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Bezpłatny Informator Urzędu Gminy Kaliska

BUDOWA ULICY OGRODOWEJ
W dniu 11 lutego wójt gminy Sławomir Janicki
w urzędzie gminy w Kaliskach w obecności
Zbigniewa Szarafina Przewodniczącego Rady
Gminy Kaliska, radnej reprezentującej ulicę
Ogrodową, zastępcy wójta, skarbnika, pracowników urzędu, podpisał umowę na budowę ulicy
Ogrodowej w Kaliskach.
Wartość umowy to kwota 802.136zł. Najniższą
ofertę w trzecim postępowaniu przetargowym
złożyła i realizować prace będzie firma HydroMag Sp.z.o.o Garcz ul. Kartuska 46.

Według umowy prace mają zostać zakończone
do dnia 31 lipca 2020 roku. Nowa nawierzchnia
drogi będzie wykonana z asfaltu wraz z chodnikiem i odwodnieniem. Inwestycja posiada zapewnienie finansowania przez Wojewodę Pomorskiego w kwocie 50%. Na tą okoliczność
Wojewoda Pomorski w ubiegłym roku przekazał pamiątkową tabliczkę z kwotą wsparcia.
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Zapewne zdążyli Państwo zauważyć, że rozpoczęliśmy już budowę ulicy Ogrodowej w
Kaliskach. Na jej wstępnym etapie, po dokonaniu odkrywki sieci wodociągowej oceniliśmy
sprawność zasuw do nieruchomości oraz zasuw
rozdzielczych. Na podstawie tych czynności
podjęliśmy decyzję o wymianie wszystkich zasuw wodociągowych na remontowanym odcinku drogi. W związku z tym występowały okresowe przerwy w dostawie wody.
Mieszkańców ulic sąsiednich prosimy o to,
aby w trakcie prac w miarę możliwości korzystać z alternatywnych dróg dojazdowych.
Za utrudnienia związane z budową drogi przepraszamy. Wykonawca robót deklaruje zakończenie wszystkich prac i oddanie drogi do użytku pod koniec kwietnia 2020 roku.
Zastępca Wójta Gminy Łukasz Kruszyński

APEL O POMOC
Mieszkamy w gminie
Kaliska. Ola, urodziła się
w 35 tygodniu ciąży, po
porodzie otrzymała 10 pkt
w skali Apgar. Byliśmy
bardzo szczęśliwi, ponieważ mieliśmy już trzech
synów w wieku szkolnym.
Nasza radość nie trwała
jednak długo, w II dobie
po porodzie lekarze szpitala rejonowego zauważyli coś niepokojącego i
zamiast wyjść z dzieckiem do domu trafiliśmy
do Kliniki Kardiologii Dziecięcej UCK w
Gdańsku.
U Oli stwierdzono wadę serca w postaci atrezji
zastawki płucnej z ubytkiem przegrody międzykomorowej i kolateralami aortalno - płucnymi.
Jedynym ratunkiem dla córki jest przeprowadzenie operacji serca u Prof. Carottiego w klinice w Rzymie. Koszt operacji to 300.000 Euro.
Jest to dla nas kwota kosmiczna, nie mieszcząca
się w wyobrażeniach. W jednej chwili nasze
szczęście rodzinne rozsypało się jak domek z
kart. Jesteśmy zmuszeni prosić o pomoc w zebraniu środków na pokrycie kosztów operacji
córki. Żyjemy bardzo skromnie, jeden z synów
jest również dzieckiem niepełnosprawnym i także wymaga naszej opieki i wsparcia w swej
chorobie.
Wierzymy, że jest wielu fantastycznych ludzi
wokół, którzy nas wesprą i dodadzą sił do walki
z chorobą córki. Jesteśmy pełni nadziei. Musi
nam się udać! Dziękujemy wszystkim, którzy
nam pomagają. Serdecznie prosimy o pomoc w
zebraniu funduszy na dalsze leczenie
Rodzice Oli
Aleksandry.
Pomoc finansową prosimy kierować na konto:
Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej, ul.Dereniowa 2 lok.6, 02-776 Warszawa
Nr konta na wpłaty złotowe
PL 17 1160 2202 0000 0000 8297 2843
Nr konta na wpłaty w EUR
PL 09 1160 2202 0000 0001 2152 1272
SWIFT BIGBPLPW koniecznie z dopiskiem:
ZC 8681 Aleksandra Dzienniak
1% podatku prosimy przekazać w rozliczeniu
rocznym PIT, w którym należy podać:
KRS 0000266644, a w polu informacji dodatkowych: ZC 8681 Aleksandra Dzienniak

INNOWACYJNY SAMORZĄD
Miło na poinformować, że nasz samorząd został
laureatem w konkursie Innowacyjny Samorząd.
Gmina Kaliska została doceniona za innowacyjne podejście do gospodarki wodno - ściekowej, wprowadzenie w tym projekcie rozwiązań
ekologicznych, własnej farmy fotowoltaicznej,
innowacyjnego nadzorowania, monitorowania
pracy wszystkich elementów i urządzeń oczyszczalni oraz przepompowni lokalnych. Ponadto
rozbudowa oczyszczalni znacząco wpłynie na
ochronę środowiska na terenie całej gminy.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie, gdzie przybyło
ponad 300 samorządowców z całego kraju.
Nagrodę odebrał wójt gminy Sławomir Janicki i
zastępca wójta Łukasz Kruszyński.
Nadesłane projekty samorządów dotyczyły
między innymi komunikacji, transportu, ekologii, pozyskiwania energii, a także edukacji i sfery społecznej.

Patronaty honorowe nad konkursem Innowacyjny Samorząd 2020 objęli: Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerami strategicznymi byli Polski Fundusz Rozwoju i
Budimex.
Serdecznie dziękujemy kapitule za zauważenie
naszego samorządy na tle samorządowej Polski.
Sekretarz Gminy Bożena Jeleniewska
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PRZEBUDOWA PKP
Polskie Linie Kolejowe przymierzają się do
przebudowy linii kolejowej na trasie Tczew Kaliska - Czersk.
Jesteśmy w bieżącym
kontakcie z firmą, która
przygotowuje projekt
przebudowy linii kolejowej przebiegającej przez naszą gminę.
Pierwszym krokiem jak dowiedzieliśmy się
ostatnio będzie modernizacja przejazdu kolejowego w centrum Kalisk, który niezależnie od
ewentualnych środków unijnych zostanie
przebudowany w pierwszej kolejności.
Wójta Gminy Kaliska Sławomir Janicki

Szanowni Czytelnicy!
Z okazji wydania 100-go numeru Kaliskiego
Gońca zapraszamy do udziału w naszym konkursie stałych czytelników. Trzy pierwsze osoby, które do dnia 31.03.2020 roku dostarczą do
sekretariatu urzędu gminy zestaw wszystkich
wydań (KG) otrzymają zestawy upominkowe.

NAJLEPSZA SZKOŁA W POWIECIE
Gratulacje dla Pana Michała Kolińskiego,
mieszkańca i przedsiębiorcy naszej gminy, za
wygranie plebiscytu na najlepszą szkołę nauki
jazdy w powiecie. Rozdanie nagród odbyło się
na gali Mistrzowie Motoryzacji.

ZALECENIA MINISTRA ZDROWIA
W SPRAWIE KORONAWIRUSA

ZMIANA GODZIN PRACY
URZĘDU POCZTOWEGO
Szanowni Państwo informuję, że nasza placówka pocztowa mająca siedzibę w pomieszczeniu Urzędu Gminy w Kaliskach, od 2 marca
2020 roku będzie czynna w poniedziałki od
12.30 do 20.00, a w pozostałe dni od godziny
7.45 do godziny 15.00.
Wiesława Babińska
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Informacja dla osób powracających z północnych Włoch, Chin, Korei Południowej, Iranu,
Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu.

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE W OSP KALISKA
W dniu 15 lutego 2020 roku w sali Domu
Strażaka w Kaliskach odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaliskach. Wśród zaproszonych gości byli między innymi: przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP w Starogardzie Gd. mł. bryg.
Marzena Miszewska, Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Wiesław Wrzesiński, Wójt
Gminy Kaliska Sławomir Janicki, Przewodniczący Rady Gminy Kaliska Zbigniew Szarafin
oraz Sołtys Sołectwa Kaliska Kazimierz Głodek. Zebraniu przewodniczył Prezes OSP Kaliska dh Krzysztof Stoba.

Podczas zebrania przedstawiono sprawozdania
z działalności statutowej i finansowej oraz
przedstawiono plan działalności i plan finansowy na kolejny rok. Na wniosek Komisji Rewizyjnej, Zarządowi OSP udzielono jednogłośnie absolutorium za 2019 rok.

W chwili obecnej w szeregach OSP Kaliska
zrzeszonych jest 77 strażaków (37 członków
czynnych, 9 członków honorowych, 9 członków wspierających oraz 23 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Przy OSP powołana została w 2010roku Jednostka Operacyjno
Techniczna kategorii II. W skład JOT-u wchodzi
trzydziestu w pełni wyszkolonych ratowników
mogących brać bezpośredni udział w akcjach
ratowniczo-gaśniczych.

W 2019 r. OSP Kaliska interweniowała 66 razy.
W tym: w gaszeniu pożarów 21 razy oraz likwidacji miejscowych zagrożeń 45 razy. Odnotowano 5 wyjazdów poza teren gminy. Podczas
zdarzeń udzielono kwalifikowanej pierwszej
pomocy 20 osobom poszkodowanym.
Większe akcje, w których udział brała OSP:
pożar zakładu Iglotex w Skórczu w dniach 2729 maja 2019 roku oraz pożar około 7 hektarów
poszycia lasu sosnowego na terenie leśnictwa
Okoniny gmina Kaliska w dniu 5 kwietnia 2019
roku. Ratownicy OSP Kaliska łącznie podczas
zdarzeń przepracowali 1195 godzin. 26 kwietnia 2019 roku jednostka była inspekcjonowana
przez Zespół Inspekcyjny Komendy Powiatowej PSP. Według sporządzonego podczas kontroli protokołu jednostka zdobyła 96 punktów
na 100 punktów możliwych, tym samym oceniając jednostkę na ocenę bardzo dobrą.
Oprócz działalności ratowniczej OSP prowadzi
na szeroką skalę działalność społeczną. Dużą
wagę przywiązuje się do pracy z młodzieżą.
Strażacy aktywnie uczestniczą w imprezach
okolicznościowych organizowanych na terenie
Gminy Kaliska.
dh Krzysztof Stoba

SOŁECTWO FRANK - DZIĘKUJE
15 lutego odbyła się zabawa karnawałowa
organizowana przez Radę Sołecką Sołectwa
Frank, której dochód został przekazany na konto
Parafii Piece, by wspomóc planowane remonty
w świątyni. Wspólnymi siłami udało nam się
uzbierać kwotę 4.418 zł!!! Jest to spora suma.
Dziękujemy wszystkim za obecność, a w
szczególności dziękujemy sponsorom nagród na
loterię fantową!
Radosław Ciemiński
Sołtys Sołectwa Frank
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KONCERT PN. „DZIECI KWIATY” Z OKAZJI DNIA KOBIET
Dnia 04.03.2020 w Gminnym Ośrodku Kultury
w Kaliskach miał miejsce koncert z okazji
zbliżającego się Dnia Kobiet. Koncert pn. Dzieci Kwiaty połączył działania trzech placówek
naszej Gminy a mianowicie ŚDS Kaliska wraz
ze swoimi podopiecznymi, PSP Kaliska wraz z
uczniami i GOK Kaliska.

Na początku żeby wprowadzić publiczność w
temat koncertu kilka słów o historii Ruchu Dzieci Kwiatów przytoczyła Monika BurdukiewiczMiszewski oraz powitała wszystkich przybyłych gości, Pana Wójta, Pana Przewodniczącego
wraz z małżonkami, Kierownik ŚDS Kaliska
Iwonę Ciemińską, Dyrektor GOK Kaliska Mirosławę Borucką, wszystkich obecnych radnych i
prezesów stowarzyszeń.

Podopieczni ŚDS Kaliska i uczniowie PSP
Kaliska przygotowali 11 utworów o tematyce
romantycznej, śpiewanych specjalnie dla przybyłych pań na sali. Podopieczni ŚDS Kaliska
pod kierunkiem Moniki Miszewskiej zaśpiewali
7 utworów i jeden wspólny z uczniami PSP
Kaliska. Trzy utwory zaśpiewały dzieci z zespołu wokalnego przy PSP Kaliska pod kierunkiem
Katarzyny Eliasz. Dziewczęta z grupy tanecznej
przy PSP Kaliska pod kierunkiem Joanny Linda
zatańczyły układ choreograficzny do utworu
6 "O mnie się nie martw".

Całość koncert prowadził Przemek z grupy
Radosnych.
Po koncercie nastąpiło wręczenie kwiatów przez
Pana Wójta Sławomira Janickiego i Pana Przewodniczącego Rady Gminy Zbigniewa Szarafina. Panowie złożyli też życzenia wszystkim
Paniom. Po odśpiewaniu jednego bisu wszyscy
zostali zaproszeni do fotobudki przygotowanej
specjalnie na tą okazję przez pracowników
Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach.
Każdy miał możliwość zrobienia sobie
śmiesznego zdjęcia w busiku z epoki Dzieci
Kwiatów.
Materiały GOK Kaliska

KOLEJNE PROJEKTY, KOLEJNE DOFINANSOWANIA
Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach po raz
drugi został beneficjentem programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2020 Programu Narodowego Centrum Kultury. Na wnioskowany cel
GOK otrzymał dofinansowanie na przeprowadzenie diagnozy i opracowanie dokumentu w
ramach zadania pn. ”Kultura na skrzydłach
Pegaza”. Kwota dofinansowania to 8.000 zł.
Na liście GOK Kaliska jest na 33 miejscu na 50
pozytywnie rozpatrzonych wniosków w całej
Polsce. W ramach programu złożono 120 wniosków. Wyłoniono 50 beneficjentów, którzy otrzymają dofinansowanie na realizację zadania.
Zgodnie z § 9 ust. 15 Regulaminu Programu,
próg punktowy uprawniający do otrzymania dofinansowania wynosi 75 punktów. Gratulujemy i
dziękujemy za aktywność w poszukiwaniu zewnętrznych środków finansowych.

W związku z realizacją tego zadania dnia 24
lutego 2020 roku odbyło się spotkanie informacyjno – organizacyjne. Udział w spotkaniu wzięli inicjatorzy, pracownicy Gminnego Ośrodka
Kultury w Kaliskach, Pani Beata Pawłowicz animator Stowarzyszenia CAL na zlecenie Narodowego Centrum Kultury oraz Damian Domański
pełniący rolę badacza i eksperta.

Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach złożył
wniosek i otrzymał wsparcie finansowe na na
projekt Kultura ludowa i tradycyjna - Dziedzictwo kulturowe Kociewia „Dycht po naszamu”.
Przyznane środki to kwota 20.000 zł.
Celem programu jest wspieranie zjawisk związanych ze spuścizną kultur tradycyjnych, transformacjami (przekształceniami i przemianami)
poszczególnych elementów oraz współczesnymi kontekstami ich występowania.

Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach złożył
wniosek i otrzymał dotację na zadanie pt. „Książka w terenie i na kółkach” w ramach programu
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2020 - Partnerstwo dla książki.
Kwota pomocy na zakup książek to 13.930 zł.
Materiały GOK Kaliska
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UROZMAICONE ZAJĘCIA W OREW W GMINIE KALISKA
Kolejny miesiąc minął podczas różnorakich
zajęć rozwojowych. Jeżeli hippoterapia to tylko
w Stajnia Koń Polny.

Może nie wszyscy oligofrenopedagodzy lubią
kolorowe farby, ale nasi Wychowankowie owszem. Kreatywność osób niepełnosprawnych
nie zna granic, mimo tego samego szablonu
wszystkie prace są zupełnie inne (co nas niezmiernie cieszy).

Pogoda w końcu pozwoliła nam na długi spacer
po okolicy...
Dzisiaj odwiedził nas Zubi, a jak Zubi to i p.
Magda. Dziękujemy za zajęcia z zakresu dogoterapii, za te grupowe i indywidualne.

Dziękujemy za zaproszenie od grupy Radosnych z ŚDS w Kaliskach na wspólne spędzenie
Dnia Kociewskiego! Było mnóstwo zabaw,
wspólnych rozmów, radości - jak na Radosnych
przystało oraz iście kociewskich przysmaków.
Gościliśmy w Izbie Pamięci Izydora Gulgowskiego w Iwicznie. Integracja dla naszych Wychowanków to jeden z ważniejszych priorytetów, które w miarę możliwości realizujemy w
Ośrodku.
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W naszym Ośrodku prowadzimy również Terapię ręki. Nieprawidłowy przebieg motoryczny
najczęściej wpływa negatywnie na rozwój ręki,
dlatego terapia w tym zakresie opiera się w
głównej mierze na usprawnianiu małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców. Ćwiczenia
dobierane są przez terapeutę indywidualnie
do potrzeb dziecka.
Terapię ręki można
prowadzić indywidualnie lub połączyć z
terapią integracji sensorycznej.
Materiały OREW w gminie Kaliska

INTEGRACJA Z RADOSNYMI Z ŚDS KALISKA
W dniu 7 lutego 2020 roku gościliśmy przedszkolaków z grupy Żabki z przedszkola w Kaliskach. Wspólnie przygotowywaliśmy podkładki
pod kubki metodą decoupage.

Ponadto nasi mali przyjaciele, podzieleni na
dwie grupy mogli zobaczyć pracownie, w których my na co dzień prowadzimy terapię. Tam z
wielkim zaangażowaniem i ciekawością podejmowali się różnych form zajęć. W pracowni haftu i szycia uczyliśmy się przyszywania guzików,
przy użyciu igły szyliśmy filcowe serca, a na
maszynie powstały woreczki. W pracowni stolarskiej szlifowaliśmy papierem ściernym, wbijaliśmy gwoździe i obserwowaliśmy jak zostają
wycięte wcześniej odrysowane zajączki i serca.
Kolejnym przystankiem była pracownia rękodzieła, gdzie poznaliśmy działanie wypalarki,
gdzie wykonaliśmy kartki walentynkowe, gdzie
obsługiwaliśmy maszynę tnąco-wytłaczającą do
papieru. Potem w sali rehabilitacyjnej biegaliśmy na bieżni, podnosiliśmy ciężarki, próbowaliśmy sił w kabinie UGUL. Dla zmęczonych
czekał relaks w fotelu masującym. Ten dzień był
pełen pozytywnych emocji. Taka integracja
wprawiła nas w dobry nastrój na nadchodzący
weekend.

Zwiedzanie Izby Izydora Gulgowskiwgo, zabawy, malowanie toreb z materiału i przygotowanie kartek z wzorami kociewskimi, a także
przygotowywanie kociewskiego poczęstunkuto wszystko działo się podczas Dnia Kociewskiego, który w tym roku obchodziliśmy wspólnie z OREW w gminie Kaliska w Iwicznie, w
Izbie Izydora Gulgowskiego.

Jak co roku, z wielką radością przyjmujemy zaproszenie od Wesołych Świetliczaków Świetlica
szkolna ZSP w Kaliskach na „Walentynkowego
Ptysia”. Właściwie nie wyobrażamy sobie Święta Zakochanych bez tego tradycyjnego już spotkania z Wami. Mieliśmy okazję podziwiać wyjątkowe talenty uczniowskie zarówno te recytatorskie, jak i akrobatyczne.

Mogliśmy sprawdzić swoją wiedzę w quizie
walentynkowym, co jak zwykle budziło dużo
pozytywnych emocji. Ponadto na pięknie udekorowanych stołach czekały na nas upominki
przygotowane przez dzieci oraz kawa i pyszny
tytułowy ptyś. Było miło, słodko i radośnie.
Integracja w takiej atmosferze to jest to, co
lubimy najbardziej. Dziękujemy i do zobaczenia
za rok.
Materiały
Środowiskowy Dom Samopomocy
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DZIEŃ BABCI I DZIADKA W PRZEDSZKOLU W KALISKACH
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Materiały Przedszkole Kaliska

ZAJĘCIA DLA DZIECI „WSZYSTKO Z PAPIERU”
W lutym 2020 roku odbyły się zajęcia dla
dzieci pt.„Wszystko z papieru” w każdej świetlicy wiejskiej w naszej gminie. Dzieci wykonały kolorowe piórka, wiatraczki oraz indiańskie opaski.
Materiały GOK Kaliska
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DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI DOROSŁYCH I DZIECI
12.02.2020 roku odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Tym razem omówione
zostały opowiadania Alice Munro, zebrane w
książce "Drogie życie". Mimo ponurej pogody
za oknem, nastroje były jak najbardziej pozytywne. Powtarzający się motyw podróży pociągiem, skłaniał wręcz do wypożyczenia książki i
zabrania na własną wycieczkę. Dla wszystkich
zainteresowanych, uprzejmie informuję, iż mamy jeden egzemplarz na stanie biblioteki do
wypożyczenia. Zachęcam do czytania, warto!
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Materiały GOK Kaliska

4.03.2020 roku odbyło się Dyskusyjnego Klubu
Książki dla dzieci. Omawialiśmy książkę
„Lądowanie rinowirusów” Wojciecha Faleszko.
Po tym dniu każde dziecko będzie znało różnicę
między wirusami a leukocytami - wiedzę utrwaliliśmy w przyjemny sposób - zagraliśmy w grę
"Było sobie życie". Jeśli ktokolwiek myśli, że
dzieci grają tylko na komórkach lub komputerach, to wczorajsze spotkanie było żywym dowodem, iż tak nie jest. Dzieci z niechęcią odrywały się od planszówki, by iść do domu - a gra
toczyła się aż do 19-stej.

Materiały GOK Kaliska

SUKCESY VICTORII KALISKA
I miejsce Victorii Kaliska Rocznika 2010 na
Ogólnopolskim KP Starogard Cup.
Najlepszym zawodnikiem turnieju został Patryk
Piotrzkowski.
Faza grupowa
Victoria Kaliska 0:0 Rodło Kwidzyn
Vi c t o r i a K a l i s k a 1 : 0 Ż u r i O l s z t y n
Victoria Kaliska 4:1 Keramzyt Szprudowo
Victoria Kaliska 1:0 KP Starogard Gd.
Półfinał
Victoria Kaliska 6:0 Olimpia Elbląg
Finał
Vi c t o r i a K a l i s k a 1 : 0 K P S t a r o g a r d
Skład Victorii Kaliska: Czarek Odejewski,
Damian Kotlenga, Nikodem Kłos, Michał
Liczywek, Patryk Piotrzkowski, Mariusz
Janikowski, Marko Głuchowski.
Dziękuję Gminie Kaliska za sfinansowanie
transportu na Turniej, a Rodzicom za doping.

I miejsce rocznika 2010 na Turnieju Halowym
o Puchar Wójta Gminy Zblewo.
Kolejny sukces młodych piłkarzyków Victorii
Kaliska.
W Turnieju wzięło udział 6 drużyn. Wystawiliśmy 2 ekipy. Zajęliśmy I i IV miejsce. Graliśmy systemem każdy z każdym. Oprócz nas wystąpił Meteor Pinczyn, Wietcisa Skarszewy i
dwie ekipy Wierzycy Stara Kiszewa. Każdy
otrzymał pamiątkowy medal.
Wystąpiliśmy w składzie: Nikodem Kłos,
Mariusz Janikowski, Marko Głuchowski, Patryk
Piotrzkowski, Damian Kotlenga, Oskar
Gumiński, Czarek Odejewski, Miłosz Cherek,
Kuba Barzowski, Oliwier Kamiński, Max
Skrzypczak, Michał Liczywek.

Adrian
Prabucki
Adrian
Prabucki
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DZIĘKUJEMY NASZEJ
REPREZENTACJI
Na Hali Grubby odbył się Ogólnopolski Turniej
Piłki Siatkowej Pracowników Samorządowych
z okazji 100. Rocznicy Powrotu Starogardu do
Państwa Polskiego. Zawodnicy rywalizowali o
Puchar Prezydenta Miasta Starogard Gdański i
Wójta Gminy Starogard Gdański.
Na parkiecie spotkały się reprezentacje następujących samorządów: Starogard Gdański,
Choczewo I, Choczewo II, Tczew, Toruń, Stara
Kiszewa, Kaliska, Reda.
Emocji nie brakowało ani przez chwilę. Wysoki
poziom przygotowań zawodników pozwolił na
rozegranie meczów na zawodowym poziomie.
Wyniki przedstawiają się następująco:
I miejsce - Starogard Gdański, II - Reda, III Choczewo gr. 1, IV - Tczew, V - Choczewo gr. 2,
VI - Toruń, VII - Kaliska, VIII - Stara Kiszewa.
Najlepszy Rozgrywający- Mariusz Tołkaniuk
MVP Turnieju - Łukasz Cejrowski
Materiały - OSiR Starogard Gd.
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„JESTEM Z KOCIEWIA”
Dnia 07.02.2020 r. w naszej Bibliotece odbyło
się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt.
„Jestem z Kociewia” oraz rozdanie nagród i dyplomów. Głównym celem konkursu było rozwijanie zainteresowań kulturą, tradycjami i innymi
walorami naszego regionu jakim jest Kociewie.
Oto laureaci:
I miejsce – Marcelina Staniszewska
II miejsce – Katarzyna Frost
III miejsce – Krzysztof Ałanowski
Pozostali uczestnicy również otrzymali dyplomy i drobne upominki. Wszystkim dziękujemy
za wspaniały odzew.
Materiały
GOK
Kaliska

ZAPRASZAMY
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JUBILEUSZE

Jubilatka Helena Schmidt
94 lata

60 Rocznica Ślubu
Heleny i Wacława Rekowskich
Jubilat Alfons Ossowski
92 lata

50 Rocznica Ślubu
Barbary i Kazimierza Szarmach
Z KALENDARZA WÓJTA...
*30.01.2020 - Gdańsk - Wspólne z zastępcą wójta Łukaszem Kruszyńskim spotkanie z
Prezesem WFOŚiGW na temat możliwości dofinansowania inwestycji wodno-kanalizacyjnych
w latach następnych na terenie gminy,
*30.01.2020 - Starogard Gd. - Spotkanie podsumowujące 2019 rok z samorządowcami
województwa pomorskiego przygotowane przez Zarząd Powiatu Starogardzkiego i Urząd
Marszałkowski w Gdańsku,
*04.02.2020 - Rokocin - Udział w szkoleniu zorganizowanym przez SKB Związek
Pracodawców na temat zapobiegania cyberatakom na serwery instytucji, w tym samorządów,
*07.02.2020 - Kaliska - Spotkanie z inwestorem w sprawie zagospodarowania terenu w
sołectwie Czarne,
*10.02.2020 - Kaliska - Zebranie sołectwa Frank,
*12.02.2020 - Kaliska - Udział w dyskusji publicznej na temat zmian w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Czarne,
*13.02.2020 - Starogard Gd. - Spotkanie z wójtem gminy Starogard Gd.,
*14.02.2020 - Piece - Spotkanie z projektantami w sprawie zmiany sposobu użytkowania
zakupionej świetlicy na miejsce spotkań seniorów „Senior+”,
*17.02.2020 - Kaliska - Udział w jubileuszu 94 urodzin Pani Heleny Schmidt,
*18.02.2020 - Skórcz - Udział w Zarządzie Powiatowych Ochotniczych Straży Pożarnych,
*26.02.2020 - Warszawa - Udział w Gali „Innowacyjny Samorząd”.
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,

