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ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW - UMOWA PODPISANA
W dniu 6 marca br. Wójt Gminy Kaliska wraz
ze Skarbnikiem Gminy p. Katarzyną Liczywek
podpisali umowę na realizację zadania pn.
„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w
Kaliskach”. Wykonawcą robót jest firma
BIOGRADEX – Holding Sp. z o.o., reprezentowana przez p. Andrzeja Gólcz.
W ramach zadania przewiduje się wykonanie:
Rnowego ciągu oczyszczania (reaktor
biologiczny),
Rbudynku socjalno – magazynowego z
pomieszczeniem sterowni,
Rbudynku garażowego,
Rwiat nad separatorem piasku i skratek,
Rsilosu na wapno,
Rsieci technologicznych między obiektowych
łączących nowe obiekty z istniejącymi,
Rsieci energetycznych i AKPiA z dostosowaniem stacji transformatorowej abonenckiej,
Rmonitoringu i sterowania urządzeń na
oczyszczalni,
Rrozbudowy i modernizacji systemu monitorującego urządzeń pracujących na hydroforniach,
Rmodernizacja oświetlenia terenu,
R telewizji przemysłowej terenu oczyszczalni,

Rdodatkowego źródła zasilania z wykorzystaniem energii słonecznej – panele fotowoltaiczne.
Wartość umowy opiewa na kwotę
6.858.787,50zł.
Zadanie posiada dofinansowanie ze środków
Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – działanie 11.3. Gospodarka wodno – ściekowa.

KOLEJNE UMOWY PODPISANE
W dniu 05.03.2018 roku Wójt Gminy wraz ze
Skarbnikiem Gminy p.Katarzyną Liczywek
podpisali umowa na realizację zadania pn.:
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz przebudowie wodociągu
w miejscowości Dąbrowa i Frank ul.
Osiedlowa, gmina Kaliska”.

W dniu 19 marca br. Wójt Gminy Kaliska wraz
ze Skarbnikiem Gminy p. Katarzyną Liczywek
podpisali dwie umowy na realizację zadań pn.
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i rozbudowa wodociągu w miejscowości Cieciorka”
oraz „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i rozbudowa wodociągu w miejscowości Iwiczno”.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót
Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” z Chojnic, reprezentowane przez Prezesa
Zarządu – p. Piotra Drzycimskiego.
W ramach zadania przewiduje się wykonanie:
R5 sieciowych i 4 przydomowych przepompowni ścieków sanitarnych,
Rsieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o
łącznej długości: 3122 mb,
Rsieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o łącznej
długości: 2540 mb,
Rwymianę sieci wodociągowej o łącznej
długości 1976 mb,
Rprzyłączy kanalizacji sanitarnej o łącznej
długości 1290 mb.
Wartość umowy opiewa na kwotę
5.358.174,17 zł.
Prace rozpoczęły się niezwłocznie po ustaniu
niekorzystnych warunków zimowych, a termin
zakończenia prac przewiduje się na dzień 30
sierpnia 2018 roku.
Zadanie posiada
dofinansowanie
ze środków
Unii
Europejskiej.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Instalacyjno – Sanitarne i Remontowo
– Budowlane „SKIBIŃSKI” Ewelina Skrzypczak z Sierakowic, reprezentowana przez
p. Ewelinę Skrzypczak.
W ramach I-go zadania dla miejscowości Cieciorka przewiduje się wykonanie:
R2 sieciowych i 2 przydomowych przepompowni ścieków sanitarnych,
Rstudni betonowych i tworzywowych,
Rkanalizacji grawitacyjnej z rur trójwarstwowych,
Rkanalizacji ciśnieniowej (tłocznej),
Rprzyłączy kanalizacyjnych ze studzienkami,
Rrozbudowy wodociągu wraz z armaturą,
Rwodociągu technologicznego do przepompowni ścieków wraz z armaturą.
Wartość umowy opiewa na kwotę
4.306.387,26zł.
Zadanie posiada dofinansowanie ze środków
Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – działanie 11.3. Gospodarka wodno – ściekowa.
W ramach II-go zadania dla miejscowości
Iwiczno przewiduje się wykonanie:
R3 sieciowych przepompowni ścieków sanitarnych,
R9 przydomowych przepompowni ścieków
sanitarnych,
R studni betonowych i tworzywowych,
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KOLEJNE UMOWY PODPISANE cd.
Rkanalizacji grawitacyjnej,
Rkanalizacji ciśnieniowej (tłocznej),
Rrozbudowy wodociągu wraz z armaturą i
dwóch przyłączy wodociągowych,
Rprzyłączy kanalizacyjnych ze studzienkami,
Rwodociągu technologicznego wraz z
armaturą.
Wartość umowy opiewa na kwotę
4.086.765,61 zł.
Zadanie posiada dofinansowanie ze środków
Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – działanie 11.3. Gospodarka wodno – ściekowa.
W dniu 26 marca br. Wójt Gminy Kaliska wraz
ze Skarbnikiem Gminy p. Katarzyną Liczywek
podpisali umowy na realizację ostatnich dwóch
części zadania rozbudowy sieci kanalizacyjnej i
rozbudowy oczyszczalni ścieków w Kaliskach ,
to jest przedostatnia część: zadanie pn.
„Budowa i przebudowa przepompowni ścieków”. Wykonawcą robót jest firma B&W Usługi
Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska z Pruszcza Gdańskiego, reprezentowana przez p.
Bożenę Dzidkowską.
W ramach zadania przewiduje się wykonanie:
1. Przebudowa przepompowni sieciowej P – 1,
w ramach której nastąpi:
Rwymiana pomp,
Rwymiana ogrodzenia,
Rutwardzenie terenu przepompowni,
Rdostawa i montaż agregatu prądotwórczego w
obudowie zewnętrznej dźwiękochłonnej z
zasilaniem kablowym,
Rrozbudowa szafy sterowniczej o monitoring i
sterowanie z przesyłem danych do dyspozytorni
na oczyszczalni ścieków z instalacją
elektryczną;
2. Przebudowa przepompowni sieciowej P – 2,
w ramach której nastąpi:
Rwymiana pomp,
Rrozbudowa szafy sterowniczej o monitoring i
sterowanie z przesyłem danych do dyspozytorni
na oczyszczalni ścieków z instalacją elektryczną;
3. Budowa przepompowni sieciowej P – 4, w
ramach której przewiduje się wykonanie:
Rzbiornika Dn 1200 z polimerobetonu,
Rdwóch pomp zatapialnych,
Rarmatury technologicznej (drabiny, pomost,

właz, kominki wentylacyjne),
Rutwardzenia terenu (z kostki bruk.betonowej),
Rogrodzenia panelowego,
Rdrogi dojazdowej szutrowej,
Rwymiany przewodu pod torami PKP,
Roświetlenia przepompowni,
R doprowadzenia wody oraz hydrantu,
Rmonitoringu i sterowania z przesyłem danych
do dyspozytorni na oczyszczalni ścieków.
Wartość umowy opiewa na kwotę
378.550,95 zł.
Zadanie posiada dofinansowanie ze środków
Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – działanie 11.3. Gospodarka wodno – ściekowa.

Kolejne i ostatnie zadanie to „Budowa
odcinka sieci kanalizacji tłocznej wraz z odcinkiem sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
(kolektor zrzutowy)”. Wykonawcą robót jest
również firma B&W Usługi Ogólnobudowlane
Bożena Dzidkowska z Pruszcza Gdańskiego,
reprezentowana przez p. Bożenę Dzidkowską.
W ramach zadania przewiduje się wykonanie:
Rprzewiertu pod torowiskiem linii kolejowej i
złożenie rury osłonowej (ok. 40 m.),
Rrurociągu tłocznego (ok. 710 m.),
Rrurociągu grawitacyjnego z wylotem do kanału Wdy (ok. 10 m.),
Rprzepięcia ścieków z zaślepieniem starego
wlotu lub jego likwidacja (wg uzgodnień z użytkownikiem cieku),
Robejścia tymczasowego zrzutu ścieków oczyszczonych na czas realizacji robót.
Wartość umowy opiewa na kwotę
296.040,09 zł.
Pracownik ds.Zamówień Publicznych
Beata Sikora
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DZIEŃ KOBIET W GMINNYM OŚRODKU KULTURY
8 marca br. gościliśmy u nas zespół NEW
BAND, który z okazji Dnia Kobiet zagrał koncert dla wszystkich Pań z całej Gminy Kaliska.
Publiczność dopisała i biła gromkie brawa po
każdym wykonanym utworze.
Po koncercie Panie zostały obdarowane kwiatkiem z rąk Pana Wójta Gminy Kaliska Sławomira Janickiego oraz Pana Przewodniczącego
Rady Gminy Zbigniewa Szarafina. Bardzo
dziękujemy Wszystkim za liczne przybycie i
zapraszamy za rok !

Materiały GOK Kaliska
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Z ŻYCIA „RADOSNYCH”
W marcu 2018r z inicjatywy Radosława Ciemińskiego odbyły się w naszym ŚDS zajęcia dotyczące rodzajów emocji i radzenia sobie z nimi,
zwłaszcza z negatywnymi pt. "Nie pękaj! Wyładuj się". Każdy z uczestników miał za zadanie
określić emocje jakie czuje i razem szukaliśmy
sposobu jak sobie z nimi radzić.
W ostatnich tygodniach odbyło się u nas kilka
zajęć warsztatowych z terapeutami i z psychologiem i dało się zauważyć, że Radośni chętnie
biorą w nich udział, a następnie wcielają w życie
uzyskane wiadomości i wskazówki.

Tegoroczny Dzień Kobiet obchodziliśmy bardzo uroczyście. Panowie z grupy Radosnych
przygotowali słodki poczęstunek, breloki z
imieniem każdej Pani i kwiaty, a prezes Daniel
złożył serdeczne życzenia. To był bardzo miły
dzień, dziękujemy!!!

Ćwiczenia fizyczne i umysłowe już na stałe
wpisały się w nasz tygodniowy plan zajęć - ćwiczymy aerobik, proste układy przy muzyce, proste puzzle, dopasowywanie kształtów i kolorów,
a także rebusy, krzyżówki i wykreślanki.

W naszym ŚDS kolejny raz zasiedliśmy razem
z naszymi gośćmi do Wielkanocnego Śniadania.
Zanim złożyliśmy sobie świąteczne życzenia,
nasi uczestnicy przypomnieli jakie znaczenie
mają potrawy, które powinny się znaleźć w wielkanocnym koszyczku. A potem były życzenia,
świąteczne upominki, kosztowanie potraw przygotowanych przez uczestników oraz zagadki
związane z tematyką Świąt.

Materiały ŚDS
Kaliska
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ZAJĘCIA W OREW-ie W GMINIE KALISKA
OREW w gminie Kaliska z siedziba w Piecach
również obchodził Dzień Kobiet.

OREW W GMINIE KALISKA W LICZBACH
Rozliczenie środków finansowych Ośrodka
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego
w Gminie Kaliska za okres od stycznia do marca
2018 r.

Przygotowania do Wielkanocy

22 marca 2018r mieliśmy okazję uczestniczyć
w kursie BLS - AED u dorosłych i dzieci. Pan
Patryk Ronczkowski udzielił nam praktycznych
rad i aktualne wytyczne ERC. Dziękujemy firmie EDUMED za możliwości nabycia wiedzy i
umiejętności w zakresie prawidłowego udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Konkurs Wielkanocny organizowany przez
Panią Ewę
Węsierską,
do którego
również
zaproszono
OREW został
dziś
rozstrzygnięty!

6

Ośrodek Rehabilitacyjno-EdukacyjnoWychowawczy w Gminie Kaliska z siedzibą w
szkole w Piecach jest niepubliczną, specjalistyczną placówką prowadzoną przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych, które to stowarzyszenie jest organizacją non-profit. Dla tych, którzy
wsłuchani są w głosy "ludzi" widzących w tym
ośrodku tylko nieprawidłowości informuję, że
stowarzyszenie nie osiąga dochodów z tytułu
prowadzenia OREW-u. Wszystkie środki finansowe organizacji non-profit są przeznaczane na
realizację celów określonych w statucie. Zatem
przeznaczane są na edukację i wychowanie dzieci i młodzieży.
Jeżeli są osoby w naszym powiecie, które prowadzą jako osoby fizyczne takie placówki, to
wówczas możemy mówić, że prowadzą one
działalność zarobkową, bo taka jest idea prowadzenia firmy prywatnej. Zatem zapraszam do
zapoznawania się z działalnością naszej placówki, którą ja sam będę wspierał i będzie wspierał
Samorząd Gminy Kaliska, który realizuje zadania własne na rzecz mieszkańców, edukacji, a w
szczególności edukacji osób z niepełnosprawnościami.
Wójt Gminy Kaliska
Sławomir Janicki

ŚWIATOWY DZIEŃ
ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU

Przy okazji obchodzonego 2 kwietnia Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w naszym
ŚDS-ie rozmawialiśmy właśnie na ten temat.
Omawialiśmy objawy i cechy jakie można zauważyć u osób posiadających to zaburzenie, a
także obejrzeliśmy krótkie filmiki, gdzie ukazany był świat z perspektywy autystów.
Podsumowując, dowiedzieliśmy się, że na autyzm się nie choruje, autyzm się ma i można z
nim inaczej, ale całkiem dobrze żyć.
No i dlaczego kolor niebieski? Teorie są różne,
np. jedna mówi, że to kolor przypisany dla
chłopców, a autyści to częściej chłopcy, niż dziewczynki, a inna teoria mówi, że to kolor niewinności.

SRWDN „DZIECKO MIŁOŚCI”
Stowarzyszenie
Rodziców Wychowujących
Dzieci Niepełnosprawne
"Dziecko
Miłości" dnia
14.03.2017r
otrzymało
Nagrodę
Starosty Starogardzkiego
Kociewski Gryf
w dziedzinie
Organizacja
Pozarządowa
Roku 2017 za szczególną działalność na rzecz
dzieci niepełnosprawnych...
My jako Stowarzyszenie jesteśmy niezwykle
szczęśliwi, dumni, pełni miłości i serdecznie
dziękujemy!!!!!

GRATULACJE !!!

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Gminie Kaliska z siedzibą w Piecach
również obchodził ten „niebieski” dzień.
Materiały
ŚDS
Kaliska
oraz
OREW
w Gminie
Kaliska
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NAGRODY „SŁONECZNIK 2017" ROZDANE

Uroczystość wręczenia Nagród Wójta Gminy
„Słonecznik 2017" odbyła się 17 marca 2018r w
Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach.
Była to już czternasta edycja nagród Wójta
Gminy, przyznawanych za szczególne osiągnięcia na rzecz rozwoju i promocji gminy Kaliska.
Zgodnie z Regulaminem określonym Zarządzeniem Wójta Gminy, nagrody przyznano w następujących dziedzinach: działalność społecznoedukacyjna, działalność kulturalno-sportowa,
przedsiębiorczość, inicjatywa roku oraz życzliwa dłoń. Tradycyjnie, przyznano także Nagrody
Honorowe – Słoneczniki za całokształt działalności na rzecz gminy.
Kandydatury do Słoneczników zostały zgłoszone m.in. przez zakłady pracy, gminne organizacje i instytucje oraz osoby indywidualne.
Laureatów i osoby wyróżnione wybrała
„Słonecznikowa Kapituła”, której skład został
powołany przez Wójta Gminy.
Spośród zaproszonych gości galę uświetnili
swoją obecnością: Starosta Starogardzki Leszek
Burczyk, Przewodniczący Rady Gminy Kaliska
Zbigniew Szarafin, Ksiądz Proboszcz Józef
Słupski, Ksiądz Proboszcz Witold Szumiato,
Przewodniczący Rady Gospodarczej przy Wójcie Gminy Kaliska Ryszard Kupka, Prezes
Starogardzkiego Klubu Biznesu Grzegorz
Borzeszkowski, Dyrektor Banku Spółdzielczego w Skórczu Oddział w Zblewie Tadeusz
Kaliszewski oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa
Kaliska Andrzej Przewłocki. W uroczystości
uczestniczył także autor Monografii Gminy
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Kaliska Krzysztof Kowalkowski.
Galę poprowadził Łukasz Rocławski, a wspaniałą oprawę muzyczną imprezy zapewnił zespół 5/6. Atrakcją uroczystości był też występ zespołu „Mali Kociewiacy” z Samorządowego
Przedszkola Publicznego w Kaliskach.
Na wstępie imprezy zaprezentowano film
przedstawiający najważniejsze wydarzenia
2017 roku oraz informację o otrzymaniu nagrody „Kociewski Gryf” dla Najlepszej Organizacji
Powiatu Starogardzkiego 2017 roku. Nagrodę tą
otrzymało Stowarzyszenie Rodziców Wychowujących Dzieci Niepełnosprawne „Dziecko
Miłości” w Kaliskach.
Poniżej laureaci Słoneczników 2017:
DZIAŁALNOŚĆ
KULTURALNO - SPORTOWA

Wyróżnienie – Dawid Dadura
Wyróżnienie przyznano w uznaniu dla osiągniętych sukcesów sportowych w ramach Sekcji
Petanque Kaliska, a także w podziękowaniu za

NAGRODY „SŁONECZNIK 2017" ROZDANE
udział w wielu zawodach na terenie kraju i
promocję gminy Kaliska.
Wyróżnienie – Beata Zaręba
Wyróżnienie przyznano w uznaniu dla zaangażowania w rozwój kultury fizycznej i sportu oraz
w podziękowaniu za udział w wielu zawodach
biegowych na terenie kraju i promocję gminy
Kaliska.
Nagroda „SŁONECZNIK 2017"
– Adrian Prabucki
Nagrodę przyznano w uznaniu dla odniesionych
sukcesów w działalności sportowej i trenerskiej
oraz w podziękowaniu za upowszechnianie
aktywności fizycznej i promocję gminy Kaliska.
DZIAŁALNOŚĆ
SPOŁECZNO - EDUKACYJNA

Wyróżnienie – Zespół „Mali Kociewiacy” z
SPP w Kaliskach wraz z opiekunkami: Ewą
Kujawską i Karoliną Dunajską
Wyróżnienie przyznano w uznaniu dla zaangażowania w promocję kultury kociewskiej oraz
krzewienie regionalnych tradycji, a także w podziękowaniu za promowanie gminy Kaliska.
Wyróżnienie – Dominika Fijał
Wyróżnienie przyznano w uznaniu dla prowadzonego bloga „dofi.com.pl” i tworzenia recenzji literackich oraz w podziękowaniu za zaangażowanie w działania promujące czytelnictwo
wśród dzieci i dorosłych.
Nagroda „SŁONECZNIK 2017"
– Stowarzyszenie Rodziców Wychowujących
Dzieci Niepełnosprawne „Dziecko Miłości”
w Kaliskach
Nagrodę przyznano w uznaniu dla wyjątkowej
aktywności w działaniach społeczno-edukacyjnych, a także w podziękowaniu za poszukiwanie
nowych możliwości rozwoju i współpracę z

z innymi organizacjami na terenie gminy.
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Wyróżnienie – Waldemar Zaorski Grill Bar
„Kamienna Karczma”
Wyróżnienie przyznano w uznaniu dla zaangażowania w prowadzenie całorocznego punktu
gastronomicznego cieszącego się gronem stałych klientów, a także w podziękowaniu za promocję gminy Kaliska.
Wyróżnienie – Joanna Andrearczyk-Frost
Apteka CENTRUM Kaliska
Wyróżnienie przyznano w uznaniu dla podjętego wyzwania i otwarcia nowej apteki w Kaliskach oraz w podziękowaniu za wkład w rozwój
gospodarczy gminy.
Nagroda „SŁONECZNIK 2017"
– Renata i Roman Chajewscy EUROBUD
Chajewscy Sp. J. Starogard Gd.
Nagrodę przyznano w uznaniu dla sukcesywnego rozwoju Firmy oraz osiągniętego w roku
2017 sukcesu inwestycyjnego w postaci nowego, wielofunkcyjnego obiektu w Kaliskach, a
także w podziękowaniu za wkład w rozwój gospodarczy gminy. W imieniu laureatów nagrodę
odebrał Michał Chajewski.
ŻYCZLIWA DŁOŃ
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NAGRODY „SŁONECZNIK 2017" ROZDANE
Wyróżnienie – Ewa Węsierska
Wyróżnienie przyznano w uznaniu dla zaangażowania w życie społeczno-edukacyjne mieszkańców miejscowości Piece oraz w podziękowaniu za godną naśladowania postawę życzliwości i niesienia pomocy.
Wyróżnienie – Bożena Nadolska
Wyróżnienie przyznano w uznaniu dla zaangażowania w życie społeczne mieszkańców miejscowości Iwiczno oraz wspieranie lokalnych
działań, a także w podziękowaniu za godną naśladowania postawę życzliwości i niesienia pomocy.
Nagroda „SŁONECZNIK 2017"
– Ariel Wysocki
Nagrodę przyznano w uznaniu dla dokonania
niecodziennego wyczynu, jakim było uratowanie życia mężczyzny tonącego w Jeziorze Trzechowskim oraz w podziękowaniu za bohaterską
postawę.
INICJATYWA ROKU

Wyróżnienie – Parafia p.w. Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Piecach
Wyróżnienie przyznano w uznaniu dla inicjatywy zbiórki funduszy na budowę chodnika i schodów na cmentarzu parafialnym w Piecach oraz w
podziękowaniu za zaangażowanie w realizację
tego przedsięwzięcia.
Wyróżnienie – Stowarzyszenie
„Kaliskie Pegazy”
Wyróżnienie przyznano w uznaniu dla zaangażowania w rozbudzanie wśród mieszkańców
gminy zainteresowań kulturą oraz realizację ciekawych projektów, w tym projektu pt. „Genesiss
– rzeczywistość wokół nas”.
Nagroda „SŁONECZNIK 2017"
– Zarząd Powiatu Starogardzkiego
10 Nagrodę przyznano w uznaniu dla inicjatywy

budowy i współfinansowania ścieżki rowerowej
przy drodze powiatowej Kaliska-Cieciorka, która znacząco poprawiła bezpieczeństwo mieszkańców oraz w podziękowaniu za wkład w
rozwój i promocję gminy Kaliska.
WYRÓŻNIENIA SPECJALNE

Ryszard Wojdowski
Wyróżnienie przyznano w podziękowaniu za
inicjatywę promowania gminy Kaliska w sieci
internetowej oraz w uznaniu dla pasji fotografowania i dokumentowania historii gminy.
Laureat nie mógł wziąć udziału w uroczystości.
Wyróżnienie zostało wręczone w terminie
późniejszym.
Edward Sobiecki
Wyróżnienie przyznano w podziękowaniu za
współpracę z gminą Kaliska w obszarze rozwoju
przedsiębiorczości oraz w uznaniu dla inicjatywy powołania Rady Gospodarczej w Kaliskach.
W imieniu laureata nagrodę odebrał Prezes
Starogardzkiego Klubu Biznesu - Związku
Pracodawców Grzegorz Borzeszkowski.

Nagrody Honorowe
za całokształt działalności
na rzecz gminy Kaliska otrzymali:

NAGRODY „SŁONECZNIK 2017" ROZDANE
Jan Marulski
Nagrodę przyznano w podziękowaniu za ponad
50-letnią posługę organistowską w Parafii p..w.
Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Kaliskach
oraz za poświęcony czas dla dobra parafian i
mieszkańców gminy Kaliska.
Monika i Jacek Brzezińscy
Nagrodę przyznano w uznaniu dla godnego naśladowania wkładu wieloletniej pracy i zaangażowania w rozwój rodzinnego gospodarstwa
rolnego oraz w podziękowaniu za promowanie
gminy Kaliska.
Krzysztof Frydel
Nagrodę przyznano w uznaniu dla wieloletniego
wkładu w ochronę walorów przyrodniczych
gminy Kaliska i Kociewia oraz w podziękowaniu za promowanie gminy Kaliska.
Serdecznie gratulujemy.

Pracownik ds.Promocji Bożena Pozorska
Fotografia - Krzysztof Banul
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NAJPIĘKNIEJSZA PALMA
W piątek poprzedzający Niedzielę Palmową w
Szkole Filialnej w Piecach podsumowany został
„KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ I
NAJWYŻSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ”.

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem,
czego odzwierciedleniem były ilość i poziom
wykonanych prac. Wszystkie palmy, które dotarły do naszej placówki można określić małymi
dziełami sztuki ludowej. Charakteryzowały się
one wielkim kunsztem wykonania oraz talentem
ich autorów. Prace konkursowe mają również
wartość sentymentalną, ponieważ wykonywane
były w gronie rodzinnym i wprowadziły nas
wszystkich w nastrój Świąt Wielkanocnych.
W konkursie uczestniczyły dzieci uczęszczające do przedszkola, uczniowie szkoły oraz młodzież z OREW-u. Ze względu na wysoki i
wyrównany poziom prac wszyscy uczestnicy
konkursu zostali jego laureatami, otrzymali
pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.
W konkursie udział wzięli: Dominik Kulas, Jaś
Nowotny, Maciej Nowotny, Jakub Zakrzewski,
Zuzanna Zakrzewska, Lenka Kamińska,
Klaudia Gliniecka,
Amelia Wilkowska,
Julia Dzierżak, Olaf
Pakmur, Julia
Kucmann, Wiktoria
Jędrzejewska, Miłosz
Gołuński, Paweł
Ciepliński, Marcin
Łąski, Paweł Musiał,
Aleksandra Gornowicz,
Alicja Gornowicz,
Rafał Malek – Podjaski.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu
za zaangażowanie i wykonanie wyjątkowych
prac oraz kultywowanie polskiej tradycji i
zwyczajów wielkanocnych. Ewa Węsierska
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NAJPIĘKNIEJSZA PISANKA
Dnia 26 marca odbyło się uroczyste wręczenie
dyplomów i upominków uczestnikom konkursu.
Kreatywność i pomysłowe wykonanie prac
przez dzieci biorące w nim udział sprawiły, że
czytelnicy odwiedzający bibliotekę mogli podziwiać kolejno napływające prace. Były pisanki ze sznurka, piór, guzików, perełek i cekinów;
jajka w paski, ciapki, wyklejanki, a nawet najprawdziwsza „drapana” wydmuszka.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu
za zaangażowanie i wykonanie pięknych prac:)

Materiały GOK Kaliska

WIELKANOCNY STÓŁ

WARSZTATY CERAMICZNE
W Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach
odbyły się wielkanocne warsztaty ceramiczne
dla dzieci.
Prace wykonane przez dzieci na warsztatach
ceramicznych zostały pokryte szkliwem i wypalone w piecu, a następnie rozdane dzieciom.
Wybrane kształty i formy nawiązują do Wielkanocy, a wiosenne kolory wprawiają w świąteczny nastrój.

Piątek, 23 marca był dla Radosnych dniem bardzo aktywnym. Tego dnia nasi reprezentanci
wzięli udział w otwarciu VIII Wystawy Pisanek i
Ozdób Wielkanocnych organizowanej w Galerii
Neptun przez MOPS w Starogardzie Gd.
Następna delegacja brała udział w XVI Regionalnym Konkursie Wielkanocnym pt."Pisanki,
Palmy, Ciasta i Stroiki Wielkanocne" orgaznizowanym przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Swarożynie, tam też naszą
gminę reprezentowało KGW w Piecach.
Natomiast kolejna część grupy udała się na
przedstawienie sztuki teatralnej w formie teatru
cieni "Pomost Nadziei" w wykonaniu grupy
warsztatowej działającej w GOK w Kaliskach.
Do ośrodka wróciliśmy pełni wrażeń i wprowadzeni w nastrój Wielkiego Tygodnia i Świąt
Wielkanocnych.
Materiały ŚDS Kaliska

Materiały GOK Kaliska
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TURNIEJ PETANQUE W SUBKOWACH I KALISKACH

Dnia 03.03.2018r reprezentanci DPS powiatu
tczewskiego, goście z Kalisk i Sopotu wzięli
udział w halowym turnieju petanque o Puchar
Kierownika GOPS Subkowy. Organizatorami
zawodów byli UKS Petanque Subkowy, GOPS
Subkowy w osobie p.Kariny Janusz i p.Karoliny
Dubiel z DPS Rudno.
Do turnieju zgłosiły się duety z DPS Damaszka,
DPS Pelplina, DPS Rudna, SDS Kalisk, SDSP
Narkowy i podopieczni z Zespołu Szkół Specjalnych nr 5 z Sopotu. Po rozegraniu pięciu rund
wyłoniono zwycięzców. Najlepsi okazali się
Antek Przysiężny i Michał Kupiec z Sopotu.
Drugie miejsce zajęli Martyn Karlinski i
Damian Schulz z SDS Kaliska, trzecie miejsce
przypadło Paulince Mich i jej nauczycielce
Agnieszce Kupiec.
Choć wynik nie był w tym turnieju najważniejszy, to gratulujemy najlepszym. Dziękujemy
wszystkim za sportową postawę i za miłe spotkanie. Do zobaczenia na kolejnym turnieju.
Materiały UKS Petanque Subkowy
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W niedzielę 18 marca na hali sportowej ZSP w
Kaliskach odbył się Turniej Soft Petanque Dublety organizowany przez Sekcję Petanque w
Kaliskach. W turnieju tradycyjnie wzięli też
udział uczestnicy naszego ŚDS - Martyn i
Damian, którzy ukończyli turniej na czwartym
miejscu oraz Ilona i Przemek, którzy zajęli siódme miejsce. Dziękujemy Wam za wspaniałą grę,
a wszystkim gratulujemy osiągniętych
wyników!

Materiały ŚDS Kaliska

DRUŻYNA KOSZYKARZY Z
KALISK ZDOBYŁA PUCHAR
BURMISTRZA CZERSKA
Historia Turnieju Koszykówki o Puchar Burmistrza Czerska sięga początku lat dziewięćdziesiątych. W ostatnich latach zawody stanowią
podsumowanie trwającego tydzień w naszym
mieście Basketball Camp. Również w tym roku
turniej odbył się w tej formule.

W zawodach wzięły udział cztery zespoły:
Holsby Bears, Kaliska, Ofensywa Czersk,
Czersk II. Rozgrywki przeprowadzono systemem „każdy z każdym” , rozgrywając mecze w
10-minutowych kwartach. Największych emocji dostarczyło spotkanie dwóch najlepszych
zespołów w turnieju – drużyny z Kalisk oraz
Holsby Bears. Mecz, który decydował o zwycięstwie w turnieju, został okrzyknięty najlepszym w historii. Przez całe 40 minut gra była
prowadzona w wysokim tempie. Nie brakowało
rzutów za 3 punkty oraz efektownych akcji w
ataku i obronie.
Ostatecznie potyczka zakończyła się wynikiem
34 : 32 dla Kalisk. Puchar za zwycięstwo oraz
inne nagrody dla uczestników zawodów wręczył, obecny na imprezie, wiceburmistrz
Czerska, Grzegorz Klauza.
Materiały Hala Sportowa w Czersku

ZAPRASZAMY JUŻ DZIŚ

TURNIEJ ROCZNIKA 2010
V miejsce Victorii Kaliska na Turnieju rocznika 2010 o Puchar Dyrektora ZSP Kaliska, który odbył się 11 marca. W ceremonii wręczenia
nagród uczestniczyła pani wicedyrektor
Bogumiła Wałaszewska.

Zagraliśmy z drużynami: Sparta Sycewice,
Czarni Pruszcz Gdański, Piłeczka Pruszcz
Gdańsk, JFA Przechlewo oraz KP Starogard.
Zwycięzcą Turnieju JFA Przechlewo, II miejsce
dla Czarnych Pruszcz i III miejsce dla KP Starogard. Wielkie Brawa dla chłopców za walkę i
wiele wspaniałych akcji i strzelonych bramek.
Wygraliśmy 2 spotkania: Victoria 2:1 KP Starogard, Victoria 5:3 Piłeczka Pruszcz Gd.
Podziękowania dla rodziców za doping i za
zorganizowanie sklepiku.
Z każdej drużyny został nagrodzony najlepszy
zawodnik, otrzymując statuetkę. Najlepszym
zawodnikiem Victorii: Mariusz Janikowski.
N a j l e p s z a P a r a d a Tu r n i e j u : M a r k o
Głuchowski z Victorii Kaliska.
Skład zespołu z Kalisk:
Mariusz Janikowski, Damian Kotlenga, Patryk
Piotrzkowski, Oskar Gumiński, Michał
Lewandowski, Michał Liczywek, Miłosz
Cherek, Marko Głuchowski.

Spotkanie
autorskie z
Karoliną i
Maciejem
Szaciłło
07.06.2018
17:00 - 19:00
Sala
widowiskowa
GOK

Adrian Prabucki
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JUBILEUSZE...

Jubilat
Wacław Rekowski
90 lat
Jubilatka
Kornelia Szczepańska
103 lata

Jubilatka
Kazimiera Rompa
90 lat

Jubilatka
Aniela Litzau
91 lat

Z KALENDARZA WÓJTA...
*01.03.2018 - Starogard Gd.- Udział w komisji bezpieczeństwa działającej przy Starostwie
Powiatowym, gdzie podsumowano kwestie bezpieczeństwa i działania prewencyjne w 2017r.,
*03.03.2018 - Kaliska - Udział w uroczystości 90-tych urodzin p.Wacława Rekowskiego,
*05.03.2018 - Kaliska - Podpisanie umowy na realizację działania budowy sieci kanalizacyjnej
w miejscowości Frank i Dąbrowa,
*05.03.2018 - Gdańsk - Podpisanie umowy w Urzędzie Marszałkowskim na przekazanie
kontynuacji umowy zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Dąbrowie na rzecz
GOK Kaliska,
*06.03.2018 - Kaliska - Podpisanie umowy na zadanie budowy i rozbudowy oczyszczalni
ścieków w kaliskach,
*08.03.2018 - Kaliska - Udział w koncercie z okazji Dnia Kobiet,
*09.03.2018 - Kaliska - Udział w Walnym Zebraniu Kaliskiego Stowarzyszenia Seniorów
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,

