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Na zdjęciu właściciel Pan Jerzy Frischmut
serdecznie zaprasza klientów na promocyjne
zakupy do placówki handlowej "w nowej odsłonie" - LEWIATAN przy ul. Długiej w
Kaliskach.

pów w tej placówce zostaniemy obsłużeni przez
profesjonalną i przyjazną obsługę. Zaletą są
długie godziny otwarcia placówki, które zagwarantują zadowolenie z usług każdemu
klientowi.

KALISKI GONIEC
Wrzesień 2016 (59)

Bezpłatny Informator Urzędu Gminy Kaliska

NASZA GMINA OTRZYMA PONAD 15 MILIONÓW
"Lewiatan Północ Sp. z o.o. Mini Market.
Przedsiębiorstwo Handlowo-UsługowoTransportowe Jerzy Frischmut - Sklep Nr 2" to
nowoczesny spożywczy sklep oferujący rozległą paletę lubianych przez nabywców produktów. Obiekt, pragnąc sprostać wymaganiom klientów, zapewnia konkurencyjne ceny,
jak również sporo promocji. Dokonując zaku-

Z KALENDARZA WÓJTA...
*05.09.2016 - Kaliska - Spotkanie z projektantem dotyczące realizowanych dokumentacji
projektowych oświetlenia ulicznego,
*07.09.2016 - Starogard Gd – podpisanie aktu notarialnego zbycia prawa własności
użytkowania wieczystego działki po byłej bazie gazowni w Kaliskach,
*07.09.2016 - Kaliska - Udział w Radzie Gospodarczej działającej przy Wójcie Gminy Kaliska,
*08.09.2016 - Kaliska - udział w konsultacjach społecznych w sprawie aktualizacji strategii
gminy Kaliska
*10.09.2016 - Starogard Gd - Udział w Powiatowej Spartakiadzie Emerytów Rencistów i
Inwalidów,
*19-24.09.2016 - Udział we wszytskich spotkaniach sołeckich,
*29.09.2016 - Czarna Woda - Udział w Zarządzie Powiatowym OSP RP,
*30.09.2016 - Kaliska podpisanie umowy na przygotowanie dokumentacji „Modernizacja
ujęcia wody w Cieciorce i połączenie z siecią wodociągową w Kaliskach i opracowanie
dokumentacji modernizacji stacji uzdatniania wody w Piecach,
*01.10.2016 - Kaliska - Udział w koncercie muzycznym w GOK Kaliska w ramach wymiany
kulturalne pomiędzy gminami Kaliska i Reinfeld.
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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UMOWA PODPISANA - TYLE MILIONÓW
"PRZYPŁYNIE" DO KALISK W CIĄGU
TRZECH LAT - 15. 919. 943,61 PLN
Dnia 06 października 2016r wójt Sławomir
Janicki wspólnie z Panią Hanką Dera skarbnikiem gminy, podpisał umowę na realizację największej w historii gminy Kaliska inwestycji.
Umowę zawarto pomiędzy - Województwem
Pomorskim, reprezentowanym przez Zarząd
Województwa Pomorskiego pełniący funkcję
Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020, zwanym dalej „Instytucją Zarządzającą”, w imieniu którego działają: Marszałek Województwa Pomorskiego – Pan
Mieczysław Struk, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego – Pan Wiesław Byczkowski, a
Beneficjentem – Gminą Kaliska, w imieniu

którego działa: Wójt Gminy Kaliska Pan
Sławomir Janicki.
Umowa nr: RPPM.11.03.00-22-0012/16-00 o
dofinansowanie Projektu: “Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cieciorka,
Dąbrowa, Iwiczno wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Kaliskach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.3 Gospodarka
wodno-ściekowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi
20.527.882,49zł (słownie:dwadzieścia milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa i 49/100 PLN).
Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu
wynoszą 15.919.943,61zł (słownie:piętnaście
milionów dziewięćset dziewiętnaście tysięcy
dziewięćset czterdzieści trzy i 61/100 PLN).

ODWODNIENIE ULICY KRÓTKIEJ
Gmina Kaliska w dniu 15 lipca 2016 roku
zawarła umowę z firmą Projektowanie Instalacji
Sanitarnych „HYDRO-SAN” p. Adama
Szymborskiego z Starogardu Gd. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania pod
nazwą: „Odwonienie ul. Krótkiej w Kaliskach”.
W ramach powyższej umowy ma zostać zaprojektowana sieć kanalizacji deszczowej dla skrzyżowania ul. Krótkiej z ul. Długą. Woda deszczowa ma zostać odprowadzona do projektowanego
skrzynkowego odstojnika podziemnego, który
zostanie zlokalizowany w pasie zieleni przed
budynkiem Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach. W momencie otrzymania dofinansowania
Gmina podejmie działania w celu wykonania
planowanego odwodnienia w 2017 roku.
Będziemy Państwa informować na bieżąco o
stanie zaawansowania prac projektowych.

KOLEJNY REMONT DROGI

NOWE WIATY W PIECACH
W miejscowości Piece w ramach funduszu
sołeckiego zostały zakupione i następnie
zamontowane nowe wiaty dla zawodników.
Całkowity koszt to ok.14.000zł.

Trwa remont jednej strony skrzydła na piętrze
budynku Urzędu Gminy. Głównym powodem
rozpoczęcia remontu jest dostosowanie budynku
do wymogów przeciwpożarowych. W tym celu
cały budynek zostanie wyposażony w sygnalizację przeciwpożarową. Korytarze budynku
zgodnie z zaleceniem Państwowej Straży Pożarnej muszą zostać obłożone płytami o zwiększonej odporności ogniowej. Przy okazji tego remontu lewą część budynku wyposażono w klimatyzatory oraz wymieniono drzwi, które są
częściowo przeszklone.

Kierownik RK
Łukasz Kruszyński
Kierownik RK Łukasz Kruszyński

Dnia 29 września 2016 r. odbyło się spotkanie
autorskie z p. Marcinem Pałaszem – autorem
książek dla dzieci i młodzieży oraz licznych słuchowisk radiowych, laureatem Ogólnopolskiej
Nagrody w Konkursie Literackim im. Kornela
Makuszyńskiego. Napisał ponad 30 książek,
które cieszą się dużym powodzeniem wśród
młodszych czytelników. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas czwartych i piątych ZSP w
Kaliskach. Motto twórczości Marcina Pałasza
brzmi „słowa niosą śmiech” i ten śmiech słychać
było podczas naszego spotkania z dziećmi.

„ŚWIĘTO ZIEMNIAKA
PO KOCIEWSKU”
Po raz kolejny odbyło się w Naszym przedszkolu "Święto Ziemniaka" zorganizowane w
tym roku, w oparciu o projekt „Mali odkrywcy
kociewskich tradycji” sfinansowany ze środków
pozyskanych przez nauczycielki przedszkola z
Funduszu Akumulator Społeczny .
"Święto ziemniaka po kociewsku" jest drugim
etapem realizacji tego projektu podczas, którego
dzieci z kółka tanecznego "Mali Kociewiacy"
zaśpiewały Hymn Kociewski oraz wyrecytowały wiersz w gwarze kociewskiej. Julita z grupy
"Stokrotki" zaprezentowała przyśpiewkę "o
Ance Kociewiance ".

REMONTUJEMY Z MYŚLĄ
O BEZPIECZEŃSTWIE..

Gmina Kaliska zleciła naprawę kolejnego
odcinka drogi metodą cienkiej nalewki asfaltu.
Wykonano ponad 350 mb odcinka, o wartości
ok. 30.000zł. Wykonawcą była firma drogowa
PBD z Kalisza.
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SPOTKANIE AUTORSKIE
Z MARCINEM PAŁASZEM

Autor opowiadał anegdoty ze swojego pisarskiego życia. Bardzo kocha swojego psa, który
jest jego przyjacielem oraz stał się tytułowym
bohaterem cyklu jego książek o Elfie. W trakcie
spotkania autor zwierzył się dzieciom, że nie lubi
chodzić w garniturze, śpi do południa, wyjaśnił
dlaczego jego budzik dzwoni o 11.59, by potem
pisać książki w nocy. Dzięki fascynującej i pogodnej osobowości autora spotkanie upłynęło w
miłej i radosnej atmosferze. Dzieci miały do naszego gościa wiele pytań, np. czy pisze dramaty
lub ile czasu pisze książkę?
Na zakończenie wszyscy uczestnicy mieli możliwość zdobycia autografu pisarza na zakupionych książkach lub pamiątkowych karteczkach.
Książki P.Marcina Pałasza można będzie kupić
w naszej bibliotece do 06.10.2016 zapraszamy.
Serdecznie dziękujemy za ten wspólnie spędzony czas. Spotkanie odbyło się w ramach projektu
„Rozczytana Rodzina-Rozczytana Gmina”
realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju
Gminy Kaliska wraz z Grupą Nieformalną „Mole Książkowe” przy udziale Gminnej Biblioteki
Publicznej, GOK w Kaliskach. Program PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności realizowany
przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i
Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia”
Materiały Gminnej Biblioteki Publicznej

Jak na piknik przystało nikogo nie ominął
poczęstunek. Można było zjeść pieczone kiełbaski, ziemniaki z ogniska, chleb ze smalcem,
bigos i inne pyszności. Pobyt na świeżym
powietrzu zrobił swoje, gdyż apetyt dopisywał
wszystkim.
Ten dzień był okazją nie tylko do rozpalenia
ogniska i upieczenia ziemniaków, ale także do
udziału w wyścigach i konkursach, w których
ziemniaki stanowiły motyw przewodni.
Było więc celowanie ziemniakami do obręczy,
przenoszenie ziemniaków na tacach, konkurs na
odnalezienie największej ilości ukrytych na
terenie zielonym leśniczówki.
Spotkanie było bardzo udane, udział w „Święcie
Pieczonego Ziemniaka po kociewsku” były
świetną okazją do integracji społeczności przedszkolnej - dzieci, rodziców, nauczycieli i wszystkich pracowników przedszkola.
Mamy nadzieję, że ten wspólnie spędzony czas
przyniósł wszystkim wiele radości i dostarczył
wielu pozytywnych wrażeń.
Wicedyrektor ZSP Kaliska
Katarzyna Pettka
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SPARTAKIADA ŚDS
Była to impreza zorganizowana dla osób niepełnosprawnych z ŚDS Gminy Zblewo, ŚDS w
Kaliskach oraz członków Stowarzyszenia Rodziców Wychowujących Dzieci Niepełnosprawne „Dziecko Miłości” w Kaliskach. Impreza realizowana była w ramach zadania publicznego
wspieranego przez Wojewodę Pomorskiego
„Możemy-Chcemy-Wspieramy” współrealizowanego ze SRWDN „Dziecko Miłości”.
Partnerem zadania był Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach.

Po przywitaniu i przedstawieniu gości oraz
uczestników spartakiady kierownik ŚDS przedstawiła ideę i plan imprezy, po czym rozpoczęła
się rozgrzewka i integracja uczestników.
Następnie przystąpiliśmy do konkurencji sportowych, wśród których było: rzucanie woreczkami do celu, mini sztafeta, slalom po wąskiej
dróżce, gąsienica, rzuty do tarczy, rzuty na bramkę, przerzucanie piłki nad głową, kozłowanie
piłki na czas. W przerwach między zawodami
uczestnicy korzystali z poczęstunku oraz uczestniczyli w zabawach z animatorem.
Na koniec nastąpiło podsumowanie imprezy i
wręczenie nagród dla drużyn. Każda drużyna,
oprócz upominku otrzymała też pamiątkowy
dyplom i puchar, a zawodnicy biorący udział w
zawodach medale.
Materiały ŚDS Kaliska
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Serdecznie gratulujemy wszystkim
sportowej postawy i wspaniałych wyników!

LETNIA LIGA PETANQUE
W ramach Letniej Ligi Petanque rozegrano w
ciągu trzynastu tygodni jej trwania 204 mecze, z
których 186 zostało zaliczonych do rywalizacji
głównej. Od połowy czerwca, w każde niedzielne popołudnie zapełniały się boiska kulowe we
Franku. Frekwencja była różna, jednak w rozgrywkach zanotowano start 28 zawodniczek i
zawodników, którzy reprezentowali 11 konkurujących ze sobą zespołów. W konkurencji zdecydowanie zwyciężyła para Andrzej „Ziko” Grzywacz i Rafał Symonowicz, wygrywając aż 35
spotkań, przy 17 porażkach. Na drugim miejscu
zameldowała sie drużyna Monika Dadura – Jan
Neugebauer– Wiesław Cheliński, która wygrała
32 pojedynki, ulegając 8 razy. Trzecie miejsce
po zaciętej walce zdobyli Mieczysław Piankowski i Mirosław Goncz, którzy odnieśli 31 zwycięstw przy 24 porażkach.

Kolejne miejsca zajęli: Danuta Krużycka–Paweł
Neugebauer, Henryk Ostanówka–Andrzej Ostanówka, Wojciech Krużycki–Krzysztof Mejna,
Dawid Dadura–Nikolas Dadura, Tomasz Zaremba–Jonasz Zaremba–Andrzej Osiak, Andrzej
Sawczyn–Paweł Operacz–Patryk Grzegorczyk,
Jerzy Pasterski–Mieczysław Dombkowski–
Czesław Prabucki, Mariusz Tuszkowski – Karol
Tuszkowski.
Pozostałe drużyny, sporadycznie występujące w
Lidze, nie zostały sklasyfikowane ze względu na
wcześniejszy udział w innych składach.
To był kolejny sezon zmagań w LLP, a pierwszy
bez udziału jej twórcy Jurka Dębińskiego.
Obserwował pewnie z góry jak działa jego rosnące dziecko. Rosnące, bo mimo personalnych
ubytków grupa grających wciąż się powiększa, a
dzięki temu krzepnie też nasz kulkowy klub,
który działa konsekwentnie już od roku.
Puchary i upominki wręczyła Pani Bożena Jeleniewska Sekretarz UG. Jan Neugebauer

DZIEŃ SENIORA
Coroczna październikowa uroczystość seniorów to przede wszystkim okazja do zdania relacji z całorocznej pracy Zarządu, ale też okazja do
spotkania się z wieloma członkami naszego
kaliskiego Koła. Na uroczystość licznie przybyli
zaproszeni goście ze Starostą Powiatu
p.Leszkiem Burczykiem na czele.
Spotkanie rozpoczęliśmy od rocznych sprawozdań. Sprawozdania merytoryczne przygotowała i wygłosiła kol. Elżbieta Pasterska, finansowe
zaś kol. Lucyna Kawecka. Oba teksty przyjęte
zostały przez zgromadzonych pozytywnie, bez
uwag.

Następnie głos zabierali szacowni goście. Padło
wiele serdecznych słów uznania dla pracy Zarządu i ciepłych życzeń pod adresem członków
naszego Koła. Towarzyszyły temu piękne bukiety kwiatów, dyplomy, laurki.
Po części oficjalnej nastał czas ogólnej zabawy.
Do tańca grał i śpiewał p. Zbyszek Milewski z
koleżanką Dorotą. Tańcowaliśmy do upadłego.
W parach, w kółeczku, był taneczny wąż i
wszelkie inne figury. Jak podpowiadała wyobraźnia. Dopisywał szampański humor, na buziach
widać było radosny uśmiech, oczy błyszczały
ogniem!

Catering zapewniła nam firma p.M. Cieplińskiej
z Gogolinka, fundusze na ten cel przekazał
Urząd Gminy. Wszystkim zaangażowanym w
organizację uroczystości składamy serdeczne
podziękowania. Materiały emeryci-kaliska.pl

W imieniu Samorządu Gminy Kaliska
składamy wszystkim członkom Gminnego Koła
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kaliskach
najserdeczniejsze życzenia
z okazji Dnia Seniora.
Życzymy, aby każdy dzień był pełen radości,
uśmiechu i miłości najbliższych.
Doceniając niebywałą Państwa aktywność
w życiu społeczno-kulturalnym gminy,
dziękujemy za niesienie dobrego przykładu
młodszym pokoleniom.
Życzymy Państwu wytrwałości,
dobrego zdrowia i wszelkiej pomyślności
w realizowanych działaniach.
Kierownik USC Kaliska
Beata Wysokińska
Przewodniczący
Rady Gminy Kaliska
Zbigniew Szarafin
Wójt Gminy Kaliska
Sławomir Janicki

NAGRODA DLA KS.PROBOSZCZA
Podczas II Kociewskich Targów Wydawniczych, które odbyły się w dniach 2-4 września
2016r w Starogardzie Gd., Ksiądz Proboszcz
Józef Słupski został laureatem II miejsca w konkursie GRAND PRIX Targów za tomik wierszy
"Z dobrocią pod rękę".
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KGW W LICHENIU
Gminne Koła Gospodyń Wiejskich, 11 września 2016 roku, odwiedziły Sanktuarium Maryjne
w Licheniu, gdzie uczestniczyły i reprezentowały gminę w VI Ogólnopolskim Zjeździe KGW i
innych organizacji kobiecych z terenów wiejskich. Wydarzenie związane było z obchodami
150-lecia działalności KGW w Polsce.
Główną częścią programu była uroczysta Msza
św. w intencji ludzi polskiej wsi. Wyjazd członkiń KGW był też okazją do wspólnego świętowania oraz służył integracji pań działających na
rzecz swoich lokalnych środowisk.
Panie dziękują Wójtowi Gminy Kaliska za
udzielenie wsparcia finansowego, dzięki któremu wyjazd mógł się odbyć.

„HARCE” JUŻ ZA NAMI...
Tegoroczna impreza odbyła się 3 września, a
start oraz meta mieściły się w Zespole Szkół Publicznych w Kaliskach. Oficjalnego otwarcia o
godzinie dokonali organizatorzy w składzie:
Beata Sikora, Rafał Sikora i Mateusz Spadik
wraz z Panem Karolem Gołąbkiem – dyrektorem ZSP w Kaliskach oraz Panem Tomaszem
Romanów – przedstawicielem Urzędu Gminy
Zblewo.

Organizatorzy przygotowali dla uczestników
sześć tras o różnej trudności z podziałem na kategorie: TD – trasa drużynowa, licząca 7 km, TM –
trasa młodzieżowa – 9 km, TJ – trasa juniorska–
10 km, TT – trasa turystyczna – 12 km, TZ – trasa
zaawansowana – 15 km, TR – trasa rowerowa –
70 km.
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Na starcie, we wszystkich kategoriach łącznie
stanęło 100 zawodników. Najstarszy zawodnik
miał ponad 60 lat, a najmłodszy zaledwie 5 lat.
Rowerzyści zwiedzili prawie całe dwie gminy
Zblewo i Kaliska, natomiast piechurzy wędrowali na północ od Kalisk tj. do miejscowości Kazub, przez Cieciorkę zahaczając południe Bartla
Wielkiego.
Wręczenie nagród odbyło się w dwóch etapach,
najpierw nagrody w kategorii drużynowej, juniorskiej oraz młodzieżowej.
Beata i Rafał Sikora

II EDYCJA KULINARNEGO KONKURSU „TOP KUCHARZ”
W środę, 6 października w GOK w Kaliskach
odbyła się II edycja kulinarnego konkursu TOP
KUCHARZ. W tym roku ŚDS w Kaliskach organizował go w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych w Gminie Kaliska,
pozyskując na ten cel dofinansowanie w ramach
Funduszu Akumulator Społeczny, ze środków
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Kwota dofinansowania projektu, który obejmuje
m.in..: zakup nagród, garderoby kucharza, artykułów dekoracyjnych i spożywczych do konkurencji oraz do poczęstunku wyniosła 3.155 zł.

Celem imprezy była prezentacja talentów kulinarnych uczestników ośrodków wsparcia i uczniów szkoły podstawowej, pogłębienie wiedzy
na tematy związane z kulinariami oraz integracja, aktywizacja i dobra zabawa. W tym roku
do pięciu konkurencji przystąpiło 9 trzyosobowych drużyn: MOPS-iaki- z ŚDS typu B w
Starogardzie Gd. Al. Jana Pawła II 6, Wesołe
Głodomory z ŚDS w Kleszczewie Kościerskim,
Przyszli Szefowie Kuchni i Kuchenne Mistrzynie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Kaliskach, Młode Grzybki z ŚDS typu A i C w Starogardzie Gd. ul. Pelplińska 3, Kabaczki z DPS w
Szpęgawsku, Kociołek Smaku z ŚDS w Skarszewach, Drużyna Brokuła z WTZ w Skarszewach,
Radosne Kuchciki z ŚDS w Kaliskach.
Na początku drużyny wraz z opiekunami prezentowały przygotowane wcześniej i przywiezione sałatki, które oceniało jury w składzie:
Przewodniczący RG Kaliska Pan Zbigniew
Szarafin, Dyrektor GOK w Kaliskach Pani Mirosława Borucka, p.o. Kierownika GOPS w Kaliskach Pani Monika Szmaglińska, Kierownik
Terapii Zajęciowej DPS w Szpęgawsku oraz
kucharka z zamiłowania Pani Barbara Gruca.
Drugą konkurencją również podlegającą ocenie

jury było lepienie pierogów. Nasi kucharze wykonali to zadanie znakomicie, wykorzystując
wszystkie przygotowane wcześniej przez organizatorów składniki. Kolejnymi zadaniami były:
wyszukiwanie takich samych przedmiotów z
„miski rozmaitości”, dekorowanie stołu na
„Kolacje dla dwojga” i quiz z zakresu wiedzy
kulinarnej. W konkurencji dekorowania stołu
kucharze mieli do dyspozycji różne artykuły dekoracyjne - wazony z kwiatami, serwetki, kolorowe organzy, świeczniki, koraliki itp. W ostatnim zadaniu zawodnicy rozwiązywali kulinarne
zagadki, np.: podaj 5 warzyw, które mają kolor
zielony, podaj 5 potraw do przygotowania, których używamy mleka, jak nazywamy naczynie,
w którym potrawy i napoje pozostają dłużej ciepłe, a także rozpoznawali przedmioty używane
w kuchni.

Wszyscy kucharze stanęli na wysokości zadania, zdobywając wysokie oceny od jury, ale najważniejsza była wspólna zabawa, której nie zabrakło. W czasie wykonywania zadań przez kucharzy widzowie, którzy dopingując wspierali
swoje drużyny słuchali piosenek o tematyce
kulinarnej wykonanych przez grupę Radosnych,
a także śpiewali razem z nimi.
Po przeprowadzeniu konkurencji wszyscy skorzystali z pysznego poczęstunku, który składał
się m.in. z sałatek przywiezionych przez kucharzy, ulepionych podczas konkurencji pierogów,
owoców i kolorowych kanapek. Na zakończenie
konkursu każda z drużyn otrzymała nagrodę,
opiekunowie pamiątkową tabliczkę z logo
konkursu TOP KUCHARZ, wykonaną przez
uczestników ŚDS Kaliska. Dodatkowo, zgodnie
z punktacją, jury wyłoniło zwycięską drużynę,
którą okazały się Kuchenne Mistrzynie z PSP w
Kaliskach. Wszystkim drużynom dziękujemy za
udział i serdecznie gratulujemy!
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SPARTAKIADA SENIORÓW
Jak co roku na początku września na stadionie
OSiR w Starogardzie zgromadzili się seniorzy z
całego powiatu, aby popróbować swoich sił w
rozgrywkach sportowych. W 13 konkurencjach
startowało 12 drużyn – kół PZERI.
Nasze koło reprezentowali:
Panie: Renata Szarmach, Agnieszka Plata, Zofia
Czarnowska, Wiesława Suszek, Elżbieta
Dziemińska, Dorota Pryba, Elżbieta Pasterska,
Danuta Piszczek, Halina Plata, Renata Prabucka, Krystyna Winnicka, Kornelia Ziółkowska,
Lucyna Kawecka, Agnieszka Zalewska
Panowie: Feliks Światczyński, Karol Piszczek,
Jan Walkowski, Andrzej Dziemiński, Czesław
Prabucki, Franciszek Szandrach, Antoni Juszczyński, Franciszek Konopacki, Józef Ossowski
Walczyliśmy jak lwy i w wyniku ostatecznej
klasyfikacji zajęliśmy IV miejsce.

Medale dla nas wywalczyli:
Złoto: Jan Walkowski–strzelanie do małej
bramki, Andrzej Dziemiński rzut lotką do tarczy
Srebro: Agnieszka Plata – rzut piłką do kosza,
Elżbieta Dziemińska – rzut piłka lek.do tyłu,
Brąz: Dorota Pryba – wyścig rowerowy,
Zofia Czarnowska – wbijanie gwoździ,
Elżbieta Pasterska – strzelanie z wiatrówki.
Zmagania sportowe obserwowali nasi wierni
kibice: Róża Kozłowska, Irena Konopacka,
Zdzisława Dorawa, Lidia Giełdon, Krystyna
Kulas, Barbara Beling, Teresa Głodek, Danuta
Grabowska, Irena Dolna i Danuta Miszewska.

Nie zapomniał o nas nasz wójt p. Sławomir
Janicki. Otrzymaliśmy gratulacje i podziękowania na piśmie oraz zaproszenie na koncert
zespołu Śląsk. Materiały emeryci-kaliska.pl
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UCZTA STAROPOLSKA
Po raz siódmy spotkaliśmy się w ramach naszego projektu „Z wizytą u pra…dziadka Mieszka” w świetlicy w Cieciorce.
Zebraliśmy się wyjątkowo licznie, liczba
chętnych przekroczyła 60-tkę (mieliśmy też
przyjemność gościć nowego nadleśniczego z
Kalisk p. Jerzego Fijasa).

Rozpoczęliśmy niezwykle uroczyście –kol. Ela
Pasterska w imieniu zarządu Koła przywitała
wszystkich przed wejściem chlebem i solą.
Przygotowaliśmy nie lada jedzonko. Wzorem
naszych przodków sięgnęliśmy po dziczyznę.
Skorzystaliśmy z umiejętności pana Adama
Dębskiego, który przyrządził nam doskonałego
dzika i przepyszny bigos. Podobnie jak nasi
protoplaści popijaliśmy te smakowitości piwem.
Pan Adam nie tylko okazał się świetnym kucharzem, ale także showmanem. W czasie posiłku
zabawiał zebranych wesołymi historyjkami, a i
potem sypał żartami jak z rękawa.

Zanim jednak doszło do konsumpcji organizatorzy wprowadzili w temat spotkania. Barbara
Płonka omówiła stopień realizacji projektu, p.
Kornelia Ziółkowska odczytała fragment literacki przedstawiający dawne sposoby konserwowania mięsa, a Elżbieta Pasterska sięgnęła po
Mickiewicza i z Pana Tadeusza odczytała stosowny wyjątek opisujący staropolski bigos.
Kol. Felek Światczyński przygotował zestaw
popularnych piosenek, więc i do tańca zrodziła
się ochota.
Materiały emeryci-kaliska.pl

OPŁATY ZA ŚMIECI

PRZYPOMINAMY O OPŁATACH

Komunikat
Wójta Gminy Kaliska
w sprawie
odpadów
komunalnych.
Urząd Gminy Kaliska informuje, iż po wystąpieniu ze Związku Gmin Wierzyca od dnia 1
stycznia 2017r. mieszkańcy będą uiszczać opłaty za odbiór odpadów na ustalone i przekazane
każdemu indywidualnie konta Urzędu Gminy.
W najbliższym czasie zostaną Państwu dostarczone deklaracje o wymiarze opłaty za odpady
komunalne, które po wypełnieniu należy niezwłocznie dostarczyć do naszego urzędu.
Przypominamy, że do końca tego roku mieszkańcy zobowiązani są uiszczać opłaty do Związku Gmin Wierzyca. Fakt wystąpienia z końcem
tego roku nie zwalnia nikogo z obowiązku regulowania wszystkich opłat do końca grudnia.
Stawki od 1 stycznia nieznacznie zmaleją tj. od
gospodarstwa wieloosobowego przy segregacji
o 2 złote – na kwotę 52 zł miesięcznie, a dla gospodarstw jednoosobowych przy segregacji o 1
złoty – na kwotę 23 zł miesięcznie. Odpady nadal
będą odbierane przez firmę KOLTEL, zgodnie z
obowiązującą częstotliwością i harmonogramem. Pozostałe opłaty dla nieruchomości niezamieszkałych i letniskowych pozostają bez
zmian. Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki

Administrator Cmentarza przypomina o konieczności opłacenia miejsc cmentarnych.
Z związku z zbliżającym się dniem Wszystkich
Świętych przypominamy Państwu o konieczności dokonania płatności za miejsca cmentarne.
Na stronie www.kaliska.pl przedstawiamy listę
miejsc, dla których skończyła się ważność.
Opiekunów n/w miejsc prosimy o niezwłoczne
dokonanie opłaty.
Przypominamy, że zgodnie z art.7 ust.2 ustawy
z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U z 2015r., poz. 2126):
"Po upływie lat 20 ponowne użycie grobu do
chowania nie może nastąpić, jeżeli jakakolwiek
osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i uiści
opłatę, przewidzianą za pochowanie zwłok.
Zastrzeżenie to ma skutek na dalszych lat 20 i
może być odnowione."
W związku z powyższym administrator cmentarza ma prawo do sprzedaży nieopłaconego
miejsca innej osobie zainteresowanej wykupem
REMONT NA CMENTARZU
tego miejsca.
Od dwóch lat prowadzimy prace nad zebraniem
Urząd Gminy zlecił wykonanie utwardzenia
wjazdu na cmentarz komunalny w Kaliskach. danych o aktualnych dysponentach miejsc oraz
Natomiast w kolejnych latach planujemy utwar- opłatach za te miejsca. Na stronie internetowej
dzenie placu wewnątrz cmentarza i rozpoczęcie www.kaliska.pl przedstawiamy Państwu listę
miejsc, co do których należy zaktualizować dane
utwardzania alejek.
o dysponentach oraz dokonanych opłatach.
Zwracamy się z prośbą o kontakt osoby, które
opiekują się poniższymi miejscami. W tym celu
prosimy o kontakt telefoniczny pod nr. tel. 58 58
89 201 (wew.41 lub 46), lub stawiennictwo osobiste w Urzędzie Gminy Kaliska pokój nr. 18
(piętro).
Mieszkańcom, którzy dokonali stosownych
aktualizacji danych i opłat za miejsca serdecznie
dziękujemy.
Kierownik Referatu Komunalnego
Łukasz Kruszyński
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JAN RADZEWICZ - HONOROWY OBYWATEL GMINY KALISKA
Regulamin przyznawania Wyróżnienia
określa, iż :
1.Wyróżnienie „HONOROWY OBYWATEL
GMINY KALISKA” przyznaje się osobom fizycznym za szczególne osiągnięcia i zasługi na
rzecz Gminy Kaliska.
2.Wyróżnienie może być przyznawane zarówno mieszkańcom gminy Kaliska jak również
osobom zamieszkującym poza terenem gminy.
3.Osobie, której przyznano wyróżnienie
„ H O N O R O W Y O B Y WAT E L G M I N Y
KALISKA przysługują następujące przywileje:
1)Tytuł: HONOROWY OBYWATEL GMINY
KALISKA,
2)Uczestniczenie (na prawach honorowego gościa) w Sesjach Rady Gminy oraz uroczystościach o charakterze gminnym,
3)Korzystanie z bezpłatnego wstępu na imprezy
okolicznościowe organizowane przez gminę.
4)Urząd Gminy Kaliska prowadzi księgę Honorowych Obywateli Gminy Kaliska, w której
znajdują się fotografie oraz krótkie opisy dokonań wyróżnionych osób.
Uzasadnienie:
W dniu 22.08.2016 r. do biura Rady Gminy
Kaliska wpłynął wniosek, Gminnego Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kaliskach, o przyznanie wyróżnienia
Honorowego Obywatela Gminy Kaliska dla
Pana Jana Radzewicza. W piśmie przedstawiono szereg dokonań na rzecz gminy Kaliska.
Pan Jan Radzewicz w okresie od 11.10.1987 r.
do 15.03.1998r. pełnił funkcję Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach.
Nadzorował prace budowlane i wykończeniowe
w obiekcie GOK, gdzie następnie z pasją przystąpił do krzewienia kultury na terenie gminy
Kaliska. Zapoczątkował działania w kierunku
podjętej współpracy z miastem Reinfeld.
Przyczynił się do rozwoju kultury na terenie
gminy Kaliska.
Wypracował i wprowadził nowe formy rozpowszechniania kultury w gminie Kaliska, poprzez:
organizację koncertów, m.in. Krystyna Prońko,
koncertów kolęd, występy kabaretów, organizację uroczystości Dzień Kobiet, Dzień Dziecka,
Dzień Seniora, wystawy malarstwa, rzeźby i
wernisaże. Zorganizował akcję „GROSIK”
polegającą na zbiórce odzieży, obuwia, książek i
6 zabawek, zorganizował Międzynarodowy

Turniej Tańca Towarzyskiego. Był współorganizatorem Leśnych Spotkań oraz I Przeglądu
Tw ó r c z o ś c i A r t y s t y c z n e j P Z E R i I p t .
„Spotkajmy się”.
Obecnie Pan Jan Radzewicz z jeszcze większą
pasją poświęca się mieszkańcom gminy, pracując w ŚDS w Kaliskach, organizując zajęcia teatralne dla dzieci i wiele innych. Wszelkie działania wykonuje z sercem, radością, dostrzegając
drugiego człowieka.
Działalność Pana Jana Radzewicza zasługuje na
najwyższe wyróżnienie, szacunek i uznanie.

AKT NADANIA
W uznaniu dla wieloletniego zaangażowania w
działalności na rzecz Gminy Kaliska, w dniu
01.10.2016r. podczas wspólnego koncertu zespołu z miasta partnerskiego Reinfeld - Rhtym,
Booze & Partners oraz lokalnego zespołu
„Akord”, Przewodniczący Rady Gminy Kaliska
Zbigniew Szarafin wraz z Wójtem Gminy Kaliska Sławomirem Janickim oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach Mirosławą
Borucką wręczyli Panu Janowi Radzewiczowi
tytuł Honorowego Obywatela Gminy Kaliska.
Przyznanie wyróżnienia jest uhonorowaniem
całokształtu działalności na rzecz Gminy Kaliska, a w szczególności: nieustannego krzewienia
kultury poprzez organizację wielu uroczystości
takich jak: Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Dzień
Seniora, wystawy malarstwa, rzeźby i wernisaże; organizację akcji „Grosik”, Międzynarodowego Turnieju Tańca Towarzyskiego, współorganizację Leśnych Spotkań oraz zapoczątkowanie współpracy z miastem partnerskim Reinfeld.
Wręczenie tak zaszczytnego wyróżnienia zostało poprzedzone podjęciem w dniu 26.09.2016 r.
uchwały nr XXV/196/2016 Rady Gminy Kaliska w sprawie nadania wyróżnienia Honorowy
Obywatel Gminy Kaliska”.

MUZYKA POŁĄCZYŁA MIASTA PARTNERSKIE
Dnia 1 października 2016r w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach wystąpił 10-osobowy
zespół Rhtyhm, Booze & Partnerzy z miasta
partnerskiego Reinfeld.
Zespół składa się z muzyków zamieszkujących
miejscowości Reinfeld i Lübeckę. Od ponad 29
lat istnieje w prawie nie zmienionym składzie.
Zespół gra znane covery latynoskiego rocka,
reggae miedzy innym klasyki rocka SANTANY
Joe Cokera i Willy DeVille, jak i również aktualnej kapeli rocka meksykańskiego Manya.

Zespół instrumentalny AKORD KOCIEWIE
powstał w 2012r. Inicjatorem założenia zespołu
był ówczesny Wójt Gminy Zblewo Pan Krzysztof Trawicki i jego pierwszy dyrygent Pan
Zygmunt Beyer. Do 2015r próby zespołu odbywały się w GOK-u w Zblewie. Od marca 2015r
mecenat nad zespołem objął Wójt Gminy Kaliska Pan Sławomir Janicki i od tego momentu
próby zespołu odbywają się w GOK w
Kaliskach.

Mówią o sobie, że najważniejsza jest dla nich
muzyka i rytm, które zawsze były dla nich inspiNazwa zespołu – AKORD KOCIEWIE –
racją do wspólnego muzykowania. Wokalista
zespołu Gerd Hermann zachwyca swoją niepow- wywodzi się z głównego instrumentu występujątarzalną barwą głosu, gitarzysta Bernd Blanken- cego w zespole–akordeonu oraz miejsca jego
burg i perkusista Rolf Hanf, których wiąże długa działalności, czyli Kociewia.
zawodowa i muzyczna przyjaźń. Lider zespołu i
Członkowie zespołu mieszkają w okolicznych
gitarzysta Burghart Trepkau występował już ja- miejscowościach i posiadają wykształcenie muko nastolatek z basistą Egonem Deppnerem na zyczne. Grają społecznie i amatorsko, traktując
scenie bardzo znanego hamburskiego klubu muzykę, jako swoje hobby. To muzyczni pasjo„Starclub”. Holger Böhm pianista zespołu posia- naci, grający muzykę rozrywkową wszystkich
da również duże doświadczenie w swoim fachu. kontynentów.
Rytmu w muzyce trzyma Richard Berkowski na
W zespole gra obecnie 9 osób: Mirosław
bębnach. Tą umiejętność doskonalił jako lider Cierpioł, Patryk Rietzel, Zdzisław Jaszewski,
grupy „Zuschläger”.
Szymon Bednarek, Kazimierz Kłopocki –
Przysłowiową kropką nad „I” są trzy wokalistki akordeon, Władysław Schroeder – gitara,
drugoplanowe: Heike Schmidt, Irmi Mussack i Tadeusz Błaszkowski – perkusja, Janusz Beyer,
Mateusz Basara – kontrabas.
Britta Lammert.
Dyrygentem zespołu od września 2015 roku
Zespół Rhtyhm, Booze & Partnerzy w Kaliskach wystąpił po raz pierwszy, ale już po raz jest Mirosław Cierpioł.
Zespół instrumentalny AKORD brał udział w
trzeci będzie to koncert poza granicami Niemiec.
Pierwszy raz grali we Francji, w mieście partner- konkursie muzycznym dla wokalistów i zesposkim St.Pryvé koło Orleanu. Przed paru laty kon- łów, który miał miejsce 17 kwietnia 2016r w
certowali w Warszawie na kongresie nauczycieli Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach z okazji jubileuszu 150-lecia
Języka Niemieckiego. Niektórzy mieszkańcy
powstania Banku SpółKalisk mieli okazję poznać zespół, a szczególnie
dzielczego w Skórczu.
ci którzy biorą czynny udział w wymianie polsko-niemieckiej. W 2014 roku zespół grał dla
Zdobył I miejsce w konnich w Hotelu pod Lipami w Ratzbeku.
kursie „Muzyczny Skarb”
Materiały GOK Kaliska
i został jego laureatem.
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