JUBILEUSZE...

Jubilatka
Kornelia Szczepańska
102 lata

ISSN 1896-0855

KALISKI GONIEC
Marzec 2017 (65)

Jubilatka
Melania Dembicka
91 lat
50 Rocznica Ślubu
Renata i Henryk Smolińscy

Z KALENDARZA WÓJTA...
*24.02.2017 - Starogard Gd. - Zawarcie ugody sądowej,
*27.02.2017 - Lubichowo – Udział w naradzie rocznej Państwowej Straży Pożarnej podsumowanie działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych,
*27.02.2017 - Piece - Udział w akcji UNICEF zorganizowanym przez PSP Piece,
*02.03.2017 - Pruszcz Gd. - Spotkanie w Agencji Nieruchomości Rolnej dotyczące uzyskania
służebności dojazdu dla budynku gminnego w Cegielni,
*02.03.2017 - Starogard Gd. - Spotkanie z urbanistką p.Marią Kiełp-Stańczuk dotyczące
omówienia prac związanych z przygotowaniem dokumentacji studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
*04.03.2017 - Kaliska - Wręczenie pucharów podczas Memoriału Jerzego Dębińskiego o Puchar
Wójta Gminy Kaliska,
*07.03.2017 - Kaliska - Spotkanie z p.Rozmusem .Grzegorzem, prezesem firmy PBD dotyczące
zapewnienia dojazdu właścicielom nieruchomości sąsiadujących ze żwirownią,
*08.03.2017 - Kaliska - Udział w koncercie z okazji Dnia Kobiet,
*09.03.2017 - Kaliska - Spotkanie wspólne z Przewodniczącym Rady Gminy Kaliska i
Nadleśniczym Nadleśnictwa Kaliska,
*16.03.2017 - Kaliska - Udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej,
*16.03.2017 - Kaliska - Spotkanie z przedsiębiorcami z terenu gminy Kaliska,
*17.03.2017 - Starogard Gd. - Udział w spotkaniu sprawozdawczym BS Skórcz,
*20.03.2017 - Starogard Gd. - Zapisy notarialne służebności na rzecz gminy na gruncie
należącym do tartaku,
*25.03.2017 - Czarne - Udział w Jubileuszu 102 Urodzin Kornelii Szczepańskiej,
*26.03.2017 - Czarne - Udział w Jubileuszu Złotych Godów Renaty i Henryka Smolińskich.
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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Bezpłatny Informator Urzędu Gminy Kaliska

WESOŁEGO ALLELUJA

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych,
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół
oraz wesołego "Alleluja".
życzą
Sławomir Janicki
Wójt Gminy Kaliska
oraz
Zbigniew Szarafin
Przewodniczący
Rady Gminy Kaliska

POCZĄTEK „NOWEJ ERY”
Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami prowadzimy intensywne działania w celu utworzenia stowarzyszenia. W związku z tym w czwartek, 23 marca odbyło się zebranie założycielskie.
Frekwencja była duża, na sali w GOK zebrało się
przeszło 40 osób.

Zebranie, które poprowadziła p. Zosia Czarnowska, przebiegło bardzo sprawnie i w jego wyniku
podjęto 4 znaczące uchwały, a mianowicie:
™ o powołaniu do życia stowarzyszenia pod nazwą Kaliskie Stowarzyszenie Seniorów,
™ o przyjęciu Statutu Stowarzyszenia,
™ o wyborze zarządu i komisji rewizyjnej.

Statut w ostatecznej wersji jest do wglądu na
naszej stronie www.emeryci-kaliska.pl.
Skład zarządu pozostał niezmieniony, weszły w
jego szeregi te osoby, które poprzednio reprezentowały nasze Koło. Do komisji rewizyjnej wybrane zostały kol.: Danuta Miszewska, jako
przewodnicząca, oraz Aleksandra Dawicka i
Irena Konopacka.
W chwili obecnej przygotowywane są dokumenty potrzebne do rejestracji stowarzyszenia w
sądzie rejonowym. Kiedy to nastąpi, będziemy
pełnoprawną organizacją. O czym nie
omieszkamy natychmiast Państwa powiadomić.
Materiały www.emeryci-kaliska.pl
Kaliskie Stowarzyszenie Seniorów
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PROŚBA O WSPARCIE
Zarząd OSP w Kaliskach rozpoczął na szeroką
skalę pozyskiwanie środków finansowych przeznaczonych na zakup samochodu ratowniczogaśniczego. Prośba o wsparcie głównie kierowana jest do lokalnych przedsiębiorców oraz fundacji z całej
Polski.
Koszt zakupu
nowego pojazdu
ratowniczogaśniczego to
kwota około
800.000 zł.
Na chwilę obecną mamy zapewnienie finansowania ze strony Urzędu Gminy Kaliska na około
40% szacowanych kosztów. Zakup planowany
jest na rok 2018, gdyż na początku przyszłego
roku dodatkowo będzie można ubiegać się o dotację z funduszy państwowych. Aby ubiegać się
o dotacje państwowe musimy posiadać własne
środki finansowania na około 70% całości inwestycji.
Pozyskany samochód ma być pojazdem nowoczesnym z dużą ilością środka gaśniczego, ma w
znacznym stopniu zwiększyć siłę operacyjną
jednostki co wiąże się ze zwiększeniem bezpieczeństwa na terenie naszej gminy. Pojazd ma zastąpić wysłużonego pożarniczo Stara 200 przekazanego w roku 1989 przez Komendę Powiatową w Starogardzie Gd. Tuż po okresie letnim,
gdy zmniejszy się ryzyko wystąpienia pożarów
Star 200 zostanie zdjęty z podziału bojowego i
zostanie przystosowany przez Gminę do odśnieżania lokalnych dróg.
Wszystkich przedsiębiorców prosimy o wysłuchanie i zrozumienie naszych potrzeb. Jako
organizacja cieszymy się dużym poparciem społeczeństwa. Pomaganie ludziom w chwili nagłego zagrożenia jest dla nas najważniejszym obowiązkiem. Pozyskanie nowego samochodu ratowniczo–gaśniczego będzie stanowiło podziękowanie dla wielu pokoleń strażaków, którzy bezinteresownie poświęcają swój czas i zaangażowanie a nieraz także zdrowie i życie w imię idei:
„Bogu na chwałę, bliźniemu na pożytek”.
Z góry dziękujemy za udzielone wsparcie.
Na powyższy cel założyliśmy specjalne subkonto o nr: 13 8342 0009 4000 1430 2000 0003
Prezes OSP Krzysztof Stoba

HARMONOGRAM PRACY
ANIMATORA NA BOISKU „ORLIK”
- KWIECIEŃ 2017

ZAPRASZAMY

KURY WYCHODZĄ NA WOLNOŚĆ
Kury wychodzą na wolność!
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi uchylił poprzednie Rozporządzenie (Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 2091). W dniu 06
kwietnia wejdzie nowe Rozporządzenie.
Prosimy o zapoznanie się wszystkich hodowców
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ZAWODY PETANQUE I SZKOLENIE SĘDZIÓW
Miło nam donieść, że na zaproszenie pomorskich klubów odbyło się w Kaliskach i Bartlu
Wielkim, w dniach 3 – 5 marca 2017 r., spotkanie sędziów PFP oraz towarzyszące mu szkolenie nowych adeptów sędziowania. W trakcie
imprezy zrealizowano cały przewidziany program, rozpoczynając od spotkania w GOK,
kończąc zaś testem dla stażystów.

Na spotkanie przybyło w komplecie nasze
Kolegium Sędziów, w osobach Urszuli Klimaszewskiej, Piotra Longosza oraz Przewodniczącego Macieja Ziółkowskiego.
Pozostałych sędziów reprezentowali:
Stanisław Wilk, Maciej Kiepsch, Piotr Milicki,
Grzegorz Kurowski, Marian Jarmondowicz,
Jan Neugebauer.
W spotkaniu wzięło też udział 11 uczestników
kursu – stażu sędziowskiego, którzy przybyli z
Subków, Gdańska, Warszawy, Ciechanowa,
Leszna, Bornego Sulinowa i Chojnic.

3. dyskusję sędziów „za zamkniętymi drzwiami” na aktualne tematy organizacyjne;
4. wieczorne spotkanie z Panem Sławomirem
Janickim, Wójtem Gminy Kaliska, którego
wsparcie umożliwia funkcjonowanie „Petanque
Kaliska” w obecnie realizowanym formacie
(współpraca z instytucjami gminnymi, dostęp
do hal, regularne treningi, dostęp do obiektów
szkoleniowych i turniejowych);
5. turniej soft-petanque rozgrywany w hali Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach, będący
praktyczną weryfikacją praktycznych umiejętności stażystów (2 stażystów 1 mentor);
6. terenowy pokaz zasad strzału precyzyjnego
wraz z omówieniem i prezentacją metod sędziowania;
7. test egzaminacyjny stażystów, zakończony
omówieniem i indywidualnymi rozmowami z
zainteresowanymi; W sumie zaliczyliśmy udane
przedsięwzięcie, które powinno przynieść namacalne korzyści całej społeczności polskich
bulerów.
Materiały PETANQUE Kaliska
W tym samych dniach odbył się Memoriał
Jerzego Dębińskiego, który swoją obecnością
zaszczyciła Elżbieta Dębińska.

SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI
16 marca br. w Świetlicy Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach odbyło się coroczne spotkanie Wójta Gminy Sławomira Janickiego z
Przedsiębiorcami. Głównym celem spotkania
było przedstawienie inwestycji zrealizowanych
oraz tych w trakcie realizacji na terenie gminy,
jak również przedstawienie aktualnych możliwości uzyskania wsparcia ze środków unijnych i
krajowych.

Spośród zaproszonych gości w spotkaniu udział
wzięli: Starosta Starogardzki Leszek Burczyk,
Dyrektor Banku Spółdzielczego w Skórczu Oddział w Zblewie - Tadeusz Kaliszewski, Wiceprezes Starogardzkiego Klubu Biznesu Grzegorz Borzeszkowski, Kierownik Działu Instrumentów i Programów Rynku Pracy Ziemowit
Wiciak, Przewodniczący Rady Gospodarczej
działającej przy Wójcie Gminy Ryszard Kupka,
a także przedstawiciel Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich z Malborka
- Mariusz Portjanko.

budowa lądowiska przy szpitalu w Starogardzie
Gd. Starosta dodał, że samorząd powiatu zabiega również o budowę obwodnicy Starogardu,
która poprawi komunikację w tym mieście.
Jednocześnie poinformował, że Powiat Starogardzki na bieżąco remontuje drogi powiatowe odnowiony ma zostać m.in. odcinek Cieciorka Płociczno, wybudowane mają zostać dwa przejścia dla pieszych w Kaliskach wraz z oświetleniem. Powiat w ramach możliwości finansowych chce stworzyć również ścieżkę rowerową
między Kaliskami, a Cieciorką.
Następnie swoją prezentację przedstawił
Mariusz Portjanko - przedstawiciel Lokalnego
Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich
z Malborka, który omówił możliwości uzyskania środków unijnych przez przedsiębiorców.
W kolejnej części Wójt Gminy Sławomir
Janicki przedstawił bieżącą informację z zakresu realizacji inwestycji, zadań planowanych do
wykonania, sytuacji finansowej gminy oraz wysokości dochodów i wydatków gminy. Zostały
omówione także sprawy związane z gospodarką
odpadami komunalnymi.

Spotkanie z Przedsiębiorcami było także okazją
do zapoznania się z bieżącą informacją od
Wiceprezesa SKB - ZP Grzegorza Borzyszkowskiego, Kierownika Działu Instrumentów i Programów Rynku Pracy Ziemowita Wiciaka, który
poinformował o malejącym bezrobociu w powiecie. Głos zabrał także przewodniczący Rady
Gospodarczej Ryszard Kupka.
Spotkanie upłynęło w przyjemnej atmosferze.
W trakcie spotkania zrealizowano:
1. dwa spotkania ogólne – wprowadzające oraz
omawiające zmiany w regulaminie gry;
2. dwa spotkania szkoleniowe dla stażystów;
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Po przywitaniu Przedsiębiorców i Gości przez
Wójta Gminy, głos zabrał Starosta Starogardzki,
który wymienił sukcesy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, które poprawiają funkcjonowanie placówek powiatowych, m.in.

Pracownik ds. Zamówień Publicznych
Beata Sikora
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PAŃSTWO KOPCIOWSCY ZAPRASZAJĄ DO
NOWO OTWARTEGO SKLEPU „FRANK - RAJ”
W tym sezonie spotka Państwa w firmie zupełna nowość. By sprostać oczekiwaniom i potrzebom szanownych Klientów powstała nowa hala,
a w niej znalazło się wszystko, co może być
potrzebne.
A mianowicie: ziemia, nawozy, doniczki, narzędzia ogrodnicze, kwietniki, nasiona i cebule, figury ogrodowe, kosze itd. Długo by wymieniać.
Kto jeszcze nie był warto sprawdzić ofertę.
Serdecznie Państwa zapraszamy!

NAGRODY „SŁONECZNIK 2016" ROZDANE...
i jej mieszkańców.
SŁONECZNIKI HONOROWE
Nagrody Honorowe za całokształt działalności
na rzecz gminy Kaliska otrzymali:
Urszula i Gerard Jurczyk

Nagrodę przyznano w podziękowaniu za wkład
w rozwój lokalnej twórczości oraz pielęgnowanie i rozwijanie swojej „wiklinowej” pasji, a
także w podziękowaniu za wieloletnią promocję
gminy Kaliska.
Maria Jolanta Ignaciuk
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Materiały i zdjęcia: Fanpage Frank-Raj

Nagrodę przyznano w podziękowaniu za zaangażowanie w życie społeczno-kulturalne gminy
oraz w podziękowaniu za wieloletnią, społeczną
pracę na rzecz sołectwa Piece i gminy Kaliska.
Wanda i Hubert Kopciowscy
Nagrodę przyznano w uznaniu dla Państwa
wkładu w rozwój gminy Kaliska oraz w podziękowaniu za utworzenie wyjątkowej atrakcji turystycznej–replik polskich ogrodów ozdobnych,
a także za wieloletnią promocję gminy Kaliska.
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NAGRODY „SŁONECZNIK 2016" ROZDANE...
funduszy na ten cel w postaci organizowanego
festynu „Na Dach”, a także w podziękowaniu za
działania integrujące lokalną społeczność.

Nagrodę przyznano w uznaniu dla sukcesywnego rozwoju Pani Firmy i podnoszenia jakości
usług oraz osiągniętego w roku 2016 sukcesu
inwestycyjnego w postaci nowopowstałego
obiektu usługowego w Kaliskach.
Nagroda - Honorata i Piotr Freitag Zakład
Remontowo-Budowlano-Handlowy „KUNER”
(nagroda zostanie wręczona w późniejszym
czasie).
Nagrodę przyznano w uznaniu dla sukcesywnego rozwoju Państwa Firmy, solidności i fachowości wykonywanych usług oraz osiągniętego w
roku 2016 sukcesu inwestycyjnego w postaci
powiększenia i unowocześnienia obiektu
handlowego w centrum wsi Piece.
INICJATYWA ROKU
Wyróżnienie – Parafia p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Kaliskach

ŻYCZLIWA DŁOŃ
Wyróżnienie – Wojciech Hiller (wyróznienie w
imieniu laureata odebrał dyrektor ZSP w
Kaliskach Karol Gołąbek)

Wyróżnienie przyznano w uznaniu dla odniesionego sukcesu, jakim było przeprowadzenie
zbiórki funduszy na wymianę ławek i remont
posadzki w kaliskim kościele.
Nagroda – Komitet Rewitalizacji Kościoła w
Płocicznie

Wyróżnienie przyznano w uznaniu dla realizowanej od 2012 roku inicjatywy pn. „Woreczek
św. Mikołaja” oraz w podziękowaniu za promocję wolontariatu wśród młodzieży gimnazjalnej i
niesienie pomocy mieszkańcom gminy.
Nagroda – Zofia Trawicka (nagrodę w imieniu
laureatki odebrał syn Krzysztof Trawicki)

Nagrodę przyznano w uznaniu dla przeprowadzonej modernizacji kościoła w Płocicznie oraz
8 kontynuacji wieloletniej inicjatywy zbiórki.

Nagrodę przyznano w uznaniu dla wspierania
społecznych inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w podziękowaniu za wkład Rodziny Pani Zofii w pomyślność gminy Kaliska

PAŃSTWO KOPCIOWSCY ZAPRASZAJĄ DO
NOWO OTWARTEGO SKLEPU „FRANK - RAJ”

Zdjęcia z lotu ptaka WHITEDRON
Polskie Ogrody Ozdobne i Szkółka Roślin
FRANK - RAJ, ul. Kociewska 11, 83-260 Frank

e-mail: szkolka@frank-raj.pl
Tel. 518 788 89
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NAGRODY „SŁONECZNIK 2016" ROZDANE...

Nagrodę przyznano w uznaniu dla pielęgnowanej muzycznej pasji i odniesionych sukcesów
oraz w podziękowaniu za uświetnianie gminnych uroczystości mistrzowskimi koncertami.
D Z I A Ł A L N O Ś Ć K U LT U R A L N O SPORTOWA
Wyróżnienie – Adrian Prabucki

Gala wręczenia Nagród Wójta Gminy
„Słonecznik 2016" odbyła się 11 marca 2017
roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach.

Była to trzynasta edycja nagród Wójta Gminy,
jak co roku, przyznawanych za szczególne osiągnięcia, przyczyniające się do rozwoju i promocji gminy Kaliska.
Zgodnie z Regulaminem określonym Zarządzeniem Wójta Gminy, nagrody przyznano w
następujących kategoriach: działalność społeczno-edukacyjna, 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: Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Krzysztof Trawicki, Starosta
Starogardzki Leszek Burczyk, Przewodniczący
Rady Gminy Kaliska Zbigniew Szarafin, Nadleśniczy Nadleśnictwa Kaliska Andrzej Przewłocki, Ksiądz Proboszcz Józef Słupski. W gali
uczestniczył także autor Monografii Gminy
Kaliska Krzysztof Kowalkowski.
Galę poprowadził Łukasz Rocławski, a oprawę
muzyczną imprezy zapewnił zespół Akord Kociewie pod batutą Mirosława Cierpioła. Goście
mieli także możliwość posłuchania prezentacji
dzieci z ZSP Kaliska, które wykonały utwory
muzyczne: „Hymn Kociewski” oraz „A u naszy
Anki”, a także zaprezentowały wiersz pt. „Ko6 ciewiaczek” autorstwa Elżbiety Pasterskiej.

NAGRODY „SŁONECZNIK 2016" ROZDANE...

Na wstępie imprezy zaprezentowano film zrealizowany przez multimedialny portal informacyjny 24.starogard.pl przedstawiający najważniejsze wydarzenia 2016 roku.

gminy Kaliska.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Wyróżnienie – Bogumiła i Jerzy Frischmut
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Transportowe
Wyróżnienie przyznano w uznaniu dla zaangażowania w rozwój sportu gminnego i promocję
zdrowego trybu życia oraz w podziękowaniu za
rozbudzanie wśród najmłodszych uczniów
sportowych pasji.
Wyróżnienie – Elżbieta Pasterska

Poniżej przedstawimy laureatów Słoneczników
2016:
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNOEDUKACYJNA
Wyróżnienie – Wanda i Mieczysław Dembiccy
(wyróżnienie zostanie wręczone w późniejszym
czasie).
Wyróżnienie przyznane w uznaniu dla aktywnego udziału w życiu społecznym sołectwa Piece oraz w podziękowaniu za wspieranie wszelkich działań podejmowanych na rzecz mieszkańców swojej miejscowości i gminy Kaliska.
Nagroda – Zespół Instrumentalny AKORD
KOCIEWIE

Wyróżnienie przyznano w uznaniu dla sukcesywnego rozwoju Państwa Firmy oraz osiągniętego w roku 2016 sukcesu inwestycyjnego
w postaci powiększenia i unowocześnienia obiektu handlowego w centrum Kalisk.
Wyróżnienie – Anna Bielińska Salon Fryzur
MADAME
Wyróżnienie przyznano w uznaniu dla zaangażowania w społeczną pracę na rzecz mieszkańców gminy oraz propagowanie kultury Kociewia i wartości patriotycznych, a także w podziękowaniu za realizację projektu „Z wizytą u
pra…dziadka Mieszka”.
Nagroda – Jan Neugebauer
Nagrodę przyznano w uznaniu dla upowszechniania nowej dyscypliny sportowej na terenie
gminy oraz w podziękowaniu za organizowanie
zawodów w ramach sekcji petanque i promocję
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