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{ WESOŁEGO ALLELUJA {
Święta Wielkanocne zawsze niosą przesłanie zwycięstwa dobra nad złem.
Są okazją do okazania sobie życzliwości i szacunku.
Wszystkim Mieszkańcom oraz Gościom naszej gminy życzymy,
aby świąteczne dni upłynęły w duchu
staropolskiej tradycji z wielkanocnym barankiem,

wielobarwnymi pisankami i mokrym dyngusem.
Niech radość Wielkanocnego Poranka
wypełni Państwa życie wiarą i nadzieją.
Życzymy, by ten wyjątkowy czas
przyniósł chwile wytchnienia i
wewnętrznej zadumy,
a dalsze dni upływały w zdrowiu
i obfitości łask Bożych.
życzą
Sławomir Janicki
Wójt Gminy Kaliska
oraz Zbigniew Szarafin
Przewodniczący Rady
Gminy Kaliska

NAPRAWA DRÓG W SOŁECTWIE DĄBROWA I IWICZNO
Zgodnie z naszymi zapowiedziami prace przy
odtwarzaniu dróg po wybudowaniu sieci
kanalizacyjnej we Franku (ul.Osiedlowa) i w
Dąbrowie zostały zakończone.
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Fotografia - WHITEDRON

Jak widać na zdjęciach prace trwają "pełną
parą" w miejscowości Iwiczno. Ostatni etap prac
przy budowie kanalizacji dla tego sołectwa dobiega właśnie do końca. Istotnym jest to, że stan
nowych nawierzchni będzie dużo lepszy niż
poprzednio.
Łukasz Kruszyński
Zastępca Wójta Gminy Kaliska

KĄPIELISKO W TRZECHOWIE
W dniu 21 marca br. delegacja z urzędu gminy
Kaliska w osobach: Wójt Gminy Kaliska, P.
Sławomir Janicki, P. Justyna Tomana i P. Iwona
Grajewska-Megger odwiedzili gminę Śliwice,
położoną w powiecie tucholskim.
Delegację przyjął P. Daniel Kożuch, Wójt Gminy Śliwice, P. Piotr Spica, Sekretarz Gminy i P.
Andrzej Urbański, Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury w Śliwicach.

Gmina Kaliska podjęła starania o utworzenie
gminnego kąpieliska nad Jeziorem Trzechowskim. Z kolei w gminie Śliwice od kilku lat
działa z powodzeniem kąpielisko, którego organizatorem jest gmina. Spotkanie obu wójtów
miało na celu wymianę wiedzy, doświadczeń i
uwag odnośnie procedury prawnej, potencjalnych przeszkód i zagrożeń oraz przebiegu
procesu inwestycyjnego.
Dziękujemy Kolegom ze Śliwic za miłe
przyjęcie i wartościowe uwagi.
Poniżej przykładowa wizualizacja kąpieliska.

Iwona Grajewska - Megger

GMINA KALISKA PONOWNIE
WŁAŚCICIELKĄ ŚWIETLICY
W dniu 1 kwietnia 2019r gmina Kaliska za
zgodą Rady Gminy Kaliska odkupiła obiekt
byłej świetlicy w Piecach.
Właściciel, który zakupił kilkanaście lat temu
ten obiekt zbył go kolejnym właścicielom.
Obecnie obiekt wrócił do majątku gminy Kaliska. Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki

KONKURS „PIĘKNA WIEŚ”
Wójt Gminy Kaliska zaprasza mieszkańców
do wzięcia udziału w konkursie "Piękna wieś w
gminie Kaliska" 2019.
Konkurs „Piękna wieś w gminie Kaliska 2019”
organizowany jest w kategorii „Posesja nierolnicza” i dotyczy posesji położonych na terenie
gminy Kaliska. Organizatorem konkursu jest
gmina Kaliska. Konkurs rozstrzygany jest na
etapie gminnym.
Wypełnione karty zgłoszeń należy kierować do
sekretariatu Urzędu Gminy. Termin składania
zgłoszeń upływa 7 maja 2019 roku. Regulamin
konkursu i karta zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej: www.kaliska.pl oraz w Urzędzie Gminy Kaliska (pok. nr 22).
Komisja gminna dokona oceny posesji w
terminie do 7 czerwca 2019 roku. Podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród i wyróżnień
odbędzie się w terminie do 28 czerwca 2019 r.
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DZIAŁKI W PIĘKNEJ
LOKALIZACJI W BARTLU WIELKIM

SPOTKANIE Z
PRZEDSIĘBIORCAMI

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą działek
gminnych - zdjęcia przedstawiają działki w
Bartlu Wielkim.

15 marca br. na zaproszenie Wójta Gminy
Kaliska i Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie
przybyli przedsiębiorcy z gminy Kaliska i z
sąsiednich gmin.
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Fotografia - WHITEDRON

Spotkanie było poświęcone omówieniu zasad
inwestowania na preferencyjnych warunkach w
gminie Kaliska (dzięki ustanowieniu specjalnej
strefy ekonomicznej na obszarze całej Polski i
dzięki pakietowi zachęt podatkowych, oferowanych przez gminę), a także możliwości pozyskania tańszego od rynkowego finansowania
zewnętrznego (dotacje z funduszy UE i pożyczki niskooprocentowane) oraz instrumentów
rynku pracy (pomoc w poszukiwaniu kandydatów do pracy, wsparcie tworzenia miejsc pracy,
podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników i kandydatów do pracy).
Rok 2018 był
przełomowy
dla przedsiębiorców.
Objęcie całego obszaru
inwestycyjnego w Polsce
możliwością korzystania z preferencyjnych warunków w postaci zwolnienia z podatku dochodowego ma wpłynąć na podniesienie jakości
nowych inwestycji, a wprowadzone zmiany są
jednym z elementów budowania przewag konkurencyjnych Polski na arenie międzynarodowej. Dzięki rozszerzeniu na cały kraj ewentualności uzyskania pomocy publicznej zwiększy
się również potencjał mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw, które nie będą musiały przenosić swoich zakładów na tereny obecnie objęte
statusem strefy. Kierownik Referatu
Bożena Pozorska

AUTYZM TO NIE CHOROBA !
W tym roku Środowiskowy Dom Samopomocy dołączył do OREW w Gminie Kaliska i w
niebieskich barwach razem maszerował ulicami
Kalisk, odwiedzając różne sklepy i instytucje po
to, by uświadamiać mieszkańców czym jest
autyzm, rozmawiać o trudnym autystycznym
świecie.
Oba ośrodki odwiedziły Bank Spółdzielczy,
aptekę, niektóre sklepy, Urząd Gminy, Policję,
Przedszkole, a następnie udaliśmy się do Nadleśnictwa i do szkoły. To był wspaniały i potrzebny dzień.
I pamiętajmy: Autyzm to nie choroba!!!

Materiały ŚDS Kaliska
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DZIEŃ KOBIET W KALISKACH I W IWICZNIE
8 marca br. obchody międzynarodowego Dnia
Kobiet uświetnił koncert zespołu ARTIS.
Klasyczny repertuar zaprezentowany podczas
koncertu, poprzeplatany był humorystycznymi
opowiadaniami o kobietach.
Krótko przed końcem koncertu Wójt Gminy
Kaliska Sławomir Janicki wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Zbigniewem Szarafinem
wręczyli wszystkim przybyłym Paniom róże. Na
koniec koncertu publiczność nagrodziła zespół
gromkimi brawami.

9 marca w sobotnie popołudnie w świetlicy
wiejskiej w Iwicznie odbyło się spotkanie z
okazji Dnia Kobiet. Panie bardzo miło spędziły
wieczór przy kawie, słodkościach, lampce wina
i wspólnych rozmowach. Dziękujemy wszystkim przybyłym Paniom za udział.
Spotkanie było wskaźnikiem rezultatu zrealizowanego projektu pt. „Zagospodarowanie centrum wsi Iwiczno wraz z modernizacją świetlicy
wiejskiej”.

Materiały i zdjęcia - GOK Kaliska
oraz Fotografia - Krzysztof Banul
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III TURNIEJ WIEDZY O SOŁECTWIE I GMINIE KALISKA
Dnia 13 marca 2019r. odbył się konkurs sprawdzający wiedzę o naszej gminie. Już po raz
trzeci organizacją zmagań zajęły się nauczycielki świetlicy szkolnej.
W tym roku zaszczycili nas swoją obecnością
Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki, Sołtys
Sołectwa Kaliska Kazimierz Głodek,
Przewodniczący Rady Rodziców Dariusz
B e l i n g o r a z Wi c e d y r e k t o r B o g u m i ł a
Wałaszewska.

Nasi goście brali również (po raz pierwszy)
czynny udział w przeprowadzeniu quizu - zadali
oni trzy dodatkowe pytania, dzięki którym troje
uczniów otrzymało nagrody specjalne!
Atrakcyjności konkursowi dodaje fakt, iż od
ubiegłego roku odbywa się on z wykorzystaniem mobilnej aplikacji. Z roku na rok rośnie
również wartość nagród, dzięki czemu turniej
cieszy się coraz większym zainteresowaniem.
Pytania tegorocznego quizu były bardzo różnorodne. Dotyczyły zarówno historii naszej gminy,
wydarzeń bieżących, zabytków, jak i osób mających znaczenie dla naszej "małej ojczyzny".
Było to nie lada wyzwanie dla naszych
uczestników.
Pozycje klas w rankingu zmieniały się po każdym pytaniu, jednak ostateczny wynik wyglądał
następująco:
I miejsce - uczniowie klasy VIIIB (trzykrotni
zwycięzcy!), w składzie: Marta Dembicka,
Mateusz Boba, Jakub Nadolski
II miejsce - uczniowie klasy VIIIA, w składzie:
Oliwia Słomińska, Jakub Koprowski, Damian
Narloch
III miejsce - uczennice klasy IIIB gimnazjum,
w składzie: Nikola Drewczyńska, Weronika
Krause, Julia Kwaśniewska
Dziękujemy za finansowe i rzeczowe wsparcie:
Radzie Rodziców przy ZSP w Kaliskach,

Sołtysowi Sołectwa Kaliska, Urzędowi Gminy
Kaliska i firmie WHITEDRON.
Mamy nadzieję, że tego rodzaju zmagania
przyczynią się do popularyzacji wiedzy na temat
naszej „małej ojczyzny” oraz że konkurs wpisze
się na stałe w działalność pracy świetlicy
szkolnej.
Nauczycielki świetlicy szkolnej
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KALISKIE SŁONECZNIKI 2018
Nagrody Wójta gminy Kaliska „Kaliskie
Słoneczniki” to okazja, aby podziękować wielu
osobom, które w minionym roku lub na przełomie wielu lat wykonywali i wykonują swoją pracę, byli aktywni zawodowo, cieszyli się swoim
pasjami przez co wnosili wiele zmian w otaczającą nas rzeczywistość.
Bez tych osób nasza gmina nie byłaby tak znana w przestrzeni publicznej, społecznej i kulturalnej. Można powiedzieć, że nasi mieszkańcy
tworzą tu i teraz historię naszej gminy.
Przyznając nagrody chcemy to docenić, czego
wyrazem są wyróżnienia i statuetki.
Składam jeszcze raz gorące gratulacje wszystkim wyróżnionym i laureatom statuetek. Wasze
sukcesy to owoce ciężkiej pracy i zaangażowania nie tylko dla dobra własnego, ale i dobra nas
wszystkich.
Z poważaniem
Wójt Gminy Kaliska
Sławomir Janicki
Nagrody i wyróżnienia zostały przyznane w
poniższych kategoriach:
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNOEDUKACYJNA
{ Wyróżnienie - Malwina Sikora i Paweł
Ferens - za utworzenie i prowadzenie drużyny
harcerskiej w Zespole Szkół Publicznych w
Kaliskach.

{Wyróżnienie - Gminny Ośrodek Kultury w
Kaliskach - za prowadzenie Izby Pamięci
Izydora Gulgowskiego w atrakcyjnej formie
oraz promowanie wartości kultury ludowej i
tożsamości regionu.
| NAGRODA - Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w gminie Kaliska - nagrodę Słonecznika 2018 przyznano za wyjątkową aktywność w
dziedzinie społeczno-edukacyjnej, dzięki której
już po raz piąty miało miejsce w Kaliskach
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wspaniałe wydarzenie. Ta impreza, to konkurs
pod nazwą „Top kucharz”, organizowany przez
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w gminie
Kaliska przy udziale Środowiskowego Domu
Samopomocy. Corocznie do wspólnej zabawy
zapraszani są reprezentanci Środowiskowych
Domów Samopomocy, Warsztatów Terapii
Zajęciowej i Domów Pomocy Społecznej z
powiatów starogardzkiego i kościerskiego, a
także młodzież ze Zespołu Szkół Publicznych w
Kaliskach.

D Z I A Ł A L N O Ś Ć K U LT U R A L N O SPORTOWA
{ Wyróżnienie - Jarosław Otta - za poświęcanie czasu i energii, aby aktywizować społeczność gminą. Z inicjatywy naszego laureata wyznaczona została trasa rowerowa „Po obrzeżach
gminy Kaliska”, z której korzystają duzi i mali
miłośnicy „rowerowych harców”.
{ Wyróżnienie - Urszula Zimorska, Marek
Zagórski oraz dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury Mirosława Borucka. W ramach współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kaliskach, organizują nietuzinkowe artystyczne wydarzenia. „Rzeźba ludowa dawniej i dziś” to nazwa pięciodniowego pleneru, na którym spotka-

KALISKIE SŁONECZNIKI 2018
li się utalentowani rzeźbiarze - twórcy ludowi z
Malborka, Gdyni, Czarnej Wody, Rokocina oraz
z gminy Kaliska. Ich dzieła można było podziwiać już w trakcie powstawania. „Kociewskie
inspiracje pędzlem i szpachlą uchwycone” oraz
„Kociewskie tradycje – warsztaty malarstwa
olejnego w plenerze” to z kolei cykl zrealizowanych spotkań dla twórców artystycznych
obrazów. Wydarzenia te nie zaistniałyby, gdyby
nie inicjatywa GOK, który pozyskał na nie środki z Narodowego Centrum Kultury w ramach
programu „Kultura – Interwencje 2018”.

Mistrzostw Polski Juniorów. Te sukcesy sprawiają, że coraz więcej naszych mieszkańców oddaje serce grze w petanque. Laureat reprezentuje
gminę Kaliska w wielu zawodach na terenie
Polski i wykazuje niebywały talent w tej
dziedzinie sportu.
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
{ Wyróżnienie - Mariola Szewczyk-Głuchowska prowadzącą Salon Fryzjerski „Mariola” za
utworzenie w 2018 roku zakładu fryzjerskiego
w nowo wyremontowanym lokalu z nowoczesną aranżacją. Doceniając wytrwałość i zaangażowanie w prowadzoną działalność oraz dziękując za profesjonalizm i promowanie gminy.

{Wyróżnienie - Elwira Kurkowska właścicielka Salonu Fryzjerskiego „Avangarda” - za osiągnięcie inwestycyjnego sukcesu w postaci nowo
wybudowanego i nowoczesnego zakładu. Doceniając indywidualne podejście i kreatywność.

| NAGRODA - Dawid Dadura

- za ponowne zdobycie brązowego medalu

| NAGRODA - Henryk Sarnowski właściciel
firmy Usługi Transportu Leśnego – za konsekwentne rozbudowywanie swojej firmy transportowej specjalizującej się głównie w transporcie
leśnym. Flota samochodowa tego przedsiębiorcy to aktualnie 10 nowoczesnych pojazdów do
przewozu drewna.
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KALISKIE SŁONECZNIKI 2018
wie. Uczestnicy uroczystości ze wzruszeniem
obejrzeli inscenizację ukazującą drogę Polaków
do niepodległości w wykonaniu uczniów szkoły.
Całość Akademii zamknął Polonez Ogińskiego
w wykonaniu orkiestry symfonicznej.
Uroczystość umocniła postawę patriotyczną
dzieci i młodzieży, a dorosłym przysporzyła
wzruszających i niezapomnianych chwil.

INICJATYWA ROKU
{ Wyróżnienie - Grupa Nieformalna „Totalnie
zakręceni” – za połączenie zamiłowania do muzyki, a konkretnie, śpiewu. Za realizację wspólnych działań, zrealizowanie warsztatów pn.
„Śpiewać każdy może” wraz z nauką śpiewu,
emisji głosu i choreografii.

{ Wyróżnienie - Ochotnicza Straż Pożarna w
Kaliskach – za podjętą inicjatywę zbiórki funduszy na zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Strażacy wykazali się prawdziwą wytrwałością i determinacją w dążeniu
do celu, przygotowali niezbędne procedury i
przeprowadzili zbiórkę w sposób profesjonalny,
pozyskując kwotę 120 tys. złotych. Należy też
nadmienić, że honorowo zrzekli się ekwiwalentu strażackiego, a środki te przekazali na zakup
nowego pojazdu.
| NAGRODA - Zespół Szkół Publicznych w
Kaliskach – za zorganizowanie uroczystość z
okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości. Program obchodów obejmował,
m.in. Akademię z udziałem Gdyńskiej Orkiestry
Symfonicznej, wspólne odśpiewanie hymnu narodowego i prezentację wystawy pn. „Ku Niepodległej” z Muzeum Niepodległości w Warsza-
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ŻYCZLIWA DŁOŃ
{ Wyróżnienie - W tej dziedzinie Kapituła
postanowiła nie przyznać wyróżnień.
{ NAGRODA - Leszek Burczyk – za wspieranie
gminy w jej ambicjach rozwojowych, pomoc i
zaangażowanie związane z remontem skrzyżowania Frank-Kaliska oraz budową ścieżek rowerowych Dąbrowa–Piece i Kaliska-Cieciorka.
Przyjaciel dzieci i młodzieży, czego dowiódł
sprawując funkcję nauczyciela i dyrektora szkoły. Był też współinicjatorem zawarcia umowy
partnerskiej Kaliska – Reinfeld. Zarząd Związku
Powiatów Polskich przyznał laureatowi w 2018
roku tytuł Samorządowca 20-lecia oraz honorową statuetkę Związku Powiatów Polskich
"Za szczególny wkład w rozwój lokalny, a także
działalność na płaszczyźnie ogólnopolskiej”.

KALISKIE SŁONECZNIKI 2018

WYRÓŻNIENIE SPECJALNE
|WYRÓŻNIENIE SPECJALNE - Hanka
Dera - za sumienność i gotowość do podejmowania trudnych decyzji. Dzięki Jej rzetelności,
dalekowzroczności i dbałości o finanse gminy,
możliwe jest dzisiaj inwestowanie w ciągły jej
rozwój, zarówno infrastrukturalny, jak i społeczny. Laureatka wyróżnienia poświęciła gminie
ponad 40 lat zawodowej kariery, z czego przez
18 lat, w profesjonalny sposób pełniła trudną i
odpowiedzialną funkcję skarbnika gminy.

SŁONECZNIKI HONOROWE:
|SŁONECZNIK HONOROWY - Czesław
Słomiński - za prowadzenie przez długi czas
działalności gospodarczej, którą zawsze cechował profesjonalizmem i fachowość wykonywanych usług. Wyróżnia się pracowitością i jest
ceniony przez klientów za zaangażowanie. Jego
pracę można podziwiać na wielu budynkach i
kaliskim kościele. Dzisiaj pracuje w firmie
dekarskiej wspólnie z synami, dzieląc się wiedzą
i doświadczeniem z kolejnymi pokoleniami. Z
pewnością nasz przedsiębiorca zasługuje na to,
aby nadać mu tytuł: „rzetelna firma”.

|SŁONECZNIK HONOROWY - Leszek
Baczkowski – za twórczość rzeźbiarską,
promowanie gminy Kaliska i regionu Kociewia.
Uczestnik festynów, plenerów i wystaw. Jest
członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych, a Jego dorobek zaowocował licznymi
osiągnięciami i nagrodami. W początkowym
etapie twórczości rzeźbił głównie prace o tematyce sakralnej, obecnie inspiruje go życie codzienne. Jest także pomysłodawcą i autorem słoneczników, które wręczamy corocznie laureatom słonecznikowych wyróżnień. Nagrodzony
przez Wójta Gminy Słonecznikiem za rok 2011
oraz laureat nagrody Starosty Starogardzkiego
„Kociewski Gryf” za rok 2013.

|SŁONECZNIK HONOROWY - Elżbieta
Pasterska - za wybitne zaangażowanie w działalność społeczną i aktywizowanie mieszkańców. Dla osoby oddanej innym ludziom, dbającą
o tradycje i historyczne wartości. Autorki prac
malarskich, tekstów pisanych i znawczyni kociewskiej gwary i regionalnego dziedzictwa.
„Kociewskie gadki”, wiersze naszej laureatki
zachwycają publiczność podczas różnych
wydarzeń. Warto podkreślić, że już w 2004 roku,
kiedy po raz pierwszy w historii gminy wręczane
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były nagrody Wójta Gminy, laureatka otrzymała
Kaliskiego Słonecznika w dziedzinie „praca
społeczna”. W 2016 roku została także wyróżniona w dziedzinie: „działalność kulturalnosportowa”. Od 2007 roku pełni funkcję przewodniczącej Gminnego Koła Emerytów, a obecnie prezesa Kaliskiego Stowarzyszenia
Seniorów.
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Materiały Promocyjne Urzędu Gminy Kaliska

Fotografia - Julia Janicka Fotografia

WYSTAWA „CZŁOWIEK, MASZYNA, TOŻSAMOŚĆ”
Dnia 29.03.2019r odbyło się otwarcie wystawy pn.:"Człowiek, maszyna, tożsamość".
Wystawa była niepowtarzalną okazją dla młodzieży i osób dorosłych do obejrzenia tych futurystycznych, idących z duchem czasu obrazów.

Następnym tematem jest cykl "Genu sieciowego", tematyka połączeniem układu nerwowego człowieka z elektroniką.

Informacje o wystawie i artyście.
Ariel Kula - artysta freelancer
Wykonujący prace z zakresu malarstwa ściennego na terenie całego kraju oraz Europy.
Ariel Kula specjalizuje się w malarstwie ściennym, artystycznym malowaniu ścian, malowaniu różnego rodzaju obrazów na ścianach, dekorowaniu ścian, mural, artystyczne graffiti 3D
różnie nazywane - fresk oraz tynki dekoracyjne.
Wystawę, którą mieliśmy okazję oglądać w
Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach to rodzaj malarstwa UV. Artystycznego malowania
farbami UV świecącymi w ciemności po oświetleniu ultra fioletem. Farby te świecą w ciemności na skutek promieniowania elektromagnetycznego emitowanego przez lampę ultra fioletową (UV), która jest aktywatorem dla luminoforów.

Cykl obrazów symbolizuje połączenie maszyny i człowieka, symbiozę z maszyną. Temat ten
będzie eksploatowany przez artystę jeszcze
przez najbliższe 2 - 3 lata.

Materiały GOK Kaliska
Fotografia Krzysztof Banul
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DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
„Komeda. Osobiste życie jazzu” Magdaleny
Grzebałkowskiej to kolejna pozycja, o której
rozmawiano przy okazji spotkania DKK.
Bohater biografii – Krzysztof Komeda, właśc.
Krzysztof Trzciński ukazuje się w niej jako postać bardzo subtelna, nieoczywista, wycofana;
człowiek którego pasja i talent prowadzą niestrudzenie do celu, a celem tym zawsze był jazz.

SUKCES
PIOTRA KACZOROWSKIEGO
Dnia 12 marca 2019 roku Piotr Kaczorowski
zmierzył się z najlepszymi uczniami województwa pomorskiego w dziedzinie fizyki. Był to
ostatni, trzeci etap konkursu kuratoryjnego.
Kilka dni niepewności w oczekiwaniu na wynik,
ale już wiemy – nasz uczeń z klasy VIII b, został
finalistą Wojewódzkiego Konkursu z fizyki.
Serdecznie gratulujemy! Jesteśmy dumni z
osiągnięcia Piotra i życzymy mu dalszych sukcesów w kolejnych konkursach.
Nauczyciel fizyki Wioleta Słomińska

Ostatnie środowe popołudnie spędzone z młodymi czytelnikami z Dyskusyjnego Klubu Książki odbyło się pod znakiem naleśnika, rozmawialiśmy bowiem o książce Svena Nordqvista
„Tort urodzinowy”, w której główny bohater –
staruszek Pettson piecze tort naleśnikowy dla
swojego ukochanego kota Findusa.
Zamieszanie w kuchni mieliśmy chyba tak wielkie jak w zagrodzie Pettsona. Okazało się, że
wspólne pichcenie wzbudziło w dzieciach wiele
emocji, ale pani Dominika Fijał dzielnie panowała nad grupą. Materiały GOK Kaliska

AKUMULATOR SPOŁECZNY
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Konkurs skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu województwa pomorskiego; aktywnych grup
mieszkańców, chcących działać na rzecz dobra
wspólnego.
Termin naboru: od 28.03.2019 do 28.04.2019r
dla wniosków o dotacje:
™ Mini-grant do 500 zł na inicjatywę ze sfery
pożytku publicznego,
™ Grant do 5000 zł na projekt ze sfery pożytku
publicznego.
Termin naboru: od 28.03.2019 do 23.05.2019
dla wniosków o dotacje:
™ Grant do 5000 zł na wsparcie rozwoju młodej
organizacji pozarządowej.

MISTRZOSTWO
NADLEŚNICTWA KALISKA
Dnia 09.03.2019 roku odbył się III Turniej
Halowej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Związku Leśników Polskich w RP Regionu
Gdańskiego. W rozgrywkach wzięło udział 9 nadleśnictw: Lipusz, Kwidzyn, Kartuzy, Kaliska,
Strzebielino, Starogard, Kolbudy, Lubichowo
oraz Choczewo. Pierwsze miejsce przypadło
pracownikom Nadleśnictwa Kaliska, którzy po
fazie grupowej kolejno pokonali w ćwierćfinale
Nadleśnictwo Lubichowo 3-1, w półfinale
Nadleśnictwo Starogard 1-0. Po bardzo zaciętej
grze w finale zawodnicy Nadleśnictwa Kaliska
pokonali Nadleśnictwo Lipusz 2-1. Bramki dla
zespołu z Nadleśnictwa Kaliska zdobywali:
Marcin Tomana – 5, Bartosz Skowronowski – 3,
Hubert Ginter – 3, Sławomir Lempkowski – 1,
Łukasz Grzywacz – 1, Marcin Kuliński – 1.
Po zaciętych meczach wręczono pamiątkowe
medale oraz dyplomy. Paweł Muniowski
otrzymał statuetkę dla najlepszego bramkarza
turnieju.
Tekst i foto - Marcin Tomana

IV MEMORIAŁ
JURKA DĘBIŃSKIEGO
Już tradycyjnie spotykamy się w hali Zespołu
Szkół Publicznych w Kaliskach, aby zagrać w
ten wiosenno - zimowy dzień.
Turniej ten rozgrywamy regularnie od sześciu
lat, od czterech jako Memoriał Jurka Dębińskiego, bo nasz główny organizator, po długiej i
ciężkiej chorobie, odszedł do lepszego świata.

DAWID DADURA POWOŁANY
DO KADRY POLSKI JUNIORÓW
VICTORIA KALISKA
ZAPRASZA
VICTORIA KALISKA zaprasza do kibicowania w wiosennej rundzie. Poniżej prezentujemy terminarz spotkań.
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JUBILEUSZE

Jubilat
Wacław Rekowski
91 lat

Z KALENDARZA WÓJTA...
*25.02.2019 - Starogard Gd. - Zapisy notarialne nieodpłatnego przejęcia fragmentu działki
ulicy Okrężnej w Piecach,
*28.02.2019 - Kaliska - Udział w sesji Rady Gminy,
*04.03.2019 - Gdańsk - Udział w spotkaniu informacyjnym w ramach programu „Czyste
Powietrze”,
*05.03.2019 - Kaliska - Spotkanie ze starostą Powiatu Starogardzkiego Kazimierzem Chyłą w
sprawie remontu drogi powiatowej po pracach kanalizacyjnych w Iwicznie,
*06.03.2019 - Gdańsk - Udział w spotkaniu Pomorskiego Forum Rad Seniorów,
*08.03.2019 - Kaliska - Spotkanie z dyrektorem Banku Spółdzielczego (Odział Zblewo)
Tadeuszem Kaliszewskim i członkiem zarządu Banku Dariuszem Denis,
*11.03.2019 - Gdańsk - Spotkanie w RZGW - Polskie Wody w sprawie ustalenia taryf za wodę i
ścieki,
*12.03.2019 - Gdańsk - Udział w rozprawie w Sądzie Gospodarczym dotyczącej uzyskania
opłat za kary umowne od prywatnego przedsiębiorcy,
*14.03.2019 - Kaliska - Spotkanie z dyrektorem ZSP Kaliska w sprawie omówienia założeń do
projektu organizacyjnego szkoły na kolejny rok,
*16.03.2019 - Kaliska - Otwarcie IV Memoriału im. Jurka Dębińskiego gry w boule,
*16.03.2019 - Kaliska - Udział w ostatnim pożegnaniu Śp. Krzysztofa Niewiadomskiego
pracownika ZSP Kaliska,
*19.03.2019 - Kościerzyna - Udział w spotkaniu dot. gospodarki odpadami komunalnymi.
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,

