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SUKCES UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY...
Dnia 25 września br. ośmioro uczniów naszego
gimnazjum wzięło udział w powiatowym konkursie zorganizowanym przez Młodzieżową Radę Miejską przy współpracy z Liceum Ogólnokształcącym im. Wincentego Pola w Czersku.

polskim z historią, językiem angielskim i niemieckim, biologią z chemią oraz geografią.
Najpierw każdy z uczestników rozwiązywał test
indywidualnie, a następnie zespołowo.
Ewelina, Alicja i Bartek uzyskali liczbę punktów, która zagwarantowała im III miejsce w turnieju wiedzy. Jesteśmy tym bardziej dumni z
naszych gimnazjalistów, gdyż w konkursie
wzięło udział 93 uczestników z różnych szkół,
łącznie 31 zespołów.

Z KALENDARZA WÓJTA...
*19.08.2015 - Bytonia - Udział w spotkaniu mieszkańców Dąbrowy z przedstawicielem
GDDKiA i wykonawcą w sprawie budowy ścieżki rowerowej w Dąbrowie,
*01.09.2015 - Piece i Kaliska - Udział w rozpoczęciu roku szkolnego,
*06.09.2015 - Kaliska - Udział w podsumowaniu projektu Kaliskie Inicjatywy Lokalne 2015
„Bądź twórcą wspólnie z Radosnymi”,
*07.09.2015 - Kaliska - Podpisanie umowy na układanie płyt JOMB,
*09.09.2015 - Kaliska - Spotkanie z Nadleśniczym Nadleśnictwa Kaliska w sprawie naprawy
dróg zniszczonych przez transport leśny,
*10.09.2015 - Kaliska - Spotkanie w ramach konsultacji do LSR „Chata Kociewie” na okres
programowania 2014-2020,
*11.09.2015 - Kaliska - Spotkanie z wójtem gminy Zblewo Arturem Herold w sprawie
włączenia ścieżki rowerowej z Dąbrowy do projektowanej ścieżki do Zblewa,
*11.09.2015 - Kaliska - Udział w zebraniu sołeckim,
*15.09.2015 - Piece i Kaliska - Udział w radzie pedagogicznej,
*18.09.2015 - Kraków - Odbiór nagrody w Konkursie „Samorząd Równych Szans”,
*22.09.2015 - Kaliska - Spotkanie mieszkańców ul.Północnej dotyczące odwodnienia,
*22.09.2015 - Kaliska - Spotkanie z przedsiębiorcami w sprawie nadania nazwy ulicy.
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 konkursie talentów reprezentowała nas Sara
Gomoła i Anna Frost, natomiast w turnieju naukowym pt. ,,Omnibus” wzięli udział: Dominik
Prabucki, Milena Kamińska, Anna Cieplińska
oraz Ewelina Kasprzak, Alicja Żywicka, Bartosz
Żugaj.
Uczniowie zmierzyli się z następującymi dzie
dzinami nauki: matematyką i fizyką, językiem

Atmosfera panująca na konkursie była bardzo
przyjazna. Spędziliśmy tam miłe chwile, za co
bardzo dziękujemy organizatorom.
To duży sukces naszych gimnazjalistów! Gratulujemy Wam tak wysokich osiągnięć, jesteśmy dumni, że mamy taką zdolną młodzież. Życzymy dalszych sukcesów.
Beata Lewandowska

STAN UTWARDZENIA DRÓG - PLAN INWESTYCJI
W ostatnim czasie zostały poczynione spore
nakłady finansowe na utwardzenie dróg na terenie naszej gminy, a inne projekty czekają na realizację.
Emocje budzą sytuacje dróg, których stan
prawny jest nieuregulowany. Problem z drogami
nieuregulowanymi polega na tym, że nie można
na dzień dzisiejszy uzyskać pozwolenia na ich
remont lub budowę. Czy na to jest sposób?
Oczywiście, że nie ma sytuacji bez wyjścia, ale
podwyższa to koszt inwestycji o wykup tej drogi
lub zastosowanie kosztownego rozwiązania tzw.
ZRID-u (ustawa dopuszczająca przypadek, gdy
dla dobra publicznego dany grunt może zostać
przejęty przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego nawet bez zgody właściciela).
Na jednej z Sesji Rady Gminy Kaliska przedstawiliśmy informację na temat procentowego
utwardzenia dróg w większych miejscowości
(przyjęty wskaźnik dotyczy tylko obszaru zwartej zabudowy danej miejscowości). Chciałbym
zapoznać opinię publiczną i poinformować, że
nacisk na inwestycje drogowe w pierwszej kolejności będzie skierowany na miejscowości, gdzie
ten wskaźnik jest mniejszy.
Podsumowując, w kolejnych latach większe
inwestycje drogowe będą wykonywane przede
wszystkim w Kaliskach, Dąbrowie, Franku i
Studzienicach. Oczywiście inne miejscowości w
miarę możliwości, ale w mniejszym stopniu
mogą liczyć na naprawę dróg.
Zamierzamy w tym i przyszłym roku złożyć
wnioski o dofinansowanie projektów drogowych w Kaliskach dotyczących ul. Sportowej i
ulic w centrum
Kalisk
(ul... Malinowa,
Ogrodowa,
Spacerowa,
Jasna i
Starowiejska)
Wartość
finansową
tych projektów
wyceniamy na
kwotę ponad
3 mln złotych.
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KUCHNIA KOCIEWSKA
Kuchnia Kociewska, jako wskaźnik rezultatu
do projektu „Remont pomieszczeń Izby Izydora
Gulgowskiego” zrealizowano!
Dnia 21 września 2015r. odbyło się kolejne
spotkanie autorskie z P.Krystyną Gierszewską
pn. Kuchnia Kociewska – pory roku na talerzu.

Na spotkanie przybyły gospodynie młodsze i
starsze, oraz panie z Kół Gospodyń Wiejskich z
terenu naszej Gminy (Iwiczno, Kaliska i Piece).
Spotkanie miało na celu poznanie kolejnych
przepisów kuchni kociewskiej, które nam przybliżyła autorka książek kulinarnych pani
Krystyna Gierszewska.
Pani Krystyna zaproponowała uczestniczkom
wypróbowanie przepisu na pasztet domowy, pochodzący z publikacji jej autorstwa pt. „Pory
roku na talerzu”.
Po krótkim przedstawieniu przepisu, uczestniczki spotkania, pod bacznym okiem Pani
Krystyny przygotowały pasztet, który następnie
upieczono. Po zakończonej pracy oczywiście
przeprowadzono degustację, na którą przybył
także Pan Sołtys Franciszek Szandrach.

Aby spotkanie przy kawie czy herbacie można
było uświetnić słodkim poczęstunkiem, Pani
Krystyna Gierszewska przedstawiła nam propozycję na wykonanie ptysi, które można podawać
w ciekawych postaciach, np.. łabędziki.
Wszystkie panie były bardzo zadowolone ze
spotkania, ponieważ był to bardzo miło
spędzony czas.
Janina Szmidt

WARSZTATY CERAMICZNE
W Gminnym Ośrodku Kultury trwają zajęcia z
cyklu: „Warsztaty ceramiczne–biżuteria i naczynia z gliny, jak za wieków średnich”. Zajęcia
realizowane są w ramach projektu Dom Kultury
+ Inicjatywy lokalne 2015r zgłoszonego przez
grupę nieformalną „Miłośnicy sztuki ludowej”.

Za nami już kolejne owocne spotkania. W zajęciach biorą udział mieszkańcy Gminy Kaliska.
Zajęcia odbyły się: 17.09.2015, 24.09.2015,
01.10.2015, 08.10.2015,15.10.2015.
Przed nami jeszcze: 22.10.2015, 29.10.2015,
05.11.2015 – ostatnie.

Materiały GOK Kaliska
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WARSZTATY PANTOMIMY
TEATRALNEJ
W Gminnym Ośrodku Kultury trwają zajęcia z
cyklu: „Przebudzenie – warsztaty pantomimy
teatralnej”. Zajęcia realizowane są w ramach
projektu Działaj Lokalnie zgłoszonego przez
grupę nieformalną „Kaliskie Pegazy”.
W zajęciach bierze udział młodzież z Gminy
Kaliska.

WARSZTATY HAFTU KOCIEWSKIEGO

STAN UTWARDZENIA DRÓG

W Gminnym Ośrodku Kultury trwają zajęcia z
cyklu: „Warsztaty haftu kociewskiego i szydełkowania”. Zajęcia realizowane są w ramach
projektu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne
2015r zgłoszonego przez grupę nieformalną
„Bartlewianki”.

Za nami ciekawe spotkania: 09.10.2015,
16.10.2015.
Kolejne odbędą się: 23.10.2015, 30.10.2015,
06.11.2015 – ostatnie. Serdecznie zapraszamy!
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DYSKUSJA O OŚWIACIE - Ciąg dalszy
Drodzy Mieszkańcy powracam do tematu
oświaty. Chciałbym zapoznać Państwa z danymi
statystycznymi.
Nasza gmina na oświatę przeznaczyła w 2015
roku 39,19% swoich dochodów to jest 6,8 mln
zł. Oczywiście, że jest to kwota bardzo duża jak
na nasz samorząd. Wpływ na to ma niestety mała
liczebność uczniów w naszych oddziałach, w
głównej mierze w Szkole Podstawowej w Piecach. Aby utrzymać jeden oddział (klasę) potrzeba w zależności od rocznika dzieci około 100
tys.zł. Jeżeli klasa ma 10 uczniów to subwencja
na tę klasę wynosi 50 tys.zł.
Zatem jak utrzymać szkołę, gdzie oprócz pensum nauczycieli trzeba zapewnić funkcjonowanie szkoły, pracowników administracji, świetlicy, pracowników obsługi, dyrekcji, biblioteki,
energii, ciepła i remontów oraz środków czystości i wyposażenia. Skoro nasze państwo wymaga
realizacji zadań i przekazuje subwencję rzekomo
na całość zadań oświatowych to dlaczego nie
pokrywa w całości zadań w zakresie administracji rządowej, a przerzuca koszty na samorząd.
Takie działania powodują konieczność radykalnej zmiany organizacji oświaty i zarządzania
nią w naszej gminie. Jak wynika w tabeli poniżej
w klasach 1–6 w Piecach jest 67 dzieci. Najmniej
jest 9 – ro, a najwięcej 15 – ro. Średnio na klasę
przypada 11,2 ucznia. Z tego wynika, że na fun-
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kcjonowanie klasy z utrzymaniem otrzymujemy
ok. 58 tys.zł rocznie. Taka kwota nie wystarcza
nawet na utrzymanie pensji nauczyciela, a gdzie
pozostałe wydatki.
Poniżej przedstawiam wzór na podstawie, którego gmina może bezpiecznie zaciągać zobowiązania. Póki się on nie zmieni, a także podejście
ministra finansów musimy wdrażać zasady
zmniejszania wydatków bieżących.
Kolejne zestawienie przedstawia ogólne założenia największych inwestycji, na które Gmina
Kaliska będzie szukać finansowania zewnętrznego i zaciągać kredyty na wkład własny.
Między innymi racjonalne zarządzanie oświatą
pozwoli nam poprawić naszą kondycję finansową i przyśpieszyć rozwój całej gminy.
Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki

WARSZTATY PLASTYCZNEJ
TWÓRCZOŚCI
W piątek 18 września 2015r odbyły się pierwsze
zajęcia w ramach programu Gminnego Ośrodka
Kultury w Kaliskach INICJATYWY LOKALNE+ p.n.„Warsztaty plastycznej twórczości w
Piecach”.

Warsztaty te poprzedziły działania, dzięki którym otrzymaliśmy dofinansowanie na zakup niezbędnych materiałów potrzebnych do realizacji
przedsięwzięcia. W miesiącu czerwcu pedagog
szkolny wspólnie z P.Gabrielą Groth, po zapoznaniu się z nową inicjatywą w Gminie Kaliska
złożyły wniosek do Gminnego Ośrodka Kultury
w Kaliskach w celu uzyskania dofinansowania.
Po przeprowadzonej analizie, projekt został zaakceptowany i znalazł się w gronie siedmiu zwycięzców programu Dom Kultury+Kaliskie Inicjatywy Lokalne 2015r cześć II, i tym samym
otrzymał środki na realizację.
W ramach powyższego przedsięwzięcia zaplanowanych jest 5 wspólnych spotkań oraz wernsaż prac podsumowujący realizację projektu.

Po naszym pierwszym spotkaniu możemy
stwierdzić, iż inicjatywa warsztatów bardzo spodobała się uczniom i rodzicom, ponieważ przybyli na spotkanie w bardzo licznym gronie. Na
zajęciach pojawiło się aż 30 osób za co serdecznie dziękują organizatorzy.
Serdecznie zapraszamy.
Grupa nieformalna „Lokalni

NARODOWE CZYTANIE „LALKI”
Dnia 3 września całą radosną grupą braliśmy
udział w ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie.

W tym roku w GOK w Kaliskach siedem osób
czytało "Lalkę" Bolesława Prusa. W pięknie
przygotowanej scenerii słuchacze z zaciekawieniem słuchali fragmentów powieści o losach
Izabeli Łęckiej i Wokulskiego. Zapraszamy do
udziału w podobnej akcji już za rok...

LALKA
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DZIEŃ SENIORA W KALISKIM KOLE EMERYTÓW...
„Starość, proszę mi wierzyć,
jest dobrą i przyjemną rzeczą.
To prawda, że schodzi się ze sceny
delikatnie przygarbionym,
ale dostaje się za to
wygodne miejsce na przedzie jako widz”.
Dopiero co planowaliśmy Święto Seniora, a to
już za nami. Kto był jej uczestnikiem wie, że
było wspaniale! Szampańska zabawa, radosna
przyjacielska atmosfera!

Zarządu Jan Brdak, dyrektorzy szkół Wojciech
Wałaszewski i Karol Gołąbek, dyrektor GOK-u
Mirosława Borucka i ŚDS-y Iwona Ciemińska.
Szacowne to grono miało dla kaliskich emerytów wiele ciepłych, serdecznych słów.

Następnie kol. Felek Światczyński pięknie odśpiewał kaliski hymn i odtworzył, przygotowaną
przez siebie, prezentację muzyczną.

Zaczęło się bardzo oficjalnie, bo Święto Seniora
to też walne zebranie całego naszego Koła, więc
okazja do rocznych podsumowań. W związku z
tym kol. Elżbieta Pasterska przedstawiła roczne
sprawozdanie merytoryczne z działalności
Zarządu, a kol. Lucyna Kawecka sprawozdanie
finansowe. Kol. Kornelia Ziółkowska omówiła
pokrótce plany na przyszłość, w tym plany
wycieczkowe.
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Kol. Barbara Płonka złożyła w imieniu Zarządu
Koła okazjonalne życzenia. Po niej głos zabrali
zaproszeni goście: wójt Sławomir Janicki, przewodniczący RG Zbigniew Szarafin, starosta powiatowy Leszek Burczyk, prezes powiatowego

Na tegoroczne święto przygotowaliśmy niespodziankę– zaprosiliśmy muzyka, p. Milewskiego.
Zatem poza różnymi smakołykami, jakie znalazły się na stołach, były także tańce! Hulaliśmy
beztrosko aż do końca spotkania. Catering przygotowała nam firma p.Cieplińskich z Gogolinka,
ciasta popiekły koleżanki-emerytki.

Wszystkim dobrym, pomocnym duszkom,
dzięki którym piątkowa impreza zawdzięcza
sukces, serdecznie dziękujemy.
Barbara Płonka

USTAWA ŚMIECIOWA - WZROST OPŁAT ZA ŚMIECI
Zastępca Przewodniczącego Zarządu –
Sławomir Czechowski, Członek Zarządu –
Michał Majewski. Wyłącznie przewodniczący
Zarządu pobiera wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji. Natomiast pozostali członkowie
Zarządu nie pobierają żadnego wynagrodzenia.
Zadania, które zostały postawione przed Zarządem dotyczą w szczególności ustabilizowania sytuacji finansowej Związku, obniżenia
ogólnych kosztów funkcjonowania systemu,
zbierania odpadów, ich transportu i zagospodarowania oraz zwiększenia ściągalności składek,
w szczególności od osób dotychczas unikających płacenia i nie składających deklaracji. W
tym celu już niebawem Związek zintensyfikuje
działalność kontrolną, mającą na celu zarówno
polepszenie jakości prowadzonej zbiórki odpadów, jak i wychwycenie tych nieuczciwych mieszkańców, którzy celowo i nagminnie nie wywiązują się ze swoich obywatelskich obowiązków.
Informujemy, iż przyczyną podwyżek jest głównie konieczność zbilansowania efektu ogłoszonych przetargów na zbieranie i transport odpadów, w wyniku których cena za ich odbiór w
roku 2015 w stosunku do cen obowiązujących w
roku 2014 wzrosła średnio o ponad 92%!
Pomimo powtórzenia przez poprzedni Zarząd
Związku przetargów przy obniżonych kryteriach, cena zaproponowana przez oferentów w
niektórych sektorach Związku jeszcze bardziej
wzrosła! Sytuację utrudnia też prognozowany,
znaczący wzrost ilości odpadów odbieranych na
terenie Związku w połączeniu ze znacząco
mniejszą niż planowano liczbą osób deklarujących wytwarzanie odpadów, zwłaszcza widoczną w budownictwie wielorodzinnym.
Na całym obszarze mieszka 196 tys. osób –
natomiast z deklaracji wynika, że jest ich 166 tys.
Podjęte starania o jak najniższy wzrost stawek
skutkowały wyjątkowo późnym ich uchwaleniem, co z kolei spowoduje powstanie w roku
2015 deficytu budżetowego, który najprawdopodobniej zostanie pokryty z budżetów Gmin.
Szanowni Mieszkańcy do końca roku dokonamy wstępnej analizy Naszej Gminy w kontekDnia 26 sierpnia 2015r Zgromadzenie Człon- ście odłączenia się od Związku Gmin Wierzyca.
Do czerwca 2016r podejmiemy decyzję czy poków Związku Gmin Wierzyca powołało nowy
zostajemy w związku gmin.
Zarząd Związku, w skład którego weszli:
Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki
Przewodniczący Zarządu – Krystian Kamień,
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Szanowni Państwo. W ostatnim okresie w
przekazie, który dociera do mieszkańców pojawia się informacja, że drastycznie wzrosły opłaty za odbiór odpadów.
Przypomnieć należy, iż Związek Gmin Wierzyca powołany został w celu uporządkowania
gospodarki odpadami i realizuje jedną z podstawowych zasad obowiązujących w Unii Europejskiej – zasadę zanieczyszczający płaci, która
polega na obciążeniu kosztami zagospodarowania odpadów ich wytwórców. Związek nie uzyskuje żadnych innych dochodów niż wpływy od
mieszkańców (finalnych wytwórców odpadów
komunalnych) i składek członkowskich pochodzących od gmin (zmniejszających opłaty pobierane bezpośrednio od mieszkańców).
Do kosztów Związku należą koszty zbierania i
transportu odpadów (stanowiące ok.63% obecnego budżetu Związku), koszty ich utylizacji
(ok.33%) oraz koszty administrowania Związkiem i edukacji ekologicznej (ok.. 4%).
Opinię publiczną w ostatnim czasie, w sposób
szczególny, zbulwersował fakt podwyżek, które
weszły w życie w dniu 01 października 2015r, a
wokół których narosło wiele mitów i nieprawdziwych informacji.
Zmiana wysokości stawek zakłada zrównanie
dotychczas mocno rozbieżnych stawek od mieszkańców budynków jednorodzinnych i budynków wielorodzinnych, dodatkowo wprowadzając ulgę dla rodzin wielodzietnych mieszkających w budynkach wielorodzinnych.
Uchwalony wzrost stawek obrazuje poniższa
tabela:

PROGRAM „BEZPIECZNA +”
Wychodząc naprzeciw wymaganiom współczesnej dydaktyki, która powinna dbać nie tylko
o prawidłowy proces wdrażania podstawy programowej, ale także skupić się na działaniach
promujących wszechstronny rozwój ucznia, na
początku obecnego roku szkolnego złożony został do Kuratorium Oświaty w Gdańsku wniosek
o dofinansowanie w ramach Programu
Bezpieczna+.
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Miło nam poinformować, że wniosek został
pozytywnie oceniony i Wojewoda Pomorski podjął decyzję o jego dofinansowaniu. Pozyskana
kwota to 12.600zł. Zajęcia w ramach projektu
będą się odbywały już niebawem. W ramach
dofinansowania doposażona zostanie również w
pomoce dydaktyczne baza szkoły.
Podziękowania należą się również Organowi
Prowadzącemu Szkołę - Wójtowi Gminy
Kaliska, za pomoc i wsparcie naszej inicjatywy.
Celem „Bezpiecznej+” jest przede wszystkim
poprawa bezpieczeństwa uczniów, zarówno w
szkole, jak i poza nią.
Realizowane w ramach programu działania
będą obejmowały następujące obszary:
™ bezpieczne korzystanie z cyberprzestrzeni,
™ kształtowanie otwartości i budowanie
pozytywnego klimatu szkoły,
™ poprawę bezpieczeństwa fizycznego w
szkołach,
™ tworzenie warunków do prowadzenia przez
powiatowe i miejskie jednostki Państwowej
Straży Pożarnej praktycznych zajęć dla dzieci z
zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
Koordynator projektu: Adam Lewandowski

NOWA PRACOWNIA W ŚDS
W naszym Środowiskowym Domu Samopomocy trwa organizacja nowej pracowni - haftu i
szycia. Radośni będą mieli możliwość uczenia
się lub doskonalenia umiejętności prostego
wykroju, szycia, haftu, szydełkowania....
Materiały ŚDS Kaliska

ZMIANY GODZIN PRACY URZĘDU
POCZTOWEGO W KALISKACH
Informujemy, że od piątku - 16 października
2015r placówka pocztowa w Urzędzie Gminy w
Kaliskach będzie czynna w każdy piątek od
godziny 12:30 do 20:00.
Godziny pracy w pozostałe dni od poniedziałku do czwartku - pozostają bez
zmian - 07:45 - 15:00.
Prosimy o poinformowanie mieszkańców
naszej gminy i osób korzystających z usług
placówki.

Wójt Gminy Kaliska ogłasza przetargi na zbycie nieruchomości gruntowych we Franku, w
Piecach, w Studzienicach i w Smolniku.
Przetargi odbędą się 16 listopada 2015 r. o godz.
15.30. w Urzędzie Gminy Kaliska.
Ogłoszenia o przetargach:
*Działki pod budownictwo mieszkaniowe we
Franku, Studzienicach, Smolniku
*Działki z przeznaczeniem na inwestycje gospodarcze
w Piecach.

BRACIA TUSZKOWSCY ZWYCIĘZCAMI PO RAZ CZWARTY
Czwarta Edycja rozgrywek w boule o Puchar
Wójta Gminy Kaliska przeszła do historii.
Rozgrywki rozpoczęły się w dniu 14.06.2015r i
zakończyły się w dniu 26.09.2015r. Zgodnie z
regulaminem rozgrywki prowadzone były na
boiskach do gry w boule we Franku oraz w
czasie festynu Sołectwa Dąbrowa w dniu
11.07.1015r oraz festynu z okazji Dni Kalisk w
Kaliskach dniu 25.07.2015r.
Wyniki z turniejów w czasie festynów były
zaliczane do klasyfikacji o puchar Wójta dla tych
zespołów, które zgłosiły swój udział w rozgrywkach o puchar Wójta. Początkowo w rozgrywkach brało udział 8 zespołów. Zespoły się zmieniały oraz odstępowały od rozgrywek i sumarycznie w różnych etapach uczestniczyło w rozgrywkach 9 zespołów.
Po regulaminowym terminie zgłaszania zespołów tj. po 31.07.2015r pozostało 7 zespołów,
które uczestniczyły w rozgrywkach do końca.
W czasie od 14.06 do końca rozgrywek przeprowadzono 17 spotkań turniejowych w soboty oraz
niedziele poszczególnych tygodni letnich.
Rozgrywki były spotkaniami zespołów, które
mimo prowadzonej rywalizacji zachowywały
pełen szacunek dla siebie wzajemnie tworząc
atmosferę spotkania koleżeńskiego, wręcz rodzinnego z żartem i humorem. Miło było prowadzić rozgrywki w przyjemnej atmosferze oraz
obserwować postępy w samej grze.
Ostatecznie z przewagą 16 punktów nad drugim
zespołem Puchar Wójta Gminy Kaliska za rok
2015 w Boule zdobył czwarty raz zespół w
składzie Mariusz i Karol Tuszkowscy i Mariusz
Rozmanowski wynikiem 46 pkt. Wręczenia pucharu dokonał osobiście Wójt Gminy Kaliska
Pan Sławomir Janicki w dniu 04.10.2015r na boisku we Franku, co zostało uwiecznione na fotografii. Kolejno miejsca zajęli:
2 miejsce – 30 pkt.: Henryk Ostanówka, Fabian
Ostanówka, Andrzej Ostanówka,
3 miejsce – 24 pkt.: Patryk Grzegorczyk, Paweł
Operacz,
4 miejsce – 22 pkt.: Rafał Symonowicz, Andrzej
Grzywacz,
5 miejsce – 21 pkt.: Jan Neugebauer, Eugeniusz
Grzywacz, Wiesław Chyliński,
6 miejsce – 20 pkt.: Mieczysław Piankowski,
Mirosław Goncz, Beata Piankowska,
7 miejsce – 20 pkt.,: Paweł Neugebauer,

Adam Roman, Patryk Rożek.
Uczestniczy rozgrywek otrzymali nagrody rzeczowe za udział w rozgrywkach oraz pamiątkowy dyplom.

Jako organizator składam podziękowania wszystkim, którzy uczestniczyli w rozgrywkach.
Gratuluję osiągniętych wyników. Dziękuję władzom sołectwa Dąbrowa, GOK i Gminy Kaliska
za pomoc w organizacji, zrozumienie i popieranie takiej organizacji oraz wykorzystania istniejących boisk do gry w boule.
Przeprowadzono czwartą edycję rozgrywek i
należy wyrazić nadzieję oraz życzenie, aby w
latach następnych zasięg tej zabawy i rekreacji
uległ poszerzeniu. Jako organizator dołożę
wszelkich starań do osiągnięcia tego celu tj. rekreacji, zabawy i odrobiny rywalizacji na powietrzu, na boisku przy wspaniałej do tego grze w
boule. Dodatkowo proszę o uwagi dotyczące organizacji rozgrywek. Wyrażam nadzieję, iż w roku przyszłym do rozgrywek zapiszą się zespoły
mieszane oraz damskie, co uczyni te rozgrywki
bardziej ciekawymi.
Pragnę przekazać
gratulacje i podziękowania Dyrekcji
Szkoły w Kaliskach.
Wasi uczniowie
tj. Mariusz i Karol
Tuszkowski i
Mariusz
Rozmanowski
zdobyli Puchar
Wójta Gminy
Kaliska w Boule
za rok 2015.
Jerzy Dębiński
„Zadanie dofinansowano ze środków Powiatu
Starogardzkiego w Starogardzie Gdańskim.”
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