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HARPAGAN - 49 - Największa impreza na Pomorzu
w Gminie Kaliska

50 Rocznica Ślubu
Barbara i Benedykt
Kozłowscy
Z KALENDARZA WÓJTA...
*17.03.2015 - Kaliska - Spotkanie z Agnieszką Pruską w sprawie odnawialnych źródeł energii,
*19.03.2015 - Kaliska - Spotkanie z sołtysami,
*20.03.2015 - Starogard Gd. - Udział w Gali rozdania nagród „POZYTYWKA”,
*21.03.2015 - Czarna Woda - Udział w jubileuszu 100 lat Kornelii Szczepańskiej,
*23.03.2015 - Starogard Gd. - Spotkanie z Marszałkiem Województwa Mieczysławem Struk w
związku z nowym okresem programowania,
*24.03.2015 - Piece - Spotkanie w sprawie oględzin Chaty Kociewskiej w Piecach,
*26.03.2015 - Kaliska - Spotkanie z koordynatorem projektu „Domy Kultury +”,
*10.04.2015 - Tczew - Spotkanie z dyrektorem oddziału ENERGA-Operator w sprawie
inwestycji na terenie gminy Kaliska,
*11.04.2015 - Starogard Gd. - Podpisanie aktu notarialnego nabycia gruntu pod drogę - ulicę
Kolejową od Jana Pardua,
*17.04.2015 - Kaliska - Udział w wernisażu „Kazimierz Kujawski i Przyjaciele”,
*17-18.04.2015 - Kaliska - Udział w 49 Eksetrymalnym Rajdzie na Orientację HARPAGAN.
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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W dniach 17-18 kwietnia 2015r w naszej gminie odbyła się największa impreza na Pomorzu Bieg na orientację HARPAGAN-49.
W rajdzie uczestniczyło ponad 1300 uczestników. Uczestnicy mogli startować w różnych trasach: Trasa piesza na 10, 25, 50, 100 km; trasa rowerowa na 50, 100, 200 km oraz trasa mieszana
na 150 km. Certyfikat HARPAGANA za wykazanie się wytrzymałością, pokonanie swoich słabości można było otrzymać za ukończenie w całości, jednej z trzech rajdowych tras: TP100 czyli 100 km pieszo w 24h, TR200 - czyli 200 km
rowerem w ciągu 12h lub TM150 - 50 km pieszo
i 100 km rowerem w limicie 18h.

HARPAGAN jest rajdem na orientację. Oznacza
to, że każdy startujący dostaje do ręki mapę z zaznaczonymi na niej punktami kontrolnymi.
HARPAGAN nie jest imprezą wyłącznie wytrzymałościową przebiegającą po trasie wyznaczonej tasiemkami. Tu drogę pomiędzy poszcze-

gólnymi punktami kontrolnymi każdy ustala sobie sam. Biegnie ona pięknymi, dzikimi zakątkami, z dala od ruchliwych szos czy zatłoczonych
miast. Trasa najkrótsza jest prawie zawsze najtrudniejsza. Zadaniem uczestnika jest odnaleźć
w regulaminowym czasie punkty kontrolne zlokalizowane w terenie, na których znajduje się
obsługa rajdu. Z trasy można zejść praktycznie w
dowolnym momencie i miejscu oddając kartę
startową sędziemu lub innemu uczestnikowi,
który dostarczy ją do bazy. Jest to jednak równoznaczne z wycofaniem się z Rajdu.

HARPAGAN - 49 - Największa impreza na Pomorzu
w Gminie Kaliska
Dnia 18.04.2015r godz.22.oo nastąpiło
podsumowanie wyników 49 Rajdu Harpagan.
Wszyscy uczestnicy zasłużyli na gratulacje i
wyrazy uznania. Rozdano medale i dyplomy za
osiągnięte miejsca oraz certyfikaty
HARPAGANA w poszczególnych kategoriach.
Zwycięzcami głównych kategorii zostali:
€TRASA PIESZA 100 km:
1.Paweł Pakuła (12:11:30),
2. Artur Fankidejski (12:17:23),
3.Robert Kędziora (12:21:59).
Certyfikat HARPAGANA otrzymało 140 osób.

b TRASA ROWEROWA 200 km:
1.Krzysztof Wesoły (10:38:48),
2.Rafał Jędrusik (10:48:23),
3.Paweł Brudło (10:49:57).
Certyfikat HARPAGANA otrzymało 14 osób.
€b TRASA MIESZANA 150 km:
1.Piotr Dopierała (12:27:22),
2.Łukasz Grabowski (12:27:22),
3.Zuzanna Madaj (12:27:39).
Certyfikat HARPAGANA otrzymało 14 osób.
Na koniec rozlosowano nagrody spośród uczestników Rajdu. Gratulujemy pomysłodawcy i
organizatorom wytrwałości w realizacji rajdów
od ponad 25 lat. Cieszymy się, że jedna z edycji
mogła się odbyć na terenie naszej gminy.
Materiały - Promocja UG Kaliska
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KONKURS PROFILAKTYCZNY - ROZSTRZYGNIĘTY
We wtorek 28.04.2015r odbył się konkurs profilaktyczny zorganizowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaliskach.
Konkurs, którego celem było promowanie poprzez sztukę wartości życia bez uzależnień przeznaczony był dla uczniów Gminy Kaliska.
Uczniowie pod okiem swoich teatralnych trene-

rów przygotowali scenki w formie przedstawienia o tematyce prozdrowotnej.
Zwycięzcami okazała się grupa z klasy II a gimnazjum. Uczestnicy w swoim występie pokazali
jak ważne w życiu młodego człowieka jest świadome korzystanie z wolnego wyboru. Finaliści
konkursu wystąpili ponownie na scenie GOK-u
w piątek 01.05.2015r. Gratulujemy!

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE DZIECI
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DZIEŃ KOCIEWSKI w ZOW w Piecach
Dnia 30 marca 2015r odbyła się w Zespole
Oświatowo–Wychowawczym w Piecach impreza o charakterze regionalnym "Dzień Kociewski", którego celem było kultywowanie kociewskiej gwary oraz regionalnych tradycji i obyczajów. Przedświąteczne spotkanie przebiegło pod
hasłem: "Wielkanoc na Kociewiu".

Program uroczystości był bogaty i urozmaicony.
Uczniowie należący do Koła Przyjaciół Biblioteki zaprezentowali przedstawienie o tematyce
wielkanocnej.W wykonaniu absolwentek szkoły
Podstawowej w Piecach, M.Kamińskiej i M.
Gołuńskiej usłyszeliśmy wiersze w gwarze kociewskiej. W tym dniu nastąpiło rozstrzygnięcie
ogłoszonych wcześniej konkursów i wręczenie
nagród i dyplomów. Dzieci chętnie włączyły się
w tworzenie słowno - obrazkowego słownika
gwary kociewskiej. W rodzinnych zabawach i
konkursach wzięli udział przedstawiciele różnych pokoleń: dzieci, rodziców, dziadków. Panie
z Koła Gospodyń Wiejskich w Piecach przygotowały specjalnie na ten dzień wspaniałe świąteczne specjały. Na Kiermaszu Wielkanocnym
uczestnicy spotkania mogli zakupić piękne ręcznie wykonane ozdoby wielkanocne.
Dzień Kociewski w ZOW w Piecach można uznać za udany. Nie mógłby sie jednak odbyć, gdyby nie hojność naszych dobroczyńców, którym
pragniemy podziękować za finansowe wsparcie
naszych działań.
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SKRZYŻOWANIE WE FRANKU
W dniu 7 maja 2015 roku w Urzędzie Gminy w
Kaliskach doszło do kolejnego spotkania, które
ma na celu przygotowanie pełnej dokumentacji
przetargowej na przeprowadzenie inwestycji w
Naszej Gminie. W spotkaniu udział wzięli z-ca
Dyrektora GDDKiA Odział w Gdańsku p. Karol
Markowski i Kierownik Rejonu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Człuchowie Zenon Ciszewski.

Serdecznie dziękujemy:
±Wójtowi Gminy Kaliska panu Sławomirowi
Janickiemu
±Nadleśniczemu Nadleśnictwa Kaliska panu
Marcinowi Naderza
±Radzie Rodziców przy Zespole OświatowoWychowawczym
±Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w
Piecach z przewodnicząc panią Ireną Stopa
±Pani Joannie Malinowskiej oraz panu
Marcinowi Modrzejewskiemu.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy
włączyli się w organizację Dnia Kociewskiego i
przyczynili sie do jego uświetnienia.
Pamiętajmy: "Tu jest nasze miejsce, tu jest nasz
dom." Szanujmy zatem naszą Małą Ojczyznę,
jej mowę, tradycje i obyczaje. Przekazujmy je
kolejnym pokoleniom i nie pozwólmy, by odeszły w zapomnienie.
Organizatorzy Dnia Kociewskiego
Justyna Aksamitowska i Wiesława Dolna

Na dzień dzisiejszy dysponujemy informacją,
że w planach GDDKiA w Gdańsku na najbliższe
miesiące tego roku jest:
*przebudowa skrzyżowania we Franku,
*budowa ciągu pieszo-rowerowego z Dąbrowy
do Pieców - 4 km,
*budowa chodników ok.1,8 km (z dojściami do
przystanków),
*budowa czterech zatok autobusowych,
*budowa pasów do skrętów we Franku,
*budowa zbiornika do kanalizacji deszczowej,
*budowa oświetlenia we Franku z uwagi na
zmianę geometrii skrzyżowania.
Dodatkowo w ramach tego zadania planowane
jest: wykonanie lewoskrętów w miejscowości
Piece, przejść dla pieszych (dwuetapowych w
Piecach oraz chodników - dojść do przystanków).
Wartość inwestycji szacowana jest na co najmniej 6 mln złotych. Jak tylko będą znane terminy prac niezwłocznie poinformujemy naszych mieszkańców.
Jak powstanie ta inwestycja to będziemy jedną z
nielicznych gmin posiadających taką infrastrukturę drogową dla pieszych i rowerzystów przy
naszej "berlince".
Wójt Gminy Kaliska
Sławomir Janicki
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XVI KALISKI ULICZNY BIEG
TRZEŹWOŚCIOWY

Projekt „KOCIEWIE z WODY”
Projekt „Promocja turystyczna gminy Kaliska
– opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych oraz montaż tablic informacyjnych przy
rzece Wdzie” zrealizowano w ramach działania
413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
objętego PROW na lata 2007-2013.
Wartość projektu: 13.130zł, w tym dofinansowanie: 9.840 zł.
W ramach projektu zrealizowano cztery elementy:
*wydano informator turystyczny - 2.000 egz.,
*wznowiono wydanie mapy turystycznej - 2.000
*wydano folder promocyjny - 2.000 egz.
*zamontowano dwie tablice informacyjno-promocyjne przy rzece Wdzie.

Chłopcy kl. IV-VI

Maciej
Rozgoński
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Szymon
Szumacher
Filip
Piankowski
Dziewczęta gimnazjum
Wiktoria
Jankowska
Marta
Okęcka

ŚDS SADZIŁ LAS...
Dnia 30 kwietnia 2015 odbyła się akcja posadzenia drzewek wspólnie z ŚDS w Kaliskach.
Ostatni dzień kwietnia spędziliśmy z podopiecznymi Środowiskowego Domu Samopomocy
w Kaliskach. Na terenie leśnictwa Cieciorka sadziliśmy aronię i bzy koralowe.
Nad prawidłowością sadzenia krzewów czuwał
Pan Sławomir Lempkowski. Po wykonaniu zadania wszyscy udali się na poczęstunek i odpoczynek do punktu edukacyjnego leśnictwa Cieciorka. Tam na wszystkich czekała pyszna grochówka, którą wszyscy zjedli z apetytem.
Na zakończenie każdy z uczestników otrzymał
drobny upominek od Nadleśnictwa Kaliska.
Dziękujemy Środowiskowemu Domu Samopomocy za pomoc w sadzeniu krzewów.
Materiały Nadleśnictwa Kaliska

Weronika
Burczyk
Chłopcy gimnazjum
Kewin
Trzebiatowski

Wymienione
materiały
promocyjne
są do nabycia
u osoby
zajmującej się
promocją
naszej gminy.

Adrian
Szmidt
Jakub
Kaszubowski

PODZIĘKOWANIE
Serdecznie dziękuję za lata współpracy z
Urzędem Gminy na czele z Wójtem Gminy oraz
radnymi poszczególnych kadencji.
Szczególne podziękowania dla mieszkańców
wioski Dąbrowa za pamięć i upominek.
Dziękuję również pozostałym mieszkańcom
Sołectwa Dąbrowa.

Benedykt Kozłowski
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XVI KALISKI ULICZNY BIEG TRZEŹWOŚCIOWY
W dniu 1 maja b.r. odbył się już XVI Kaliski
Uliczny Bieg Trzeźwościowy o Puchar Wójta
Gminy. W tym roku ulicami Kalisk pobiegły 62
osoby -13 osób z kl. I-III, 21 osób z kl. IV-VI, 10
z gimnazjum oraz liczna grupa osób w wieku
ponagimnazjalnym - 18 osób.
Bieg ukończyli wszyscy startujący, a Puchar
Wójta Gminy wśród pań zdobyła p. Magdalena
Labon, kolejne na mecie były p.Zuzanna
Janiszewska i p.Monika Piotrzkowska.

Kaliskach, która zaprezentowała przedstawienie
o tematyce profilaktycznej pt. „To mój wybór”
oraz tańce dziewcząt ze świetlicy terapeutycznej
w Kaliskach.
XVI Bieg Trzeźwościowy zorganizowali:
GKRPA w Kaliskach, GOK Kaliska i Świetlica
Terapeutyczna, przy ogromnym wsparciu Pani
Jolanty Ignaciuk, Pani Joanny Linda, która sprawowała opiekę medyczną, wolontariuszy i Policji, czuwającej nad bezpieczeństwem biegaczy.
Wszystkim osobom zaangażowanym w organizację i przebieg imprezy serdecznie dziękujemy.
Gratulujemy też wszystkim uczestnikom, którzy
mimo deszczowej pogody wystartowali w biegu
po kaliskich ulicach.
Oto lista zwycięzców w pozostałych kategoriach biegowych:
Dziewczęta kl. I-III

GMINNA STRAŻ POŻARNA
doskonali umiejętności
W dniu 09.04.2015r na terenie Zespołu Szkół
Publicznych w Kaliskach odbyło się szkolenie
dla strażaków ratowników z zakresu zabezpieczania lądowisk dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego LPR. Szkolenie składało się z części
teoretycznej oraz części praktycznej.
Część praktyczna odbyła się na głównej płycie
stadionu gminnego i polegała na zabezpieczeniu
lądowiska oraz samego lądowanie śmigłowca
LPR. Następnie strażacy mogli zapoznać się z
budową śmigłowca oraz omówić procedury ratunkowe na wypadek awarii maszyny. Z naszej
jednostki pozytywnie szkolenie ukończyło 7
ratowników.

Natalia
Lica
Maja
Rozgońska,
Paulina
Trzebiatowska
Chłopcy kl. I-III
Paweł
Ossowicki
Aleksander
Rozgoński
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Spośród panów Puchar Wójta Gminy w XVI
Biegu zdobył p.Damian Wnuk, a kolejno do mety dotarli panowie Dawid Kurszewski i Błażej
Wnuk. Zwycięzcy obu kategorii oraz zdobywcy
miejsc od I do III w pozostałych kategoriach
otrzymali też medale, dyplomy i nagrody rzeczowe. Tradycyjnie rozlosowano też nagrody
rzeczowe w trzech grupach wiekowych - wśród
uczestników z kl. I-III hamak, wśród uczestników z kl. IV-VI namiot, a wśród pozostałych
uczestników biegu fotel plażowy.
Każdy z uczestników biegu otrzymał też poczęstunek i pamiątkowy długopis z logo Biegu o
Puchar Wójta Gminy Kaliska. Podczas imprezy
obejrzeliśmy występ kl. IIa z gimnazjum w

Marcin
Janikowski
Dziewczęta kl. IV-VI

Na mocy ustawodawczej to właśnie na jednostki
ochrony przeciwpożarowej spada obowiązek zabezpieczania lądowisk LPR, w tym na jednostki
Ochotniczych Straży Pożarnych, które zostały
włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Ponadto w każdej gminie wytypowane jest miejsce na lądowisko dla śmigłowca
LPR. W przypadku naszej gminy jest to płyta
stadionu gminnego. W przypadkach szczególnych, jak na przykład wypadek masowy, śmigłowiec może wylądować w innym miejscu spełniającym odpowiednie kryteria również w obecności zastępów straży pożarnej.

Emilia
Szumacher
Bianka
Konopacka
Daria
Tuszkowska
dh Krzysztof Stoba

„DNI ZIEMI” w Przedszkolu
w Kaliskach
„Gdy o Ziemię naszą dbasz, czysto wokół masz!”
Tym hasłem dzieci z Samorządowego Publicznego Przedszkola w Kaliskach rozpoczęły uroczystość Światowego Dnia Ziemi.
Do wspólnej zabawy zaprosiły Zielone WróżkiPani Ewa, Pani Monika i Pani Lucyna. Kluczowym elementem uroczystości było zaprezentowanie przedstawienia aktorskiego pt.„Zmartwienia leśnych krasnali”. W kwiaty, Ziemię,
Słońce i krasnale wcieliły się przedszkolaki z
grupy „Motyle” pod opieką Pani Ewy.

Przedstawienie wzbudziło dużo pozytywnych
emocji oraz przybliżyło dzieciom znaczenie Ziemi i dbanie o czystość. Dzieci z radością śpiewały piosenki i brały udział w konkursach, takich
jak na przykład „Ekologiczne kręgle”. Po krótkim przedstawieniu informacji na temat segregacji śmieci dzieci wzięły udział w „Quizie Ekologicznym”.

Później nadszedł czas na rozstrzygnięcie konkursu, do którego dzieci przygotowywały się
kilka dni wcześniej. Przedmiotem oceny były
„Wymarzone pojazdy” wykonane przez dzieci
oraz rodziców. Pojazdy wykonane były z różnorodnych materiałów, takich jak butelki, kapsle,
płyty CD i inne. Każdy pojazd zawierał w sobie
coś oryginalnego. Jednak Jury najbardziej spodobał się pojazd grupy „Krasnali”.
Na zakończenie każda grupa otrzymała Dyplom
Przyjaciela Przyrody. Po uroczystości dzieci wypiły zielony mus z kiwi, przygotowany przez
Materiały Przedszkola
Zielone Wróżki.
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NIEZWYKŁA WYSTAWA - Kazimierz Kujawski i Przyjaciele

WYBRANO RADY SOŁECKIE...
W kwietniu 2015r wybrano Członków Rad
Sołeckich w kadencji 2015-2019:
Sołectwo Kaliska:
Begier Grzegorz, Jekiełek Paweł,
Lisewska Mirosława, Malinowska Joanna,
Świeczkowski Jerzy, Zborowski Waldemar.

Sołectwo Piece:
Toporowski Zbigniew, Piotrzkowski Jerzy,
Stopa Irena, Stopa Marek, Pakmur Marcin.

Sołectwo Dąbrowa:
Ciepliński Jan, Gołuńska Sylwia,
Graban Agnieszka, Szarafin Justyna,
Szarmach Jolanta, Weber Ludwika.
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Sołectwo Cieciorka:
Buczyńska Małgorzata,
Koprowska
Jadwiga,
Słomiński
Zygmunt,
Wróblewski
Piotr,
Zalewska
Agnieszka.

Sołectwo Czarne:
Gołuński Eugeniusz, Gutkowska Małgorzata,
Kaszubowska Anna, Prabucka Danuta,
Przewłoka Helena.

Sołectwo Iwiczno:
Stopa Eugeniusz, Kołodziejczyk Irena,
Gołuński Wojciech, Rosińska Wioleta,
Malek – Podjaski Kazimierz.

Sołectwo Studzienice:
Dąbrowska Beata, Kujawska Daria,
Grefka Andrzej, Gornowicz Marcin.

Sołectwo Bartel Wielki:
Osowicki Marek, Tuszkowska Bożena
Cybulski Mirosław
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W dniu 17.04.2015r odbyło się otwarcie
Wernisażu pt. „Kazimierz Kujawski i przyjaciele”. Wystawę rozpoczęła p.Dyrektor Mirosława
Borucka witając przybyłych gości. Następnie
p.Monika Burdukiewicz-Miszewski przedstawiła zespół muzyczny ze Skarszew oraz program części artystycznej wystawy.
Na wernisażu obecni byli Wójt Gminy Kaliska
Sławomir Janicki wraz z małżonką oraz Burmistrz miasta Czarna Woda Arkadiusz Gliniecki.

Podczas otwarcia wernisażu została przedstawiona sylwetka Kazimierza Kujawskiego i jego
przyjaciół: Michała Ostoi-Lniskiego, Błażeja
Ostoi-Lniskiego, Jakuba Ostoi-Lniskiego, Marii
Ostoi-Lniskiej, Edwina Jasińskiego, Barbary
Tilsen i Zbigniewa Szyfelbeina.
Prezentowane prace powstały w ostatnich 30 latach.

Pan Kazimierz pasjonuje się pejzażem kociewskim, w jego pracach możemy obserwować niezwykłą wrażliwość, subtelność w pokazywaniu
pejzażu, zabawy ze światłem, kolorem i formą.

Pan Kujawski obok malarstwa zajmuje się również pisaniem wierszy. W koncercie poezji
Kazimierza Kujawskiego zostały wyrecytowane
wiersze pt.: „Mamo” i „Dla Emi”- recytowała
Lucyna Chwała, „Spotkanie” i „Przypadek mój
czy twój”- recytowała Ewa Czeplina – Kozicka,
„Wstyd” i „Bez uogólnienia” - recytowała
Magdalena Jeleniewska, „Ciekawostka” i „Jak
zawsze”- recytował Mateusz Gołuński.

Publiczność nagrodziła koncert gromkimi brawami. Koncert podzielony był na dwie części,
pomiędzy którymi odbyło się losowanie, które
poprowadziła p.Mirosława Borucka. Nagrody
zostały ufundowane na losowanie przez Kazimierza Kujawskiego, Michała Ostoję-Lniskiego
i Edwina Jasińskiego.
Po części oficjalnej zaproszeni goście przy słodkim poczęstunku mogli obejrzeć wystawę oraz
porozmawiać z autorami prac.
Wernisaż ten dostarczył twórcom satysfakcji, że
to po raz kolejny mogą się podzielić swoim
dorobkiem artystycznym, który dostarczył publiczności wiele niezapomnianych wrażeń i jak
co roku cieszył się będzie dużym zainteresowaniem publiczności. Mat. GOK Kaliska
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