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Ach te „Złote Gody”
W minionych dwóch miesiącach „Złote Gody” 50-lecia poŜycia małŜeńskiego obchodziły
następujące pary wciąŜ pięknie zakochanych:

W tym numerze:

Artykuł w środku

2

Państwo Helena i Władysław Piankowscy z Franku
Państwo Gertruda i Franciszek Lipscy z Dąbrowy

Z kalendarza Sołtysa 3
Zebrania wiejskie w
obiektywie

4-5

O „Kaliskich Słonecznikach”

6

„Cała Polska czyta
dzieciom”

7

RóŜności

8-9

Państwo Lidia i Henryk Osowiccy z Pieców
Z tej okazji Kierownik USC, Wójt Gminy Kaliska oraz pracownik USC dekorowali Złotych
Jubilatów medalami przyznawanymi przez Prezydenta RP „Za Długoletnie PoŜycie MałŜeńskie”
oraz wręczono symboliczne upominki wraz z kwiatami.
Szanownym Jubilatom z okazji Ich święta Ŝyczymy wszelkiej pomyślności, spokoju i zdrowia na
dalsze wspólne lata oraz pociechy z dzieci i wnuków.
P. Bławat

Kilka słów od Wójta...
Witam w kolejnym numerze Kaliskiego
Gońca . Po wyborach do Rady Gminy i
wyborach wójtowych odbyły się równieŜ wybory Sołtysów i Członków Rad Sołeckich.
Gratuluję nowym-starym Sołtysom, gratuluje tym Sołtysom którzy zostali wybrani po
raz pierwszy, oraz gratuluje Członkom
Rad Sołeckich. śyczę owocnej pracy na
rzecz swoich sołectw i satysfakcji ze społecznego trudu jakim bez wątpienia jest ta
działalność.

Frekwencja na zebraniach, tym razem
była duŜa. Pewnie to za sprawą wyborów,
ale cieszę się kiedy sala jest pełna a dyskusja oŜywiona i konstruktywna. Na tych
zebraniach rozmawialiśmy równieŜ o innych waŜnych dla nas sprawach. Zdawałem relacje z sytuacji w naszym Ośrodku
Zdrowia , informowałem o podjętych działaniach „naprawczych” . Wspólnie z Komisją Społeczną Rady Gminy, kierowaną przez Panią Barbarę śmudaTrzebiatowską i oczywiście z

„Medpharmą” Starogard, która wykonuje
u nas usługi zdrowotne ,poszukujemy moŜliwych rozwiązań trudności jakie tam występują. Zdajemy sobie sprawę Ŝe w całej
polskiej słuŜbie zdrowia występuje kryzys
ale po to jest Samorząd Lokalny aby lokalnie rozwiązywał swoje problemy.
Na zebraniach Wiejskich rozmawialiśmy teŜ o ewentualnym powołaniu u nas
StraŜy Gminnej. Były by to dwie osoby
nadzorowane przez Radę Gminy i Wójta
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C.d. Wójtowego okienka
pilnujące naszego porządku .Posiadały by
uprawnienia do kontrolowania kierowców ,
prędkości pojazdów , upominania i w ostateczności nakładania mandatów. U naszych
są sąsiadów, w Starej Kiszewie, od trzech lat
działa StraŜ Gminna i z Ich doświadczeń
będziemy korzystać. Decyzję ostateczną o
powołaniu lub nie tej StraŜy podejmie Rada
Gminy – bo to Jej kompetencja. Na zebraniach glosowaliśmy opinie na ten temat i były
one bardzo róŜne. Od tylko jednego głosu za
w Piecach i Iwicznie do zdecydowanej większości w Dąbrowie , Cieciorce i Studzienicach.
Z początkiem roku odbyło się spotkanie
wszystkich Radnych z nami Urzędnikami,
na wspólnym posiedzeniu wszystkich Komisji
Rady Gminy. Przedmiotem spotkania była

prezentacja zadani jakie czekają Nas Samorządowców do wykonania w nadchodzącej
kadencji 2006-2010 a nawet dalej-do roku
2013. Powstał z tego bardzo ambitny plan
pracy dla Nas u Urzędzie i dla Państwa
Radnych w Radzie Gminy i jej Komisjach.
Całość zadań podzielono na około 40 róŜnych tytułów- projektów . W jednym z najbliŜszych Gońców przedstawimy to zestawienie.
Na terenie Naszej Gminy, w szkole w
Kaliskach grała teŜ w tym roku „Orkiestra
Świątecznej Pomocy” i to grała bardzo ładnie i skutecznie. Było sympatycznie, rodzinnie , radośnie i w ogóle kto nie był niech
Ŝałuje. Wszystkim uczestnikom i organizatorom serdecznie dziękuję a w szczególności

Dyrygentom Pani Ani Szarafin i Pani
Dorocie Zakościelnej- Jekiełek.
W styczniu teŜ rozdaliśmy Kaliskie
Słoneczniki. WyróŜnienia dla tych z
pośród nas którzy szczególnie przyczynili
się w minionym 2006 roku do rozwoju i
promocji gminy. Wszystkim Serdecznie
jeszcze raz gratuluje i DZIĘKUJĘ.
Pozdrawiam Was wszystkich czytelników Kaliskiego Gońca, a za waszym
pośrednictwem wszystkich mieszkań i
naszych Gości. Trzymajcie się dzielnie,
wiosna juŜ blisko.
Do zobaczenia.
Wasz Wójt Antoni

Koledze Krzysztofowi Bartkowskiemu oraz rodzinie
wyrazy głębokiego i szczerego współczucia z powodu
śmierci

OJCA
składają koleŜanki i koledzy z UG Kaliska

Z kalendarza Sołtysa
W styczniu:
TuŜ przed lutowymi wyborami 26.01.2007 r. Sołtysów w UG Kaliska spotkali się po raz juŜ ostatni
w takim składzie- Sołtysi z kadencji 2003-2007oraz
przedstawiciele samorządu gminnego w osobach
Wójta Gminy, Sekretarz Gminy oraz pracowników.
Na spotkaniu tym przedstawiono m.in. informację
na temat wykonania budŜetu gminy w 2006 roku
oraz planach na bieŜący rok (pod względem inwestycji i zadań gospodarczych). Podsumowano zadania wykonywane w poszczególnych sołectwach w

minionym roku
oraz przedstawiono
działania związane z
Programem Odnowy Wsi na lata 2007-2010. Sołtysi przedstawili informacje z swoich działań oraz refleksji na temat mijającej
kadencji 2003-2007. Celem spotkania było równieŜ
ustalenie tegorocznego harmonogramu sprawozdawczo-wyborczych zebrań wiejskich.
P. Bławat
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W lutym:
Podczas zebrań wiejskich...
W kolejne dwa weekendy tj. 17-18.02.2007
oraz 23-24.02.2007 r. na terenie naszej gminy
odbyły się zdawczo-wyborcze zebrania wiejskie. Pracownicy Urzędu Gminy w pierwszej
kolejności odwiedzili następujące Sołectwa:
Dąbrowa, Cieciorka, Kaliska i Piece, a następnie Czarne, Iwiczno, Studzienice oraz Bartel
Wielki. Zebrania te miały charakter podsumowujący ubiegły rok pod względem działalności Urzędu Gminy na rzecz mieszkańców
(na te okazję przygotowano prezentację multimedialną, referowaną przez poszczególnych
pracowników UG) oraz działania Sołtysów z
mijającej kadencji. Podczas kaŜdego spotkania uczestnicy wybierali spośród swoich
mieszkańców nowych członków Rad Sołeckich oraz Sołtysów.

W wyniku tajnych wyborów na nową kadencję 2007-2011
bezpośrednimi reprezentami swoich sołectw pozostali:
Pani Jadwiga Koprowska- Sołtys Sołectwa Cieciorka;
Pan Benedykt Kozłowski- Sołtys Sołectwa Dąbrowa;
Pan Medard Górnowicz - Sołtys Sołectwa Kaliska;
Pan Marek Romanów
- Sołtys Sołectwa Piece;
Pani Hanna Zielińska
- Sołtys Sołectwa Czarne;
Pani GraŜyna Dera
- Sołtys Sołectwa Bartel Wlk.;
Pan Franciszek Szandrach– Sołtys Sołectwa Iwiczno;
Pan Andrzej Grefka
- Sołtys Sołectwa Studzienice.
W nową kadencję po raz pierwszy wkraczają Sołtysi Sołectw
Piece i Iwiczno. Pozostali Sołtysi na swoim koncie posiadają
juŜ kilku letnie doświadczenia, a o tym jak sobie radzą zdecydowali wyborcy powierzając im swoje zaufanie i oddany głos.
P. Bławat

W skład Rad Sołeckich w wyniku wyborów weszli:
Sołectwo Cieciorka:
- Pani Regina Grzonkowska
- Pani BoŜena Plata
- Pani Teresa Gebauer
- Pani Helena Meca
- Pan Zygmunt Słomiński

Sołectwo Dąbrowa:
- Pani Sylwia Gołuńska
- Pani Danuta Borzyszkowska
- Pani Ludwika Weber
- Pani ElŜbieta Chylińska
- Pan Andrzej Dębiński
- Pan Bogusław Tuszkowski

Sołectwo Kaliska:
- Pan Jarosław Otta
- Pan Edmund Gibas
- Pan Marek Pryba
- Pan Jan Fehm

Sołectwo Piece:
- Pani Janina Mucha
- Pani Szczepańska
- Pani Zofia Czarnowska
- Pan Jan Giełdon

- Pan Stanisław Byzon
- Pan Andrzej Grzywacz

Sołectwo Czarne:
- Pani Małgorzata Gutkowska
- Pani ElŜbieta Rekowska
- Pani Magdalena Słomka
- Pani Wioletta Gołuńska
- Pan Eugeniusz Gołuński

Sołectwo Bartel Wlk.:
-Pani Anna Skowronowska
- Pani Małgorzata Bendyk
- Pani Katarzyna Osowicka
- Pan Jarosław Czeplina

Sołectwo Iwiczno:
- Pani Irena Kołodziejczyk
- Pan Jacek Damps
- Pan Wojciech Gołuński
- Pan Zbigniew Stopa
- Pan Zenon Gołuński

Sołectwo Studzienice:
- Pan Adam Górnowicz
- Pan Marian Kujawski
- Pan Eugeniusz Olszewski
- Pan Roman Walkowski
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Kilka słów o „Kaliskich Słonecznikach”
JuŜ po raz trzeci ( w sobotę 20 stycznia) wręczono KALISKIE SŁONECZNIKI. Są to Honorowe Nagrody Wójta
Gminy, przyznane w pięciu dziedzinach
dotyczących Ŝycia społecznego: pracy
społecznej, edukacji, kultury, sportu
i przedsiębiorczości. Tegoroczna uroczystość odbyła się w sali widowiskowej
Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach . Celem przyznania nagrody jest
uhonorowanie sportowców, działaczy
społecznych, przedsiębiorców, wychowawców, nauczycieli, twórców kultury,
instytucji, organizacji oraz grup nieformalnych, które w sposób szczególny
przyczyniają się do rozwoju i promocji
Gminy Kaliska. Do 10 grudnia 2006 roku gminne zakłady pracy, grupy nieformalne oraz osoby prywatne wnioskowały o przyznanie nagrody. Spośród tych
propozycji „Słonecznikowa Kapituła”
składająca się z osób, które w poprzednich latach otrzymały „Słonecznika” lub
zostały do niego nominowane, wyłoniła
3 kandydatów oraz przyznała Nagrodę
w kaŜdej z pięciu dziedzin. W tym roku
po raz pierwszy przyznano „Super Słonecznika”, dla laureata Pana Kazimierza
Kajuta za całokształt pracy oraz tworzenie marki gminy Kaliska. Tegoroczną
galę prowadzili Danuta Guzinska – Zaremba (dyrektor GOK), GraŜyna śytkowiak (Sekretarz Gminy) oraz Antonii
Cywiński (Wójt Gminy). Po oficjalnym
otwarciu imprezy oraz po krótkim omówieniu zasad przyznawania Nagród, konferansjerzy przystąpili do odczytywania
nominacji, jednak w tym roku członkowie „Słonecznikowej Kapituły” odczytali
laureata „Kaliskiego Słonecznika” w kaŜdej dziedzinie. Po zakończeniu części
oficjalnej wysłuchano koncertu muzyki
powaŜnej pod batutą Janusza Beyera
oraz Państwa Mazur. Na zakończenie
Wójt Gminy zachęcił do wspólnego zaśpiewania piosenki, której słowa napisała
Pani GraŜyna Cieplińska. Całość zakończyła się uroczystym bankietem.
K. Kowalczyk

LISTA LAUREATÓW I NOMINOWANYCH –
KALISKIE SŁONECZNIKI 2006

W dziedzinie pracy społecznej:
1. „DZIECKO MIŁOŚCI”
2. Zofia Machnikowska
3. Barbara śmuda-Trzebiatowska

W dziedzinie kultury:
1. DANIELA EBERTOWSKA
2. Alicja Jutrzenka - Trzebiatowska
3. ks. Józef Słupski

W dziedzinie edukacji:
1. Leszek Burczyk
2. ZOFIA HAFTKA
3. Ewa Węsierska

W dziedzinie sportu:
1. ZENON HARTUNA
2. Kazimierz Liczywek
3. Tadeusz Skórczewski

W dziedzinie przedsiębiorczości:
1. „FRANK-RAJ” WANDA I HUBERT KOPCIOWSCY
2. Masarnia Kaliska
3. Ryszard Kupka
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„Cała Polska czyta dzieciom”
Od miesiąca listopada 2006
roku w Samorządowym Przedszkolu
Publicznym w Kaliskach trwa akcja
„Cała Polska Czyta Dzieciom”.
Działalność ta została poprzedzona
wizytą dzieci w szkolnej bibliotece w Kaliskach.
Na zajęciach bibliotecznych prowadzonych przez
Panią Sylwię Pasterską moi 6-letni wychowankowie dowiedzieli się, jak naleŜy dbać o ksiąŜki oraz
poznały znaczenie niektórych waŜniejszych pojęć
związanych z czytelnictwem. W świat baśni, bajek
i opowiadań zaczęły wprowadzać dzieci wychowawczynie, które w swoich grupach czytają dzieciom 20 minut dziennie, codziennie. Aby uatrakcyjnić naszym wychowankom zajęcia kształtujące
potrzebę codziennego kontaktu z kulturą literacką
zaczęłam organizować – „Spotkania czytelnicze”.
Odbywają się one w kaŜdy czwartek tygodnia o
godzinie 11.00 i biorą w nich udział wszystkie
dzieci z naszej placówki , począwszy od 3-latków ,
po 6 i 7-latków . Do dnia 21.XII.2006r. dzieciom
czytały nauczycielki przedszkola , staŜystka oraz
Dyrektor Katarzyna Pettka. Wszyscy czytający
wpisują się do „Księgi czytających”, którą załoŜyłam z myślą upamiętnienia tych, jakŜe poŜytecznych dla naszych wychowanków spotkań. W celu
rozszerzenia akcji czytania na środowisko lokalne
zwróciłam się z prośbą do naszego Wójta Antoniego Cywińskiego, aby osobiście wziął udział w
kampanii oraz wyraził zgodę na czytanie dzieciom
przez pracowników Urzędu Gminy Kaliska.
W tym miejscu składam serdeczne podziękowania
Wójtowi Antoniemu Cywińskiemu za Ŝyczliwe
poparcie mojej inicjatywy i okazaną pomoc w
sprawach organizacyjnych dotyczących uczestnictwa pracowników Urzędu Gminy w czwartkowych
„Spotkaniach czytelniczych”. Wszystkich czytających w naszym przedszkolu gości odsyłam do galerii zdjęć. Jednocześnie informuję, Ŝe te fotografie
znajdują się w „Księdze czytających”, gdzie dokonywaliście Państwo swoich wpisów niejednokrotnie z pięknymi przesłaniami i gratulacjami. Dziękuję takŜe rodzicom moich wychowanków z grupy
„0”B, którzy po przeprowadzonym zebraniu dotyczącym „Znaczenia ksiąŜki w wieku przedszkolnym”, wzbogacili naszą przedszkolną bibliotekę o
literaturę dla dzieci. Dzięki temu wsparciu przybyły nam -32 ksiąŜeczki. Oprócz tego pani Jadwiga
Mosińska ofiarowała półkę na ksiąŜki, która bar-

dzo się nam przydała, za co równieŜ serdecznie dziękuję. Liczę na to, Ŝe nasza współpraca z rodzicami w
ramach programu „Cała Polska Czyta Dzieciom”
przez najbliŜsze miesiące będzie układała się tak pomyślnie, jak dotychczas. Mam tu takŜe na względzie
„Czytanie Weekendowe”, z którego wspaniale wywiązują się rodzice (dziadkowie) dzieci dwóch grup zerowych. Dowodem na to,iŜ czytacie Państwo swoim pociechom są rysunki wykonane przez dzieci związane z
wysłuchaną treścią. W kaŜdy poniedziałek, ja wraz z
Panią Justyną Kalinowską z ogromną przyjemnością
prowadzimy z dziećmi rozmowę na temat tych domowych prac , a takŜe losów bohaterów, jakich one dotyczą . Następnie rysunki te trafiają do indywidualnych
teczek dzieci, które na dzień dzisiejszy zawierają juŜ
sporo takich ciekawych i starannych prac. Miłym dowodem zaangaŜowania rodziców w prowadzoną akcję
są teŜ ich prace plastyczne na temat ulubionej bajki lub
wiersza swojego dziecka. Organizując to przedsięwzięcie nie sądziłam , Ŝe otrzymamy aŜ tyle, wręcz artystycznie wykonanych rysunków. Nasza przedszkolna
szatnia zawiera teraz oprócz wytworów dziecięcych
wystawę prac rodziców, a takŜe dziadków. Myślę, Ŝe
czytanie w domach rodzinnych naszych wychowanków
będzie miało charakter ciągły i mimo swych rozlicznych obowiązków znajdziecie Państwo 20 minut kaŜdego dnia na to, aby rozbudzać w swych pociechach
ciekawość poznawczą świata poprzez głośne czytanie.
Niewątpliwie teŜ, ten kontakt z dzieckiem spowoduje
wzmocnienie więzi miedzy rodzicami, a dziećmi, jak
równieŜ będzie alternatywą dla telewizji.
GraŜyna Cieplińska
Lider Programu „Cała Polska czyta dzieciom”
w Przedszkolu w Kaliskach
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Karnawałowe „szaleństwa” najmłodszych
W kaliskim Samorządowym Publicznym Przedszkolu ciągle coś pozytywnego się dzieje. Wczoraj Wójt Gminy Kaliska czytał dzieciakom
bajki, a dzisiaj tj. 12.02.2007 r. małe pociechy w towarzystwie swoich
opiekunów i rodziców tańczyły walczyki i poleczki na wielkim balu
przebierańców:) Jak kaŜdego roku o tym czasie główna sala przedszkola wypełniona była księŜniczkami, zwierzakami, postaciami z bajek
i idolami. KaŜdy chciał być i był oryginalny i ... kolorowy podczas tego
balu. Zabawy i radości było po same pachy ale tak jest zawsze, bo są
teŜ osoby które o to dbają i z sercem przygotowują.
P. Bławat

Na balu przebierańców w G.O.K.
W tak zwanego powszechnie „śledzika” w Gminnym Ośrodku
Kultury w Kaliskach na sali widowiskowej odbył się wielki „Bal
Przebierańców” dla wszystkich dzieci, które lubią tańczyć i się wesoło bawić. Do trwającej około dwie godzinny zabawy włączyli się rodzice, opiekunowie oraz dobre duchy z kaliskiego GOK-u, które
dbają o to aby dzieciom w ferie nie zabrakło pomysłów na spędzenie
wolnego czasu.
P. Bławat

„Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”
W niedzielę 14.01.2007 r. cała Polska uczestniczyła w wielkiej zbiórce
pieniędzy, która stała się w naszym kraju juŜ pewną tradycją. Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy po raz piętnasty miała swój finał. W akcję tę angaŜowali się
moŜna powiedzieć, Ŝe prawie wszyscy. Począwszy od organizatorów po darczyńców i uczestników tym bardziej, Ŝe celem jest pomoc chorym dzieciom w
ich trudach związanych z chorobą. Akcja ta jest na tyle juŜ popularna, Ŝe zbiórki
prowadzone są zarówno w miastach jak i na wsi.
W Kaliskach Sztab Organizacyjny XV Finału WOŚP działał przy Zespole Szkół Publicznych. Impreza rozpoczęła się o godzinie 14.00 i trwała aŜ do
20.00. W kaŜdym zakamarku szkoły coś się działo. Na Sali gimnastycznej
uczniowie róŜnych klas prezentowali takŜe z wykorzystaniem gwary kociewskiej
róŜne scenki rodzajowe oraz wykazywali się talentem wokalno- tanecznomuzycznym. Temu wszystkiemu towarzyszyły imprezy zorganizowane w klasach
na parterze oraz piętrze budynku. Organizatorzy przygotowali dla swoich gości
między innymi wystawę szopek boŜonarodzeniowych oraz aniołów, cukierkową
loterię fantową, ekspozycję „pomocy wychowawczych stosowanych onegdaj”,
zajęcia przy komputerze oraz kiermasz ksiązki (tzw. Antykwariat). Swoimi zapachami przyciągały kawiarenka „Małych serduszek”, ciepły- świetlicowy bufet
oraz „Bar u Zbyszka” gdzie szefem kuchni w zabawnym stroju kucharskim był
sam Przewodniczący Rady Gminy. Ogromną popularnością wśród imprez towarzyszących cieszyła się wystawa kronik szkolnych i klasowych oraz zdjęć nauczycieli. KaŜdy chciał odnaleźć siebie wśród kronikarskich kart. Swoich bliskich
szukały całe rodziny. Mimo wietrznej pogody frekwencja dopisywała. W sumie
zebrano ponad 10 tysięcy złotych. Serdecznie zapraszamy do galerii zdjęć, która
po trochę dokumentuje te wydarzenia. Nie da się bowiem oddać ducha tej imprezy w kilku słowach i fotkach.
P. Bławat
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INNE INFORMACJE:
Nowy samochód
Z przyjemnością informujemy, iŜ dzięki dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakupiliśmy
nowy samochód – VOLKSWAGENA WALDI przystosowanego do
przewozu osób niepełnosprawnych. Odbiór samochodu nastąpił w dniu
wczorajszym, a juŜ dzisiaj po raz pierwszy dzieciaki z naszej gminy pojechały nim na zajęcia do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Starogardzie Gdańskim. Samochód ten będzie słuŜył równieŜ innym osobom niepełnosprawnym z terenu gminy.

O opłacie skarbowej
Uprzejmie informujemy, Ŝe z dniem 01.01.2007 r. uległa zmianie zasada uiszczania opłaty skarbowej
za wydawane przez Urząd Gminy dokumenty takie jak np. zaświadczenia, zezwolenia czy akty. Obecnie opłatę naleŜy wnosić poprzez Bank Spółdzielczy w formie przelewu na konto:
08 8342 0009 4000 0127 2000 0003
lub poza godzinami pracy banku w kasie Urzędu Gminy. Uległa teŜ zmianie wysokość opłat. Szczegółowe
informacje o wysokości opłat udzielają pracownicy na poszczególnych stanowiskach z zakresu prowadzonych spraw.

Program „AKTYWNA WIOSNA”
Aktywna Wiosna to program dla wszystkich tych, którym nieobojętne jest środowisko lokalne. Kierujemy go do grup wolontariuszy, którzy mają ciekawe pomysły, ale z braku środków finansowych nie mogą ich
zrealizować. JeŜeli w Twojej miejscowości nie ma miejsc gdzie młodzi ludzie mogliby się spotykać, brakuje imprez kulturalnych, albo chcesz czymś zainteresować swoich rówieśników i sąsiadów - zbierz grupę, przygotujcie
wniosek i prześlijcie go do nas.
Celem programu „Aktywna Wiosna” jest promowanie aktywności wśród ludzi młodych, zachęcanie do
działania i rozwijania zainteresowań, nauka komunikowania i radzenia sobie w trudnych sytuacjach, wzmacnianie więzi międzyludzkich i chęci działania na rzecz społeczności lokalnych. Zaktywizowanie młodzieŜy moŜe
pomóc im w radzeniu sobie z własnymi problemami, uczy przedsiębiorczości, otwartości na ludzi, pomaga w
akceptacji siebie, podnosi poczucie własnej wartości i wiary we własne siły. Jest alternatywą dla świata frustracji
i uzaleŜnień..
Konkurs jest kierowany do grup młodych wolontariuszy z całej Polski, którzy działają na rzecz aktywności młodzieŜy i promowania środowiska lokalnego. Mogą to być nieformalne grupy młodzieŜy.
WaŜne dla nas jest to, aby dać szanse młodym ludziom, którzy chcą zmieniać otaczającą ich, szarą rzeczywistość, którzy mają swoje pomysły na oŜywienie środowiska lokalnego, a brakuje im tylko środków finansowych.
Maksymalna wartość dotacji wynosi: 10.000,- zł.
Termin nadsyłania wniosków upływa z pierwszym dniem wiosny – 21 marca 2007 r.
Więcej informacji na stronie http://www.jsprobono.pl/

CIEKAWOSTKA:
W związku z przypadającą 10 lutego rocznicą pierwszej pisemnej wzmianki z nazwą Regionu Kociewskiego, nasze organizacje podjęły inicjatywę proklamowania tego dnia jako ŚWIATOWY DZIEŃ KOCIEWIA. Podstawową ideą tego Dnia powinno być utoŜsamianie się mieszkańców oraz przyjaciół Kociewia z Naszą Małą Ojczyzną. Liczymy, Ŝe akcja będzie się rozwijać i w kolejnych latach będzie to nowe, coraz lepsze pomysły na uczenie się tego dnia.. W tym roku proponujemy na stronie www. kociewie. eu – internetowy Powszechny Spis Kociewiaków i Przyjaciół Regionu.
Zachęcamy do dokonywania wpisu na stronie – www. kociewie. eu

Zespół Szkół Publicznych
w Kaliskach

UG Kaliska

ul. Długa 53
83-260 Kaliska
tel.. 58/
58-89-224
fax. 58/
58-89-329
www.zspkaliska.hg.pl
e-mail: zspkaliska@poczta.onet.pl

ul. Nowowiejska 2
83-260 Kaliska
Tel.:058 58 89 201
Faks:058 58 89 206
E- mail: sekretariat@kaliska.pl
www. kaliska. pl

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II

Urząd Gminy w Kaliskach przyjmuje
interesantów w :
poniedziałek i środę
w godz. 7.20-15.50

ul. Kościelna 3
Piece
83-261 Kaliska
tel. 58/
58-71- 803
e-mail: psp-piece@sunnet.pl
www.psp-piece.sunnet.pl

ul. Nowowiejska
83-260 Kaliska
tel. 58/
58-89-269

w godz. 7.20-15.00
Radca Prawny w Urzędzie Gminy
w Kaliskach przyjmuje w

Gminny Ośrodek Kultury
ul. Długa 18
83-260 Kaliska
tel. 58/
560-92-45

środę w godz. 13.00-15.00

58/ 588-90-03
Posterunek Policji
ul. Nowowiejska 2a
83-260 Kaliska
tel. 58/ 58-89-107 lub 997

Urząd Pocztowy Kaliska
ul. Malinowa 2
83-260 Kaliska
tel. 58/ 58-89-44

Samorządowe Przedszkole Publiczne

wtorek, czwartek piątek

Medpharma” Kaliska
ul. Nowowiejska 5
83-260 Kaliska
tel. 58/ 588 - 96 - 73;

Bank Spółdzielczy w Skórczu/Oddział w Zblewie;
Filia w Kaliskach
ul. Nowowiejska 2
83-260 Kaliska
tel. 58/ 58-89-126

Ilu nas było w ostatnich latach, czyli Gmina Kaliska w statystyce

Stan na dzień
31 grudzień
Urodziło się
Zmarło
Zameldowało
się
Wymeldowało
się

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

5.070

5.078

5.120

5.112

5.150

5.184

5.167

48

70

59

52

52

70

48

28

47

31

37

44

46

52

61

47

78

47

82

54

80

63

62

64

70

52

44

51

Stan ludności w sołectwach:
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

BARTEL WIELKI
CIECIORKA

135

136

136

133

135

135

137

396

386

392

399

421

432

436

CZARNE

109

110

110

109

102

103

101

DĄBROWA

756

758

775

796

823

840

852

IWICZNO

316

315

314

311

312

307

309

KALISKA

2.299

2.290

2.298

2.278

2.268

2.267

2.240

PIECE

936

955

960

954

956

967

960

STUDZIENICE

123

128

135

135

133

133

132

5.070

5.078

5.120

5.112

5.150

5.184

5.167

OGÓŁEM
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Zebrania wiejskie w obiektywie:
Świetlica wiejska w Dąbrowie: sobota 17.02.2007 r.

Świetlica wiejska w Cieciorce: sobota 17.02.2007 r.

G.O.K. w Kaliskach: niedziela 18.02.2007 r.

Szkoła w Piecach: 18.02.2007 r.

Styczeń– luty 2007 r.

Kaliski Goniec

Styczeń– luty 2007 r.

Sołectwo Czarne: sobota 23.02.2007 r.

Świetlica wiejska w Iwicznie: sobota 23.02.2007 r.

Świetlica wiejska w Bartlu Wielkim: niedziela 24.02.2007 r.

Świetlica wiejska w Studzienicach: niedziela 24.02.2007 r.
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