tego przedsięwzięcia byli: Artur Partyka i
Szymon Jutrzenka - Trzebiatowski.

Poza edukacją ekologiczną było bardzo muzycznie. Wystąpiła młodzież z Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach oraz uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy. Zagrał również zespół Despontans oraz zaśpiewała Paulina
Świeczkowska. Gwiazdą wieczoru była formacja Quest.

Podczas imprezy było wiele ciekawych atrakcji
dla całych rodzin: pokaz ptaków drapieżnych,
konkursy dla dzieci i dorosłych, dmuchane
zjeżdżalnie, basen z kulami, trampolinę, 100
darmowych porcji bigosu.

Materiały GOK Kaliska

Do Kalisk przybyli m.in.artyści grafitii: Soyski
(Toruń), Cikl1 (Toruń), Titos (Piła), Rose (Piła),
Peys (Gdańsk) i Ktoś (Stg.)
Serdecznie gratulujemy wszystkim, którzy
zaprezentowali swoje umiejętności malarskie i
graficzne.
Materiały GOK Kaliska 11

Festyn w Cieciorce
W dniu 29 sierpnia 2015r odbył się festyn
„Pożegnanie wakacji” wraz z zabawą taneczną.
Festyn rozpoczęła nowa p. sołtys Maria SołeckaFlisikowska wraz z pracownikiem GOK.

Jest to zawsze ostatni z sołeckich festynów zamykający sezon letni w Gminie Kaliska. Wśród
festynowych atrakcji nie zabrakło również rozgrywek dla dzieci, które przygotował GOK w
Kaliskach. Rozpoczynając od pociągu, który poprowadziła tym razem Lucyna Fijał. Dzieci mogły również skorzystać z darmowych dmuchańców.

Pan Wójt Sławomir Janicki zaszczycił nas swoją obecnością, doglądając przy okazji zeszłorocznej inwestycji. Odwiedziła nas również była
pani sołtys Jadwiga Koprowska.
Podziękowania należą się pani sołtys, która serwowała dania z grilla. Potrawy cieszyły się dużym powodzeniem wśród przybyłych gości.
Odbyła się zabawa, która zakończyła się wraz z
odejściem ostatnich tańczących gości.
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Festyn w Iwicznie
W dniu 15 sierpnia 2015r sołectwo Iwiczno
wraz z GOK w Kaliskach zorganizowało coroczny Festyn Rodzinny z zabawą taneczną .

BEZPIECZNY PRZEJAZD
Firma PKP zrealizowała w ostatnich dniach
przebudowę przejazdu kolejowego. Powstały
nowe rogatki, oświetlenie i kamery. Usunięto
oznakowanie. W tej chwili ruch odbywa się
płynnie, a nad całością czuwa (patrząc przez oko
kamery) osoba z nastawni w Kaliskach.

DOCENIONO SAMORZĄD
Dnia 18 września w Hotelu Andel's w Krakowie
odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród laureatom VII edycji ogólnopolskiego konkursu
Samorząd Równych Szans, organizowanego
przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego.
Nagrodzone zostały działania samorządów z
całej Polski, przyczyniające się do wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami w różnych aspektach życia społecznego i zawodowego.

Pogoda dopisała. Dzieci, które licznie przybyły
na festyn mogły uczestniczyć w konkursach z
nagrodami. Konkursy rozpoczął sam sołtys Sołectwa Iwiczno Franciszek Szandrach prowadząc pociąg z dziećmi w czapce konduktora.

NOWE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH

Trzy dziewczynki z sołectwa zarecytowały
wiersze dla wszystkich. Panie z prężnie działającego KGW Iwiczno przygotowały przepyszne
potrawy kociewskie oraz słodkości dla wszystkich. Kolejną atrakcją wieczoru była zabawa taneczna z zespołem Focus Band ze Zblewa, który
wykonał swoje największe przeboje. Zabawa
trwała do przysłowiowego „białego rana”.

Materiały GOK Kaliska

W miesiącu wrześniu dokonano zmiany lokalizacji przejścia dla pieszych w centrum Kalisk.
Powodów zmiany było kilka, ale jednym z najważniejszych to poprawa bezpieczeństwa i polepszenie komunikacji dla pieszych i rowerzystów korzystających ze ścieżki rowerowej, która
kończy się przy przystanku autobusowym.
Prosimy o przestrzeganie przepisów ruchu
drogowego (przede wszystkim zasad parkowania) w całej gminie Kaliska.

Uroczystość otworzył Poseł Parlamentu Europejskiego Pan Marek Plura, który w swoim przemówieniu z wdzięcznością i uznaniem wyrażał
się o inicjatywach podejmowanych przez polskie samorządy w celu zapewnienia osobom z
niepełnosprawnościami i ich rodzinom godnego
życia w lokalnej społeczności. Podkreślił, że na
tle Europy z dumą możemy pochwalić się wieloma wspaniałymi projektami w tej dziedzinie.
To już VII edycja Samorządu Równych Szans.
W tym roku Rada Nagrody, pod przewodnictwem Pana Ministra Jarosława Dudy, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, wyłoniła 9 zwycięzców i przyznała 12 wyróżnień.
Przyznano także 5 wyróżnień branżowych w
dziedzinach: dostępność sportu, dostępność kultury, dostępność transportu, zatrudnienie oraz
wsparcie rodziców dzieci z niepełnosprawnościami.
Wśród laureatów edycji ogólnopolskiej znaleźli
się:
*Gmina Kaliska za projekt „Żyć kolorowo”
*Miasto Jelenia Góra, Gmina Kołobrzeg, Gmina
Kozienice, Powiat Dębicki, Powiat Mielecki,
Powiat Nowotarski, Miasto Tychy, Miasto
Wrocław.
Źródło FIRR
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REMONTY DRÓG - Ciąg dalszy
W ramach środków finansowych otrzymywanych ze Starostwa Powiatowego gmina Kaliska
prowadzi remonty:
*DROGA Z IWICZNA DO TRZECHOWA

*DROGA DO CZARNEGO
Zgodnie z wnioskami mieszkańców jeden z najgorszych odcinków tej drogi zostanie utwardzony płytami drogowymi. Na miejscu prace nadzorował sołtys sołectwa Czarne Leszek Wardziński
oraz kierownik
referatu komunalnego urzędu
Łukasz
Kruszyński.

*CHODNIK PIECE
Trwa remont chodnika przy ul. 6-go Marca w
Piecach, którego realizację ujęto w tegorocznym
budżecie gminy Kaliska, jak i funduszu sołeckim sołectwa Piece. Środki finansowe na ten remont pochodzą z budżetów - urząd
gminy 67%,
fundusz
sołecki 33%.
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Wkrótce zostanie wybudowany ostatni odcinek
ulicy 9-ciu z Nieba w Kaliskach. Obecnie trwają
prace wykończeniowe tj. układanie kostki brukowej. Wartość zadania wynosi 233.750zł, a
prace wykonują pracownicy firmy Roboty Ziemne i Drogowe Andrzej Tworek z Borzechowa.

*NOWE ULICE
Dnia 7 września 2015r Wójt Gminy Kaliska
podpisał umowę na remont dróg gruntowych w
gminie Kaliska poprzez ułożenie płyt YUMB.
Do przetargu stanęły trzy firmy. Najwyższa oferta opiewała na kwotę 450 tys.zł, a najniższa na
333 tys.zł.
Zostaną wybudowane następujące ulice: Nowa
w Kaliskach, Bursztynowa we Franku, Polna w
Piecach, Słoneczna w Iwicznie i Borowa w
Studzienicach.

„Bądź twórczy z RADOSNYMI”
W dniu 06.09.2015r w centrum Kalisk przy
Kościele Parafialnym odbył się spektakl podsumowujący projekt w ramach inicjatywy lokalnej
"Bądź twórczy wspólnie z Radosnymi".
W barwne przedstawienie zaangażowali się
również członkowie kaliskiego Koła Emerytów,
Rencistów i Inwalidów.

W związku z sygnałami od mieszkańców gminy Kaliska, że nie można dokonać samemu
sprawdzenia terminów zajętych w obiektach
przeznaczonych pod wynajem - wprowadzamy
przejrzystą formę rezerwacji dla każdego mieszkańca.
Urząd Gminy wprowadził elektroniczną wersję
harmonogramu wynajmu świetlic.
Aby sprawdzić stan wynajmu lub rezerwacji należy wejść na stronie www.kaliska.pl w zakładkę
(aktualności - harmonogram wynajmu świetlic
wiejskich).

Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy wykonywali kartki okolicznościowe i
rzeźby, które można było obejrzeć i podziwiać.

Gratulujemy tak wspaniałych rezultatów, energii i dobra, którymi Grupa "Radośni" obdarza
Naszych Mieszkańców.

*CMENTARZ
Pracownicy Referatu Komunalnego Urzędu
Gminy wykonali instalację dodatkowego punktu
czerpania wody na cmentarzu komunalnym w
Kaliskach. Mieszkańcy, jak i radni zgłaszali potrzebę udogodnienia w tym zakresie dla osób
odwiedzających swoich bliskich.
Kierownik Referatu Komunalnego
Łukasz Kruszyński

Harmonogram wynajmu świetlic

Materiały GOK Kaliska

Kontakt do osób odpowiedzialnych za świetlice:
Cieciorka – opiekun (sołtys) Maria SoleckaFlisikowska tel. 513 047 569
Czarne – opiekun (sołtys) Leszek Wardziński
tel. 696 289 101
Dąbrowa – opiekun Mariusz Lipski – sołtys
Alicja Lipska tel. 784 537 770
Iwiczno – opiekun Irena Kołodziejczyk – sołtys
Szandrach Franciszek tel. 505 543 734
Piece – opiekun Kurkowski Mariusz – sołtys
Marek Romanów
Studzienice – opiekun Jadwiga Grefka – sołtys
Marian Kujawski tel. 606 419 325
Kontakt bezpośredni z Urzędem Gminy,
z p. Anną Brzezinską 58 58 89 201 wew. 31
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Warsztaty pantomimy w Reinfeld
W dniach 20-23.08.2015 aktorzy z Teatru
Impuls wyjechali do Reinfeld - miasta partnerskiego w Niemczech. Dzieci nie mogły się doczekać Reinfeld już w Piecach. Wyjazd miał na
celu integrację dzieci i młodzieży z różnych zakątków świata, a także pokazanie rozładowania
skumulowanych często negatywnych emocji.

Po przyjeździe do Reinfeld, przywitaniu przez
Burmistrza Miasta Heiko Gerstaman i Brittę
Lammert - osobę od wielu lat zaangażowaną w
wymianę partnerską zakwaterowaliśmy się w
Alte Schule - Stara Szkoła, która pełni funkcję
przedszkola oraz miejsca spotkań młodzieży.
Następnie Britta zaprosiła nas na spacer brzegiem jeziora, gdzie mieliśmy okazję przejść się
promenadą, zwiedzić okolicę szkoły, a także
zrobić ciekawe zdjęcia. Po spacerze czekali na
nas rodziny goszczące, które przygotowały
pyszne kiełbaski z grilla.
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Drugiego dnia czekało nas wiele pracy. Odwiedzili nas pierwsi goście - młodzież niemiecka,
która uczestniczyła w naszym wielogodzinnym
warsztacie. Nad całością warsztatu czuwali: Jan
Radzewicz oraz Angelika Kinowska. Po całym
dniu nauki wystawiliśmy nasze przedstawienie

OCZEKIWANA INWESTYCJA W REALIZACJI...

przy okolicznej restauracji, na którą zaproszono
gości z Niemiec. Ogromną niespodzianką dla
dzieci był wyjazd nad Morze Bałtyckie, gdzie
zażyliśmy orzeźwiającej kąpieli.

Coraz bliżej do wykonania najbardziej oczekiwanej inwestycji przez mieszkańców Naszej
Gminy.

Trzeciego dnia po śniadaniu pojechaliśmy do
Hasa Parku - park rozrywki z mnóstwem rollercoasterów, zjeżdżalni oraz innych atrakcji.
Wszyscy z wielkim uśmiechem na twarzach biegaliśmy od jednej do drugiej. Ciężko nam było
stamtąd odjeżdżać… Po wyjeździe z Hansa Parku udaliśmy się na zakupy, gdzie wszyscy uczestnicy kupowali pamiątki dla siebie i swoich
rodzin.

Ruszyły prace przy budowie ścieżki rowerowej
i skrzyżowania przy drodze krajowej nr 22. Na
odcinku od Dąbrowy przez miejscowość Frank,
do miejscowości Piece powstanie ścieżka rowerowa. Dodatkowo te miejscowości będą miały
bezpieczne pobocza i chodniki.

Po uroczystym pożegnaniu wsiedliśmy do busa i
ruszyliśmy w podróż powrotną.
Serdeczne podziękowania dla Wójta Gminy
Kaliska oraz Dyrektora Gminnego Ośrodka
Kultury w Kaliskch, dzięki którym nasz wyjazd
miał możliwość istnienia.
Podziękowania należą się również miastu partnerskiemu Reinfeld, które przyjęło nas z ogromną radością. Britta stworzyła nam cudowną i
rodzinną atmosferę. Vielen Dank!!!
Ogromne podziękowania należą się opiekunom
naszej wycieczki: Janowi Radzewiczowi,
Angelice Kinowskiej, Monice BurdukiewiczMiszewski. Przez cztery dni z wielkim wysiłkiem i zaangażowaniem pracowali nad tym, aby
dzieci czuły się bezpieczne podczas pobytu
Niemiec.
Kierownik Wycieczki Radosław Ciemiński

Największym udogodnieniem dla wszystkich
mieszkańców będzie przebudowa skrzyżowania
we Franku. To wszystko jeszcze w tym roku.
Prezentujemy postępy prac.

Kierownik Referatu Komunalnego
Łukasz Kruszyński
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PUCHAR POLSKI - KALISKA OPEN 2015
W dniach 7-9.08.2015r do Kalisk przybyli
zawodnicy z całej Polski, aby przystąpić do bicia
rekordów w układaniu Kostki Rubika w 18 oficjalnych konkurencjach.
W tych dniach odbyły się ogólnopolskie zawody w układaniu kostki, były to już drugie takie
zawody w Gminie Kaliska. Podczas zawodów
wyłoniono najlepszych zawodników w 18 oficjalnych i 2 nieoficjalnych konkurencjach.
Podczas zawodów przeprowadzono również
zawody w speed stackingu, czyli układaniu kubeczków na czas w 3 konkurencjach: cykl, 3-3-3
oraz 3-6-3. W Kaliskach, na trzecich zawodach z
cyklu Pucharu Polski, Michał Halczuk ustanowił nowy rekord Europy w średniej 6x6x6 1:56.43. Poprawił wynik swojego poprzednika
Vladislava Shavelskiyego o prawie sekundę.
Wyniki trzech głównych konkurencji:
Finał 3x3x3:
1. Przemysław Kaleta ze średnią 9,25 s
2. Michał Pleskowicz ze średnią 9,60 s
3. Jakub Kipa ze średnią 10,09 s
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Finał 3x3x3 OH: (jedną ręką)
1. Przemysław Kaleta ze średnią 13,25 s
2. Michał Pleskowicz ze średnią 14,37 s
3. Igor Kowalczyk ze średnią 15,46
Finał 3x3x3 BLD: (bez patrzenia)
1. Marcin Kowalczyk z czasem 23,99 s
2. Wojciech Szatanowski z czasem 1:26,25 min
3. Michał Pleskowicz z czasem 1:45,31 min
Zawody zorganizowali Kalina Brzezińska i
Przemysław Janicki.
Głównym sponsorem imprezy były Zakłady
Farmaceutyczne POLPHARMA ze Starogardu
Gd. Ponadto organizatorom zawodów wsparcia

udzielili: Starostwo Powiatowe w Starogardzie
Gd., Gmina Kaliska, Firma SpeedCube, Firma
Hipopotam, Gminny Ośrodek Kultury, Zespół
Szkół Publicznych, Środowiskowy Dom Samopomocy, PPU OLA z Kalisk, PPHU ADAMPOL, Nadleśnictwo Kaliska, Firma Iglotex ze
Skórcza, Firma Net-Com, oraz oczywiście
imprezę wspierali pracownicy, nauczyciele i
wolontariusze ze szkół z terenu gminy Kaliska.

Patronat nad imprezą objęły takie osoby jak:
Mieczysław Struk Marszałek Województwa Pomorskiego i Leszek Burczyk Starosta Starogardzki, natomiast Patronat telewizyjny objęła TVP
Gdańsk, patronat medialny objął portal multimedialny - 24starogard.pl
Dodatkową atrakcją imprezy było układanie
mozaiki z kostek Rubika. W piątek ułożono: Rob
Gronkowski - NFL star - with a polish history:) z
3975 kostek Rubika.
W sobotę ułożono portrety naszych gwiazd:
Michała Pleskowicza z około 2000 kostek oraz
Jakuba Kipę również z około 2000 kostek
(Michał Pleskowicz-mistrz Świata 3x3x3-2011,
Jakub Kipa - brązowy medalista 3x3x3 - 2015).
Natomiast w niedzielę ułożony został budynek
firmy Polpharma z około 4000 kostek Rubika –
głównego sponsora zawodów.

PUCHAR POLSKI - KALISKA OPEN 2015

Taką opinię otrzymaliśmy od głównego delegata Adama Polkowskiego, odpowiedzialnego za
przebieg zawodów.
„W imieniu PSS, pragnę serdecznie pogratulować organizacji tego niezwykłego wydarzenia!
Można by opowiadać o tej imprezie bardzo długo, ale pozwolę sobie wypunktować najważniejsze w mojej ocenie aspekty.
1. Wzorowe zaangażowanie organizatorów!
Zarówno Kalina Brzezińska, jak i Przemysław
Janicki stanęli na wysokości zadania i w trybie
pilnym realizowali wszelkie wskazówki oraz
fachowo reagowali w trudniejszych momentach.
Profesjonalnie i z uśmiechem!
2. Niesamowicie ciepłe przyjęcie obsługi eventu. Panowie techniczni, pomocnicy, opiekuni rewelacja!
3. Zespół sędziowski. Mimo młodego wieku
dziewczyny poradziły sobie bardzo dobrze!
Trzeba zaznaczyć, że była to ich pierwsza impreza, a już po pierwszej konkurencji widać było, że
pojęły o co chodzi. Poza nielicznymi pomyłkami
spisały się świetnie! Również na pochwałę zasługuje system runnerski. Powinien na stałe
zagościć na Polskich imprezach.
4. Miejsce. Kaliska, a zwłaszcza kompleks

szkolny to iście magiczny zakątek. Cisza, spokój, nocleg na miejscu, rodzinna atmosfera.
Rewelacja! Sala doskonała na organizację zawodów speedcubingowych. Dobrze doświetlona i
estetyczna. Nie dopisała jedynie temperatura,
choć przy warunkach jakie panowały na zewnątrz i tak było nieźle:) Choć lodówka na sali
oraz lody i napoje zrekompensowały wszystko:)! Nie wspominając o porannym śniadaniu:)
5. Profesjonalizm i zaangażowanie firm zewnętrznych. Widać było, że organizatorzy, a w tym
zwłaszcza władze gminy potraktowały projekt
bardzo poważenie! Widać to było w nagrodach,
gadżetach, oraz atmosferze jaka panowała do samego końca. Nigdzie w Polsce nie spotkaliśmy
się jeszcze z tak szerokim spektrum działań
organizatorskich. Brawo!
Atmosferę oraz mój prywatny odbiór oceniam
na absolutne 6!! Jeszcze raz wielkie gratulacje i
mam nadzieje do zobaczenia w 2016!”
ORGANIZATORZY DZIĘKUJĄ:
Sponsorom, instytucjom, wolontariuszom, obsłudze i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób
wspomogli organizację imprezy, a przede
wszystkim Zarządowi, który podjął decyzję o
organizacji PUCHARU POLSKI w Kaliskach.
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