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Na początku przeprosiny za długa przerwę w wydawaniu naszego Gońca. Gońca wydajemy w
Urzędzie Gminy jako dodatkowy obowiązek jednego z pracowników i tzw. zmiany kadrowe spo3 wodowały to opóźnienie w wydaniu. Przepraszam za to , postaramy się poprawić i następne wy4 dania przygotowywać rytmicznie w odstępach dwu lub trzy miesięcznych.
Wszystko co waŜne w minionym czasie zawarte jest wewnątrz tego numeru. Czas bardzo szyb5
ko biegnie do przodu i często brakuje nam go na radowanie się z tego czego dokonaliśmy. A więc
5 kolejne festynowe lato za nami, Gminna Hala Sportowa z trybunami juŜ funkcjonuje, „Wspaniała
Rodzinka” działa , odbywa się praca w świetlicach terapeutycznych i tych wiejskich przez Nas odnowionych ,
5 projekty dotyczące poprawy jakości naszego Ŝycia są
realizowane ( Wiara w Sukces.., Program Profilaktyki,
6 Bezpieczeństwo w Gminie, Centra edukacji internetowej, Nauka Pływania…..) , tak toczy się Ŝycie społeczne
w Naszej Kaliskiej Małej Ojczyźnie. Myślę Ŝe ma ono
6 werwę. Będę się starał abyśmy ten poziom utrzymali a
przez lepszą organizację pracy osiągali efekty jeszcze
7 lepsze.

Ze względu na potrzebę usprawnienia naszej samorzą7 dowej pracy i konieczność działań poprawiających nasz
budŜet będę proponował w najbliŜszym czasie Radzie
Wizyta gości z Reinfeld - 10-lecie 8-9 Gminy powołanie Spółki Komunalnej obsługującej wszystkie nasze
działania gospodarcze ( woda, ścieki, drogi, budynki komunalne ..)
partnerstwa
oraz powołanie StraŜy Gminnej, która pozwalała by nam utrzymywać
„Kociewie na cztery kopyta”
9 ład i porządek na terenie Gminy. Poprawiała by równieŜ bezpieczeństwo na drogach szczególnie przy berlince i przynosiła dochody mo„Wiara w sukces - kluczem do
10 gące zdecydowanie zwiększyć ilość asfaltowanych ulic i chodników.
jego osiągnięcia”
W kolejnych Gońcach będziemy informowali o tych sprawach.
Kociewsko-Borowiacki Rajd
Rowerowy

Raport ze sprzątania świata
Gmina Kaliska - sprzątaliśmy
polskie lasy
Wyrazy uznania od wicemarszałka
Pomoc państwa w zakresie doŜywiania w Gminie Kaliska
IV Powiatowa Spartakiada
Sportowa PZERiI
W Pielgrzymkę na Jasną Górę
Wspomnienia o sołtysie
Wywiad z kierownikiem Posterunku Policji w Kaliskach
Zarejestruj quada
„Grzyby zbieraj rozwaŜnie, jedz
je ze smakiem”
Kaliski Program Profilaktyki
Zdrowotnej

10 Zachęcam wszystkich którzy mają taką moŜliwość do odwiedzania
naszej strony internetowej www.kaliska.pl, gdzie wiadomości poda11 jemy na bieŜąco i „dyskutowaniu” tam z nami poprzez Księgę Gości. Umiejętności internetowych zawsze moŜna się nauczyć. My z
początkiem Listopada uruchomiamy „kursiki” internetowe dla dzie11 ci , młodzieŜy i dorosłych (dla emerytów teŜ) w UG w Kaliskach i
w szkole w Piecach. Zainteresowanych proszę o działanie !
12 Osobiście próbuję zwolnić trochę tempo Ŝycia, mięć więcej czasu
dla Przyjaciół , na rozmowy z Sąsiadami , na zwykle pogaduszki na
ulicy, na telefon o niczym do znajomych,… niestety słabo mi to
12
wychodzi. Obiecuję sobie i Nam, Ŝe będę próbował aŜ do skutku.
Zachęcam Was równieŜ.
12 Był jednak wśród Nas Ktoś kto umiał tak Ŝyć. Jeździł wolno na
13 rowerze , wysączył z kolegą piwko, doradził tym którzy Go o to
prosili i specjalnie się nigdzie nie spieszył . Niestety zmarł, odszedł
14 od nas kilka miesięcy temu., takie jest nasze ludzkie przeznaczenie –
poszedł tam gdzie my wszyscy zdąŜamy. Mówię tu o Sołtysie Ka15 lisk Panu Medardzie Górnowiczu. Dla zachowania pamięci o Nim
mieszkańcy wsi postanowili nazwać nowy przystanek w centrum
15 Kalisk Medardówką. Niech pamięć o tym Dobrym Człowieku zachęca Nas do bardziej spokojnego i przyjaznego Ŝycia w zwykłym codziennym dniu.
15

Do Zobaczenia na ulicy , w Urzędzie.. i w kolejnym Gońcu.

Wasz Wójt
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JuŜ za nami „X Leśne Spotkania”
JuŜ za nami kolejne 2-dniowe, tym razem jubileuszowe, X Leśne Spotkania” – Kaliska 2008r.
Program imprezy był bardzo obszerny, jednak towarzyszący nam deszcz uniemoŜliwił przeprowadzenie
niektórych punktów spotkania. Mimo licznych opadów udała nam się jednak przeprowadzić tegoroczne
„X Leśne Spotkania” w atmosferze przyjaźni, miłości oraz oczywiście bez udziału alkoholu i
narkotyków. Towarzyszyła nam cały czas muzyka głównie chrześcijańska.
16.08.2008r. (sobota)
Festyn rozpoczął się uroczystą i bardzo wyjątkową Mszą Świętą w Kościele Parafialnym w
Kaliskach, gdzie mieszkańcy modlili się „W podziękowaniu za opiekę nad gminą i jej
mieszkańcami z prośbą o dalsze błogosławieństwo”.
Oficjalne otwarcie na stadionie gminnym rozpoczął Starosta
Starogardzki – Pan Leszek Burczyk w towarzystwie Wójta Gminy
Kaliska – Pana Antoniego Cywińskiego oraz Dyrektor GOK – Pani
Danuty Zaremba – Guzinskiej.
Najmłodsi mieszkańcy bawili się rewelacyjnie we wszystkich grach
i zabawach przeprowadzonych przez P. Macieja Gąsiorka – Telewizyjnego Krasnoludka Piksel z
programu „Budzik” emitowanego w TVP1. Następnie na scenie pojawili się uczniowie Szkoły
Podstawowej w Piecach, którzy w swoim występie przedstawili
waŜniejsze wydarzenia z Ŝycia naszego umiłowanego PapieŜa Jana Pawła II.
Swoim niezwykłym głosem i nie znikającym uśmiechem na twarzy obdarzył nas Mieczysław
Szcześniak, który wykonując swoje utwory powodował, Ŝe zapominało się
o stale padającym deszczu i cieszyło się z moŜliwości słuchania Jego
śpiewu.
Ostatnim (tego dnia) wręcz niebiańskim występem, zaszczycili nas
Kaliscy Pieśniarze (wśród nich m. in. Wójt Gminy Kaliska) , którzy
poprzez aranŜację sceny nastrojowym światłem, świeczkami oraz białymi
strojami stworzyli piękne widowisko. Wykonali dla nas pieśni religijne pod hasłem, „Serce wielkie nam
daj” przeplatane tekstami wiąŜącymi autorstwa Ks. Kanonika Witolda Szumiato a czytane artystycznie
przez P. Ewę Czeplina.
17.08.2008r. (niedziela)
Kolejny dzień festynu rozpoczął się uroczystą Mszą Świętą uczestników „Leśnych Spotkań” w Kościele Parafialnym w Piecach.
Po jej zakończeniu odbył się koncert organowo-wokalny w wykonaniu Roberta Szczygielskiego i Jolanty Grzona-Worzała.
Oficjalne otwarcie, kolejnego dnia festynu, miało miejsce na stadionie, gdzie
mieliśmy moŜliwość smakowania rozmaitych pyszności przygotowanych przez
sołectwa gminy Kaliska. Nie zabrakło równieŜ atrakcji dla dzieci, które mogły
uczestniczyć w róŜnych grach i zabawach, przygotowanych specjalnie dla nich.
Odbył się takŜe koncert piosenek z lat 60-tych i 70-tych oraz mini koncert, w
którym 6 sołectw rywalizowało ze sobą śpiewem, humorem i dobrą zabawą.
Pieśni i utwory podnoszące nas na duchu zaprezentowali m.in. chór Cor Jesu z Pieców pod
kierownictwem p. Danieli Ebertowskiej oraz zespół „Familia HP” w skład którego wchodzą 2
zaprzyjaźnione rodziny P. Hoduń i P. Piskorscy. Swoją muzykę przedstawił równieŜ zespół z Litwy „Dach”.
Tego dnia ogłoszono wyniki i wręczono nagrody etapu gminnego konkursu „Piękna Wieś 2008”.
Tradycyjnie jak co roku najwięcej emocji wywołały losowania nagród głównych w loterii fantowej, gdzie m.
in. wygrać moŜna było: rower górski, huśtawkę ogrodową czy spływ kajakowy dla 6 osób.
Festyn zakończono 3 utworami w wykonaniu: P. Anny Groth, P. Alicji Jutrzenka-Trzebiatowskiej oraz
P. Antoniego Cywińskiego – Wójta Gminy Kaliska.
Dziękujemy wszystkim za pomoc przy organizacji „X Leśnych Spotkań” oraz trud włoŜony w ich
przygotowanie. Dziękujemy przede wszystkim naszym darczyńcom dzięki którym
mogliśmy zaprezentować bogaty program i zaoferować „ciekawe” nagrody w loterii.
Organizatorami byli: Urząd Gminy w
Kaliskach, Gminny Ośrodek Kultury w
Kaliskach oraz Gminna Komisja
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

A. Moczadło
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Relacja z festynu „Lato na Kociewiu”
Sobota 19 lipca 2008r. obfitowała w liczne zabawy i gry sportowe zorganizowane na boisku sportowym w Kaliskach. Tego dnia odbył się organizowany jak co roku – jednodniowy festyn „LATO NA KOCIEWIU”.
Imprezę rozpoczęto Międzyzakładowy Turniejem w Piłkę NoŜną. DruŜyny biorące w niej udział zajęły
następujące miejsca:
I.

Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu
„Polpharma” Starogard Gd.

II. Budowlanie „Begier”
III. PPH „Kaszub” Wejherowo Zakład nr 3 Kaliska
IV. „EMC- Contrucpion” Gdańsk (INTOP)
pozostałe nienumerowane miejsca zajęli: „EnBio” Czarna Woda; „Adampol” – Frank oraz Ochotnicza StraŜ PoŜarna – Kaliska.
Jednocześnie w sali sportowej przy szkole w Piecach rozgrywany był Turniej Koszykówki a klasyfikacja miejsc wyglądała następująco:
I.

Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu „Polpharma” Starogard Gd.

II.

DruŜnyna z Kalisk

III.

DruŜyna z Czerska

IV. DruŜyna z Łęga
Organizatorzy nie zapomnieli o najmłodszych
mieszkańcach gminy i
przeprowadzono godzinne gry i zabawy, które obfitowały dobrym humorem i
ogromnym uśmiechem uczestników oraz publiczności. M. in. odbyły się zabawy pod hasłami: „konkurs
klamerkowy”, „rysunek przedstawiający ogród kociewski”, „najcelniejsze rzuty do miski”, oraz
„najszybszy bieg przez skakankę”. Przygotowano takŜe drobne upominki dla wszystkich uczestników
zabaw.
Postarano się równieŜ o dodatkowe atrakcje dla najmłodszych w postaci trampoliny, dmuchanej zjeŜdŜalni
oraz moŜliwości jazdy na małych gokardach.
Przeprowadzono takŜe Turniej Rodzin, składający się 5 konkurencji, które moŜna określić jako:
„plansza z hasłami”, „trzy-etapowy bieg z skakanką, workiem i płetwami”, „szybki podwieczorek”, „rzut
torbą z klamotami” oraz „trafne obliczanie km na przedstawionej mapie”. Najzręczniejszą i najszybszą
rodziną okazali się Państwo Bławat z Kalisk, którzy w nagrodę otrzymali kosiarkę elektryczną. Drugie
miejsce zajęli Państwo Ciemińscy i obdarowano ich basenem ogrodowym. Trzecie miejsce z nagrodą w
postaci grilla ogrodowego zajęli Państwo Maślińcy.
Udział w „Strong Men-ach Gminy Kaliska na wesoło” zadeklarowało 5 osób, wśród których znalazła się jedna odwaŜna kobieta. Konkurs obejmował następujące kategorie: przejazd slalomem z taczką zawierającą wielką cegłę, rzut klamotami, szybki przemarsz z płetwami i wiadrami z wodą, prowadzenie slalomem koła od wozu. Klasyfikacja miejsc
wraz z zdobytymi nagrodami przestawia się następująco:
Pan Smoliński z Elbląga – wykaszarka elektryczna do trawy
Kwiatkowski Grzegorz – lutownica
Berg Piotr – lampa „kula disco”
Ługowski Leszek – termos
Tytuł Strong Women: Ciemińska Anna – obraz + waga łazienkowa (za odwagę)
Nie zabrakło takŜe dobrej muzyki. Mieliśmy moŜliwość zabawy przy rytmach zespołu cygańskiego oraz kapeli „Blue
Night”, która towarzyszyła nam do białego rana.
Pogoda przez cały festyn był wyśmienita. Zabawa była przednia.
Do zobaczenia za rok.
A. Moczadło
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Wielkie otwarcie za nami…

W miniony czwartek 09 października b.r. przy Zespole Szkół Publicznych w Kaliskach odbyło się uroczyste otwarcie nowo wybudowanej hali sportowej. W uroczystości tej udział wzięli zaproszeni goście wśród,
których nie zabrakło Starosty Starogardzkiego- Pana Leszka Burczyka ( do niedawna
dyrektora szkoły w Kaliskach), Radnego Powiatowego- Pana Sławomira Witosa ( na
co dzień nauczyciela w ZSP), przedstawiciela Delegatury Kuratorium Oświaty w
Tczewie- Pana Stanisława Sumowskiego,Wójta
Gminy Kaliska- Antoniego Cywińskiego, Wójtów
z gmin sąsiadujących, dyrektorów szkół i placówek z gminy Kaliska
oraz gmin sąsiadujących, przedstawiciela LZS i zawodników Klubu
Sportowego „VICTORIA”, architekta- Pana Wiesław Redzimskiego,
Inspektorów Nadzoru- Panów Dariusza Kaszubowskiego i Leszka Zabrockiego oraz Głównego Wykonawcy hali- Pana Andrzeja Byszewskiego właściciela Zakładu Ogólnobudowlanego w
Chojnicach. Ponadto
w imprezie tej uczestniczyli obecni Radni Rady Gminy Kaliska oraz Wójt Gminy Kaliska- Zbigniew Partyka, Przewodniczący RG- Sławomir Witos i Radni poprzedniej kadencji podczas której rozpoczęto budowę hali, przedstawiciele kaliskich przedsiębiorców, oraz podwykonawcy w zakresie robót budowlanych, malarskich, elektrycznych, wykończeniowych i
zadruków. Tłumie przybyli równieŜ uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach wraz
z pracownikami szkoły. Impreza oficjalnie została podzielona na dwie części. Podczas pierwszej z nich gości serdecznie przywitała Sekretarz Gminy Kaliska-Pani GraŜyna śytkowiak, kilka słów wstępu przekazał
równieŜ Wójt Gminy Kaliska- Pan Antoni Cywiński. Jak przy kaŜdym szkolnym święcie na halę wprowadzono sztandar, któremu oddano cześć. Podniosłego momentu przecięcia wstęgi dokonali wspólnymi siłami: Starosta Powiatu Starogardzkiego- Pan
Leszek Burczyk, Przedstawiciel Kuratorium Oświaty- Pan Stanisław Sumowski, Przewodniczący Rady Gminy Kaliska – Pan Zbigniew Szarafin, Główny Wykonawca- Pan Andrzej Byszewski,
Wójt Gminy Kaliska- Antoni Cywiński oraz Dyrektor ZSP w Kaliskach- Pan Tadeusz Skórczewski. Dotychczasowy Gospodarz- Wójt Gminy KaliskaAntoni Cywiński dokonał wręczenia symbolicznych kluczy otwierających halę Dyrektorowi ZSP- Tadeuszowi Skórczewskiemu. Poświęcenia hali dokonali Ksiądz Proboszcz Parafii Kaliska- Józef Słupski oraz
Ojciec Romuald Prosator. Po uroczystości poświęcenia wiele ciepłych słów gratulacji do gospodarzy oraz
wykonawców w swoich wypowiedziach indywidualnie kierowali zebrani goście. Na przekazaniu drobnych
upominków oraz gratulacjach zakończyła się pierwsza część oficjalna tej uroczystości. W kolejnej części
mikrofon przejęli uczniowie kaliskiego ZSP. Tym samym rozpoczęła się część artystyczna tego spotkania
przypominająca swoim charakterem młodzieŜowy „musical”. Liczne akrobacje i układy gimnastyczno- taneczne, przeplatane śpiewanymi występami wprawiały nie tylko w wyśmienity nastrój ale takŜe przerodziły się w wspaniałą zabawę, której poddali się wszyscy uczestnicy tej uroczystości. Po
zakończeniu tej części spotkania uroczyście wyprowadzono szkolny sztandar, a Dyrektor ZSP Kaliska- Tadeusz Skórczewski dokonał uroczystego poŜegnania zebranych gości.
P. Bławat- Kulińska
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Wybrano sołtysa Kalisk
Urząd Gminy w Kaliskach informuję, iŜ dnia 14.09.2008r. o godz.16:00 w
Zespole Szkół w Kaliskach odbyło się Zebranie Wyborcze Sołectwa Kaliska,
którego głównym tematem było przeprowadzenie wyborów Sołtysa.
W zebraniu wiejskim uczestniczyli:
- Wójt Gminy Kaliska - Antoni Cywiński
- Sekretarz Gminy Kaliska – GraŜyna śytkowiak,
- Skarbnik Gminy – Hanka Dera,
- pracownicy Urzędu Gminy
oraz
- członkowie Rady Sołeckiej,
- mieszkańcy sołectwa Kaliska .
Mieszkańcy zgłosili dwie kandydatury na sołtysa, które zostały przyjęte, t.j.
– Panią Annę Groth i Pana Jerzego Pasterskiego.
W wyniku głosowania sołtysem w Sołectwie Kaliska została Pani Anna Groth .
Ponadto na zebraniu wiejskim dokonano prezentacji nowej hali sportowej w Zespole Szkół w Kaliskach oraz omawiano sprawy
lokalne.
B. Jeleniewska

Wręczono kolejną Nagrodę dla najlepszego absolwenta.
Podczas XVII Sesji Rady Gminy Kaliska w dniu 17 września b.r. Przewodniczący Rady Gminy Kaliska- Zbigniew Szarafin oraz
Wójt Gminy Kalisk- Antoni Cywiński oficjalnie wręczyli Nagrodę Rady Gminy Kaliska dla najlepszego maturzysty- absolwenta
szkoły średniej- mieszkańca Gminy Kaliska w roku szkolnym 2007/08 Panu Maciejowi Burzyńskiemu z Kalisk.
Gratulacje oraz wiązankę kwiatów złoŜono takŜe na ręce rodziców absolwenta, którzy uczestniczyli
podczas wręczania Nagrody.
Pan Maciej Burdyński podziękował za wręczoną Nagrodę oraz wspomniał, Ŝe stanowi ona uwieńczenie jego trzyletniej nauki w I Liceum im. Marii Skłodowskiej- Curie w Starogardzie Gd..
Zgodnie ze stosownym Regulaminem, wyboru najlepszego absolwenta do Nagrody dokonała Komisja Edukacji, Kultury i Sportu na posiedzeniu Komisji w dniu 20.08.2008 r.
W tym roku nagrodą za wyniki w nauce obdarowano podczas zakończenia roku szkolnego otrzymali: Paulina Wałaszewska- absolwentka Publicznej Szkoły Podstawowej w Kaliskach oraz Michał
Chyliński- absolwent Publicznego Gimnazjum w Kaliskach.
Wszystkim laureatom jeszcze raz serdecznie gratulujemy osiągnięć i Ŝyczymi jeszcze wielu sukcesów.
P. Bławat - Kulińska

INFORMACJA
dot. przeprowadzenia kontroli posesji, nieruchomości
na terenie gminy Kaliska.
Wójt Gminy Kaliska informuję mieszkańców gminy Kaliska, iŜ od miesiąca sierpnia 2008r. upowaŜnieni pracownicy Urzędu Gminy Kaliska przeprowadzać będą kontrole nieruchomości w zakresie zagadnień :
•
podatki lokalne,
•

śmieci, odpady, ścieki,

•

pokrycia dachów azbestem,

•

oznaczenie nieruchomości przypisanym numerem i nazwą ulicy,

•

ładu, porządku, estetyki nieruchomości.

Kontrole mają słuŜyć weryfikacji prowadzonych w Urzędzie ewidencji podatkowych, ewidencji w zakresie ochrony
środowiska oraz ładu i porządku, których obowiązek prowadzenia przez Urząd Gminy nakładają przepisy prawa.
Kontrole planuje się przeprowadzić sukcesywnie od miesiąca sierpnia 2008 r.
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Świetlice Terapeutyczne – wypoczynek i zabawy dla dzieci.
W wakacje te dzieci, które nigdzie nie wyjeŜdŜały uczęszczały do Świetlic Terapeutycznych w Kaliskach i Piecach. W Kaliskach uczęszczało 16-ścioro dzieci, a
w Piecach 20.
Dzieci brały udział w zajęciach plastycznych, grach, zabawach na świeŜym powietrzu, podchodach, konkursach plastycznych z nagrodami. Byliśmy z wizytą w
Urzędzie Gminy oraz w Gminnej Oczyszczalni Ścieków. Odbyło się spotkanie z paniami uczestniczącymi
w konkursie haftu Kociewskiego, gdzie dzieci miały okazję poznać haft regionalny i trochę pohaftować.
Dnia 30 lipca byliśmy w kinie „Sokół” na bajce „Kung-Fu Panda”, gdzie
pojechało 33 dzieci. Z cyklu spotkań z ciekawymi ludźmi odwiedziliśmy
Pana Edwina Jasińskiego – malarza. Podziwialiśmy jego prace na świeŜym
powietrzu.
12 sierpnia odbyła się wspólna dyskoteka w Kaliskach na której były konkursy z nagrodami, wybory miss i misstera dyskoteki oraz najlepszej tancerki i tancerza. Było wesoło i wszyscy się świetnie bawili. Nagrody były
finansowane ze środków Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
K. Szulist

Szansa dla osób niepełnosprawnych „Wspaniała Rodzinka”
Stowarzyszenie Rodziców Wychowujących Dzieci Niepełnosprawne „Dziecko Miłości” działające w naszej gminie umoŜliwiło grupie samopomocowej osób niepełnosprawnych
„Wspaniała Rodzinka” skorzystanie z udziału w programie ,,Działaj lokalnie VI” realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP) i Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW).
Dnia 28.08.2008 nasze Stowarzyszenie podpisało umowę z reprezentującą ARFP i PAFW Lokalną Grupą działania ,,Chata Kociewia” na realizację projektu: ,,Niepełnosprawni potrafią
duŜo- dajcie im szansę na aktywne uczestnictwo w Ŝyciu społecznym”.
Projekt realizowany jest od 1 września 2008r. do 28 lutego 2009r. Celem projektu jest zagospodarowanie
wolnego czasu osób niepełnosprawnych w sposób poŜyteczny i twórczy poprzez organizowanie zajęć aktywizująco - edukacyjnych: plastycznych, technicznych, kulinarnych, muzykoterapii, a takŜe gier i zabaw.
Dzięki projektowi osoby niepełnosprawne w liczbie 17 osób i 3 wolontariuszy będą mogły kontynuować
swoje zajęcia raz w tygodniu-we wtorki. W trakcie zajęć uczestnicy będą rozwijać swoje zdolności manualne i uczyć się samodzielnego funkcjonowania w domu i w środowisku.
Mamy nadzieję, Ŝe udział w projekcie będzie wspierał osoby niepełnosprawne i da im motywacje do walki
z przeciwnościami losu na przyszłość.
T. Jagiełło
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Z śYCIA ,,WSPANIAŁEJ RODZINKI”
W dniu 30.09.2008 na zaproszenie Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych ,,Pogoda” z Kleszczewa Kościerskiego nasza grupa wzięła udział w Spartakiadzie Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową.
Celem spartakiady była popularyzacja zajęć rekreacyjno-sportowych wśród
osób niepełnosprawnych, integracja, poprawa kondycji oraz promocja zdrowego stylu Ŝycia. W spartakiadzie udział wzięło 8 druŜyn :”Łapiszewiaki” Starogard GD., DPS Rokicin, ŚDS Chmielno, „Pogoda” Kleszczewo, WTZ Caritas
Skórcz, Gdynia, WTZ Chmielno oraz my „Wspaniała Rodzinka”.
Wzięliśmy udział we wszystkich konkurencjach sportowych m. in.: bieg z woreczkiem na głowie, skoki obunóŜ z piłką między kolanami, rzut do celu, wiązanie szarfy itp.
Ciekawostką był quiz sportowy / Pytania nie naleŜały do łatwych/ oraz taniec
na gazecie. W skład druŜyny weszli: Kromka Adam –kapitan, Trawicka Joanna, Prabucka Agnieszka, Kościelniak Jerzy, Linda Wiesław i Paszek Czesław.
Zajęliśmy IV miejsce czyli tuŜ za podium ale nie to było dla nas waŜne lecz emocje jakie towarzyszyły poszczególnym konkurencjom a takŜe atmosfera rywalizacji. Nie bez znaczenia była równieŜ moŜliwość poznania wielu nowych ludzi.
We wtorek 07.10.2008 „ Wspaniała Rodzinka” miała moŜliwość wyjazdu na wycieczkę na trasie Rogowo-Wenecja_Biskupin.
Stało się tak dzięki środkom pozyskanym z Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia” działającej w imieniu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce oraz z polsko-amerykańską Fundacją Wolności.
Do Rogowa dotarliśmy po 3 godzinnej podróŜy około godz.11-ej. Nasze pierwsze kroki skierowaliśmy do Parku Dinozaurów, którego atrakcje pozwoliły nam na podróŜ w czasie. Na wszystkich twarzach było widoczne zaciekawienie a jednocześnie przeraŜenie, Ŝe kiedyś istniały tak
ogromne zwierzęta.
Po krótkim wypoczynku i posileniu się wyruszyliśmy w podróŜ do Wenecji, gdzie mieliśmy
moŜliwości zwiedzenia Muzeum Kolejki Wąskotorowej. Wielki świat małych lokomotyw i wagoników zachwycił nas swym urokiem, tym bardziej, Ŝe eksponaty w muzeum były niewiele
większe od nas samych. W Wenecji mogliśmy równieŜ obejrzeć ruiny zamku Mikołaja Nałęcza.
Punktem docelowym naszej wyprawy było muzeum Archeologiczne w Biskupinie, w którym za
pośrednictwem Pani przewodnik mogliśmy poznać historię Biskupina oraz Ŝycia codziennego mieszkańców. Słuchaliśmy całej
opowieści z zaciekawieniem i uwagą a w wyobraźni mogliśmy przenieść się w czasy pierwszych osadników Biskupina.
Po krótkim odpoczynku oraz zakupie drobnych pamiątek udaliśmy się w drogę powrotną do naszych ukochanych Kalisk.
D. Pryba

„Kociewsko-Borowiacki Rajd Rowerowy”
W dniach 23-24 sierpnia 2008 roku odbył się Kociewsko- Borowiacki Rajd Rowerowy, w którym wzięli udział mieszkańcy naszej gminy Kaliska. Pozostali uczestnicy
przybyli ze Starogardu Gdańskiego, Starej Kiszewy, Gdańska, Kościerzyny, Warszawy, Zblewa, a takŜe z Borne Sulinowo. Rajd przebiegał przez gminy (Kaliska, Stara
Kiszewa, Zblewo, Lubichowo, Osiek, Osieczna, Starogard Gdański, Czarna Woda) i
wyniósł około 125 km. W dwudniowym rajdzie rowerowym wzięło udział 52 uczestników.
Pierwszy dzień rajdu rozpoczął się z sprzed Urzędu Gminy Osieczna, a zakończył się
w Kaliskach gdzie zorganizowany został nocleg. Uczestnicy rajdu po trasie wyznaczonej przez Stowarzyszenie „ Bór” mogli podziwiać przepiękne krajobrazy i widoki. Jadąc rowerem przejeŜdŜali przez ciekawe miejsca Kociewia i Borów Tucholskich. Między innymi rezerwat " Czapli Wierch", w Kałębnicy Azyl Zwierzęcy, a
takŜe Ogród Dendrologiczny we Wirtach. Kolejny dzień rozpoczął się sprzed Gminnego Ośrodka Kultury z Gminy Kaliska.
Peleton rajdu jadąc zmierzał w kierunku Osiecznej jadąc przez Płociczno, gdzie uczestnicy podziwiali przepięknie odrestaurowany kościółek. Następnie zatrzymali się wszyscy przy ruinach zamku w Zamku Kiszewskim by poznać, choć kawałek historii
tego miejsca. Kolejnym postojem na trasie do Osiecznej był parking leśny przy jeziorze Białe Błota, gdzie na temat „Małej Retencji Białe Błota” opowiedział w skrócie Henryk śmuda -Trzebiatowski. Kolejnym punktem na trasie do Osiecznej była Czarna
Woda. Z Czarnej Wody wszyscy pojechali przez Zimne Zdroje, Osówek do Osiecznej, gdzie wszyscy oczekiwali na losowanie
nagrody głównej, którym jest rower turystyczny. Jest to jedna z form aktywnego spędzenia czasu podczas letnich wakacji. Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w kolejnej edycji, juŜ za rok w sierpniu.
M. Borucka
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Wizyta gości z Reinfeld - 10-lecie partnerstwa
W pierwszym tygodniu października gościliśmy w naszej gminie 27-sobową grupę osób z Niemiec, z miejscowości Reinfeld.
Wizyta gości związana była obchodami 10-lecia partnerstwa Kaliska – Reinfeld. Z tej okazji juŜ od środy zaczęli do Kalisk zjeŜdŜać nasi niemieccy sąsiedzi.
Oficjalne powitanie nastąpiło 03.10.2008 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach. Sekretarz Gminy Kaliska pani GraŜyna śytkowiak wraz z przewodniczącym Rady Gminy Kaliska
– panem Zbigniewem Szarafinem przywitali wszystkich przybyłych gości. Po krótkiej wymianie serdecznych zdań goście
udali się do Malborka, gdzie w towarzystwie niemieckojęzycznego przewodnika zwiedzali zamek KrzyŜacki. W drodze
powrotnej do Kalisk, zatrzymali się u Starosty Starogardu Gd.
Pana Leszka Burczyka, który przygotował dla nich ciekawą
prezentację powiatu starogardzkiego wraz z drobnymi upominkami. Goście mieli takŜe moŜliwość zwiedzenia najwaŜniejszych miejsc Starogardu Gd. i posłuchania historii jego powstania, którą przedstawił pan Jarosław Otta.
Kolejny dzień rozpoczęliśmy zebraniem się w Centrum Wsi – na targowisku – gdzie
nastąpiło uroczyste sadzenie „Dębu Przyjaźni” przez honorowych obywateli Kalisk
Pana Eckharda Bode oraz Detleva Andresena. Następnie zabraliśmy gości na wycieczkę, autokarem, po naszej gminie. Zwiedziliśmy między innymi: nowo wybudowaną
halę sportową w Kaliskach, świetlicę w Cieciorce, szkołę w Piecach oraz powstającą i
stale rozrastającą się aleję przyjaźni Kaliska – Reinfeld u państwa Kopciowskich we
Frank – Raju.
Punktualnie o 17:00 w kościele p. w. Najświętszego Serca Pana
Jezusa w Piecach rozpoczęła się Msza Św. celebrowana przez
ks. kanonika Witolda Szumiato, proboszcza tutejszej parafii.
Msza Św. sprawowana była w większości po łacinie. Teksty
czytań w języku polskich i niemieckim odczytał Roman Balcerzak. TuŜ po Mszy Św. wszyscy zgromadzeni mogli wysłuchać koncertu organowego Pana Piotra Landowskiego. Następnie goście zostali przewiezieni do Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach, gdzie czekało na nich, przygotowane przez panie z
GOKu, przyjęcie. Na sali byli obecni senator Andrzej Grzyb, poseł na Sejm RP Sławomir Neumann, starosta Leszek Burczyk, Wójt Gminy Kaliska Antoni Cywiński, poprzedni wójt Zbigniew Partyka, przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Szarafin, wice przewodnicząca Zofia Czarnowska, sekretarz gminy GraŜyna
śytkowiak, dyr ZSP Tadeusz Skórczewski, wice dyr Krystian Rompa, dyr GOK Danuta Guzinska-Zaremba, radni, członkowie chóru
„Leśne Echo”, goście z Reinfeld wraz z rodzinami ich goszczącymi oraz zaproszeni goście. Wśród władz miasta Reinfeld obecni byli: poprzedni burmistrz Diethard
Bubolz oraz przewodniczący Rady Miasta Hans-Peter Lippardt. Oczywiście nie
mogło zabraknąć honorowych obywateli Kalisk Detleva Andresena (prekursora
tych kontaktów), Eckharda Bode (przedsiębiorca z Reinfeld) oraz Franciszka Wysokińskiego (naszego kaliskiego honorowego obywatela).
Jubileuszową uroczystość, w części oficjalnej, poprowadziła Pani GraŜyna śytkowiak – Sekretarz Gminy Kaliska. Na początku zostały wygłoszone krótkie przemówienia. KaŜdy z mówców podkreślał osobisty charakter tych kontaktów. Przypomniano o Janu Radzewiczu i Zbigniewie Baturo, którzy jako pierwsi pojechali do Reinfeld i dotarli do pana Detleva. Nie moŜna było nie wspomnieć o panu Zygmuncie Beyerze, który z chórem
„Leśne Echo” i niemieckim chórem kameralnym wspólnie zorganizowali pierwszy koncert, co niewątpliwie przyczyniło się do wspaniałej współpracy między naszymi miejscowościami, która trwa
do dzisiaj. Po przemówieniach nastąpiło miłe wręczanie upominków.
Po części oficjalnej wszyscy obecni na sali ustawili się do pamiątkowego zdjęcia. Następnie zaproszono wszystkich do bogato zastawionych i pięknie udekorowanych stołów. Dania przygotowane przez panie z GOKu, wszystkim bardzo smakowały. Do schabowego z sosem kurkowym ustawiła się nawet kolejka.
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Około godziny 22:00 rozpoczęła się część artystyczna, którą poprowadziła pani dyr GOK
Danuta Guzinska-Zaremba. Najpierw zaśpiewał chór „Leśne Echo”, po nim piosenkę Czesława Niemena „Pod papugami” wykonał wójt Antoni Cywiński. Następnie wystąpiły
„Alibabki”, które po wykonaniu przygotowanych repertuarów, otrzymały gromkie brawa z
prośbą o bis. W dalszej części zaśpiewali pani Anna Groth, pani Alicja Jutrzenka – Trzebiatowska oraz Oktawian Zaremba. Część artystyczną zakończył utwór „Cyganie” w niezwykłym wykonaniu i odpowiednim przebraniu Wójta Gminy Kaliska, dyr GOK i
sołtys Kalisk. Poszczególne występy zostały uświetnione muzyką wykonywaną
przez pana Janusza Beyera. Po owacjach i bisach było widać, Ŝe wszyscy świetnie się bawią.
Kiedy na sali zabrzmiał polonez
Ogińskiego wszyscy zaproszeni
goście ruszyli w takt muzyki
wykonując go bardzo uroczyście i z ogromną gracją. Tym
pięknym akcentem zakończono
oficjalne uroczystości jubileuszowe i rozpoczęto zabawę.
W niedzielę zabraliśmy gości na małą przejaŜdŜkę po naszych pięknych lasach.
Na terenie Białych Błot zrobiliśmy sobie ok. 2 godzinne przerwę na grzybobranie. Goście byli bardzo zadowoleni, gdyŜ udało im się pozbierać sporą liczbę
grzybów i bawili się przy tym
wyśmienicie.
JuŜ od niedzieli Ŝegnaliśmy gości odjeŜdŜających do swoich domów. Ostatnią
grupę poŜegnaliśmy w poniedziałek.
Chcielibyśmy, jeszcze raz, serdecznie podziękować wszystkim osobom które
włączyły się do przygotowań związanych z obchodami 10-lecia partnerstwa Reinfeld – Kaliska oraz rodzinom goszczącym osoby z Reinfeld.
Dziękujemy, Ŝe dzięki Wam udało się w tak wyjątkowy, a zarazem rodzinny
sposób przyjąć i serdecznie ugościć naszych sąsiadów z Niemiec.
A. Moczadło

„Kociewie na cztery kopyta”
Od kilku miesięcy Turystyczne Stowarzyszenie Gmin Kociewsko – Borowiackich ‘
Bór” realizuje zadanie mające na celu skanalizowanie konnego ruchu turystycznego
poprzez stworzenie sieci tras konnych na obszarze Kociewia i Borów Tucholskich
w oparciu o system:
•

wytyczenia,

•

oznakowania,

•

wyposaŜenia w niezbędną infrastrukturę,

•

promocji( informatory, foldery, przewodnik, strona www),

•

imprez i wydarzeń : rajdy, zorganizowane wycieczki,

•

wyprowadzenia tras- moŜliwość połączenia z innymi trasami.
Odbyło się kilka spotkań, gdzie wspólnie z właścicielami stanic konnych został wypracowany szkic trasy konnej, na który Nadleśnictwa Kaliska, Kościerzyna, Lubichowo, Starogard Gdański i Osie wyraziły swoją opinię. W chwili obecnej trwają prace mające na celu
uruchomienie strony internetowej www.konie.kociewie.eu.
Serdecznie zapraszamy na konne trasy Kociewia i Borów Tucholskich.
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"Wiara w sukces - kluczem do jego osiągnięcia"- spotkanie inauguracyjne
Dnia 3 września w Świetlicy Wiejskiej w Cieciorce odbyło się spotkanie inaugurujące realizowanego przez
GOPS Kaliska projektu ,,Wiara w sukces- kluczem do jego osiągnięcia”. Na spotkaniu obecni byli Wójt
Gminy Kaliska Antoni Cywiński, przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy, zatrudnieni trenerzy, Panie
biorące udział w projekcie oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Na początku Pani Kierownik GOPS Beata Wysokińska przywitała przybyłych gości i przedstawiła zaplanowane w projekcie zadania. Pani Kierownik przedstawiła równieŜ nadrzędny cel projektu, czyli aktywizację zawodową i społeczną 20 kobiet z terenu gminy Kaliska. Poinformowała teŜ o zadaniach kadry zaangaŜowanej w projekcie:
psychologa, lidera klubu pracy i doradcy zawodowego, instruktora ds. samoobrony, Prokuratora, Kuratora i Policjanta, pedagoga,
ekonomisty i gospodyń domowych, pielęgniarki środowiskowej i
połoŜnej, pań fryzjerek i kosmetyczek, a takŜe pracowników socjalnych, księgowej oraz koordynatora projektu.
Podsumowując swoje wystąpienie, Pani Kierownik wyraziła wiarę, Ŝe ,,uda nam się wspólnie osiągnąć zamierzony cel i zrealizować to zadanie- na darmo przecieŜ nie daliśmy projektowi tytułu
Wiara w sukces- kluczem do jego osiągnięcia”.
Następnie głos zabrał Pan Wójt, Ŝycząc uczestniczkom projektu
wytrwałości oraz tego, aby postarały się jak najlepiej skorzystać z przygotowanych zajęć i, aby dzięki nim
ich Ŝycie zmieniło się na lepsze. Pan Wójt Ŝyczył zespołowi projektowemu powodzenia w realizacji zadania.
Przybyłe na spotkanie inaugurujące z Urzędu Pracy: Pani Wioleta Strzemkowska i Pani śaneta Olechniewicz równieŜ Ŝyczyły naszym beneficjentkom wszystkiego dobrego.
Po oficjalnym otwarciu zaproponowano, aby kaŜdy z uczestników spotkania powiedział kilka słów o sobie,
co wywołało czasem uśmiech, a czasem łzy wzruszenia.
Na koniec spotkania kaŜda z beneficjentek ostatecznych (20 Pań) otrzymała zestaw materiałów do zajęć
oraz plan zajęć i pełni wiary w sukces poŜegnaliśmy się.
Pozostaje mieć nadzieję, Ŝe taki zapał i entuzjazm do pracy będzie nam towarzyszył do końca realizacji
projektu.
I. Ciemińska

RAPORT ZE SPRZĄTANIA ŚWIATA
W sobotę 20.09.2008r. uczniowie oraz dzieci uczęszczające do Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w
Piecach przyłączyły się do krajowej akcji sprzątania świata. Celem tegorocznej akcji było posprzątanie naszych lasów oraz likwidacja dzikich wysypisk.
Klasy i grupy przedszkolne po zakończeniu sprzątania wypełniły ankiety, które były formą raportu z przebiegu akcji. Łącznie w całej akcji wzięło udział 78 uczniów i przedszkolaków. W wyniku sprzątania zebrano 40 worków śmieci oraz znaleziono 10 opon, tapczan, basen i stos plastiku. Zlikwidowano 5 dzikich wysypisk śmieci. Zebrane ankiety dowodzą, Ŝe uczniowie naszej szkoły oraz przedszkola chętnie uczestniczą
w sprzątaniu świata. Po zakończeniu sprzątania wszystkie klasy oraz grupy przedszkolne dzielnie przystąpiły do wykonywania róŜnych zadań związanych z ekologią w celu zdobycia „Certyfikatu Klasy Przyjaznej
Środowisku”.
K. Glaza
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Gmina Kaliska - sprzątaliśmy polskie lasy
Jednym z największych skarbów naszej przyrody, z którym stykamy się praktycznie
kaŜdego dnia, są polskie lasy. Pokrywają one 28% powierzchni państwa. Są one nie tylko ostoją tysięcy gatunków roślin i zwierząt, ale
szczególnie w obecnych czasach mogą skutecznie przeciwdziałać
zmianom klimatycznym. Las pochłania dwutlenek węgla oraz inne
szkodliwe substancje, produkuje tlen, stabilizuje wilgotność powietrza, chroni przed szkodliwym wpływem przemysłu, osłania gleby i wody, magazynuje wodę opadową i zmniejsza siłę wiatrów (w tym tornad, huraganów). Las wymaga zatem troski ze strony nas
wszystkich, gdyŜ wszyscy korzystamy z jego dobrodziejstw.
Niestety, praktycznie na terenie całej Polski, lasy są zaśmiecane, niszczone i podpalane. Musimy wszyscy
o nie dbać i chronić kaŜdego dnia.
W dniach 19-20 września na terenie gminy Kaliska przeprowadzono akcję Sprzątanie świata.
Jak co roku największą grupę uczestników stanowili uczniowie szkół podstawowych oraz
gimnazjum. Aktywnie uczestniczyły równieŜ nasze przedszkolaki. W piątek 19 września do
przedszkola w Kaliskach przybył Pan Leśniczy Maciej Wąs, który opowiedział maluszkom,
o tym dlaczego las jest taki waŜny dla ludzi. Po rozmowie dzieci z uśmiechem na twarzy pomaszerowały w stronę lasu. Do akcji przyłączyli równieŜ nauczyciele, urzędnicy oraz społeczność sołectwa Studzienice, którą to sołtys p. Marian Kujawski zachęcił do wspólnej kampanii dbania o środowisko. Za niniejszą inicjatywę składamy serdeczne wyrazy uznania. W
Piecach równieŜ zorganizowano kampanię na rzecz ochrony środowiska. Więcej na ten temat moŜna przeczytać w jednym z news-ów na stronie internetowej Kalisk.
Tegoroczną akcję Sprzątania świata na terenie Naszej gminy podsumować moŜna następująco: łączna ilość osób biorących udział w akcji- 252, ilość zebranych worków śmieci- 103.
Mamy nadzieję, Ŝe w najbliŜszych latach coraz więcej osób będzie chętna do uczestniczenia
w tego typu akcjach. Oczywiście Ŝyczylibyśmy sobie, aby w kolejnych latach tych śmieci
było coraz mniej w naszych lasach i na chodnikach, aby świadomość tego, iŜ jak Ŝyjemy
zaleŜy od nas samych była coraz większa.
K. Glaza

Wyrazy uznania od Wicemarszałka
W imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego serdecznie dziękuje za zaproszenie na jubileuszowe X
Leśne Spotkania – Kaliska 2008. Niestety, ze względu na liczne obowiązki Ŝaden z członków Zarządu Województwa Pomorskiego nie będzie mógł w nich osobiście uczestniczyć.
Chciałbym jednak za pośrednictwem tego listu przekazać Państwu słowa uznania dla władz i mieszkańców
gminy Kaliska, juŜ od dziesięciu lat skutecznie propagujących wartości rodzinne oraz zabawę wolną od
alkoholu i narkotyków. To rzadki przykład oddolnej i cennej inicjatywy społecznej, godnej naśladowania
przez inne gminy i nie tylko na Pomorzu, ale w całej Polsce. Zresztą nie tylko z tego gmina Kaliska znana
jest w całym naszym województwie. Pogratulować naleŜy teŜ Państwu umiejętnego wykorzystywania funduszy unijnych. Pod tym względem gmina Kaliska znajduje się w czołówce gmin wiejskich województwa
pomorskiego.
Raz jeszcze gratuluję Państwu tak wspaniałych inicjatyw, a wszystkim Mieszkańcom Gminy Kaliska Ŝyczę
wielu nowych pomysłów i samych sukcesów.
Leszek Czarnobaj
Wicemarszałek Województwa Pomorskiego
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Pomoc Państwa w zakresie doŜywiania w Gminie Kaliska
W 2008r. , w budŜecie gminy, zabezpieczono 50.000 zł na doŜywianie dzieci i młodzieŜy.
GOPS Kaliska pozyskał dodatkowo na realizację programu "Pomoc Państwa w zakresie doŜywiania" - kwotę 89.100 zł.
W ramach posiadanych środków realizowana jest pomoc w formie posiłków w szkole lub zasiłki celowe na doŜywianie dzieci,
młodzieŜy i osób niepełnosprawnych.
Nasze dzieci doŜywiane są w:
- Zespole Szkół Publicznych w Kaliskach - 114 dzieci,
- Zespole Oświatowo-Wychowawczym w Piecach - 21 dzieci,
- Samorządowym Przedszkolu Publicznym w Kaliskach - 11 dzieci
- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Starogardzie Gdańskim - 2 dzieci
- Zespole Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie - 1 dziecko.
Ponadto w ramach pomocy celowej na doŜywianie udzielono wsparcia 111 osobom (dzieci, młodzieŜ i osoby niepełnosprawne).
W okresie od stycznia do czerwca 2008r. wydatkowano łącznie na doŜywianie -55.947zł Rodziny objęte pomocą w czasie wakacji (VII-VIII) otrzymały wsparcie celowe na doŜywianie - 70 osób na kwotę 5.568 zł
Kierownik GOPS Kaliska - Beata Wysokińska

IV POWIATOWA SPARTAKIADA SPORTOWA PZERiI
„Kaliskie chłopy, kaliskie baby
Niestraszną są im skoki, przysiady,
Kaliskie chłopy, kaliskie panie
Niejeden pewnie medal dostanie.
Ref.
Biją rekordy nowe co dzień
Kto nie jest z nami, ten mazgaj, leń,
Piłki, rowery i hula hop,
To nasza radość. Niech Ŝyje sport!”
Z tą pieśnią na ustach i słonecznikami w rękach jechała 13 września do
Starogardu Gdańskiego na IV Powiatową Spartakiadę Sportową grupa
emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych z Koła Gminnego Kaliska.
Startowaliśmy prawie we wszystkich konkurencjach. Najlepsi byliśmy w strzelaniu z wiatrówki, gdzie złoty medal wywalczyła
Małgorzata Pozorska oraz w tańcach: tangu i polce, gdzie bezkonkurencyjna była para Małgorzata Pozorska i Jan Brdak. W rzutach lotką do tarczy Zofia Czarnowska zajęła drugie miejsce. Dalsze miejsca zajęliśmy w biegach, wyścigach rowerowych, rzutach do kosza, przeciąganiu liny, hula hop i obieraniu jabłek na najdłuŜszą łupinę.
Wróciliśmy zadowoleni i radośni, Ŝe aktywnie spędziliśmy jedną z wrześniowych sobót.
E. Pasterska

W pielgrzymkę na Jasną Górę
26 sierpnia 2008r. 20-osobowa
grupa osób związana z Samorządem Gminy Kaliska ( radni i pracownicy urzędu ) wyruszyła w II
Ogólnopolską Pielgrzymkę Samorządowców na Jasną Górę aby
uczestniczyć w uroczystej Mszy z
okazji Święta Matki Boskiej Częstochowskiej. Mimo długiej podróŜy autokarem (ok. 16-godzin
w obie strony), towarzyszyła nam atmosfera pielgrzymkowa.
Modlitwy i pieśni przez nas wykonywane dodawały nam sił, podnosiły na duchu oraz motywowały do dalszej podróŜy. Matka Boska Częstochowska obdarzyła nas dodatkowo piękną pogodą, co miało swoje
odbicie w naszych pogodnych nastrojach.
Pielgrzymka była wspaniała i wyjątkowa. Pozostaje nam jedynie czekać na kolejny wyjazd juŜ
za rok.
A. Moczadło
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Wspomnienia o sołtysie
Które punktu w naszym rejonie przysparzają policji najwięcej kłopotów?
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Czy okres wakacji jest okresem wzmoŜonych patroli?

Wójt Gminy Kaliska

Antoni Cywiński
W okresie wakacyjnym Posterunek Policji w Kaliskach nie jest wzmacniany dodatkowymi policjantami. Pora roku ma jednak wpływ
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Wywiad z kierownikiem Posterunku Policji w Kaliskach asp. Mateuszem Kromerem
Które punktu w naszym rejonie przysparzają policji najwięcej kłopotów?
Niewątpliwie najwięcej skarg i sami zauwaŜamy, Ŝe duŜy problem stanowi targowisko w Kaliskach, w sezonie letnim dochodzi
do tego Trzechowo – w szczególności plaŜa, oraz centrum Pieców, czyli skrzyŜowanie ulic 6-go Marca i Szkolnej. Są to miejsca,
które szczególnie zagroŜone są w godzinach wieczorowo – nocnych, gdzie młodzieŜ spotyka się w celu spoŜywania napojów
alkoholowych często zakłócając spokój i porządek publiczny.

Jakie są najczęściej popełniane przestępstwa w naszym rejonie?
Nie ma takiej kategorii, która szczególnie by się wyróŜniała. Jednak przestępstwa przeciwko mieniu (kradzieŜe, niszczenie mienia) oraz przestępstwa w ruchu drogowym w porównaniu do innych występują częściej. JeŜeli chodzi natomiast o przestępstwa
najcięŜsze (rozboje, cięŜkie uszkodzenia ciała, zgwałcenia itp.) to występują one sporadycznie.

Kto sprawia więcej trudności: młodzieŜ czy dorośli?
Jednoznacznie nie moŜna tego określić. Jednak, jeŜeli chodzi o akty wandalizmu to sprawcami przestępstw są zdecydowanie
ludzie młodzi, natomiast w stosunku do łamania przepisów ruchu drogowego często sprawcami są dorośli, zwłaszcza jeŜeli chodzi o jazdę pod wpływem alkoholu.

Czy pory roku mają wpływ na popełniane przestępstwa?
Raczej nie. MoŜna jedynie zauwaŜyć, Ŝe latem, ze względu na ładną pogodę, jest więcej spraw związanych z wandalizmem oraz
ze spoŜywaniem alkoholu w miejscach publicznych (m. in. pod sklepem, na targowisku). Jednak w pozostałych przypadkach nie
ma to znaczenia czy jest lato, jesień, zima czy wiosna.

Co naleŜałoby zrobić Ŝeby ograniczyć ilość wypadków?
Policja często przeprowadza róŜnego rodzaju akcje na drogach zapobiegające tego rodzaju zdarzeniom np. badania stanu trzeźwości kierowców, kontrole autokarów, pomiary prędkości z wykorzystaniem radiowozów nieoznakowanych itp. Myślę jednak,
Ŝe przede wszystkim musi zmienić się nastawienie uczestników ruchu drogowego do tego problemu. Często kierowcy do zagroŜeń na drodze podchodzą, „to nie dotyczy mnie, to nie ja jestem zagroŜony, nic mi się nie stanie”. RównieŜ przeceniają swoje
umiejętności a drogę traktują jak grę komputerową. Nie zdają sobie sprawy, Ŝe to oni przez nieostroŜną jazdę są zagroŜeniem nie
tylko dla siebie ale teŜ innych.

Czy w wyniku kolizji; zajść drogowych poszkodowanymi lub sprawcami są nasi mieszkańcy czy turyści?
Najwięcej zdarzeń drogowych mimo wszystko jest na drodze nr 22, gdzie w większości uczestnikami wypadków są osoby spoza gminy Kaliska. Natomiast na drogach gminnych w wypadkach uczestniczą zdecydowanie nasi mieszkańcy.

Czy droga krajowa nr 22 jest w obrębie naszej gminy jest bezpieczna dla mieszkańców?
Z całą pewnością moŜna wiele zrobić by poprawić to bezpieczeństwo. Praktycznie na tej drodze zaczyna brakować miejsca dla
pieszych i rowerzystów. Lato, ładna pogoda sprzyja jeździe na rowerze a wyznaczonych dróg dla tych uczestników ruchu praktycznie nie ma. Pobocze, z których korzystają i piesi i rowerzyści przy takim natęŜeniu ruchu jakie występuje w okresie letnim
jest niewystarczające. RównieŜ jakość tej drogi pozostawia wiele do Ŝyczenia.

Czy okres wakacji jest okresem wzmoŜonych patroli?
W okresie wakacyjnym Posterunek Policji w Kaliskach nie jest wzmacniany dodatkowymi policjantami. Pora roku ma jednak
wpływ na kierowanie patroli w odpowiednie miejsca. W okresie letnim zawsze staramy się zwiększyć częstotliwość kontroli
miejsc, które wcześniej wymieniłem, a więc: centrum Pieców, targowisko w Kaliskach czy plaŜa w Trzechowie. W sezonie zimowym patrole kierujemy w inne miejsca, w tym czasie szczególnie zagroŜone stają się np. domki letniskowe gdzie nieobecność właścicieli sprzyja włamaniom i kradzieŜom.

Czy miały miejsce ostatnio jakieś awanse, wyróŜnienia?
Co roku z okazji Święta Policji dokonywane są wyróŜnienia i awanse. W tym roku dwóch funkcjonariuszy otrzymało wyŜszy
stopień policyjny. Młodszy aspirant Adam Machajewski awansował na stopień aspiranta i sierŜant Artur Hendrich awansował na
stopień starszego sierŜanta. Dodatkowo funkcjonariusze wyróŜniani są za wzorową realizację powierzonych czynności słuŜbowych, czy osiągnięte wyniki np. wykrycie sprawcy powaŜnego przestępstwa.

Ilu funkcjonariuszy pracuje na naszym posterunku?
Stan etatowy Posterunku Policji w Kaliskach wynosi 7 funkcjonariuszy. Do dyspozycji mamy tylko 1 radiowóz co nie ukrywam
jest niewystarczające. Jest to jeden z najmniejszych posterunków w powiecie starogardzkim ale i przestępczość jest jedna z
mniejszych w rejonie.

W tym miejscu bardzo dziękuję Panu za interesującą rozmowę Ŝycząc sukcesów w pracy, samych wyjaśnionych spraw
i zadowolonych z pracy policji mieszkańców.

A. Moczadło
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ZAREJESTRUJ QUADA
Jeszcze kilka lat temu mało kto znał pojazd typu QUAD. Dzisiaj pojazdy te prawie codziennie
spotykamy na naszych ulicach. Coraz częściej teŜ, do policji wpływają zgłoszenia o łamaniu
przepisów ruchu drogowego przez kierujących tymi pojazdami. Przede wszystkim naleŜy jednak
pamiętać o zarejestrowaniu tego typu pojazdu.
Zgodnie z ustawą z dnia 20.05.1997r. Prawo o ruchu drogowym, kaŜdy pojazd samochodowy,
ciągnik rolniczy, motorower musi spełniać warunki dopuszczające pojazd do ruchu. Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie pojazdu do ruchu jest dowód rejestracyjny lub pozwolenie
czasowe. Zatem pojazd typu quad naleŜy zarejestrować w odpowiednim wydziale komunikacji.
Na rynku oferowanych jest wiele pojazdów nie posiadających homologacji, bez której zarejestrowanie pojazdu jest niemoŜliwe. JeŜeli jednak zakupiony pojazd ma homologację i udało się go zarejestrować naleŜy sprawdzić do jakiej kategorii został zaliczony. Pojazdy te zaleŜnie od danych technicznych
rejestrowane są jako: motocykle, motorowery, pojazdy samochodowe czy ciągniki
rolnicze. Od tego zaleŜy jakiej kategorii prawo jazdy musimy posiadać by nim kierować oraz czy naleŜy uŜywać hełmu ochronnego. NaleŜy tez pamiętać o zawarciu
umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej tzw. OC. Dopiero
po spełnieniu tych wszystkich warunków moŜna wyjechać quadem na drogę publiczną.
JeŜeli podczas kontroli drogowej okaŜe się, Ŝe któryś z warunków nie został spełniony, policjant nałoŜy mandat karny oraz moŜe odholować pojazd na parking strzeŜony,
oczywiście na koszt właściciela pojazdu.
NaleŜy równieŜ pamiętać, Ŝe quadem ( równieŜ tym zarejestrowanym ) nie wolno
poruszać się w lasach.
asp. Mateusz Kromer
z Posterunku Policji w Kaliskach

"Grzyby zbieraj rozwaŜnie, jedz je ze smakiem"
Zespole Szkół Publicznych w Kaliskach uczniowie klas IV-VI przygotowali coroczny apel o grzybach p.n.” Grzyby zbieraj rozwaŜnie, jedz je ze smakiem”.
Udział w nim wzięli na małej sali gimnastycznej uczniowie klas I-III oraz IV-VI.
Gośćmi szczególnymi byli: Pani Monika Michna przedstawicielka Państwowego
Powiatowego Inspektoratu Sanitarno- Epidemiologicznego w Starogardzie Gd.
praz Panowie: Andrzej Tomana i Marian Kujawski reprezentujący Nadleśnictwo
Kaliska. Pani Monika zebranym dzieciom przedstawiła zagroŜenia jakie mogą
wywołać po spoŜyciu niejadalne grzyby, a Panowie leśniczowie przygotowali
prezentację dotyczącą rozpoznawania grzybów jadalnych i niejadalnych.
Uczennica klasy IV c Dominika Litzau przedstawiła wiersz Jana Brzechwy p.t.
„Grzyby”, uczniowie klasy VI c w sztuce p.t. „Biocenoza Lasu” wskazali jak
waŜną rolę odgrywają grzyby dla utrzymania równowagi w przyrodzie, a uczniowie klasy V b wystąpili w przedstawieniu „Maślaki rozrabiaki”. Konferansjerkami apelu były Weronika Ciemińska- uczennica
klasy Va oraz Patrycja Juźwiak- uczennica klasy VI a.
Apel zorganizowały panie: Katarzyna Krause, Monika Domert oraz Danuta Talarka. Współorganizatorami byli: Panie Monika
Jankowska i Joanna Linda, Nadleśnictwo Kaliska oraz Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Starogardzie Gd.
P. Bławat- Kulińska

Dnia 01.08.2008r. ruszył Kaliski Program Profilaktyki Zdrowotnej
Gmina Kaliska kładzie szczególny nacisk na podnoszenie i poprawę jakości Ŝycia swoich mieszkańców.
Poprzez prowadzenie profilaktycznych programów zdrowotnych staramy się zapewnić jeszcze szerszy dostęp do świadczeń zdrowotnych. W tym celu dnia 01.08.2008r. ruszył Kaliski Program Profilaktyki Zdrowotnej, w ramach którego realizowane są programy:
„Zdrowe niemowlę – zdrowy człowiek” i „ śycie zaczyna się po 40-stce”.
K. Glaza

Informacje teleadresowe
Urząd Gminy Kaliska
ul. Nowowiejska 2
83-260 Kaliska

tel. 058 58-89-201
058 58-89-206 (fax)
www.kaliska.pl
e-mail: sekretariat@kaliska.pl

Zakłady Opieki Zdrowotnej
ZOZ „Medpharma” SA Kaliska
ul. Nowowiejska 5
83-260 Kaliska
tel. 058 58 89 673/003
www.medpharma.pl

Bank Spółdzielczy w Skórczu
Oddział w Zblewie
Filia w Kaliskach
ul. Nowowiejska 2
83-260 Kaliska
tel. 058 58-89-126

Posterunek Policji
Urząd Gminy w Kaliskach przyjmuje
petentów w:

ul. Nowowiejska 2a
83-260 Kaliska
tel. 058 58-89-107

Poniedziałek i środę:
w godz. 7:20—15:50
Wtorek, czwartek i piątek
w godz. 7:20—15:00
Radca Prawny przyjmuję w:
Środę: w godz. 13:00—15:00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Nowowiejska 2
83-260 Kaliska
tel. 058 58-89-201 wew. 45, 40, 32

Gminny Ośrodek Kultury
ul. Długa 18
83-260 Kaliska
tel. 058 560-92-45; e-mail: pegaz.kaliska@poczta.fm

Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach
ul. Długa 53
83-260 Kaliska
tel.. 058 58-89-224
fax. 058 58-89-329
www.zspkaliska.hg.pl
e-mail: zspkaliska@poczta.onet.pl

Zespół Oświatowo – Wychowawczy w
Piecach
ul. Kościelna 3
Piece
83-261 Kaliska
tel. 058 587-18-03
e-mail: psp-piece@sunnet.pl
www.piece.akcja.pl

Samorządowe Przedszkole Publiczne
ul. Nowowiejska
83-260 Kaliska
tel. 058 58-89-269
email: przedszkolekaliska@wp.pl

Urząd Pocztowy Kaliska

Stowarzyszenie Rodziców Wychowujących Dzieci Niepełnosprawne "Dziecko
Miłości"

ul. Malinowa 2
83-260 Kaliska
tel. 058 58-89-499

ul. Długa 18
83-260 Kaliska
tel. 058 560-92-45

Powstał KLUB PRACY w Urzędzie Gminy w Kaliskach
Klub Pracy jest miejscem, w którym prowadzone są grupowe i indywidualne zajęcia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, zamieszkałych na terenie gminy Kaliska. Głównym celem działania Klubu jest nabycie przez osoby w nich uczestniczące umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia. Szkolenia prowadzone w Klubie Pracy skierowane są zwłaszcza
do osób, które nie posiadają Ŝadnego doświadczenia w poszukiwaniu pracy a takŜe do tych, którzy są zniechęceni dotychczasowym brakiem pozytywnych efektów swoich działań.
Podczas szkolenia w Klubie Pracy uczestnicy mają moŜliwość:
- lepiej poznać siebie poprzez określenie i samoocenę swoich predyspozycji
i umiejętności zawodowych,
- określić i porównać swoje mocne strony z moŜliwościami oferowanymi przez lokalny rynek pracy,
- opracować we właściwym stylu dokumenty aplikacyjne wymagane przy podejmowaniu pracy ( list motywacyjny, Ŝyciorys ),
- nawiązywać kontakty pomocne w znalezieniu zatrudnienia,
- podjąć decyzję dotyczącą swojej przyszłości zawodowej.
Szkolenie w Klubie Pracy trwa trzy tygodnie. Przez pierwsze dwa tygodnie odbywają
się sesje szkoleniowe. W tym czasie uczestnicy zdobywają wiedzę teoretyczną i rozwijają praktyczne umiejętności poszukiwania pracy. Trzeci tydzień przeznaczony jest na aktywne poszukiwanie pracy przez
uczestników i wypróbowanie przez nich w praktyce nowych zachowań, metod i technik poznanych podczas szkolenia. Uczestnicy przychodzą codziennie do Klubu, zapoznają się z aktualnymi ofertami pracy, telefonują do pracodawców, relacjonują swoją
aktywność z poprzedniego dnia oraz korzystają z indywidualnych porad Lidera.
Klubem Pracy kieruje Lider. Do jego obowiązków naleŜy przede wszystkim prowadzenie szkoleń w Klubie Pracy oraz
pomaganie uczestnikom poprzez indywidualne konsultacje. Lider Klubu Pracy oferuje pomoc przy napisaniu CV i listu motywacyjnego. Ponadto moŜna tu bezpłatnie skorzystać z komputera, Internetu, drukarki, faksu i ksera w trakcie poszukiwania pracy.
Wszystkich bezrobotnych oraz poszukujących zatrudnienia serdecznie zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 do Klubu Pracy w Urzędzie Gminy w Kaliskach.
M. Głodek

