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IWONIE GRAJEWSKIEJ-MEGGER POWIERZONO OBOWIĄZKI
DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KALISKACH
28 czerwca 2022 roku zostały powierzone
obowiązki Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach Pani Iwonie Grajewskiej –
Megger.
Pani Iwona Grajewska-Megger ukończyła
Wydział Prawa na Uniwersytecie Gdańskim.
Ukończyła również międzynarodowe studia
podyplomowe w
zakresie zarządzania
- Master of Business
Administration
(MBA) oraz szereg
polskich i zagranicznych kursów w
zakresie rynków
kapitałowych i
zarządzania
przedsiębiorstwem.
Posiada wieloletnie
doświadczenie na
stanowiskach dyrektora w uznanych
firmach i instytucjach
w Trójmieście.
Zasiadała w radach
nadzorczych spółek.
Była pomysłodawczynią powołania i pełniła
funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia „Centrum Drewna” w Czarnej Wodzie. Pracowała w
obszarach prywatyzacji, restrukturyzacji i rozwoju regionalnego, pozyskiwała inwestorów
zagranicznych do Polski, prowadząc wyma-

gające negocjacje biznesowe w tym obszarze.
Przez ostatnie trzy lata Pani Iwona GrajewskaMegger zajmowała najpierw stanowisko ds. promocji, a obecnie stanowisko ds. oświaty w Urzędzie Gminy Kaliska. Koordynowała współpracę
z miastem partnerskim Reinfeld, współpracowała z organizacjami pozarządowymi z terenu

Gminy, współorganizowała lokalne imprezy i
uroczystości, co związało ją z tutejszą społecznością i pozwoliło poznać problemy i wyzwania,
z którymi mierzy się Gmina Kaliska i jej
Mieszkańcy.
Sławomir Janicki
Wójt Gminy Kaliska

INWESTYCJE DROGOWE W GMINIE KALISKA
Dnia 3 czerwca w urzędzie Gminy w Kaliskach
została podpisana umowa na utwardzenie dróg
w poszczególnych miejscowościach z płyt
yomb. Zadania te są współfinansowane z budżetu gminy i funduszu sołectw.

Będziemy utwardzać zgodnie z projektem
budżetu odcinki dróg:
- drogi gminnej w miejscowości Czarne,
- drogi w miejscowości Okoninki,
- drogi od Cieciorki do Kazuba,
- drogi w kierunku miejscowości Strych w sołectwie Dąbrowa
- utwardzenie ul. Jeziornej i rozpoczęcie utwardzenia ul. Wrzosowej w miejscowości Studzienice,
- kontynuacja utwardzenia ulicy Łąkowej i
Osiedlowej,
- kontynuacja utwardzenia ulicy Bocznej w kierunku ulicy Zachodniej w miejscowości Kaliska
Wykonawcą prac jest firma F.P.U.H. Michał
Watrak z Łąg Kolonii.
Kwota zadania to ponad 300 tys. złotych.
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Dotacja dla gminy Kaliska
w kwocie 126.090 złotych
Urząd Marszałkowski w Gdańsku dofinansuje
w 50% modernizację dróg dojazdowych do
gruntów rolnych w miejscowości Czarne w gminie Kaliska. Nastąpi kontynuacja budowy drogi
od ułożonych już płyt w kierunku rzeki Wdy.
Łącznie zostanie ułożony odcinek 0,5 km drogi z
płyt yomb.
Środki przeznaczone na dofinansowanie samorządów gminnych na ww. cel pochodzą z należności i opłat rocznych z tytułu wyłączeń gruntów
rolnych i leśnych z produkcji. Opłaty te stanowią
rekompensatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i przeznaczenia ich na cele nierolnicze.

Kolejny etap budowy chodnika
w Cieciorce przy drodze powiatowej
Gmina Kaliska wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Starogardzie Gd. realizuje wspólną
inwestycję poprawiającą bezpieczeństwo w
miejscowości Cieciorka.
Na odcinku kilkudziesięciu metrów powstanie
nowy chodnik pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 2407G w miejscowości Cieciorka.
Wartość zadania to kwota 134.322,24 zł.

Kierownik Referatu Komunalnego
Tomasz Gerigk

TRZY INWESTYCJE W PIECACH W TRAKCIE REALIZACJI
Gmina Kaliska realizuje trzy bardzo ważne
inwestycje w miejscowości Piece na kwotę prawie 4 mln złotych. Dofinansowanie tych inwestycji ze środków zewnętrznych to kwota ponad
2,3 mln złotych.
Na zdjęciach prezentujemy trwającą modernizację byłej świetlicy przy stawie z przeznaczeniem na klub seniora i klub strażaka, utwardzenie ul. Bocznej i rozbiórkę budynku, gdzie powstanie budynek mieszkalny z mieszkaniami
komunalnymi.

Kierownik
Referatu
Komunalnego
Tomasz Gerigk
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XX PIESZY RAJD SZLAKIEM
ŻOŁNIERZY „ŁUPASZKI”

PODZIĘKOWANIA
KOMITETU SPOŁECZNEGO

W Kaliskach rozpoczął się 20. już rajd pieszy
szlakiem żołnierzy V Wileńskiej Brygady Armii
Krajowej. Z okazji jubileuszu imprezy, organizatorzy ufundowali pomnik ku czci partyzantów
od „Łupaszki”. Uczestnicy przez kolejne pięć
dni będą poznawać historię brygady i wykonywać zadania zlecone na terenowych punktach - a
to wszystko z funkcjonariuszami Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego depczącymi im po
piętach.
Bory Tucholskie przez kilka powojennych lat
były jedną z najważniejszych scen antykomunistycznego powstania. Tu sformowała się na
powrót V Wileńska Brygada Armii Krajowej
pod dowództwem majora „Łupaszki” - Zygmunta Szendzielarza. Był to dowód, że polskie
wojsko wbrew komunistycznej propagandzie wciąż istnieje i walczy o wolność.
Mimo że nietutejsi, partyzanci mieli ogromne
wsparcie wśród miejscowych - Kaszubów i
Borowiaków. Jak świadczą zachowane donosy nawet wśród rozbrojonych przez nich milicjantów.
Właśnie w Kaliskach Zdzisław Badocha „Żelazny” rozpoczął swój słynny rajd po komisariatach UB. I to właśnie tam rozpoczął się tu rajd

Zbiórka Publiczna środków parafialnych na
potrzeby Kościoła i Parafii została już podsumowana i całość środków przekazano
ks. Proboszczowi Józefowi Słupskiemu
Komitet Społeczny składa serdeczne podziękowania Wszystkim darczyńcom.
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pieszy śladami partyzantów „Łupaszki”. Już
XX - więc aby uczcić jubileusz, organizatorzy
wybudowali dla żołnierzy V Wileńskiej pomnik. „Żelaznemu" w czasie jego tournee po posterunkach deptali po piętach ubecy, próbujący
rozbić patrol. Dlatego uczestnicy rajdu także
prześladowani są przez grupy pościgowe.

Materiały - www.gdansk.tvp.pl

AKTYWNY CZERWIEC NASZYCH DRUHÓW
W dniu 12 czerwca 2022 roku na stadionie
gminnym w Lubichowie odbyły się Powiatowe
Zawody Sportowo-Pożarnicze dla drużyn MDP
oraz XVI Powiatowe Mistrzostwa Ratownictwa
Medycznego dla drużyn OSP. Drużyna OSP
Kaliska w składzie: dh Dariusz Boba, dh
Tomasz Fijał, dh Jakub Krajnik oraz dh
Sebastian Rusiniak w klasyfikacji generalnej
mistrzostw zajęła II miejsce.
Zadaniem wszystkich drużyn było udzielanie
pierwszej pomocy na trzech scenkach pozorowanych wypadków komunikacyjnych i innych
nagłych zdarzeń. Całej drużynie składamy serdeczne podziękowania za ogrom zaangażowania i poświęcenia wolnego czasu.

W czerwcu w leśnictwie Sowi Dół oddział 77
odbyły się ćwiczenia z taktyki zwalczania pożarów na obszarach leśnych.
Celem ćwiczeń było:
• sprawdzenie punktu czerpania wody pod
względem przydatności do sprawienia stanowiska wodnego z użyciem pojazdów i sprzętu JOP,
• doskonalenie współpracy zastępów JRG Starogard Gdański z jednostkami OSP ,
• doskonalenie umiejętności współdziałania jednostek KSRG,
• zapoznanie z dojazdami pożarowymi, punktem czerpania wody,
• zorganizowanie sprawnego systemu łączności
na miejscu działań oraz zorganizowanie sprawnego systemu dostarczania wody na duże odległość.
Siły i środki biorące udział w ćwiczeniu:
JRG Starogard Gdański, OSP Kaliska, OSP
Piece, OSP Bytonia.
Nad prawidłowym przebiegiem ćwiczeń czuwało Dowództwo Komenda Powiatowa PSP w
Starogardzie Gdański.
Dziękujemy Nadleśnictwu Kaliska za pomoc w
organizacji ćwiczeń.
Jednostkom OSP bardzo dziękujemy za zaangażowanie podczas wspólnych manewrów!
Opracowanie:
mł. asp. Michał
Swobodziński
Zdjęcia: mł.
bryg. Piotr
Wy r z y k o w s k i ,
mł. asp. Michał
Swobodziński
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DZIEŃ RODZINY U RADOSNYCH W CIECIORCE
W czwartek, ostatniego dnia czerwca obchodziliśmy w naszym ośrodku kolejny Dzień
Rodziny. Spotkanie odbyło się we wspaniałej rodzinnej atmosferze w naszej filii w Cieciorce.
Na początku Radośni przed zaproszonymi
gośćmi, licznie zgromadzonymi rodzicami i
opiekunami zaprezentowali piosenki i wiersze o
rodzinie. Na pamiątkę naszego spotkania tradycyjnie rodzice i goście otrzymali upominkitabliczki z sentencją, a także przypinki i magnesy z logo naszego domu. Na spotkaniu nie
zabrakło pysznych ciast przygotowanych przez
rodziców i grillowanych potraw. Był też czas na
wspólne rozmowy i choć pogoda nieco pokrzyżowała nam plany nasze rodzinne spotkanie, w
tak licznym gronie było radosne i sympatyczne.
Dziękujemy wszystkim za obecność i wsparcie,
a całej grupie terapeutów za piękną organizację
Dnia Rodziny. To był piękny dzień!
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RADOŚNI W DZIKIM BRZEGU
Słońce, piękna okolica, przemili gospodarze,
spora dawka nowych ciekawych informacji i
pyszna kiełbaska ze wspólnego ogniska - tego
wszystkiego doświadczyliśmy 6 czerwca w
cudnym miejscu Dziki Brzeg w Młyńsku.
Oprócz tego byliśmy w tipi, strzelaliśmy z łuku
i podziwialiśmy dłubanki, które całkiem niedawno tam powstały.
To był fantastyczny dzień, który zawdzięczamy
świetnej współpracy z Gmina Kaliska.
Dziękujemy za wszystko...i jeszcze się u Was
pojawimy!

„AKCJA AKTYWIZACJA”
Dziś uczestnicy naszych domów mieli możliwość skorzystania z jednodniowych praktyk zawodowych w ramach Dnia Przedsiębiorczości.
Radośni mieli możliwość poznania pracy, jako
pracownik biura, biblioteki, szkółki roślin, dbający o czystość, jako pracownik socjalny oraz
pomoc nauczyciela przedszkola. Do ich obowiązków należało: sprzątanie, opieka nad dziećmi, sadzenie i pielęgnowanie roślin, układanie
książek, pieczętowanie pism, układanie listów i
wiele innych równie ciekawych zadań. Ten
dzień przyniósł wiele nowych doświadczeń,
umiejętności i satysfakcji naszym uczestnikom.
Ponadto Radośni przygotowali z tej okazji
gazetkę. Serdecznie dziękujemy: Zespołowi
Szkół Publicznych w Kaliskach, Gminnej Bibliotece Publicznej w Kaliskach, Gminnemu
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kaliskach,
Urzędowi Gminy w Kaliskach, Szkółce Roślin
Frank – Raj we Franku, Środowiskowemu Domu Samopomocy w Kaliskach – filia w Cieciorce za możliwość utworzenia miejsc pracy dla
uczestników naszego domu.

Materiały ŚDS Kaliska
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KONIEC ROKU SZKOLNEGO W OREW W PIECACH
Z okazji Dnia Dziecka udaliśmy się do pobliskiej miejscowości Młyńsk nad rzeką Wdą, by
odwiedzić Dziki Brzeg. To urokliwe miejsce od
razu wprowadziło nas w stan beztroski i dobrej
zabawy, a otoczenie dziewiczej natury przyprawiło o wilczy apetyt i możliwość przeprowadzenia zabaw na świeżym powietrzu.
Z okazji święta naszych Wychowanków Asia i
Rafał zapewnili nam moc atrakcji. Początkowo
wysłuchaliśmy opowieści o Indianach, jak żyli,
czym się zajmowali, jakimi przedmiotami się
otaczali, gdzie mieszkali - jednym słowem opowiadań nie było końca. Gigantyczne tippi zrobiło na wszystkich ogromne wrażenie.
Nie mogliśmy ominąć atrakcji jaką jest strzelanie z łuku - prawie wszystkim udało się trafiać
w cel. Wspólnie również zasiedliśmy do ogniska! Dowiedzieliśmy się jak wyglądał proces
tworzenia dłubanek - te łodzie trzeba zobaczyć
na własne oczy. Bardzo dziękujemy Gospodarzom za dzień pełen atrakcji! Na pewno jeszcze
do Was wrócimy, bo jedno przedpołudnie to zdecydowanie za mało! Gmina Kaliska pozyskała
kolejne piękne miejsce.

23 czerwca wspólnie ze Szkołą Filialną w
Piecach ZSP Kaliska udaliśmy się na Mszę
Świętą z okazji zakończenia roku szkolnego
20221/2022 do Kościoła w Piecach.
Dziękujemy ks. Bogdanowi za wspólny piknik
po Mszy Św. w pięknym ogrodzie Proboszcza.

24 czerwca oficjalnie pożegnaliśmy rok szkoły
2021/2022. Dziękujemy za obecność w tym
ważnym dniu - Wychowankowie otrzymali
świadectwa, zaświadczenia, dyplomy oraz
drobne upominki. To był bardzo intensywny rok
dla Wychowanków jak i Kadry Ośrodka.
Pamiętajmy, że ciężka praca zawsze owocuje.
Od poniedziałku zaczęliśmy ciekawy turnus
wakacyjny - tak więc jeszcze wiele letnich przygód przed nami. A wszystkim, którzy już rozpoczęli wakacje życzymy bezpiecznych i słonecznych dni!
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Materiały - OREW w gminie Kaliska

„5 LAT JAK JEDEN DZIEŃ...”
5 lat jak jeden dzień - takimi słowami rozpoczęliśmy uroczystość Jubileuszu 5-lecia powstania Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno Wychowawczego w Gminie Kaliska.
Momentów wzruszeń nie było końca - trudno
wyrazić emocje towarzyszące takiej okazji.
Dziękujemy wszystkim za obecność i za uświetnienie tego dnia. Nie możemy uwierzyć, że tyle
wydarzyło się w przeciągu minionych 5 lat. To
miłe, że otaczamy się wspaniałymi osobami,
które zawsze nam kibicują, trzymają kciuki i
dodają słowa otuchy Wychowankom.
Gratulujemy pięknego występu - wypadliście
niesamowicie, a Rodzicom dziękujemy za
wsparcie w przygotowaniach tego wydarzenia na Was zawsze możemy liczyć. A niezastąpiona
kadra jak zwykle stanęła na wysokości zadania.
Powiat starogardzki, Gmina Kaliska, Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Gminie Kaliska - wspaniale móc razem współpracować!

Materiały
OREW w gminie Kaliska
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TRUSKAWKOWY DZIEŃ RODZINY
Tegoroczny Truskawkowy Dzień Rodzinny
był naszym wielkim wspólnym sukcesem !
Dzieci, rodziców i pracowników przedszkola
pod każdym względem! Organizacyjnym, artystycznym, kulinarnym, towarzyskim i integrującym społeczność przedszkolną.

Materiały
Przedszkole Samorząd w Kaliskach

10

FESTYN PARAFIALNY
W PIECACH
W dniu 26.06.2022r. odbył się festyn parafialny
w Piecach. Prezentujemy Państwu fotorelację.

ZAKOŃCZENIE ROKU
SZKOLNEGO W PIECACH
Zakończył się rok szkolny i wszyscy radośnie
wkroczyli w czas upragnionych wakacji. Jednak
dla części uczniów Szkoły Filialnej w Piecach
bywa to czas bardzo wyjątkowy. Tym razem,
tym wyjątkowym zakończeniem roku, było zakończenie dla klasy III c. Od września będą
dumnymi uczniami klasy IV w PSP w Kaliskach
i to właśnie dla nich zabrzmiał w naszej szkole
„ostatni dzwonek”. Po krótkiej części artystycznej i słowach otuchy ze strony Dyrekcji, Wójta,
Rady Rodziców i Sołtysa, pożegnaniu pełnym
wzruszeń…nadszedł czas rozstania.
Spędziliśmy razem mnóstwo wspaniałych i niezapomnianych chwil. Zróbcie teraz śmiało krok
do przodu, odważnie i z uśmiechem podejmijcie
to nowe wyzwanie. Życzymy Wam pomyślnych
wiatrów, niech będą dobre i rozwijające, niech
mocno dmuchają w Wasze życiowe żagle.

Materiały PSP Filia w Piecach
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DZIEŃ OTWARTY - ŚWIETLICA UCZY, BAWI I ZAPRASZA
Jak co roku, tuż przed rozpoczęciem wakacji z
przyjemnością gościmy u siebie dzieci uczęszczające do grup "0", Samorządowego
Przedszkola Publicznego w Kaliskach.
Tegoroczny "Dzień Otwarty Świetlicy" odbył
się pod hasłem: „Wyprawa po piracki skarb”.
Pirat Białobrody ukrył w skrzyni skarb. Aby
móc ją otworzyć dzieci musiały odszukać 5
listów ukrytych w kolorowych butelkach oraz
sprostać wszystkim zadaniom.
Na początku podróży dzieci zostały „pasowane
na pirata”- otrzymały symboliczne odznaki oraz
pirackie opaski.
Pirackie łamigłówki nie stanowiły dla naszych
milusińskich żadnego problemu.
Nie mogło zabraknąć również pirackiej przyśpiewki: „Bum cyk cyk i rata rata, nie ma to jak
los pirata”, którą wspólnie odśpiewaliśmy przemierzając szkolne korytarze.
Tor przeszkód przygotowany przez Białobrodego został pokonany w szybkim tempie, bez najmniejszych problemów.
W obecności dyrektor, Pani Bogumiły
Wałaszewskiej pirat otworzył magiczną skrzynkę, w której znajdował się list gratulacyjny oraz
informacja o zdobytym przez młodych piratów
upominku.
Dziękujemy wszystkim grupom za odwiedziny i
piękne podziękowanie. Ahoj, przygodo.

Materiały
Świetlica szkolna
ZSP Kaliska
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UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W KALISKACH
24.06.2022 r. odbyło się uroczyste zakończenie
roku szkolnego 2021/2022, o godzinie 9.00 dla
klas I-VI , a o 10.30 dla klas VII i VIII.
W uroczystościach uczestniczyli zaproszeni
goście: Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki,
Przewodniczący Rady Gminy Kaliska Zbigniew
Szarafin, Sekretarz Gminy Bożena Jeleniewska,
Starosta Starogardzki 2007-2018, były dyrektor
szkoły i obecny nauczyciel Leszek Burczyk,
Przewodnicząca Rady Rodziców Ewa Czeplina,
dyrektor Bogumiła Wałaszewska, wicedyrektor
Wioleta Słomińska nauczyciele, rodzice oraz
uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w
Kaliskach.

Trzecioklasiści i ósmoklasiści odebrali z rąk
dyrekcji i wychowawców świadectwa, nagrody
oraz dyplomy za wysokie wyniki w nauce i w
sporcie. Część artystyczną dla klas I – VI przygotowały dzieci z klas III oraz V, a klas VII – VIII
Maja Ostrowska i Weronika Dembicka. Słowo
pożegnalne do uczniów klas ósmych wygłosiła
Milena Rybacka z klasy VII a, a w imieniu absolwentów Paulina Morawka z klasy VIII b.
„Weźmy kurs na wakacje, niech poniosą nas
grzbiety fal, pożeglujmy w dal”.
Życzymy wspaniałych wakacji.
Samorząd Uczniowski

Dyrekcja szkoły podczas przemówień, dokonała podsumowania roku szkolnego 2021/2022.
Zaprezentowała najważniejsze osiągnięcia uczniów, zrealizowane projekty zewnętrzne i innowacje pedagogiczne. Głos zabrali również zaproszeni goście.
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Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W czerwcu rozpoczęły się warsztaty "Batiku
Kociewskiego".
Na początku Pani Ania Mierzejewska-Otta
wprowadziła wszystkich uczestników w temat i
przedstawiła krótką prezentację o w/w technice
zdobienia tkanin. Następnie każda grupa otrzymała płótno z rozpoczętym, naszkicowanym
wzorem, który trzeba było dokończyć.
Kolejnym etapem pracy było podgrzewanie
wosku i malowanie nim miejsc na płótnie, które
mają pozostać białe.

II Turniej Szachowy z cyklu Grand Prix Ziemi
Kaliskiej już za nami.
Klasyfikacja po dzisiejszym turnieju:
1. Miejsce - Michał Ringwelski,
2.Miejsce - Tobiasz Miszewski,
3. Miejsce - Szymon Górnowicz.
Gratulujemy!!! Dziękujemy za przybycie i
sportową rywalizację.
Kolejny trzeci turniej odbędzie się 24.09.2022
Zapraszamy.
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14 czerwca nasze uczestniczki zajęć malarskich
spotkały się przy ognisku i w bardzo miłej atmosferze podsumowały kończący się sezon zajęć
malarskich w GOK Kaliska. Przy dźwięku gitary i z wiatrem we włosach, wśród wspaniałej otaczającej przyrody, czas płynął jakby wolniej w
to popołudnie.
Podziękowania dla Państwa Dereszkiewicz za
udostępnienie miejsca do tego spotkania.
Zapraszamy wszystkich uczestników znowu od
września na rozpoczęcie nowego sezonu zajęć w
GOK Kaliska.

18 czerwca odbyła się Czerwcówka w Dąbrowie. Dzieci i dorośli z chęcią uczestniczyli w
grach i konkursach. Przed i po konkursach dzieci
mogły korzystać z malowania buziek i z dmuchanego zamku. Atrakcji tego wieczoru nie brakowało zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych.
Dla wszystkich przybyłych gości Pani sołtys
przygotowała poczęstunek. Zakupiła również
atrakcyjne nagrody dla dzieci i całych rodzin,
które aktywnie brały udział w przygotowanych
konkurencjach.
Materiały GOK Kaliska

SUKCESY KLUBU PETANQUE KALISKA
W czerwcu odbył się turniej dubletów "Bydgoskie Lato" organizowany przez Bydgoski
Klub Petanque. Nasz klub reprezentowały dwa
dublety Roksana Haftka i Lena Kozłowska oraz
Jan Neugebauer i Zbigniew Hennig. Po siedmiorundowym pojedynku wyłoniono najlepszą 3.
Pierwsze miejsce przypadło w udziale zawodnikom z Bornego Sulinowa. Na drugie uplasowali się Jan i Zbigniew. Trzecie uzyskali
zawodnicy z UKS Petanque Subkowy.
Roksana i Lena ostatecznie uplasowały się na 10
miejscu na 12 zespołów.
Całemu podium gratulujemy wyniku.

W weekend 18-19 czerwca nasi zawodnicy brali udział w turniejach organizowanych przez
klub UKS Petanque Subkowy. W pierwszy
dzień udział wzięło 5 naszych klubowiczów
Zenon Kopciowski i Jan Neugebauer, Krystian i
Zbigniew Hennig oraz Jerzy Żalikowski grający
w parze z Mateuszem Gajdzińskim (Białostocki
KP). Najwyżej z naszych klubowiczów uplasował się dublet rodzinny Hennig zajmując 4
miejsce. Na 8 dublet między klubowy Jurka i
Mateusza, natomiast Jan i Zenek ostatecznie
turniej urodzinowy zakończyli na 10 pozycji na
24 dublety.
Następnego dnia w Turnieju o Dębowe Kule
klub reprezentowało czworo zawodników Lena
Kozłowska i Adam Kromka oraz wcześniej
wymienieni Zbigniew i Krystian Hennig. Lena i
Adam z dwoma wygranymi oraz punktem za
pauzę uplasowali się na 16 pozycji. Natomiast
drugi dublet z 5 zwycięstwami stanął na 2
stopniu podium.

fot. za zgodą Z. Hennig
Jak donoszą nasi zawodnicy reprezentacja KS
Petanque Kaliska uzyskała I miejsce w Chojnickich eliminacjach do finałów KMP III Ligi
Petanque.
Nasz klub reprezentowała spora grupa zawodników (11 na 14 z licencją): Jan Neugebauer,
Zenon Kopciowski, Andrzej Włodarczyk,
Andrzej Ostanówka, Lena Kozłowska,
Grzegorz Kozłowski, Roksana Haftka, Jerzy
Żalikowski, Krystian Hennig, Zbigniew Hennig
Paweł Neugebauer.
W chojnickich eliminacjach rywalizowaliśmy z:
Chojnickim Towarzystwem Polsko-Francuskim
(gospodarze), UKS Petanque Subkowy (2 zespoły) i II zespołem z Białostocki Klub Petanque
(pierwszy rywalizuje w I lidze).Gratulujemy!!!
Finały odbędą się w dniach 6/7 sierpnia.

Materiały
Klub Sportowy Petanque Kaliska

15

JUBILEUSZE...

Jubilatka
Halina Beyer
90 lat

Lidia i Jan Wcisło
50 Rocznica Ślubu

Z KALENDARZA WÓJTA...
*01.06.2022 - Kaliska - podpisanie umowy na budowę budynku komunalnego w Piecach.
*01.06.2022 - Kaliska - Udział w Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kaliska.
*02.06.2022 - Gniew - Udział w jubileuszu 30-lecia Związku Gmin Pomorskich.
*03.06.2022 – Kaliska - podpisanie umowy na budowę i remont dróg w gminie Kaliska z firmą
F.P.U.H Michał Watrak z Łęgu.
*04.06.2022 – Kaliska - Wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie jubilatom Danucie
i Jerzemu Świeczkowskim.
*05.06.2022 – Kazub - Udział w rozpoczęciu zawodów wędkarskich dla dzieci i młodzieży
zorganizowanym przez Koło PZW nr 56 w Kaliskach.
*07.06.2022 – Kaliska - Udział w Walnym Zgromadzeniu Wspólników PUK Kaliska Spółka zo.o
*08.06.2022 – Kaliska - Udział w pracach kontrolnych Komisji Rewizyjnej RG Kaliska.
*13.06.2022 – Kaliska - Spotkanie z emerytowanym Nadleśniczym Nadleśnictwa Kaliska i
Kościerzyna P. Krzysztofem Frydlem.
*14.06.2022 – Starogard Gd. - Udział w Zwyczajnym Zgrom.Wspólników ZUOK „Stary Las”.
*15.06.2022 – Piece - Udział w jubileuszu 5-rocznicy powstania OREW w Gminie Kaliska.
*18.06.2022 – Kaliska - Udział wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Kaliska w uroczystym
otwarciu nowej siedziby firmy i 25-lecia jej istnienia „Usług Transportu Leśnego„ Barbary i
Henryka Sarnowskich.
*19.06.2022 – Kaliska - Udział w uroczystości 90 urodzin P.Haliny Beyer z Kalisk.
*22.06.2022 – Piece - Udział w naradzie dotyczącej budowy Klubu Starażaka i Klubu Seniora z
wykonawcą i inspektorem nadzoru.
*24.06.2022 – Kaliska-Piece - Udział w uroczystym zakończeniu roku szkolnego.
*25.06.2022 – Kaliska - Udział w uroczystym odsłonięciu tablicy pamiątkowej pomnik ku czci
partyzantów od „Łupaszki” na pamiątkę 20. rajdu pieszego szlakiem żołnierzy V Wileńskiej
Brygady Armii Krajowej.
*26.06.2022 – Piece - Udział w Festynie Parafialnym w Piecach.
*27.06.2022 – Goglinek - udział w uroczystości przejścia na emeryturę głównej księgowej z ZSP
w Kaliskach p. Bożeny Burczyk.
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