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Z KALENDARZA WÓJTA...
*26.02.2016 - Chojnice - Spotkanie w ramach Stowarzyszenia na rzecz modernizacji drogi
krajowej Nr 22,
*27.02.2016 - Kaliska - Udział w spotkaniu sprawozdawczo - wyborczym OSP Kaliska,
*01.03.2016 - Elbląg - Spotkanie z Biogradex dotyczące przygotowań dokumentacji na budowę
oczyszczalni ścieków,
*02.03.2016 - Skarszewy - Spotkanie z kierownictwem ŚDS w sprawie uzyskania informacji na
temat realizowanych programów i możliwości nawiązania współpracy,
*04.03.2016 - Wirty - Spotkanie z Nadleśniczym Nadleśnictwa Kaliska oraz łowczymi
obwodów łowieckich w sprawie ustalenia planów łowieckich oraz zapobieganiu szkód,
*05.03.2016 - Dąbrowa - Udział w Jubileuszu Złotych Godów Gizeli i Zygfryda Kamińskich,
*07.03.2016 - Kaliska - Udział w Komisji Rewizyjnej,
*09.03.2016 - Starogard Gd. - Udział w naradzie Państwowej Straży Pożarnej podsumowującej
rok 2015,
*10.03.2016 - Starogard Gd. - Udział w gali „Kociewskiego Gryfa”,
*15.03.2016 - Kaliska - Narada koordynacyjna w sprawie przygotowania dokumentacji do
wniosku o dofinansowanie projektu sieci kanalizacyjnej Dąbrowa, Cieciorka i Iwiczno oraz
rozbudowę oczyszczalni ścieków,
*18.03.2016 - Lubichowo - Spotkanie w sprawie ewentualnego rozszerzenia na gminy powiatu
starogardzkiego rezerwatu biosfery,
*18.03.2016 - Piece - Udział w „Dniu Kociewskim” i Kiermaszu Wielkanocnym w ZOW Piece,
*19.03.2015 - Kaliska - Udział w Jubileuszu 101-ych Urodzin p.Kornelii Szczepańskiej,
*23.03.2015 - Kaliska - Spotkanie z zespołem kontrolującym ŚDS Kaliska,
*23.03.2015 - Kaliska - Udział w uroczystości 90-tych urodzin P.Melanii Dembickiej.
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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NAJLEPSZY SOŁTYS POWIATU!
KAZIMIERZ GŁODEK NAJLEPSZYM
SOŁTYSEM POWIATU STAROGARDZKIEGO - GRATULACJE!
Zakończył się pierwszy etap plebiscytu
Dziennika Bałtyckiego na najlepszego sołtysa
powiatu starogardzkiego. Głosami mieszkańców i czytelników został nim wybrany Sołtys
największego sołectwa w gminie Kaliska Pan
Kazimierz Głodek.

W II etapie trzech sołtysów i trzy sołectwa,
które zdobyli najwięcej głosów w każdym powiecie, awansuje do regionalnego etapu finału.
Jednocześnie Sołectwo Kaliska okazało się
najlepsze w powiecie.

Serdecznie
Gratulujemy!

„DZIEŃ KOCIEWSKI” W PIECACH
Dnia 18 marca 2016r odbyła się w naszej
szkole impreza o charakterze regionalnym, czyli
obchody "Dnia Kociewskiego", którego celem
było poznanie regionu Kociewia oraz kultywowanie kociewskiej gwary.

Program uroczystości był bogaty i urozmaicony.
Uczennice klasy VI Daria Zielińska oraz Julia
Kwaśniewska zaprezentowały wiersze o Kociewiu w gwarze kociewskiej. Następnie przybyli
goście mogli obejrzeć przedstawienie pt: „Księżniczka i pasterz”, przygotowane przez zaproszonych gości, uczniów ZSP w Bytoni.
Ponadto w gadce kociewskiej dwojga małżonków zaprezentowali się: Zuzanna Wróblewska
oraz Dawid Dadura - uczniowie klasy VI.W tym
dniu nastąpiło rozstrzygnięcie ogłoszonych
wcześniej konkursów i wręczenie nagród i dyplomów, które to ufundowało Starostwo Powiatowe oraz Urząd Gminy w Kaliskach.
W rodzinnych zabawach i konkursach przygotowanych na tę uroczystość wzięli udział przedstawiciele różnych pokoleń: dzieci, rodziców,
dziadków. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w
Piecach przygotowały specjalnie na ten dzień
wspaniałe kociewskie specjały. Na Kiermaszu
Wielkanocnym uczestnicy spotkania mogli zakupić piękne ręcznie wykonane ozdoby wielkanocne. Dzień Kociewski w naszej szkole można
uznać za udany. Nie mógłby się jednak odbyć,
gdyby nie hojność naszych
dobroczyńców,
którym pragniemy podziękować za finansowe wsparcie
n a s z y c h
działań.
Materiały ZOW Piece
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TALENTY POMORZA...

UNITED BASKETBALL CAMP PO RAZ DRUGI...

W związku z przygotowaniami do VII Edycji
Konkursu ''Odkrywamy Talenty na Pomorzu''
autorstwa Romana Liebrechta Prezesa Regionalnego Stowarzyszenia Naukowo-Edukacyjnego
nagrano spot promocyjny. Spotkanie to odbyło
się w Hotelu Ren w Starogardzie Gdańskim.

II TURNIEJ W SOFT-PETANQUE cd.
Gmina Kaliska po raz pierwszy bierze udział w
konkursie ,,Odkrywamy Talenty na Pomorzu”. Z
tej okazji uczniowie ze szkoły podstawowej oraz
młodzież gimnazjalna zostali zaproszeni do
nakręcenia spotu reklamującego konkurs!
W czwartek 10 marca dziesięcioro uczniów
Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach z klas:
Ia SP – Szymon Kowalczyk, Lena Kulińska,
Maja Liczywek, IVb SP – Kornelia Rosińska, Ia
PG – Anna Dzierżak, Mateusz Gliniecki, IIa PG
– Weronika Burczyk, Klaudia Kawecka, IIIb PG
– Milena Gołuńska, Milena Kaminska wraz z
Wójtem P.Sławomirem Janickim, Dyrektorem
P.Karolem Gołąbkiem, P.Moniką Domert,
P.Joanną Lindą i P.Natalią Wysokińską wzięli
udział w nagraniu 30 sekundowego spotu.
Spot emitowany będzie na przełomie marca do
listopada 2016r. w TVP Gdańsk. Celem emisji
jest promocja i uświetnienie VII Edycji Konkursu „Okrywamy Talenty na Pomorzu”. Czy w
naszej Gminie uda nam się okryć talenty?
W konkursie mogą brać udział uczniowie szkoły
podstawowej,
gimnazjalnej,
ponadgimnazjalnej, studenci.
Serdecznie
zapraszamy do
udziału w
konkursie!

Michał reprezentował podczas naszego turnieju
władze polskiej petanki, jako członek Zarządu
PFP.

Impreza była pierwszym oficjalnym przedsięwzięciem turniejowym Sekcji Petanque przy
Stowarzyszeniu Inicjatyw Lokalnych w Kaliskach, a ja jako spadkobierca funkcji Prezesa tej
sekcji, dziękuję tu serdecznie władzom Gminy
Kaliska, Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach, Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach
oraz Pani Iwonie Ciemińskiej zarządzającej Środowiskowym Domem Samopomocy, za udział
w przygotowaniu i realizacji imprezy, która niewątpliwie otwiera drzwi do naszej gminy w
wielu środowiskach, które do tej pory znały nas
jedynie ze słyszenia.
Jan Neugebauer

W dniach od 30 marca do 01 kwietnia w naszej
szkole gościliśmy grupę koszykarzy - wolontariuszy ze Szwecji. Członkowie tej grupy pochodzili z USA, Ukrainy, Szwecji, a także z Polski.
Osoby te przez trzy dni prowadziły w naszej
szkole zajęcia z języka angielskiego w klasach
IV-VI oraz I-III gimnazjum oraz zajęcia z piłki
koszykowej na niektórych zajęciach z w-f.
Oprócz zajęć w szkole nasi goście każdego popołudnia na hali sportowej im. R. Burskiego w
Czersku prowadzili treningi koszykarskie, ucząc
młodzież techniki gry w kosza poprzez gry i zabawy integracyjne. W tych zajęciach uczestniczyła również młodzież z innych szkół gimnazjalnych: z Czerska, Łęga oraz Chojnic.
Młodzież z naszej szkoły uczestniczyła w
dwóch takich treningach. Wszyscy, którzy brali
udział w tych spotkaniach otrzymali pamiątkowe koszulki oraz grupowe zdjęcie wszystkich
uczestników campu.
Oprócz wspaniałej zabawy można było nawiązać nowe relacje z obcokrajowcami, ale i też
z rówieśnikami z innych szkół, rozmawiając po
angielsku, ucząc się i bawiąc jednocześnie.
Beata
Zaręba
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II TURNIEJ W SOFT-PETANQUE O PUCHAR WÓJTA GMINY KALISKA
II Turniej w Soft-Petanque o Puchar Wójta
Gminy Kaliska przeszedł do historii.

Hala Sportowa w Kaliskach gościła już wiele
imprez, udowadniając tym samym potrzebę
swojego istnienia. Od godzin rannych wypełniła
się ludźmi zarażonymi grą w kule oraz naszymi
gośćmi, którzy z zaciekawieniem oczekiwali
tego co będzie. A było uroczyście, punktualnie,
życzliwie, radośnie i sportowo. Po dźwiękach
Mazurka Dąbrowskiego i minucie ciszy dla
naszego Dobrego Ducha Jurka Dębińskiego,
turniej otworzył Wójt Gminy Kaliska Pan
Sławomir Janicki. Słowa do zebranych skierował też gospodarz obiektu, dyrektor Zespołu
Szkół Publicznych w Kaliskach Pan Karol
Gołąbek. Rozpoczęta o 10.oo impreza trwała do
18.oo. Po pięciu rundach wstępnych najlepsza
ósemka rozegrała play-off.

Finałową rozgrywkę wygrała, po niezłej grze
gdańska para Michał Kupiec – Roman Kempa.
Druga w turnieju drużyna Aleksandra Stasińska i
Jerzy Panek, reprezentująca Chojnice, zaskoczyła wszystkich szczególnie regularną grą Pani
Oli. Na trzecim miejscu prezes Chojnickiego
Towarzystwa Polsko – Francuskiego Czesław
Selke, który w towarzystwie Stanisława Słomiona pokonał najwyżej sklasyfikowaną drużynę
gospodarzy, grająca w składzie Andrzej
10 Ostanówka – Wiktor Wróblewski.

Najlepsi juniorzy to Karol Tuszkowski i Filip
Rozmanowski, którzy ukończyli zawody na
miejscu 5 – 8. Nas, miejscowych najbardziej zaskoczyła świeżuteńka drużyna juniorów młodszych, w braterskim składzie Dawida i Nikolasa
Dadura. Ciecioracy w pierwszym swoim starcie
kulowym wywalczyli bardzo wysoką, dziewiątą
lokatę, pozostawiając w pokonanym polu wiele
bardziej doświadczonych drużyn.

Rywalizacja rywalizacją, rzecz ważna dla zawodników przygotowujących się do nowego sezonu, a udział udziałem. Ponieważ nasza impreza ma charakter integracyjny, to warto uważniej
poobserwować uczestników, dla których sport
jest rywalizacją czystą i bez podtekstów. Spójrzcie Państwo na zdjęcia. W tej kategorii zwycięzcami są wszyscy uczestnicy reprezentujący
ZSS nr 5 w Sopocie, a także podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Kaliskach.

Na zakończenie chciałbym specjalnie podziękować Michałowi Wolakowi z Ciechanowa, który rozegrał te zawody w towarzystwie swojej
promiennej małżonki Agnieszki. Ich dzieci, Jaś i
Małgosia również zagrały prezentując
sportowego ducha i niezłomną wolę walki.

NABÓR DO PRACY w OREW w PIECACH

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Gminie Kaliska poszukuje do pracy w nowo powstałym Ośrodku Rehabilitacyjno-EdukacyjnoWychowawczym w Gminie Kaliska pedagoga /
oligofrenopedagoga (praca od września 2016r.)
Pedagog /oligofrenopedagog/ - wymagania:
™ wykształcenie wyższe pedagogiczne w zakresie oligofrenopedagogiki,
™ życzliwy i taktowny stosunek do osób niepełnosprawnych,
™ chęć pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną od 3 do 25 roku życia,
™ mile widziane szkolenia: z metod pracy z osobami z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, z zakresu alternatywnych metod komunikacji, w zakresie pracy z osobami z autyzmem
™ oraz doświadczenie w pracy z osobami
niepełnosprawnymi.
Podstawowy zakres obowiązków:
Ô wspieranie rozwoju dziecka z umiarkowanym
lub głębokim
stopniem niepełnosprawności intelektualnej,
Ô rewalidacja,
Ô stymulacja i usprawnianie w funkcjonowaniu
Podania o pracę, CV oraz dokumenty poświadczające kwalifikacje prosimy przesyłać do dnia
30 kwietnia 2016r. na adres e-mail: silkaliska@wp.pl lub na adres:
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Gminie
Kaliska, ul.Długa 5, 83-260 Kaliska

NABÓR UCZNIÓW - DZIECI DO OREW w
PIECACH
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Gminie
Kaliska prowadzi nabór uczniów - dzieci z niepełnosprawnością intelektualną o różnym stopniu w wieku od 3 do 25 roku życia do Ośrodka
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego
w Gminie Kaliska na rok szkolny 2016/2017.
OREW w Gminie Kaliska z siedzibą w Piecach,
ul. Kościelna 3 to nowa, niepubliczna, specjalistyczna placówka edukacyjna, w której zajęcia
będą odbywać się bezpłatnie.
Uczniom gwarantujemy opiekę wykwalifikowanej kadry, różnorodne metody i sposoby pracy oraz bogaty program zajęć dodatkowych i
integracyjnych.
Wnioski o przyjęcie do placówki dostępne są w
siedzibie Stowarzyszenia, tj. w budynku
Środowiskowego Domu Samopomocy w
Kaliskach, ul. Długa 53.
Ewentualne pytania prosimy kierować na adres
e-mail: sil-kaliska@wp.pl
Iwona Ciemińska

3

WYSTAWA JOLANTY STEPPUN

„CZYSTE POWIETRZE POMORZA” - EDYCJA 2016 - Gmina dofinansuje
W związku z planowanym przystąpieniem
Gminy Kaliska do konkursu Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Gdańsku pn.„Czyste powietrze Pomorza”–edycja 2016 Wójt Gminy Kaliska informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie dotacji na modernizację źródeł energii
cieplnej w obiektach budowlanych, zlokalizowanych na terenie gminy Kaliska.
Zadania mogą dotyczyć źródeł ciepła zasilających budynki:
H jednorodzinne,
stanowiące własność
osób fizycznych,
H wielorodzinne, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe,
H wielorodzinne, stanowiące własność Gminy.
O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, które zamierzają w 2016r. wykonać modernizację
źródeł energii cieplnej polegającej na likwidacji
kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich:
vkotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym,
vźródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kolektory słoneczne, kotły opalane biomasą),
vograniczenie zużycia opału w kotłach zasilanych węglem lub koksem poprzez instalację
kolektorów słonecznych lub pompy ciepła na
potrzeby wytwarzania ciepłej wody użytkowej.
Koszty kwalifikowane zadania stanowią
wydatki poniesione na
zakup (łącznie z technicznym doborem urządzeń i
oprzyrządowaniem) oraz
montaż kotłów opalanych
gazem lub olejem opałowym, pomp ciepła,węzłów
cieplnych z przyłączami, kolektorów słonecznych),
Do konkursu mogą być zgłaszane zadania nierozpoczęte, dla których została wykonana
dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego.
Przewidywana wysokość dofinansowania wyniesie do 40% kosztów kwalifikowanych ( z tego
nie więcej niż 30% ze środków WFOŚiGW oraz
nie więcej niż 10% kosztów kwalifikowanych z
4 budżetu Gminy Kaliska) i będzie uzależniona

od ilości złożonych wniosków (zgodnie z regulaminem WFOŚiGW „Czyste Powietrze Pomorza”–edycja 2016). Łączna kwota dofinansowania ze środków budżetu Gminy Kaliska nie
może przekroczyć kwoty 20.000 zł.
Mieszkańcy Gminy Kaliska zainteresowani
udziałem w konkursie „Czyste powietrze Pomorza” edycja 2016, powinni złożyć kompletny
wniosek w Urzędzie Gminy Kaliska, przy ul.
Nowowiejskiej 2 wraz z niezbędnymi załącznikami, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
30.04.2016r. Wniosek jest dostępny na stronie
internetowej www.kaliska.pl. W sprawie udziału
w w/w konkursie proszę o kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy w Kaliskach Krzysztofem Partyką nr tel. 58 5889201 .
Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki

KOMUNIKATOR SISMS
Dostępna jest nowa usługa dla mieszkańców Gminy Kaliska oraz każdej osoby zainteresowanej otrzymywaniem powiadomień z Urzędu Gminy Kaliska, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach.
Powiadomienia te wysyłane będą za pomocą
bezpłatnej aplikacji KOMUNIKATOR SISMS.
Wiadomości z aplikacji dostarczają większy zakres informacji niż tradycyjne SMS-y. Na początek uruchomiliśmy 5 grup zainteresowań:
1. 500 + - W ramach grupy przesyłane będą powiadomienia na temat aktualności związanych z
programem rządowym Rodzina 500+.
2. Informacje Urzędu Gminy - Przesyłane będą ogólne powiadomienia związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy.
3. Komunikaty i ostrzeżenia - Przesyłane będą
powiadomienia o wszelkich awariach i utrudnieniach (np. awaria sieci wodociągowej, planowane wyłączenia zasilania).
4. Kultura - Przesyłane będą powiadomienia o
wydarzeniach kulturowych oraz sportowych
odbywających się na terenie gminy Kaliska i nie
tylko.
5. Stypendia szkolne - Przesyłane będą bieżące
informacje o przyznawanych stypendiach szkolnych. Osoby zainteresowane pobraniem aplikacji na telefony zapraszamy do pobrania darmowej aplikacji - Instrukcja dostępna jest na stronie:www.sisms.pl Łukasz Kruszyński

Dnia 01.04.2016r odbyła się wystawa poświęcona pracom Pani Jolanty Steppun ze Starogardu
Gd. Mieliśmy przyjemność podziwiać ponad 40
prac artystki, które zostały wykonane techniką
olejną.
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Pani Jolanta nie tylko zaprezentowała różnorodne, oryginalne, interesujące obrazy, można
było także zakupić tomiki z wierszami. Na początku wernisażu mieliśmy przyjemność posłuchać pięknie wykonanych coverów Krystyny
Gedzik wraz z zespołem. W programie poza
świetnym koncertem mieliśmy przyjemność posłuchać recytacji wybranych wierszy z III tomików „Szkice z drugiego brzegu”, „Kierunek
Hades”, „Będzie miał Twoje oczy” , które zaprezentowała Grupa Teatralna Vector z Kalisk w
składzie Bernadetta Labuda, Beata Zaręba, Anna
Kurkowska oraz Monika Burdukiewicz –
Miszewski. Debiutanckie Szkice z drugiego
brzegu (2012) zostały nagrodzone „Kociewskim
Piórem”. Dla gości, którzy zdecydowali się
przyjść czekał także poczęstunek w postaci
pysznego swojskiego ciasta oraz kawa, herbata,
winko. Atmosfera spotkania była wręcz rodzinna, a dopełnił je
smakowity serniczek z rodzynkami oraz
relaksacyjna
m u z y k a .
Wernisaż jest
nie tylko okazją
by zasmakować
artystycznego
świata, ale można także miło
spędzić popołudnie w gronie
przyjaciół.

WIELKANOCNE ZAJĘCIA
DECOUPAGE
Dnia 17.03.2016r. spotkaliśmy się
po raz pierwszy w GOK z dziećmi
z naszej gminy.

Zajęcia prowadziła utalentowana Pani Danuta
Szramka, która potrafi sama zrobić dosłownie
wszystko. Pierwsze spotkanie miało dość spore
zainteresowanie, co nas bardzo ucieszyło.
Łącznie zebrało się ponad 20-stu uczestników.
Pierwsze dzieci zdobiły zajączki ze sklejki oraz
jajeczka na piku.
Należy podkreślić to, że mimo iż wiek niektórych uczestników nie przekraczał 10 lat ich
prace wyglądały naprawdę pięknie, były wykonane starannie i z pomysłem. Dzieci po wykonaniu swoich prac zabrały je ze sobą do domu na
pamiątkę.

Drugie spotkanie odbyło się w dniu 24.03.2016r.
Tym razem ze względu na dość spore zainteresowanie podzieliliśmy dzieci na dwie grupy.
Na zajęciach dzieci zdobiły piękne duże jajka
oraz zakładki do książki i podstawki na herbatę.
Chętnie pracowaliśmy wspólnie i spędziliśmy
czas w miłej atmosferze słuchając cennych
wskazówek doświadczonej Pani Danki.
Warsztaty tak się podobały, że planujemy kolejne. Zajęcia odbędą się w dniach 12-19.05.2016r,
na które serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci. Tematem zajęć będzie Dzień Matki.
Będziemy robić „Serduszko Dla Mamy”.
ZAPRASZAMY ! Materiały GOK Kaliska
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„JEZUS ŻYJE !” - REKOLEKCJE W NOWYM STYLU...
W dniach 21-23.03.2016r. podczas rekolekcji
wielkopostnych w Kościele Parafialnym w Kaliskach i Piecach odbyły się 4 przedstawienia pantomimiczne pt.: „Jezus Żyje”! wykonane przez
Miłośników teatru Vector.

W skład grupy teatralnej wchodzą dzieci i
młodzież z ZSP Kaliska oraz ich rodzice:
Kornelia Rosińska, Paweł i Piotr Kurkowscy,
Jonasz Zaręba, Tobias Miszewski, Maksymilian
Labuda, Weronika Kostrzewa, Oliwia Świtała
oraz dorośli: Beata Mikołajska, Anna
Kurkowska, Bernadeta Labuda, Wioleta
Rosińska, Monika Burdukiewicz – Miszewski,
Beata Zaręba, Monika Symonowicz, Lucyna
Chwała oraz Wojciech Hiller.

Grupa ta przez okres 6 tygodni pracowała bardzo intensywnie nad scenariuszem tego przedstawienia aby w pełni przekazać treść Świąt
Wielkiej Nocy. Myślę, że udało nam się dotrzeć
do serc ludzi przekazując w inny sposób Ewangelię i nakierować ich na głębie i sens obchodzenia Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
Dziękuję wszystkim aktorom za odwagę, poświęcony czas oraz zaangażowanie się sercem
w realizację tego przedstawienia.
Gratuluję wszystkim !!!
Beata Zaręba
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KONKURS „PIĘKNA WIEŚ POMORSKA 2016" - OGŁOSZONY...
Wójt Gminy Kaliska serdecznie zaprasza
mieszkańców do wzięcia udziału w konkursach
dotyczących najbardziej zadbanych wsi oraz zagród rolniczych i nierolniczych. Celem konkursów jest min. podniesienie atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich oraz aktywizacja i integracja społeczności lokalnej.

1. Dla wsi oraz zagród rolniczych - Konkurs
„Piękna Wieś Pomorska 2016”
Mogą wziąć w nim udział wsie oraz zagrody
rolnicze położone w granicach województwa
pomorskiego.
Zmagania odbędą się w trzech etapach – gminnym, powiatowym i wojewódzkim.
Organizatorami konkursu są: Województwo Pomorskie oraz Pomorski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Gdańsku.
Zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie
Urzędu Gminy do 6 maja 2016r. Regulamin konkursu, karty zgłoszeniowe oraz kryteria oceny
dostępne są na stronie internetowej:
www.podr.pl, w sekretariacie Urzędu Gminy
oraz u sołtysów.
Podsumowanie etapu wojewódzkiego Konkursu w kategoriach „Wieś” i „Zagroda” oraz
uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się nie później niż do dnia 31 października
2016 roku.
Warunki uczestnictwa:
a) kategoria „Wieś”
W konkursie nie mogą brać udziału wsie, w których znajduje się siedziba gminy oraz laureaci I
miejsc finałów wojewódzkich poprzednich 10
edycji Konkursu.
b) kategoria „Zagroda”
Konkurs skierowany do zagród rolniczych, w
tym gospodarstw prowadzących dodatkowo

działalność agroturystyczną. Zagrodą rolniczą
jest czynne gospodarstwo rolne, będące miejscem zamieszkania oraz pracy rolnika i jego
rodziny.
Oceny dokonują komisje:
P gminna – powołana przez wójta gminy, która
do 1 czerwca 2016r. zgłasza do eliminacji powiatowych laureatów pierwszych miejsc konkursu
w kategoriach Wieś i Zagroda,
P powiatowa – powołana przez starostę powiatu, która do 4 lipca 2016r. zgłasza do eliminacji
wojewódzkich laureatów pierwszych miejsc
konkursu w kategoriach Wieś i Zagroda
P wojewódzka–na podstawie przesłanych zgłoszeń oraz wizytacji dokona oceny wsi i zagród w
terminie do 31 sierpnia 2016r.
2.Dla zagród nierolniczych - Konkurs
„Piękna Wieś 2016”
Konkurs dotyczy zagród nierolniczych, położonych na terenie gminy i rozstrzygany jest wyłącznie na etapie gminnym.
Wypełnione karty zgłoszeń należy kierować do
sekretariatu Urzędu Gminy. Termin składania
zgłoszeń upływa 6 maja 2016r. Regulamin konkursu, karty zgłoszeniowe oraz kryteria oceny
dostępne są na stronie internetowej:
www.kaliska.pl, w sekretariacie Urzędu Gminy
oraz u sołtysów. Komisja gminna na podstawie
przesłanych zgłoszeń oraz wizytacji dokona oceny zagród w terminie do 1 czerwca 2016 r.
Gminne podsumowanie obu konkursów oraz
wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się nie
później niż do dnia 30 czerwca 2016 roku.
Zapraszamy!

KONEWKI NA CMENTARZU...
Szanowni mieszkańcy. Na cmentarzu komunalnym w Kaliskach wprowadziliśmy kolejne udogodnienia. Od teraz można wypożyczyć konewkę ze specjalnego stojaka. Obecnie są trzy stojaki. Docelowo będzie ich cztery. W niedługim
czasie pojawi się
też stojak z narzędziami ogrodniczymi. Zasada wypożyczania jest taka
sama jak koszykawózka w marketach. Łukasz
Kruszyński
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20 - lecie STOWARZYSZENIA „DZIECKO MIŁOŚCI”

SZKOŁA EDUKUJE...
W ramach programu „Owoce i warzywa w
szkole” nasz dostawca owoców i warzyw K2
EKO-MILK Krzysztof Langowski z Borzechowa ogłosił drugą edycję konkursu plastycznego
pt. „Żyj zdrowo będzie kolorowo”.

Dnia 9 kwietnia 2016r w Gminnym Ośrodku
Kultury w Kaliskach obchodzono jubileusz 20lecia istnienia Stowarzyszenia Rodziców
Wychowujących Dzieci Niepełnosprawne
„Dziecko Miłości”. Na uroczystość przybyły
rodziny wychowujące dzieci niepełnosprawne i
zaproszeni goście.

Uroczystość rozpoczęła się wymarszem na
Mszę Świętą i powrotem do GOK-u, gdzie rozpoczęły się oficjalne przemowy i część artystyczna. Historię powstania przedstawiła założycielka Beata Wysokińska. Następnie przemawiali: wójt Sławomir Janicki i przewodniczący
Rady Gminy Zbigniew Szarafin, którzy przekazali listy gratulacyjne i kwiaty na ręce prezes
Anny Ałanowskiej.
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- Ogromną niespodzianką było dla nas przybycie starosty powiatu Leszka Burczyka, który
złożył nam życzenia oraz podarował pamiątkową tabliczkę - powiedziała sekretarz Joanna
Szumała.

- Stowarzyszenie dla wszystkich przedstawicieli
władz, sponsorów, wolontariuszy, członków honorowych, byłych prezesów i osób prywatnych
w podziękowaniu za hojność i pracę społeczną
wręczyło pamiątkowe upominki i medale z
logiem Stowarzyszenia.
Miłym akcentem było podziękowanie dla byłej
prezes Anny Kropidłowskiej, która tę funkcję
pełniła przez 12 lat - dodała Joanna Szumała.
Uroczystość zakończyła się
okazjonalnym tortem.

(Opr.JT) Materiały Gazety Kociewskiej

Konkurs był przeznaczony dla uczniów klas IIII. Celem konkursu było upowszechnianie wiedzy dzieci na temat zdrowego odżywiania.
Wśród uczniów najciekawszych prac Szkolna
Komisja Konkursowa wyłoniła następujących
laureatów:
I miejsce: Helena Kozicka z kl. IA i Paulina
Morawka z kl. IIB
II miejsce: Kornelia Czeplina z kl. IA
III miejsce: Agata Prabucka z kl. IIB
Wyróżnienia: Samuel Zaręba, Karolina Troka,
Sabina Ługowska Gratulujemy zwycięzcom!

Składamy serdeczne podziękowania organizatorowi konkursu K2 EKO-MILK Krzysztof Langowski oraz Radzie Rodziców za ufundowanie
atrakcyjnych nagród.
Wiesława Dolna

II MIEJSCE NA SEJMIKU
EKOLOGICZNYM
W dniu 17 marca 2016r odbył się coroczny
Wojewódzki Sejmik Ekologiczny w Bolesławowie. Hasło przewodnie wydarzenia brzmiało
,,Kociewie wolne od śmieci’’, a program zaprezentowany przez naszych uczniów nosił tytuł
,,Kociewie szanuję, śmieci segreguję’’.
Naszą szkołę reprezentowali: Karolina Babińska z klasy IIb oraz Eunika Sierant i Dominik
Prabucki z klasy IIIa. Uczniowie przygotowali
występ pt. ,,Praca w Zakładzie Utylizacji Stary
Las’’. Zaprezentowaliśmy trzy obrazy krajobrazu Kociewia, które były wykonane ze śmieci.
Odbyło się spotkanie towarzyskie śmieci w salonie recyklingu.
Zbudowaliśmy szczegółową makietę zakładu,
zajmującego się odbiorem i segregacją odpadów
w naszym regionie. Gimnazjaliści przedstawili
prezentację multimedialną na temat zasad segregacji i organizacji pracy w Starym Lesie.

Na początku marca odbyliśmy wycieczkę do
zakładu utylizacji w Starym Lesie, która bardzo
pomogła nam w przygotowaniach do Sejmiku.
Wyrecytowaliśmy również dwa wiersze zachęcające do dbania o środowisko.
Wspólnie z uczniami szkoły podstawowej stworzyliśmy modele śmieciarek i różnych zabawek.
Nadaliśmy też drugie życie wielu śmieciom, które następnie użyliśmy w naszej prezentacji.
Wśród szkół, z którymi rywalizowaliśmy były
szkoły z Bytoni, Pinczyna, Zblewa, Pogódek,
Rywałdu, Bobowa, 2 Gimnazjum ze Starogardu
Gd., Kleszczewa Kościerskiego i Skarszew.
Poziom Sejmiku był bardzo wysoki, ale udało
nam się zająć II miejsce. Wróciliśmy z nowymi
doświadczeniami, zdobytą satysfakcją i pozytywnym nastrojem. Atmosfera, jak zawsze była
fantastyczna a nagrody wspaniałe.
Katarzyna Krause
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