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społeczną, sportową, kulturalną, edukacyjną i aktywność
przedsiębiorczą za miniony rok – rozdane. Gratuluję jeszcze raz
nagrodzonym i zachęcam Ich do dalszej pracy dla naszego
wspólnego dobra. Dziękuję Wszystkim, którzy na co dzień,
działając w Naszej Gminie zwykłą systematyczną pracą, przyczyniają się do jej rozwoju i stanowią o jakości naszej codzienności.
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy grała u Nas w Kaliskach i w Piecach. To, że zorganizowaliśmy takie wydarzenie w
dwóch miejscach, może być powodem naszej lokalnej dumy.
ciąg dalszy na stronie nr 19

GALERIA ZDJĘĆ WOŚP W GMINIE KALISKA

10

SPOTKANIE OPŁATKOWE EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW

10

JUBILEUSZ 50-LECIA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIECACH

10

KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY W ZOW W
PIECACH

12

POMNIKI NA TERENIE GMINY KALISKA

12

XVIII FINAŁ WOŚP W ZOW W PIECACH

14

XVIII FINAŁ WOŚP W ZSP W KALISKACH

15

MISTRZOWIE ŚWIATA W ZSP W KALISKACH
PODCZAS XVIII FINAŁU WOŚP

18

SPRAWOZDANIE Z DYSKUSJI NAD STUDIUM

18

OKIENKO WÓJTA - CIĄG DALSZY

19

PODSUMOWANIE PRACY RADY GMINY

20

WIEŚCI SOŁECKIE Z PIECÓW

21

STOWARZYSZENIE „BÓR”- KOŃCZY SWOJĄ
DZIAŁALNOŚĆ

22

W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SKÓRCZU ROZDANO NAGRODY

23

TRASY KONNE
BEZPŁATNE DOWODY OSOBISTE

24
24

„KALISKIE SŁONECZNIKI” 2009

24

GALERIA ZDJĘĆ „ KALISKIE SŁONECZNIKI” 2009

Str. 2

Goniec Kaliski

Październik-Styczeń

WIARA W SUKCES KLUCZEM DO JEGO OSIĄGNIĘCIA –X/09
Działania środowiskowe w ramach projektu "Wiara w
sukces- kluczem do jego osiągnięcia" - X/2009
Projekt "Wiara w sukces- kluczem do jego osiągnięcia" realizowany jest w okresie od 01.07.2009 do
31.12.2009. Jest to druga edycja projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny , w ramach Priorytetu VII- Promocja integracji społecznej, Działania
7.1- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji , Poddziałania 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
W ramach działań o charakterze środowiskowym
bezrobotne Panie z projektu zdecydowały się w dniu
24 października 2009 r. na prezentację swoich osiągnięć na
lokalnej, jubileuszowej ( bo 10-tej), gminnej wystawie pn. "Sami swoi".
Impreza odbywała się w Domu Kultury w Kaliskach.
We współpracy z prowadzącymi zajęcia Panią Marzeną Usarek oraz Panią Marią Kaszubowską Panie przygotowały stoisko przedstawiające nasz projekt. Same przez kilka
dni robiły przepyszne ciasta oraz dania "na gorąco". Opowiadając o realizowanych w trakcie projektu zadaniach częstowały uczestników wystawy swoimi potrawami. Stoisko
cieszyło się wielkim zainteresowaniem i uznaniem. Ponadto
z inicjatywy Pani
Zofii Haftka - prowadzącej w ramach projektu
warsztaty pedagogiczne 6 Pań z projektu wzięło udział w jego inscenizacji. Pani Zofia Haftka przygotowała na tę okoliczność scenariusz oraz uszyła stroje.
Zajęła się również organizacją prób i przygotowaniem
Pań do występu.
Mimo ogromnej tremy wszystko udało się na "piątkę z
plusem".
Wszystkim osobom zaangażowanym w realizację tego
przedsięwzięcia bardzo dziękuję!!!
B. Wysokińska

TRWAJĄ PRACE NAD SZTANDAREM
Opracowano i zatwierdzono przez Radę Gminy Kaliska
projekt sztandaru gminnego.
Dnia 30.09.2009 r. przesłano projekt sztandaru do Komisji Heraldycznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji celem zaopiniowania.
Obecnie wniosek
oczekuje na opinię Komisji.
Dnia 28-10.2009 r.
Rada Gminy Kaliska zaopiniowała pozytywnie
projekt drzewca sztandaru, który zostanie
przesłany do Komisji Heraldycznej w celu wydania opinii.
B. Jeleniewska
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ZAKOŃCZONO REMONT DROGI PIECE - KALISKA
Zakończono prace związane z remontem drogi gminnej
Nr 209016 Piece – Kaliska. Remont ten polegał na utwardzeniu
ww. drogi tłuczniem, a wykonawcą prac był podmiot wyłoniony
w drodze przetargu nieograniczonego, tj. "Transport Ciężarowy
Małgorzta Ćwiklińska, Wysoka 39, 83-212 Bobowo".
Łączny koszt inwestycji wynosi 54.900,53 zł, z czego
75% to środki pochodzące z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Samorządu Województwa Pomorskiego, a 25% środków stanowią środki własne Gminy Kaliska.
T. Sabiniarz

SPOTKANIA Z KOMBATANTAMI
W dniu 6 października 2009 r. Prezes Związku Solidarności Polskich Kombatantów im. Ks. Henryka Szumana Pan Ryszard Tyborski, Sekretarz związku Pan Marian Nowak oraz Pani Sekretarz Gminy
Grażyna Żytkowiak odwiedzili 9 członków kombatantów, którzy ukończyli 80 lat: Pani Felicja Brodka,
Kazimiera Kulas, Helena Kołatka, Zofia Morzuch, Helena Lass, Helena Schmidt, Teresa Pelowska, Helena Kromka i Pan Józef Miszewski . W trakcie odwiedzin członkowie otrzymali upominki, rozmawiano
o sprawach i potrzebach kombatantów.
T. Jagiełło

STOWARZYSZENIE „DZIECKO MIŁOŚCI” W KALISKACH
Stowarzyszenie Rodziców Wychowujących Dzieci Niepełnosprawne „Dziecko Miłości” w Kaliskach prowadzi swą działalność od marca 1996 r. W minionym roku Stowarzyszenie uzyskało status
organizacji pożytku publicznego. Obecnie organizacja zrzesza 28 rodzin wychowujących 33 dzieci niepełnosprawnych.
Dzięki wsparciu darczyńców tj. osób fizycznych, przedsiębiorców , PFRON i gminy, Stowarzyszenie mogło w 2009 r. zorganizować takie imprezy integracyjne jak:
- tygodniowy biwak w Charzykowie – 23-28 czerwiec 2009
- dwudniową wycieczkę do Lichenia - 08-09 sierpień 2009
- dwudniową wycieczkę do Krakowa, Wieliczki i Częstochowy10-11 październik 2009
Przygotowaniem imprez oraz ich organizacją zajmował się Zarząd Stowarzyszenia w osobach :
Pani Anna Kropidłowska – Prezes, Pani Anita Karlińska – Zastępca Prezesa,
Pani Jolanta Szumała – Skarbnik, Pani Ludwika Weber – Sekretarz i Pani Ewa Żywicka – Członek Zarządu. W swych działaniach Panie korzystały ze wsparcia i pomocy kierownika GOPS Kaliska –
Pani Beaty Wysokińskiej.
Wszystkim osobom, instytucjom i organizacjom
wspierającym nas od lat – serdecznie dziękuję w
imieniu swoim oraz wszystkich niepełnosprawnych
dzieci ze stowarzyszenia i ich rodzin .
DZIĘKUJĘ ZA PAŃSTWA OFIARNOŚĆ I OKAZANE
NAM ZAUFANIE.
Anna Kropidłowska
Prezes SRWDN-DM
w Kaliskach
A. Kropidłowska
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X WERNISAŻ „SAMI SWOI”
Wernisaż „Sami-Swoi” to cykliczna impreza odbywająca się zawsze w m-cu październiku w GOK w
Kaliskach. 2009 r. dla tej imprezy był rokiem jubileuszowym - X
Wystawa prezentuje cały dorobek artystyczny twórców amatorów z terenu Gminy Kaliska we wszystkich dziedzinach i formach sztuki jak:
malarstwo – Jasiński Erwin Kaliska, Karolina Baczkowska Frank, Magdalena Janicka Kaliska, Joanna i Maria Wróblewskie Dunajki, Żaneta Gołuńska Czarne
ikonostyka – Arno Grandt Kaliska
rzeźbiarstwo – Krzysztof Kreft Kaliska, Leszek
Baczkowski Frank,
bukieciarstwo – Maria Kamińska Piece
wikliniarstwo i koszykarstwo – Urszula i Gerard Jurczyk Frank
hafciarstwo (krzyżykowe, richelieu, satynowe) – Małgorzata Światczyńska, Magdalena Janicka,
Małgorzata Pozorska Kaliska, Zdzisława Gulgowska Piece, Renata Kotlewska Starogard Gd.
(gościnnie)
wyroby ze skóry – Gizela Kamińska Frank
fotografika – Julia Janicka Kaliska
wariacje na szydełku i drutach – Jadwiga Gebauer,
Krystyna Burczyk, Mariola Fijałek Kaliska.
obrazy z suchych roślin – Krystyna Winnicka Kaliska
makaronowe wazoniki przygotowały dzieci ze świetlicy w Kaliskach, a grupa „Wspaniała Rodzinka” zaprezentowała cały swój roczny dorobek artystyczny od
fantazyjnych słoneczek po karmnik i ramki do obrazów.
Wystawie towarzyszą zawsze pokazy fryzjerstwa artystycznego przygotowane przez Mariolę Szewczyk Głuchowską
Ponadto wernisażowi goście obejrzeli program taneczny pt. „Jezioro Łabędzie i nie tylko” w wykonaniu dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kaliska.
Impreza skupia wokół siebie wielu wolontariuszy, sponsorów i twórców.
Na wystawie nie zabrakło też prezentacji oraz wyrobów kulinarnych dziewczyn z Programu „Wiara w
sukces, kluczem do jego osiągnięcia” – dziękujemy Wam za te pyszności.
Dziękujemy również Panu Sławkowi Trawickiemu oraz LGD „Chata Kociewia” za dary w postaci biletów
NBP. Podziękowania należą się też Krystianowi Sierant za pochodnie, które były ozdobą jubileuszowego tortu z cukierni „Królewska” . Dziękujemy również
Włodarzom naszej gminy za niezwykle potrzebny domowi kultury prezent w postaci kuchenki gazowoelektrycznej. Sprawiła nam wyjątkową radość.
Otwarcie wystawy to wielkie święto w naszej społeczności. Dlatego też na jej rozpoczęciu bywa przeciętnie ok. 300 osób. Natomiast artyści amatorzy
prezentujący swój dorobek artystyczny, tworzą na
potrzeby wystawy corocznie nowe dzieła.
Każdego roku wystawa odbywa się pod innym hasłem. W związku z tym GOK w Kaliskach, również
daje swój wkład w postaci dekoracji, nadając imprezie tzw. Duszę. Dziękujemy naszym słodkim elfom,
które były żywą dekoracją, dzięki też Pani Ani Groth
za uszycie elfowych ubranek.
Impreza aktywizuje siły twórcze, jest motorem napędzającym dla lokalnych artystów oraz integruje
nasze społeczeństwo.
Do zobaczenia, być może w przyszłym roku na kolejnym wernisażu.
D. Guzinska - Zaremba
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KURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO
Informujemy, iż w Zespole Szkół Publicznych w Kaliskach w każdy wtorek w godz. od 18.00
do 19.30 ośmioosobowa grupa mieszkańców gminy, uczestniczy w kursie języka niemieckiego dla
średnio zaawansowanych. Kurs rozpoczął się w listopadzie 2009 roku i kontynuowany będzie do marca 2010 roku. Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela języka niemieckiego - Pana Wojciecha
Wałaszewskiego.
J. Rozmanowska

CHCEMY - MOŻEMY - DZIAŁAMY
W ramach realizacji projektu pt. „CHCEMY – MOŻEMY – DZIAŁAMY”
grupa osób niepełnosprawnych „Wspaniała Rodzinka”
przygotowała wystawę swoich prac technicznych na lokalnym jubileuszowym wernisażu „Sami swoi” w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach. Na wystawie były
prace artystyczno – plastyczne ,które wykonała grupa
podczas wtorkowych zajęć technicznych tj. fantazyjne
butelki, obrazki, różne ozdoby okolicznościowe , robótki
ręczne ,klamerki ,ramki do zdjęć , bukiety w wazonach,
stroiki świąteczne ,karmik dla ptaszków itd.
Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem
wśród uczestników wernisażu .
Dzięki środkom z projektu i naszej aktywności po
raz kolejny mogliśmy aktywnie uczestniczyć w środowisku lokalnym . Przygotowanie wystawy przyniosło „Wspaniałej Rodzince” dużo radości i zadowolenia.
T. Jagiełło

TURNIEJ SOŁECTW
W sobotę 14 listopada br. w Sali widowiskowej
w GOKu odbył się po raz kolejny Turniej Sołectw, którego celem jest integracja społeczności lokalnej połączona z zabawą.
W tym roku do turnieju przystąpiły sołectwa:
Cieciorka, Piece, Dąbrowa, Czarne, Bartel Wielki i Kaliska, które zaprezentowały się w następujących konkurencjach:
1. skakanie na piłce kangurce
2. co zginęło
(konkurencja na
spostrzegawczość)
3. zagadki
4. jaki święty – zagadki
5. jaka to piosenka
6. wyścig zwierzątek
7. wyścig w potrójnych spodniach.
Klasyfikacja tegorocznego Turnieju przedstawia się następująco:
I miejsce sołectwo Kaliska – 39 pkt
II miejsce sołectwo Czarne – 35 pkt
III miejsce sołectwo Dąbrowa – 34 pkt
IV miejsce sołectwo Piece – 31 pkt
V miejsce sołectwo Cieciorka – 30 pkt
VI miejsce sołectwo Bartel Wielki – 29 pkt
Niespodzianką okazała się Nagroda Rady Gminy, którą otrzymało
sołectwo Piece za „Najstarszą drużynę sołecką
Turnieju Sołectw”.
J. Rozmanowska
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JAK SENIORZY REALIZOWALI PROGRAM „STARY - RUSZAJ SIĘ”
W dniu 12 maja 2009 roku została zawarta umowa pomiędzy Lokalną Grupa Działania „ Chata Kociewia” , a Gminnym Kołem PZERiJ, reprezentowanym przez Stowarzyszenie
Rozwoju Gminy Kaliska. Projekt nasz polegał
na organizacji zajęć sportowo-ruchowych dla
osób po 50 roku życia . W zajęciach uczestniczyli nie tylko członkowie naszego koła, ale i
inni mieszkańcy gminy , których udało się zachęcić do ruchu. Zajęcia trwały od 01 czerwca
2009 do 30 października 2009 roku. Zaplanowaliśmy gimnastykę na sali i siłowni, przygotowania do spartakiady powiatowej , naukę tańca, spacery z kijkami „ nordick walking” oraz
spływ kajakowy z biesiadą. Poprzez realizowanie tego projektu udało nam się zaktywizować wielu mieszkańców naszej gminy do działania i to nie
tylko do ruchu .
W ramach projektu organizowaliśmy spotkania i wyjazdy, poprzez które zachęcaliśmy innych
do czynnego ruchu. Tak się rozkręciliśmy, że poza projektem udało się zorganizować Jesienny Turniej
Warcabowy o puchar prezesa koła. W grupie pań zwyciężyła koleżanka Lucyna Kawecka, a wśród panów najlepszym okazał się Jerzy Pasterski. Najwięcej uciechy sprawił spływ kajakowy na rzece Wdzie
w Czarnej Wodzie. Wzięła w nim udział najliczniejsza grupa , aż 50 osób. Najstarszy kajakarz miał 82
lata. Niektórym emerytom pomagali młodsi uczestnicy spływu. Postanowiliśmy sobie powtórzyć tę imprezę. Podsumowaniem kajakarskich wspomnień była gadka kociewska pt: „Byłom na kajakach”. Po
raz kolejny wzięliśmy udział w V Spartakiadzie Sportowej Emerytów i Osób Niepełnosprawnych w Starogardzie Gdańskim, w której zajęliśmy 5 miejsce na 13 zespołów. Program nasz rozpowszechnił w
gminie spacery z kijkami, rozpowszechniając nowy trend jakim jest „ nordick walking”. Grupa podzieliła się na mniejsze grupki , które regularnie uprawiają ten sport. Na naszych leśnych trasach widać
coraz więcej zwolenników tego ruchu. Chodziliśmy przez okres trwania projektu i na pewno z uprawiania „ nordick walking” nie zaprzestaniemy. Dzięki temu jesteśmy sprawniejsi, mamy lepszą kondycję ,
a i humory dopisują, a przy okazji dyskutujemy co jeszcze możemy zrobić wspólnie, by żyło się lepiej.
Wiele radości przysporzyły nam zajęcia na sali sportowej pod okiem trenera, naszego kolegi Jana
Brdaka, który rozciągał nam mięśnie, zachęcał do ruchu, uczył pieczołowicie kroków tanga, polki, walca i cha- chy. Na pewno będzie nam przez okres zimy tego brakowało.
Realizując program uczestnicy bardzo zżyli się ze sobą . To był niejednokrotnie powód do kolejnych spotkań, do myślenia o wspólnym celu, do tego by jeden drugiego zachęcał do ruchu. Poznaliśmy się wzajemnie lepiej, wiemy co kto umie, jakie kto ma mocne strony. Dzięki temu nasze Gminne
Koło PZERiJ powiększyło się o następnych członków.
Rodzi się myśl o tym , by napisać następny program i znowu coś robić , by ćwiczyć mięśnie i
rozum, a będziemy zdrowsi i szczęśliwsi.
członkowie Gminnego Koła PZERiJ w Kaliskach

KALISKIE WANDROWCZYKI
Wandrowczykami nazywają na Kociewiu obieżyświatów, podróżników.
W każdym roku Gminne Koło PZERiI w Kaliskach organizuje wycieczki. Tym razem wybraliśmy
się do Szymbarka i Sierakowic. Co prawda w Szymbarku byliśmy już kilkakrotnie, ale w grupie zawsze
raźniej, a i świat co dzień inny. Na naszej trasie z Kalisk pojawił się Szymbark. Ten sam sprzed lat, a
jakże inny. Wśród checz kaszubskich, tych większych przeznaczonych na hotele i tych mniejszych,
stoi chatka do góry nogami. Jak tam wejść, kiedy już na progu czuje się niezwykłą siłę? Już w
drzwiach kręci się w głowie. Niejeden z nas przekroczył próg i wnet się cofnął. Ci odważniejsi pchani
ciekawością, zniknęli we wnętrzu trzymając się, jak się u nas mówi, rękamy i nogamy. Kiedy pokonaliśmy parter, na piętro szło się już łatwiej. Może to poręcze schodów sprawiły, że czuliśmy się bezpieczniejsi? Opanowaliśmy zawrót głowy i spojrzeliśmy prosto w twarz naszego papieża, który spoglądał na nas z obrazu i uśmiechał się patrząc przez palce jak przez lornetkę. Przysiedliśmy na chwilę na
ławeczce przy stole, na którym stały szklaneczki do połowy napełnione wodą. Co za zjawisko? Stoją
skośnie, jakby miały za chwilę się zsunąć, a woda wylać, ale nic z tego! Stoją, jakby czekały na spragnionego wędrowca. Chociaż tu złapaliśmy równowagę i zebraliśmy siły, by przy pomocy Iiny schodami zejść na dół. Dziwne było to uczucie.
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Kto to wymyślił?! Skoro jesteśmy na Kaszubach u naszych sąsiadów,
postanowiliśmy zwiedzić Sierakowice.
Wielu z nas było tam po raz pierwszy.
To piękna wieś gminna. Już na pierwszy
rzut oka widać, że mieszkańcy są zamożni. To stąd pochodził autor ołtarza,
który stanął w Pelplinie 6 VI 1999 roku.
Po papieskiej pielgrzymce część została
przeniesiona do Sierakowic, skąd pochodził artysta konstruktor. Na wodzie
stoi stół ołtarzowy, a nad nim sieć rybacka unoszona przez dwa ptaki.
Wszystko to otoczone jest pięknym zadbanym parkiem, w którym trawa i
kwiaty są automatycznie nawadniane.
Po zwiedzeniu tego urokliwego zakątka
ruszyliśmy w dalszą drogę. Ponieważ
nie bardzo nam się spieszyło, zatrzymaliśmy się w Starej Kiszewie w pięknej restauracji Wrota Kaszub. Tutaj daliśmy upust rozkoszom podniebienia.
Napiliśmy się soków, zjedliśmy pyszne desery i ruszyliśmy w dalszą drogę.
Teraz z utęsknieniem czekamy na dalsze nasze wandrowanie w przyszłym roku. Ciekawe co też wymyślą nasze władze emeryckie, bo dotąd to wszystko było na „szóstkę”.
M. Mierzejewska, E. Pasterska

ŻYWNOŚĆ DLA KLIENTÓW KORZYSTAJACYCH Z POMOCY SPOŁECZNEJ W GOPS KALISKA
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach
wznowił współpracę z Bankiem Żywności w Tczewie. Na
podstawie zawartego porozumienia Bank Żywności
przekazał dwukrotnie żywność dla najuboższych mieszkańców gminy Kaliska.
Pierwszą turę żywności otrzymaliśmy 15 września
2009 r. w ilości 6.590,72 kg i były to następujące towary: 720 litrów mleka, 880 kg mąki, 1120 kg makaronu,
560 kg płatków kukurydzianych, 304 kg musli, 420 kg
serów podpuszczkowych, 180 kg serów topionych, 960
kg cukru , 486,72 kg dżemów oraz 960 kg kaszy.
Otrzymaną żywność wydaliśmy do połowy października
br . Skorzystało z niej 166 rodzin co dało łącznie 657
osób w tych rodzinach.
Drugą turę żywności , w ilości 7.001,60 kgotrzymaliśmy 27 listopada 2009roku. W jej skład weszły: 2.880 litrów mleka, 880 kg mąki, 560 kg
makaronu, 960 kg cukru, 633,60 kg gulaszu z kaszą (konserwy), 500 kg mleka w proszku i 588 kg
serów podpuszczkowych.
Żywność jest wydawana od 2 grudnia 2009roku. Do tej pory skorzystało z niej ok. 90 rodzin.
Ponadto Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach , przeprowadził w listopadzie 2009roku. - wśród
uczniów klas I-VI - zbiórkę słodyczy , a indywidualny darczyńca ofiarował zabawki. Zarówno słodycze
jak i zabawki przekazaliśmy rodzinom łącznie z wydawaną żywnością z Banku Żywności
B. Wysokińska

21 LISTOPADA DNIEM PRACOWNIKA SOCJALNEGO
Dnia 21 listopada obchodzony był ogólnopolski Dzień Pracownika Socjalnego. Z tej okazji delegacja z Urzędu Gminy w KaliskachAntoni Cywiński, Grażyna Źytkowiak oraz Hanka Dera złożyli pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej najserdeczniejsze
życzenia.

I. Ciemińska
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III RAJD NA ORIENTACJĘ „ WYGONIEC”
W dniach 27 – 28 listopada 2009 roku odbył się
III Rajd na Orientację „Wygoniec” o puchar Wójta Gminy Kaliska. Zawody te stanowiły IX (ostatnią) rundę Pucharu Borów Tucholskich w Marszach na Orientację. Organizatorami rajdu byli: 1. Kaliska Drużyna Harcerska
„Czarne Stopy” oraz Stowarzyszenie Rozwoju Gminy
Kaliska. Patronat honorowy nad rajdem objął Wójt Gminy Kaliska.
Zawody cieszyły się sporym zainteresowaniem, przyciągnęły czołówkę biegaczy na orientację województwa
Pomorskiego, a także uczestników i zwycięzców Ogólnopolskich Imprez na Orientację. Łącznie w Kaliskich lasach mogliśmy spotkać aż 89 uczestników III RnO.
Rajd odbył się w trzech kategoriach:
TD (drużynowa) – zespoły min 3 osobowe – max 10 osób
TJ (juniorzy) – młodzież szkół gimnazjalnych i średnich, zespoły
startujące na trasie mogły liczyć maksymalnie 2 osoby
TZ ( zaawansowani) – bez ograniczeń, zespoły na trasie mogły liczyć
maksymalnie 2 osoby.
Trasy poszczególnych kategorii różniły się między sobą długością,
oraz stopniem zaawansowania (skomplikowania map), cel jednak
wszystkim przyświecał jednakowy. Odnaleźć punkty kontrolne, potwierdzić je na karcie startowej, zmieścić się w wyznaczonych limitach czasowych i zająć jak najlepsze miejsce. Warto też dodać, że
uczestnicy nie rywalizowali tylko na lądzie, ale także mieli do pokonania trasę kajakową po jeziorze Czechowskim. Uczestnicy rajdu
poradzili sobie z postawionymi przed nimi wyzwaniami i w komplecie
dotarli na metę.
Na Rajdzie szczególnie ciekawie wyglądała rywalizacja głównych pretendentów do Pucharu Borów Tucholskich w kategorii TZ,
Jakuba i Piotra Kaczyńskich z drużyny Neptun Gdańsk z Radosławem
Literskim i Wiesławem Narlochem z Luks – Pol Czersk. Rywalizacja
między tymi ekipami toczyła się do ostatniej minuty rajdu. Zwycięską ręką z tego pojedynku wyszli przedstawiciele Luks – Pol Czersk i
to oni zdobyli I miejsce w III RnO „Wygoniec” w kategorii TZ oraz
tytuł Mistrzów Borów Tucholskich w Marszach na Orientację. Zaraz za nimi z niewielką stratą punktów
uplasowała się wcześniej wspominana ekipa Neptun Gdańsk w składzie Jakub i Piotr Kaczyńscy. Trzecie miejsce w kategorii TZ w III RnO należy do Artura Fankidejskiego z UKS Włóczykij.
W kategorii juniorskiej pierwsze miejsce zdobyli Mateusz Dorawa oraz Michał Romel z Luks – Pol
Czersk, na drugim miejscu uplasowali się Szymon Figlon i Sebastian Dorawa z zespołu „Anarchia”,
trzecie miejsce należy do Kamila Buławskiego i Wojtka Kleina z UKS Włóczykij.
Rywalizacja w kategorii drużynowej była bardzo wyrównana, świadczy o tym fakt, że przyznano aż
trzy pierwsze miejsca. Zwycięzcami tej kategorii z
równą ilością punktów są: Azymut Osie 1, Azymut
Osie 2 oraz UKS Włóczykij z Osieka.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za wystartowanie w III Rajdzie na Orientację
„Wygoniec” i gratulujemy zaciętej rywalizacji w duchu fair play. Dziękujemy również wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tych zawodów. Zapraszamy także na kolejny marsz po kaliskich lasach, a mianowicie Krótką Kaliską Imprezę
na Orientację (KKInO), która odbędzie się już
26 lutego 2010 roku. Szczegóły dotyczące KKInO
zamieszczone będą wkrótce na stronie internetowej: WWW.HARCERZE.KALISKA.PL
J. Otta, J. Otta

Goniec Kaliski

Październik-Styczeń

Str. 9

„WIARA W SUKCES - KLUCZEM DO JEGO OSIĄGNIĘCIA” - KONIEC II EDYCJI
Projekt pn.: „Wiara w sukces- kluczem do jego osiągnięcia” realizowaliśmy w okresie od lipca do grudnia 2009
roku. Jest to druga edycja projektu realizowanego przez GOPS
Kaliska i współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny , w ramach Priorytetu VII- Promocja integracji społecznej, Działania 7.1- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Podziałania 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Pierwszy projekt
realizowaliśmy w okresie od sierpnia do grudnia 2009r.
Aby osiągnąć cele-założone w projekcie- zastosowano
instrumenty aktywnej integracji zawodowej , zdrowotnej i
społecznej.
W ramach projektu 20 bezrobotnych Pań z terenu gminy skorzystało z takich form wsparcia jak:
- warsztaty z psychologiem, indywidualne terapie z psychologiem, warsztaty z pedagogiem, terapie i
konsultacje z terapeutami w ośrodku leczenia uzależnień , kurs komputerowy, kurs opieki nad chorym
w domu , kurs obsługi kas fiskalnych , kurs na pomoc kuchenną, kurs profesjonalnego sprzątania, zajęcia z doradcami zawodowymi itd.
W ramach działań o charakterze środowiskowych zorganizowano:
- wycieczkę do Szymbarka – 21.08.2009
- wyjazd rodzinny na basen do Sopotu – 12.10.2009
- występ bezrobotnych Pań oraz poczęstunek na lokalnej imprezie pn. „Sami swoi”
Uczestniczki projektu aktywnie brały udział we wszystkich zajęciach, wykazały się wspaniałą dojrzałą postawą , dużym zaangażowaniem , wzajemnym wsparciem itd. Nie było problemów
z frekwencją, pozytywną atmosferą - którą Panie stworzyły na
zajęciach oraz w drodze na i z zajęć - zarażały innych.
Panie brały czynny udział w zajęciach, warsztatach i szkoleniach mających na celu przygotowanie ich do aktywizacji zawodowej i społecznej.
Zadaniami projektu , które – mam nadzieję zrealizowano - było wzmocnienie wśród Pań poczucia własnej wartości,
zwiększenie zaradności życiowej, asertywności, radzenia sobie
z problemami wychowawczymi i ukierunkowanie na prawidłową
realizację pełnionych ról społecznych, a także rozwijanie zdolności interpersonalnych . Każda z nich miała nabyć umiejętności pozwalające jej wejść na rynek pracy
oraz zmotywować się do podjęcia zatrudnienia. Panie uczyły się pisać CV i prowadzić rozmowy z pracodawcą.
Dostrzegając dotychczasowe efekty realizowanego projektu trudno jest oprzeć się wrażeniu ,
że człowiek to najlepsza inwestycja.
W dniu 08 grudnia 2009 r., w świetlicy wiejskiej w Cieciorce, odbyło się uroczyste spotkanie
podsumowujące projekt, na które uczestniczki projektu same przygotowały salę, poczęstunek i część
artystyczną. W spotkaniu, oprócz Pań i członków zespołu projektowego, uczestniczyli licznie zaproszeni goście, m.in.: Wójt Gminy Kaliska, Skarbnik Gminy, Przewodniczący Rady Gminy Kaliska oraz
członkowie Rady, przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, a także osoby prowadzące
zajęcia w ramach Aktywnej integracji naszego projektu.
Na początku uroczystości Pani Kierownik GOPS przedstawiła cele projektu i zrealizowane zadania, następnie głos
zabrał Pan Wójt oraz inni goście. Była też chwila, w której
wszystkim uczestniczkom wręczono zaświadczenia potwierdzające ukończenie licznych kursów i warsztatów oraz upominki.
Uczestniczki projektu również przygotowały piękne
podziękowania dla wszystkich przygotowujących projekt, które wzbudziły radość i ogromne wzruszenie.
Przed nami kolejny projekt …
B. Wysokińska
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WSPÓLNA WIGILIA ŚWIETLIC TERAPEUTUCZNYCH
Dnia 15 grudnia na Sali widowiskowej w Domu Kultury
w Kaliskach odbyła się
wspólna wigilia świetlic terapeutycznych. Na spotkaniu
dzieci dzieliły się opłatkiem
z zaproszonymi gośćmi. Następnie wystąpiły w układach tanecznych oraz śpiewały kolędy.
K. Szulist

SPOTKANIE OPŁATKOWE EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW
Dnia 18 grudnia 2009 roku o godz. 14.00 odbyło się coroczne spotkanie opłatkowe emerytów,
rencistów i inwalidów. Rozpoczęło się ono mszą św. odprawioną w naszym kościele przez o. Romualda
w intencji zmarłych i obecnych członków.
Dalsza uroczystość odbyła się w GOK- u, przy świątecznie zastawionych stołach usiadło ponad 100
osób.
Zebranych przywitała serdecznie i złożyła świąteczne życzenia p. przewodnicząca mgr Elżbieta
Pasterska. Zrobiła to w imieniu własnym, jak i całego Zarządu Koła PZERiI.
Prowadzenie całego spotkania przejęła p. Zofia Machnikowska.
Z pięknym występem w postaci jasełek wystąpiły dzieci z miejscowego przedszkola. Zrobiły to ciekawie i bardzo pod dyktando swojej pani Celiny Nabakowskiej. Należała się im za to słodka nagroda.
Występ nagrodzony został gromkimi brawami. Teraz można było się napić gorącej herbatki lub kawy i
skosztować słodkości. Dalej umilał nam czas występ zespołu wokalnego pod batutą p. Z. Beyerea
śpiewając piękne polskie kolędy.
„Kolęda dla nieobecnych” była okazją do wspomnień o tych 7 osobach, które odeszły w tym roku na
drugą stronę – do Pana.
Trzymając ognie w dłoni połączyliśmy się z nimi puszczając „światełko do nieba”. Ojciec Romuald złożył serdeczne życzenia jako wstęp do dzielenia się opłatkiem. Był to najważniejszy i najdłuższy
moment naszej uroczystości. Ludzie ściskali się, obejmowali składając sobie gorące życzenia.
Śpiewaliśmy wspólnie kolędy. Nie obyło się bez miłych niespodzianek. Nasi „Super Seniorzy”
(po 80 r. życia) otrzymali miłe upominki w postaci dzwoniących „gwiazdorków”.
Zaproszeni goście w osobach p. Starosty, p. Wójta, dyr. Szkoły, p. Doroty Ferm (z opieki społecznej)
przekazali piękne okazyjne życzenia. Dołączyła do nich także p. Czarnowska.
Atmosfera na spotkaniu była miła i serdeczna.
Aby wiadomo było co nas czeka w 2010 roku Zarząd Gminnego Koła PZERiI opracował plan
pracy.
Zapowiada się, że będzie nie mniej ciekawie niż w minionym roku.
Wesołych Świąt Bożego narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku 2010 życzy wszystkim członkom Koła
pisząca te słowa Maria Mierzejewska.
M. Mierzejewska

JUBILEUSZ 50-LECIA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIECACH
Uroczystość 50-lecia szkoły odbyła się
11 grudnia 2009 r. Obchody jubileuszu rozpoczęliśmy o godz. 11.00 mszą św. w kościele parafialnym,
której przewodniczył ks. kanonik Witold Szumiato,
proboszcz parafii Piece.
Kolejna część z udziałem zaproszonych gości
miała miejsce w szkole o godz. 15.00. Zaszczycili
nas swoją obecnością wójt Gminy Kaliska p. Antoni
Cywiński wraz z przewodniczącym Rady Gminy p.
Zbigniewem Szarafinem oraz wiceprzewodniczącą p.
Zofią Czarnowską, byłą nauczycielką szkoły w Piecach.
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Cieszyliśmy się z obecności byłego wójta p. Zbigniewa
Partyki, przedstawicieli wójta Gminy Zblewo p. Krzysztofa Trawickiego, absolwenta naszej szkoły, długoletniej dyrektor szkoły p. Barbary Mania, obecnie wizytatora Kuratorium Oświaty,
Delegatura w Tczewie oraz dyrektor GOK w Kaliskach p. Danuty
Guzińskiej-Zaremby. Gościliśmy również dyrektor szkoły z
Czarnej Wody p. Elżbietę Czapiewską wraz z delegacją, a także
dyrektora szkoły w Kaliskach p. Tadeusza Skórczewskiego i dyrektor przedszkola w Kaliskach p. Justynę Kalinowską. Byli także radni miejscowości Piece, nie zabrakło sołtysa p. Marka Romanów i przewodniczącej KGW p. Janiny Mucha, oraz Rady Rodziców na czele z przewodniczącą p. Celiną Ossowską. Wśród
gości należy również wymienić byłych nauczycieli i pracowników naszej szkoły oraz absolwentów. Czas
jubileuszu to czas powrotu do wspomnień, chwila zadumy nad tym, co było, minęło bezpowrotnie.
Czas jubileuszu to czas podsumowania tego, co osiągnęliśmy wspólnymi siłami dla dobra społeczności
szkolnej, środowiska i gminy. Poprzez część artystyczną przygotowaną przez nauczycieli i uczniów naszej szkoły przypomnieliśmy czas budowy, rozwoju, remontów, modernizacji budynku szkoły na przestrzeni 50-ciu lat. Pokazaliśmy wewnętrzne życie szkoły, wspominając o organizacjach i kołach zainteresowań wówczas i obecnie istniejących i działających. Podkreśliliśmy ważny dla nas moment nadania szkole imienia Jana Pawła II w 2000 r. Były układy taneczne w wykonaniu dzieci ze świetlicy terapeutycznej. Odbył się pokaz dawnej i współczesnej mody szkolnej. Przeprowadzaliśmy także krótkie
wywiady z gośćmi, a także uroczyście wręczaliśmy książkę wydaną ze środków ufundowanych przez
Samorząd Gminy Kaliska z okazji jubileuszu 50-lecia szkoły,
której autorką jest p. Zofia Czarnowska. Jest to historia szkoły,
ze szczególnym ukazaniem życia szkoły w latach 1959-1974, a
także częściowo w kolejnych okresach jej rozwoju. Dziękujemy
p. Zofii za przybliżenie nam tamtego minionego czasu, ocalonego w ten sposób od zapomnienia. Były też wspólne śpiewy, pamiątkowe zdjęcie. Goście mieli okazję obejrzeć wystawy zdjęć,
na których mogli odnaleźć siebie z lat szkolnych. Można było
usiąść w dawnej ławce szkolnej, przypomnieć sobie sprzęt audiowizualny, kiedyś bardzo nowoczesny, obecnie tylko przechowywany gdzieś na strychu bądź w piwnicy. Co odważniejsi spróbowali swych sił w dawnych zabawach szkolnych. Jak na urodziny przystało nie zabrakło tortu i innych smakołyków, przemówień gości i prezentów przekazanych na rzecz szkoły, za które serdecznie dziękujemy. Trochę faktów
z historii szkoły: Otwarcie nowego budynku 7-klasowej Szkoły Podstawowej w Piecach nastąpiło 22
sierpnia 1959 r. Szkoła w Piecach była zbiorczą szkołą, do której uczęszczały dzieci z Pieców, Kamiennej Karczmy, Iwiczna, Trzechowa, Czechowa, Młyńska i Łążka. Otwarcia nowej szkoły dokonał zastępca Przewodniczącego Powiatowej Rady Narodowej w Starogardzie Gdańskim obywatel Raczkiewicz w
obecności Inspektora Szkolnictwa obywatela Juchniewicza, przewodniczącego Prezydium Gromadzkiej
Rady Narodowej w Piecach obywatela Pancka, przedstawicieli tejże szkoły i zaproszonych gości. Cała
uroczystość odbyła się na terenie szkoły. Budynek udekorowany był girlandami. Uroczystość ta dla
mieszkańców zakończyła się wieczorkiem tanecznym na hollu. Jest to jedna ze szkół budowana z funduszy zbieranych od obywateli polskich na ‑Budowę 1000 szkół na 1000 lecie Polski. Budynek budowała firma ‑Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego. Kierownikiem budowy był p. Pelowski.
W nowej szkole funkcjonowały 4 sale lekcyjne, holl, pokój nauczycielski, szatnia, kancelaria
(gabinet kierownika/dyrektora szkoły) oraz kuchnia. Na piętrze
znajdowały się trzy mieszkania: dla kierownika szkoły: 3 pokoje
z kuchnią oraz przedpokojem, drugie mieszkanie: pokój z kuchnią i spiżarką oraz jednopokojowa kawalerka, a także dwa strychy. W piwnicy znajduje się miejsce na skład opału dla szkoły
oraz dla osób zamieszkujących mieszkania służbowe. Ubikacje
znajdowały się w budynku gospodarczym, które funkcjonowały
do lat 90-tych. Obecnie Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana
Pawła II wchodzi w skład Zespołu Oświatowo-Wychowawczego,
do którego należy Samorządowe Przedszkole Publiczne. Szkoła
w tym roku liczy 81 uczniów, a do przedszkola uczęszcza
27-oro dzieci.
M. Wróbel
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KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY W ZOW W PIECACH
Dnia 14.12.2009r. odbył się w naszej
szkole po raz kolejny Kiermasz Świąteczny.
Do nabycia były piękne przedmioty
zrobione przez dzieci, uczniów, rodziców i nauczycieli naszej placówki.
Zakupione ozdoby na
pewno wspaniale zdobiły
świąteczne stoły.
D. Sztormowska

POMNIKI NA TERENIE GMINY KALISKA
Informacja
dot. podjętych prac w zakresie wzniesienia nowych pomników pamięci oraz odnowienia istniejących pomników na terenie Gminy Kaliska
Na sesji Rady Gminy Kaliska w dniu 27.06.2007 r. powołano Komisję ds. pomników pamięci na
terenie gminy Kaliska. Na posiedzeniu Komisji ds. pomników w dniu 07.11.2007 r. wypracowano
wniosek dot. odnowienia istniejących pomników oraz ustalenia treści nowych pomników pamięci.
W wyniku przeprowadzonych prac w zakresie opracowania projektów treści i brył nowych pomników oraz odnowienia istniejących pomników na terenie gminy Kaliska, w dniu 30 grudnia 2009 r.,
Rada Gminy Kaliska podjęła Uchwałę w sprawie wzniesienia pomników pamięci, zmiany treści inskrypcji znajdujących się na pomnikach oraz odnowienia bryły pomników na terenie gminy Kaliska .
Niniejsza Uchwała Rady Gminy Kaliska ustanawia wznieść dwa nowe pomniki na terenie gminy
Kaliska, tj.
Pomnik ku czci Bohaterów Ziemi Kaliskiej usytuowany w Kaliskach, o treści:
Znak graficzny
Herb Gminy Godło Polska Walcząca
BÓG HONOR OJCZYZNA
Bohaterom Ziemi Kaliskiej
za walkę o wolność i polskość Ojczyzny
w latach 1939 - 1956
broniącym Ojczyzny w 1939 roku,
walczącym w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego,
walczącym o niepodległą Polskę na obczyźnie,
zamordowanym i prześladowanym za polskość w czasie II wojny światowej,
więzionym w niemieckich obozach koncentracyjnych,
wywożonym do sowieckich łagrów,
prześladowanym za opór wobec sowietyzacji kraju po II wojnie światowej,
oraz wszystkim wiernym Ojczyźnie.
Za czyny bohaterskie, cierpienie i ofiarę życia
w hołdzie
Wdzięczni potomkowie

Goniec Kaliski

Październik-Styczeń

Str. 13

Miejsca ofiary życia Mieszkańców Ziemi Kaliskiej
– w latach 1939 - 1956:
Polska
Bogatka, Gdańsk, Grudziądz, Kaliska, Kozatka, Łążek, Piece, Serokomla, Smolnik, Strych, Stutthof,
Szpęgawsk, Trzechowo, Warszawa, Wirty
Holandia
Alphen, Londereigen
Włochy
Bolonia, Monte Casino
Rosja
Kopejsk, Kopiejsk
Francja
Kerentrech, Lorient
Szkocja
Perth
Litwa
Szawle
Pomnik ku czci Żołnierzy „Łupaszki” usytuowany w Bartlu Wielkim, zawierający inskrypcję o treści:
Znak graficzny Armii Krajowej
Żołnierzom 5 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej
mjr. Zygmunta Szendzielarza „ Łupaszki”
walczącym po wojnie na naszej ziemi
o prawdziwie niepodległy byt Państwa Polskiego,
Mieszkańcy Ziemi Kaliskiej
11 maja 1946 roku na terenie wsi Bartel, doszło do starcia żołnierzy podziemia niepodległościowego mjr.” Łupaszki” z obławą Milicji i Ludowego Wojska Polskiego, zorganizowaną
przez Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Gdańsku.
W starciu tym zginął funkcjonariusz Urzędu Bezpieczeństwa,
postrzelony przez żołnierza Wojska Polskiego.
Ponadto w/w Uchwałą Rady Gminy Kaliska postanawia się odnowienie istniejących pomników,
poprzez odnowienie brył i treści pomników, tj.
Pomnik ku czci Stanisława Knittera, usytuowany przy drodze Kaliska— Cieciorka,
Pomnik ku czci Józefa Hamery i Floriana Nuckowskiego usytuowany w Parku w Kaliskach,
Pomnik ku czci Józefa Rekowskiego usytuowany w lesie Kaliska - Piece,
Pomnik ku czci Czesława Szymańczaka usytuowanym w Bartku Wielkim, zmienia się dotychczasową treść inskrypcji na następującą:
Wszystkim ofiarom
tragicznej historii naszej Ojczyzny
walczącym o jej niepodległość w latach 1939 – 1956

Mieszkańcy Gminy Kaliska
Wykonanie powyższych ustaleń powierzono Wójtowi Gminy Kaliska.
B. Jeleniewska
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XVIII FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY W PIECACH
10.01.2010 r. W Zespole Oświatowo – Wychowawczym w Piecach już po raz drugi zabrzmiał
hymn Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zachęcone ubiegłorocznym sukcesem środowisko szkolne przy ogromnym wsparciu środowiska lokalnego postanowiło kontynuować działania na rzecz Fundacji WOŚP.
Zorganizowanie imprezy umożliwiła nam ofiarność sponsorów przede wszystkim z Kalisk, Franku, Starogardu Gdańskiego, Gdyni, Czarnej Wody oraz z Pieców. W tym miejscu dziękujemy wszystkim osobom prywatnym oraz przedstawicielom firm, dzięki którym akcja doszła do skutku i mogliśmy
„zagrać” z całą Polską.
Impreza w Piecach miała charakter koncertu, w którym wystąpili między innymi: Kółko Teatralne z
Czarnej Wody – Zespół Tańca Towarzyskiego z Czarnej Wody, Chór Cor Jesu z Pieców, duet wokalny
p. Natalia Kiedrowska i p. Katarzyna Gołuńska, zespół taneczny „Creazy Dance” - zespół taneczny ze
świetlicy środowiskowej oraz uczniowie naszej szkoły z programem z 50 lecia istnienia placówki.
Całą imprezę oprawą muzyczną uświetnił lokalny muzyk i solista p. Marcin Gliniecki.
Podobnie jak w roku ubiegłym było pysznie dzięki wspaniałościom kulinarnym przygotowanym
przez Koło Gospodyń Wiejskich oraz bezpiecznie dzięki opiece Ochotniczej Straży Pożarnej.
Końcowym efektem naszych starań była kwota 4 549,34zł, z której jesteśmy dumni.
Sukces zachęca nas do dalszych działań. Za rok również zagramy.
LISTA SPONSORÓW, OFIARODAWCÓW
ORAZ OSÓB WSPOMAGAJĄCYCH ORGANIZACJĘ
18 FINAŁU WOŚP W DNIU 10.01.2010 r. W PIECACH
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
-

Alicja Jutrzenka-Trzebiatowska i Wojciech Mańkowski
Adam Adamowski
Jarosław i Marek Pikuła
Monika i Janusz Pomirscy
Jagoda i Krzysztof Kubiszewscy
Sławomir Trawicki
Grzegorz Cieśliński
Maciej Wysokiński
Mateusz Koliński
Błażej Lipski
Elwira Kurkowska
Magdalena Miszewska
Katarzyna Chełmowska
Mirosława Gliniecka
Tadeusz Zaremba
Barbara Borkowska-Stępińska
Lucyna Jankowska
Aneta i Marcin Glinieccy
Wanda i Mieczysław Dembiccy
Natalia Kiedrowska
Katarzyna Gołuńska
Daniela Ebertowska i Chór Cor Jesu
Irena Gostomska
Bożena Cieślińska
Andrzej Prabucki
Łukasz Rocławski

Koło Gospodyń Wiejskich w Piecach
Ochotnicza Straż Pożarna w Piecach
Sołectwo Piece
Urząd Gminy Kaliska
Masarnia GS w Kaliskach
PZU Starogard Gd.
Bank Spółdzielczy Zblewo
Bank Millennium Starogard Gd.
Rada Rodziców przy ZOW w Piecach

E. Węsierska
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XVIII FINAŁ WOŚP PRZY ZSP W KALISKACH
XVIII Finał WOŚP otworzył dyrektor
ZSP w Kaliskach pan Tadeusz Skórczewski.
Imprezę zaczęły dziewczyny z kóła tanecznego, które zatańczyły "Sztorm" Vivaldiego
w pięknych, długich, czerwonych spódnicach.
Po angielsku zaśpiewały dzieci z klasy
I A, które przygotowała pani Elżbieta ZmudaTrzebiatowska.
Dzieci ze świetlicy szkolnej: Edyta,
Ewelina i Natalia zaśpiewały "Zawsze niech
będzie słońce", była to obowiązkowa piosenka
w czasach PRL-u, którą trzeba było zaliczyć na
języku rosyjskim.
Uczniowie gimnazjum Ala, Marysia
i Radek zaprezentowali się w kabarecie
pt. "Z życia szkoły".
Klasa II B gim. z wychowawcą, panią
Joanną Sykutera przygotowała pokaz pomocy
szkolnych "na wesoło". Przedstawiciele różnych firm, elegancko ubrani, pokazując rekwizyty (młotki,
okulary, dyby i itp.) rozbawili całą publiczność.
Dziewczyny z kółka tanecznego pod kierunkiem pani Joanny Linda zaprezentowowały się tym
razem w rytmie hip - hop. Artystki Marysia i Ala tworząc odpowiedni nastrój wystąpiły ponownie
w skeczu "Biesiada".
Partycja i Łukasz- rodzeństwo, zatańczyło pięknie Jiva pt. "Mamo, nasza mamo".
Pani Beata Zaręba przygotowała pokaz gimnastyczny, który wykonały Agata, Milena i Martyna
do muzyki z filmu "Piraci z Karaibów".
Dziewczynki ze świetlicy z klasy V B: Marta D., Marta G., Paula, Agnieszka, Malwina, Weronika
i Ola zatańczyły „Jai Ho”- hit 2009 roku.
Rodzice uczniów naszej szkoły pan Wróblewski i pan Berg z humorem wykonali piosenkę kabaretową "Jozin z Bazin". Ich występ wzbudził aplauz całej publiczności, która nagrodziła artystów
gromkimi brawami.
O godzinie 18.00 odbył się kulminacyjny punkt programu: występ mistrzów- Tomasza
Czapiewskiego - wicemistrza świata w sportach siłowych 2009 roku, Wojciecha Nadolskiego - mistrza
świata kulturystyki 2008 roku oraz Kazimierza Jasińskiego- propagatora sportów siłowych na Kociewiu.
Uczniowie naszej szkoły, przygotowani przez pana Dariusza Cybulę, wystąpili śpiewając utwory znanych wykonawców, z których publiczność wybrała hit wieczoru.
Wykonawcy piosenek:
1. Doris Bławat -"Zanim pójdę"
2. Paulina Dembicka - "Chodź pomaluj mój świat"
3. Milena Flisikowska - "Czekolada"
4. Maria Wróblewska - "Scenariusz dla moich sąsiadów"
5. Paulina Jóźwiak - "L.a.l.k.a"
6. Klaudia Ossowska - "Dzaga"
7. Sandra Maślińska - "To nic kiedy płyną łzy"
8. Radek Ossowski i Jakub Osnowski - " Na tańce go, go, go"
9. Katarzyna Landowska - "All want for christmas"
10. Ciemińska Weronika - "Czas nie będzie czekał"
11. Wiktoria Eichmann - "Czy ten pan i pani"
Zwycięzcami zostali chłopacy z gimnazjum - Radek i Jakub, którzy otrzymali pamiątkowy puchar - HIT
WIECZORU XVIII FINAŁU WOŚP 2010.
W przerwie zagrał na keybordzie uczeń naszej szkoły Dariusz Boba z klasy V C, który również
zaprezentował się przed oficjalnym rozpoczęciem imprezy, gdy goście schodzili się na salę.
Następnym punktem programu, który cieszył się wielkim powodzeniem było rozstrzygnięcie
loterii fantowej, w której można było wygrać między innymi: komplet mebli ogrodowych, rower stacjonarny magnetyczny, boazerię sosnową, radiomagnetofon, kutą półkę, krzesła i wiele innych na-
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Ostatnim punktem imprezy, było światełko
do nieba, które kolorowo rozświetlało niebo wśród
płatków śniegu w przepięknej zimowej scenerii.
Imprezę poprowadzili absolwenci naszej
szkoły: Justyna Kujawska i Artur Partyka.
Przy sprzęcie nagłaśniającym cały czas
czuwali uczniowie z gimnazjum: Jakub Osnowski,Radosław Ossowski i Maciej Groth.
Przepiękną dekorację sali gimnastycznej
wykonała pani Elżbieta Pałys.
Korytarze ozdobił samorząd szkolny ze
szkoły podstawowej pod opieką pani Wiolety
Słomińskiej i pani Danuty Talaśka.
Zdjęcia podczas imprezy wykonywała pani
Monika Tomana oraz uczennica gimnazjum Estera
Kulas.
Podczas XVIII Finału WOŚP kwestowali z puszkami harcerze z I Kaliskiej Drużyny Harcerskiej
"Czarne Stopy".
Pieniądze liczyły pani Krystyna Burczyk, pani Maria Liczywek oraz nasze emerytki pani Teresa
Olszańska oraz pani Elżbieta Grzywacz.
Dodatkowe atrakcje XVIII Fiału WOŚP:
W sali numer 13 pani Elżbieta Żmuda - Trzebiatowska przygotowała wystawę szopek bożonarodzeniowych, którą licznie odwiedzali i podziwiali zarówno dorośli jak i dzieci.
W świetlicy szkolnej znajdował się ciepły bufet, który cieszył się ogromnym powodzeniem.
Panie Małgorzata Kozłowska, Hanna Grzywacz, Zofia Doryńska i Agnieszka Graban serwowały smaczne hamburgery, hot-dogi, zapiekanki, bigos. Do herbaty lub kawy można było zjeść ciasto, które dostaliśmy od zaprzyjaźnionych sponsorów.
Dzieci z koła "Zrób to sam" pod kierunkiem pani Moniki Jankowskiej, przygotowały kiermasz
prac plastycznych wykonanych podczas zajęć pozalekcyjnych. Warto wspomnieć, iż kiermasz ten został zorganizowany już po raz trzeci. Własnoręcznie wykonane prace przez dzieci cieszyły się się dużym zainteresowaniem a dochód ze sprzedaży dostał przeznaczony na cel WOŚP.
W sali komputerowej pan Sławomir Witos prowadził zajęcia komputerowe, które niezmiennie od kilku lat cieszą się wielkim powodzeniem.
Klasa III a i I c, pod kierunkiem swoich wychowawców p. Bogumiły Wałaszewskiej
i p. Wojciecha Wałaszewskiego, zorganizowali bar oraz kawiarenkę celem zebrania funduszy na WOŚP. Wykonane samodzielnie i serwowane przez gimnazjalistów z kl. IIIa gofry oraz domowe pierogi
państwa Ossowskich z Franku cieszyły się ogromnym wzięciem. Przez cały czas trwania szkolnej akcji
bar był wypełniony niestrudzonymi klientami, którzy niejednokrotnie musieli "chwilę" odczekać w długiej kolejce. Przepyszne ciasta domowej roboty i bułeczki z jagodami można było z kolei nabyć w kawiarence klasy I c. Tam również dostępne były gorące i zimne napoje. W wyniku podjętych działań
obu klasom gimnazjalnym udało się zebrać kwotę ok.900zł.
Panie Barbara Płonka, Sylwia Pasterska
i Krystyna Cywińska trzeci raz z rzędu udostępniły
studio fotograficzne. Tym razem zaproponowały
przeniesienie się do starożytnej Grecji. W studiu
zorganizowały bogaty asortyment strojów i ozdób
z epoki. Przygotowały stosowną inscenizację. Można było sfotografować się wśród greckich kolumn
lub w trakcie starożytnej uczty na specjalnych łożach. Fotografowały poważne matrony, młode i
powabne Greczynki, młodsze dzieci a przede
wszystkim wielkich cezarów.
Studio, jak zawsze cieszyło się wielkim zainteresowaniem, a "klienci" wychodzili zadowoleni.
W sali numer 14 uczniowie klasy VI b
i ich rodzice, jak co roku przygotowali "Kawiarenkę
małych serduszek". Sprzedawano ciasta własnego
wypieku, kawę, herbatę i napoje.
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Całkowity dochód ze sprzedaży wyniósł 724,10 i został przeznaczony na WOŚP.
W tym roku zebraliśmy kwotę 11700,71zł.
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Sponsorzy XVIII Finału WOŚP w Kaliskach:
Zakład Kamieniarski Sławomir Trawicki
Zakład Produkcyjno - Handlowy Galant Piotr Trykowski
Auto - serwis Błażej Lipski
Usługi Budowlane Andrzej Osiak
Usługi Budowlane Dariusz Begier
Stacja Paliw Andrzej Linda
Kwiaciarnia Honorata Freitag
Famos - Starogard Gdański
Starostwo Powiatowe - Stargard Gdański
Bank Spółdzielczy - Kaliska
GS Sch Masarnia - Kaliska
GS Sch Kaliska - Piekarnia Czarna Woda
Piekarnia Dorota i Piotr Kropidłowscy
Cukiernia Szydłowski
PZU Starogard Gdański
Urząd Gminy Kaliska
Firma Usługowa Leszek Krużycki
Market Jerzy Frischmut
Sklep Maria i Zbigniew Gumińscy
Net - Com Mateusz Koliński
Frank - Raj Zenon Kopciowski
Drogeria Mering
Salon Fryzjerski Awangarda Elwira Kurkowska
Wypożyczalnia Kajaków Tadeusz Zaremba
Sklep spożywczo - przemysłowy „Ania” Anna Ługowska
Biuro rachunkowe Danuta Partyka i Danuta Miszewska
Sklep spożywczo - przemysłowy Bożena Nadolska
Apteka pod Jemiołą Chirek, Tarakan - Kaliska
Stol - Kal Maciej Wysokiński
Adam - Pol Adam Adamowski
Adrianna Kwiatkowska
Iwona Pielecka
Krzysztof Kreft
Leszek Baczkowski
Zbigniew Szarafin
Alicja Jutrzenka - Trzebiatowska
Daniel Jędrzejewski
Grzegorz Cheliński
Barbara Żmuda - Trzebiatowska
Piotr Berg
Tadeusz Skórczewski
Polski Związek Emerytów i Rencistów w Kali-

Dziękujemy !!! Sztab WOŚP przy ZSP w Kaliskach
Teresa Baczkowska
Joanna Linda
Monika Jankowska

M. Jankowska
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MISTRZOWIE ŚWIATA W ZSP W KALISKACH PODCZAS XVIII FINAŁU WOŚP
To naprawdę się działo!!!
Podczas XVIII Finału WOŚP gościli
w naszej szkole "Wielcy sportowcy": Tomasz Czapiewski- wicemistrz świata w
sportach siłowych 2009 roku, zdobywca
pucharu świata w Pradze 2009r i zdobywca pucharu Europy w tym samym roku.
Trenerem Tomasza Czapiewskiego jest
propagator sportów siłowych na KociewiuKazimierz Jasiński, któremu można pozazdrościć ogromnej siły, kondycji i energii. Mistrz świata w kulturystyce 2008
roku-Wojciech Nadolski przedstawił nam
mistrzowski pokaz mięśni swojego ciała.
Trzej "Wielcy sportowcy" zafundowali
społeczności kaliskiej wielkie przeżycia.
Mistrz Tomasz Czapiewski podnosił
"ogromne ciężary". Pan Kazimierz Jasiński
na dwóch palcach podnosił się razem z
wnukiem na drążku, a mistrz W. Nadolski prezentował swoje mięśnie w kolorowych światłach i dymach.
Publiczność wspaniale się bawiła i dopingowała sportowcom. Był to charytatywny pokaz "mistrzów
świata", któremu przyświecał cel WOŚP - pomoc dzieciom z chorobami nowotworowymi.
Sam mistrz Tomasz Czapiewski przeprowadził licytację koszulki z autografem i pozdrowieniami od
Sławomira Toczka, która została ostatecznie wylicytowana za 150 zł. oraz własnego pasa za który zapłacono 160 zł.
Mistrz W. Nadolski podarował dwie koszulki z autografami podczas konkursu przeprowadzonego
z udziałem publiczności oraz zlicytował
cztery koszulki podczas loterii fantowej.
Dochód z licytacji został przeznaczony na
cel WOŚP. Po pokazach sportowych jeszcze długo wielcy mistrzowie rozdawali
zdjęcia ze swoimi autografami. Pan Dyrektor Tadeusz Szkórczewski wręczył
wielkim sportowcom puchary za mistrzowski pokaz podczas XVIII Finału
WOŚP. Jeszcze długo mieszkańcy Kalisk
będą pamiętać ten wyjątkowy niedzielny
wieczór…
Dziękujemy!
Sztab WOŚP
T. Baczkowska
J. Linda
M. Jankowska
M. Jankowska

SPRAWOZDANIE Z DYSKUSJI NAD STUDIUM
Aktualnie kończone są prace planistyczne związane z wykonaniem projektu zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kaliska. Po wyłożeniu do publicznego wglądu tego projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniu 07.01 b.r. odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany studium. Po udzieleniu
odpowiedzi za złożone uwagi i wnioski projekt studium zostanie przedstawiony do zatwierdzenia przez
Radę Gminy Kaliska.
E. Mania

Goniec Kaliski

Październik-Styczeń

Str. 19

OKIENKO WÓJTA - CIĄG DALSZY
Dziękuję Organizatorom i Uczestnikom za zaangażowanie, za otwartość serc na
potrzeby innych i za całe dobro, które wynika z tego przedsięwzięcia. Są to
ważne wydarzenia kulturalno-integracyjne dla naszej Gminy. Jeszcze raz dziękuję.
Obchodziliśmy też niedawno uroczystość 50 - lecia Szkoły w Piecach. System zorganizowanego nauczania w Piecach ma tradycję trzykrotnie dłuższą.
Święto dotyczyło historii szkoły, jaka zdarzyła się w tym urokliwym budyneczku na Piecowskim wzgórzu, nieopodal Kościoła Parafialnego. Było uroczyście, sentymentalnie i swojsko. Gratuluję Organizatorom uroczystości z Panią Dyrektor Mirosławą Wróbel na czele. Dziękuję też
Pani Zofii Czarnowskiej, emerytowanej nauczycielce, a aktualnie Wiceprzewodniczącej Rady Gminy
w Kaliskach, za opracowanie książeczki o Piecowskiej historii tej Szkoły.
Kilka zdań o naszych gminnych projektach inwestycyjnych. Mamy już podpisane umowy na
współfinansowanie w bieżącym roku ze środków UE czterech zadań. Będziemy budowali świetlicę
w Czarnym, ścieżkę rowerową Frank-Kaliska, wodociąg w Bartlu i dokończymy budowę Gimnazjum
w Kaliskach. W kolejce czekają jeszcze cztery inne zadania, w tym nasza największa inwestycja –
drugi etap kanalizacji Gminy. „Kanalizacja” uzyskała już wstępną akceptację Urzędu Marszałkowskiego Woj. Pomorskiego na współfinansowanie tej budowy. Walczymy jednak ciągle z procedurami,
w tym głównie dotyczącymi ochrony środowiska. Wymagania w tym zakresie w ostatnim czasie
znacznie wzrosły. Tym bardziej, że prawie cała nasza gmina leży w obszarze chronionym „Natura
2000”. Jestem tu dobrej myśli i pełen zapału do realizacji wszystkich zadań inwestycyjnych, które
nas w tym roku czekają. Oj, będzie się działo! - jakby rzekł Jurek Owsiak.
Pracowaliśmy w specjalnej Komisji, a następnie Rada Gminy przyjęła uchwałę dotyczącą miejsc
pamięci na terenie naszej Gminy. Cieszę się, że udało nam się tę sprawę uzgodnić. Pozwoli nam to
odnowić pomniki już istniejące oraz postawić dwa nowe. Jeden w Kaliskach dotyczący Wszystkich
bohaterów tej ziemi czasu 1939-56 i drugi w Bartlu. W Bartlu powstanie obelisk upamiętniający patriotyczne działania na tamtym terenie w roku 1946 oddziału partyzanckiego AK mjr Zygmunta
Szendzielorza-Łupaszki. Byli to tak zwani „Żołnierze Wyklęci”. W najbliższym „Gońcu” przedstawimy
bardziej szczegółowe informacje na ten temat.
Jesienią minionego roku, na zaproszenie Wójtów Ukraińskich, byłem na Ukrainie. Odbyło się to
w ramach projektu, który prezentował nasz model samorządu, do ewentualnego wykorzystania w
tamtych warunkach. Z tamtej perspektywy widać, jak dużą samodzielność w stanowieniu o swoich
lokalnych sprawach posiadamy u nas, w Polsce. Zawdzięczamy to samorządom gmin. W tym roku
obchodzić będziemy 20-tą rocznicę powołania samorządów gmin, w tym też Samorządu Gminy Kaliska. Dla nas - Gminy Najważniejszej, bo za Nią odpowiadamy, Jej przyszłość tworzymy, tutaj żyjemy i …. Ona po prostu jest Nasza. Pozwólcie, że na koniec Okienka zacytuję fragment Misji Gminy
Kaliska – Naszego naczelnego celu działania zawartego w Strategii Rozwoju Gminy Kaliska:
„…Jesteśmy społeczeństwem uczącym się, kształtującym w sobie postawę osobistej odpowiedzialności za jakość życia własnego i wspólnot , które tworzymy… . Trwała i szczęśliwa rodzina, przyjazne relacje międzyludzkie oraz solidarność mieszkańców to podstawowe wartości, na których budujemy naszą przyszłość…”.
I niech tak się dzieje.
Do zobaczenia na ulicy, w Urzędzie i w następnym Gońcu

Wasz Wójt Antoni
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PODSUMOWANIE PRACY RADY GMINY W ROKU 2009
W roku 2009 zwołano 8 Sesji Rady Gminy, na których łącznie podjęto 68 Uchwał. Dotyczyły one
różnych spraw, m.in. :

1. Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kaliska na lata 2009-2032”

2. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Starogardzkiego z przeznaczeniem
na budowę drogi powiatowej Nr 2722G – Huta Kalna – Czarne.
3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego „Wiara w Sukces – kluczem
do jego osiągnięcia” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
4. Uchwała w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach.
5. Uchwała w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok.
6. Uchwała w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2008.
7. Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Kaliska do realizacji projektu PN. „Turystyczne trasy rowerowe w powiecie starogardzkim.”
8. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości: Czarne,
9. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Cieciorka.
10. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Płociczno.
11. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Piece.
12. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Studzienice.
13. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Iwiczno.
14. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bartel Wielki.
15. Uchwała w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu przyznawania Nagród Rady Gminy dla absolwenta
Szkoły Podstawowej oraz absolwenta Gimnazjum z terenu Gminy Kaliska.
16. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego
podatku.
17. Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
18. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na likwidację Turystycznego Stowarzyszenia Gmin Kociewsko - Borowiackich „Bór”.
19.Uchwała w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok.
20.Uchwała w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2010 rok.
21. Uchwała w sprawie wzniesienia pomników pamięci, zmiany treści inskrypcji znajdujących się na
pomnikach oraz odnowienia bryły pomników na terenie gminy Kaliska.
22. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok.
Zebrania poszczególnych Komisji w roku 2009 przedstawiają się następująco:
Komisja
Komisja
Komisja
Komisja
Komisja

Rewizyjna spotkała się 13 razy
Gospodarcza spotkała się 10 razy
ds. Budżetu i Finansów spotkała się 8 razy
ds. Społecznych spotkała się 7 razy
Edukacji, Kultury i Sportu spotkała się 7 razy

Ważniejsze tematy poruszane na poszczególnych Komisjach to:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prace nad programem „Kaliski Program Opieki i Profilaktyki Zdrowotnej.”
Informacje dotyczące działalności Medpharmy Kaliska.
Podsumowanie imprezy „ Kaliski Gminny Dzień dla Zdrowia”.
Prace nad projektem „Lokalny System Edukacyjno – Wychowawczy.”
Bezpieczeństwo podczas letniego wypoczynku w Gminie Kaliska.
Informacje na temat pracy nad sztandarem gminy.
Wybór laureata Nagrody Rady Gminy dla Najlepszego Maturzysty.
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9.
10.
11.
12.
13.
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Wydłużenie czasu pracy Przedszkola w Piecach – dyskusja i analiza finansowa.
Dyskusja nt. regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie.
Dyskusja nt. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
Przegląd dróg gruntowych – wyjazd w teren.
Ocena realizacji Uchwał Rady Gminy.
Zapoznanie się ze stanem substancji mieszkaniowej będącej w gestii gminy Kaliska.
Opiniowanie projektów Uchwał.
J. Rozmanowska

WIEŚCI SOŁECKIE Z PIECÓW
Podsumowując wydarzenia z roku 2009 warto wspomnieć o zorganizowanym Sołeckim Dniu Dziecka oraz o zajęciach wakacyjnych na „zielonym boisku” w Piecach. Zajęcia te
prowadzone były codziennie od poniedziałku do piątku na
przełomie lipca i sierpnia. Głównymi pomysłodawcami oraz
prowadzącymi zajęcia był Sołtys Sołectwa Piece – Marek
Romanów oraz Radna Rady Gminy Kaliska Maria Jolanta
Ignaciuk. W prowadzeniu zajęć pomagała Pani Celina Ossowska oraz Pani Urszula Narloch. Oprócz gier i zabaw, przejażdżek bryczką konną oraz pokazów strażackich uczestniczące
dzieci ( około 50 osób) codziennie korzystały z poczęstunku w
postaci kanapek, owoców, słodyczy oraz zimnych, orzeźwiających soków. W tym miejscu jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom jak również dzieciom i rodzicom, dzięki którym zajęcia te się odbyły. Na zakończenie zajęć wakacyjnych na „zielonym boisku” każde dziecko
otrzymało nagrodę rzeczową oraz zorganizowano wspólną zabawę.
We wrześniu odbyły się spotkania Sołtysa wraz z Radą
Sołecką i opiekunem sołectwa, podczas których wypracowano
następujący harmonogram zadań realizowanych w ramach
Funduszu Sołeckiego:
- Rozwijanie bazy sportowej sołectwa – rozbudowa boiska wiejskiego w okresie od
kwietnia do czerwca, w tym:
- wykonanie ogrodzenia
- zakup kosiarki
- zakup kontenera
- utrzymanie boiska
- Organizacja czasu wolnego dla mieszkańców, animacja życia
społecznego w okresie od stycznia do grudnia, w tym:
- zajęcia wakacyjne dla dzieci na „zielonym boisku” oraz festyn
wiejski,
- organizacja zajęć
sportowo – edukacyjnych na terenie szkoły w Piecach
- utrzymanie Chaty Kociewskiej.
Na spotkaniach tych opracowano również Plan Odnowy
Miejscowości Piece na lata 2009-2020. Zarówno zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego jak również Plan Odnowy Miejscowości Piece zatwierdzono na zebraniu wiejskim,
które odbyło się 20 września 2009 r.
J. Rozmanowska, M. J. Ignaciuk
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STOWARZYSZENIE „BÓR” - KOŃCZY SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ
Dnia 29.12.2009 roku Walne Zebranie Członków Turystycznego Stowarzyszenia Gmin
Kociewsko-Borowiackich „Bór” podjęło uchwałę w sprawie postawienia Stowarzyszenia w stan
likwidacji z dniem 01.01.2010 roku jak i jego rozwiązaniem. Do przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego Stowarzyszenia wyznaczono likwidatora w osobie Pana Antoniego Cywińskiego – byłego Prezesa.
Decyzję o likwidacji Stowarzyszenia „Bór” podjęto w związku z funkcjonowaniem w
obszarze promocji i turystyki dwóch innych organizacji – Lokalna Organizacja Turystyczna „Kociewie” i Lokalna
Grupa Działania „Chata Kociewia”, a także w oparciu o decyzję Zarządu
Stowarzyszenia „Bór”, który uznał, iż misja, dla której powołano to Stowarzyszenie wyczerpała się.
Chcielibyśmy trochę nawiązać do czasów powołania i funkcjonowania Stowarzyszenia „Bór”. I tak w 1992 roku nastąpiło podpisanie porozumienia o współpracy Gmin Regionu Kociewsko – Borowiackiego, zaś dnia
22 IV 1995 roku odbyło się zebranie założycielskie Turystycznego Stowarzyszenia Gmin Kociewsko – Borowiackich „Bór” w Kolbudach, gdzie Komitet założycielski tworzyli: Antoni Cywiński – obecny Wójt Gminy Kaliska,
oraz Wójtowie poprzednich kadencji Pan Grzegorz Ostrowski i Pan Henryk
Ossowski.
W dniu 25.09. 1995 roku Turystyczne Stowarzyszenie Gmin Kociewsko – Borowiackich „Bór” zostało zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim w Gdańsku
i wpisane do rejestru Stowarzyszeń. Od tej pory przez 15 lat działalności Stowarzyszenie zajmowało się realizowaniem różnych
przedsięwzięć z dziedziny turystyki i promocji regionu - Kociewia. Między innymi zrealizowano projekty:
„Spójny system informacji turystycznej”. Celem tego projektu było zbudowanie Zintegrowanej Turystycznej
Bazy Danych, która w istotny sposób posłużyła w poprawie wiedzy o regionie i wpłynęła na zwiększenie
liczby turystów w Gminach Stowarzyszenia „Bór”.
„System oznakowanych tras turystycznych”, gdzie zakładanym rezultatem projektu było wytyczenie, zagospodarowanie, oznakowanie i rozreklamowanie szlaków pieszych, rowerowych a także i konnych.
Jest jednym z wielu podjętych działań, jakie było realizowane przez Stowarzyszenie „ Bór”, które podjęło współpracę z Lokalną Organizacją Turystyczną „Kociewie” w wyniku, której powstał system tras rowerowych
przygotowany w oparciu o Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego. Działania Stowarzyszenia finalizowane są przez
Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim, poprzez realizację projektu pt:” Turystyczne trasy rowerowe w powiecie starogardzkim”.
„Kwatery Agroturystyczne” projekt, w którym przeszkolono około 160
osób, co
w konsekwencji zaowocowało powstaniem licznej grupy osób
zajmujących się świadczeniem usług agroturystycznych.
„GATE-Zwiększenie Wartości Dodanej z Przetwórstwa Drewna w Europie”. Przez realizację tego projektu podjęliśmy próbę wsparcia rozwoju gospodarczego w gminach Stowarzyszonych. Projekt miał na celu zwiększenie zużycia drewna, jako materiału budowlanego w przemyśle konstrukcyjnym poprzez pokonanie
bariery mentalnościowej, ekonomicznej, technicznej i prawnej.
„Kociewie na cztery kopyta”-. Celem jest utworzenie sieci szlaków konnych na Kociewiu. Obecnie zrealizowano I etap
w wyniku którego powstała dokumentacja na całą sieć tras konnych w ilości około 450 km,
strona www., materiały promocyjne ( logo, mapki) a także odcinek 121 km oznakowanego szlaku konnego.
Stowarzyszenie „Bór” zajmowało się również organizowaniem różnych imprez kulturalno – sportowych.
Należały do nich m.in. takie imprezy jak:„Na jagody”, „Ciemnogród”, „Harpagan” i „Zaścianek”. Jedną z nich jest
Kociewsko-Borowiacki Rajd Rowerowy organizowany od 12 lat, który promuje Kociewie i zdrowy styl życia. Kociewsko – Borowiacki Rajd Rowerowy jest imprezą, która na stałe wpisała
się do kalendarza imprez gmin należących do Stowarzyszenia „Bór”. Organizowany od wielu lat i cieszący się coraz większą popularnością na spędzenie wakacyjnych dni z rowerem. Głównym celem rajdu jest promocja
turystyki na terenach Kociewia.
Chcielibyśmy poinformować, iż działanie: wytyczenie i oznakowanie tras konnych - „ Kociewie na cztery kopyta” oraz „Kociewsko – Borowiackiego Rajdu Rowerowy” będzie kontynuowany przez Lokalną Organizacją Turystyczną „Kociewie”, a wszelkie materiały stanowiące dorobek naszej działalności zostaną przekazane również tej
organizacji.
Stowarzyszenie „Bór”
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W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SKÓRCZU ROZDANO NAGRODY
19 stycznia br. w centrali i 21 stycznia
br. w oddziałach Banku Spółdzielczego w Skórczu wręczono nagrody w zakończonej już edycji
loterii „Lokata SGB”. Zwycięzcom wręczone zostały nagrody : skuter, cyfrowe telewizory, rowery, a także zegarki.
Zasady loterii „Lokata SGB” były proste.
Wystarczyło w okresie od 20 kwietnia do
19 czerwca 2009 roku wnieść lokatę w wysokości min. 500 zł na okres 6 miesięcy. Każde ulokowane w banku 500 zł oznaczało 1 udział w
loterii. Oprocentowanie przez ten czas było stałe, wynosiło aż 5,20 proc. i było jednym z wyższych na rynku depozytów. Dlatego każdy kto
wziął udział w loterii może czuć się wygranym!
Na obszarze działalności Banku Spółdzielczego
w Skórczu udział w loterii wzięły 352 osoby.
Loteria „Lokata SGB” dotyczyła całej Spółdzielczej Grupy Bankowej, która zrzesza 152 banki.
Nagrodą główną był Mercedes klasy B. Co prawda nie trafił on do klientów Banku Spółdzielczego
w Skórczu, ale mamy powody do radości, bo wylosowane tutaj zostały: 1 skuter, 2 cyfrowe telewizory, 3 rowery i 20 zegarków! Najwięcej nagród ( w tym skuter) trafiło do oddziału w Zblewie. Nagrodzeni zostali także nasi klienci z innych jednostek organizacyjnych banku w Skórczu, Pelplinie, Morzeszczynie, Osieku, Zblewie, Kaliskach, Czarnej Wodzie i Czersku.
Nagrodzeni nie kryli swojego zadowolenia.
Rower w loterii wygrała między innymi pani Renata Szatkowska z Czerska.
- To męski rower, więc będzie jeździł na nim mój mąż - mówiła. - Polecam branie udziału w takich
konkursach. Oprocentowanie na lokacie jest dość dobre, więc i tak się zyskuje, a nagrody są dodatkowym magnesem który przyciąga. Prawdopodobnie wezmę udział w kolejnej edycji loterii. Przecież teraz do wygrania jest BMW i Toyoty Yaris! Warto wziąć pod uwagę, że im większa lokata tym większe
szanse na wygraną!
Do brania udziału w loterii zachęca również pani Teresa Kostka ze Zblewa, która w zakończonej edycji konkursu wygrała męski zegarek Casio.
- Muszę przyznać, że nagrody w konkursie były bardzo atrakcyjne. Już poleciłam córce i reszcie rodziny, żeby swoje oszczędności złożyli w banku i wzięli udział w kolejnej edycji tego konkursu. Może tak
jak ja, będą mieli szczęście w następnej loterii. Z usług banku spółdzielczego korzystam od 1973 roku. Na początku głównie płaciłam tam rachunki, a od 10 lat mam też swoje konto. Obsługa jest tam
zawsze miła, dlatego nie korzystam z Internetu - wolę sama iść do banku.
Jedną z laureatek losowania jest p. Ewa Ciecholewska-Litzau, która odebrała męski zegarek Casio.
Zblewo dnia 22.01.2010r.
Wygraj BMW, Toyotę Yaris lub inne nagrody
11 stycznia rozpoczęła się nowa kampania promocyjna połączona z loterią „Lokata z nagrodami”. Tym
razem wygrać można — UWAGA! — samochód BMW, 7 samochodów Toyota Yaris, motocykle, notebooki, konsole Play Station, ekspresy do kawy oraz złotą biżuterię. Ogólna wartość nagród, które rozlosowane zostaną w zrzeszeniu Spółdzielczej Grupy Bankowej obejmującej 152 banki wynosi 1,3 miliona złotych!
Nie czekaj, już dzisiaj załóż lokatę! Wystarczy, że będzie to kwota 500 złotych, którą trzeba złożyć
w depozyt banku na 6 miesięcy. Każde 500 złotych to jeden udział w loterii, więc im więcej pieniędzy
na lokacie - tym większe szanse na wygraną. Czas na założenie lokaty jest do 7 kwietnia. Szczegółowych informacji szukaj w swoim oddziale banku.
B. Wiśniowska
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TRASY KONNE
Na terenie gminy Kaliska w październiku 2009 roku
zakończono znakowanie tras konnych. Odcinek o długości
18,2 km. został wyznakowany kolorem pomarańczowym
zgodnie z Instrukcją Znakowania Szlaków Turystycznych.
Trasa wiedzie wzdłuż Jez. Wygonin przez Bartel Wielki
i Studzienice do Huta Kalnej.
Oznakowanie w terenie zostało wykonane w ramach
realizacji zadania publicznego realizowanego przez Turystyczne Stowarzyszenie Gmin Kociewsko Borowiackich
„Bór” pn: wytyczenie i oznakowanie tras konnych - „Kociewie
na cztery kopyta”. W ramach zadania opracowano dokumentację na całą sieć tras konnych w ilości około 450 km, utworzono portal internetowy, opracowano logo i wydano mapki
konnych tras turystycznych, a także powstał odcinek 121 km
oznakowanego szlaku konnego.
Za realizację powyższego zadania należą się szczególne podziękowania Pani Lucynie Neugebauer i Andrzejowi
Pozorskiemu z Dunajek oraz Zdzisławowi Dera z Bartla Wielkiego, którzy swoją pasją i zaangażowaniem współuczestniczyli przy tworzeniu tras konnych.
Więcej informacji o trasach konnych „ Kociewie na
cztery Kopyta” na stronie www.konie.kociewie.eu
M. Borucka

BEZPŁATNE DOWODY OSOBISTE
Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2010r. weszła w życie ustawa z dnia 09.01.2009r.
o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, w której uchylono art.36a ustawy.
Oznacza to, że od dnia 01 stycznia 2010r. nie pobiera się opłaty w kwocie 30 złotych za wyrobienie
dowodu osobistego. Dowody, zatem są bezpłatne.
H. Partyka

„KALISKIE SŁONECZNIKI” 2009
W sobotę 23 stycznia br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach odbyła się uroczystość wręczenia honorowych nagród Wójta
Gminy Kaliska pn. „Kaliskie Słoneczniki” za 2009 rok. Nagrody te
przyznane zostały już po raz szósty.
Corocznie uhonorowane zostają nimi osoby, organizacje bądź
instytucje, które w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju
i promocji gminy w następujących dziedzinach: pracy społecznej,
przedsiębiorczości, kultury, edukacji oraz sportu. W skład powołanej
przez Wójta Gminy tegorocznej „Słonecznikowej Kapituły” weszły następujące osoby: Antoni Cywiński– Wójt Gminy (Przewodniczący), Zbigniew Szarafin, Beata Wysokińska, Danuta Guzinska-Zaremba, Edward Mania, Kornelia Ziółkowska,
Alicja Jutrzenka-Trzebiatowska, Anna Groth oraz Aleksandra Cieplińska. Kapituła wytypowała spośród
zgłoszonych kandydatur po trzy nominacje w każdej z wymienionych dziedzin. Decyzją Kapituły jedna z tych nominacji otrzymała nagrodę główną tj. statuetkę „Kaliskiego Słonecznika”. Warto zaznaczyć, iż do dnia wręczenia nagród i nominacji członkowie Kapituły zobowiązali się do zachowania swojej decyzji w tajemnicy, co uczyniło uroczystość ciekawą i emocjonującą.
Sylwetki każdej z nominowanych osób, instytucji, bądź organizacji, przed zaproszeniem na
scenę, zostały w kilku zdaniach zaprezentowane zebranym. A było to tak…
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Dziedzina PRACA SPOŁECZNA:
1. Od 2002 roku Jej nieodłącznym towarzyszem jest harcerski mundurek. Na początku szeregowy członek, a potem zastępowa w 1 Kaliskiej Drużynie Harcerskiej. Z początkiem ubiegłego roku, po okresie próbnym, rozpoczęła pełnienie funkcji drużynowej w Kaliskiej
Gromadzie Zuchowej pod nazwą Siubisie Chuchatki. Gromada ta
działa zaledwie rok, a już uczestniczyła w 2 biwakach, 6 dniowej
koloni zuchowej w Czernicy, wyjeździe do kina oraz ogniskach zuchowo – harcerskich. To dzięki Niej 18 dzieciaczków w wieku od 6
do 9 lat stawia swoje pierwsze zuchowe kroki i zaraża się bakcylem
zuchowej przygody. Jej wieloletnie zaangażowanie w życie harcerskie i niezwykła praca ku pożytkowi naszych milusińskich sprawiła, że dzisiaj z harcerskim pozdrowieniem „Czuwaj” wzywamy druhnę Natalię Dembicką na scenę.
2. Od wielu lat była organizatorem szeregu działań, szczególnie mających uchronić młodych ludzi
przed zbyt wczesnym sięganiem po używki i uzależnianiem się. Zajmowała się też pomocą osobom
i całym rodzinom, w których alkohol i przemoc czyniły wiele zła. Sprawując niełatwą funkcję Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działała solidnie, dyskretnie
i z pełnym oddaniem. Jej praca to nie tylko obowiązki związane z tą funkcją, ale także wiele działań
społecznych i serca włożonego w organizację różnych imprez: np. Kaliski Trzeźwościowy Bieg Uliczny
czy Leśne Spotkania. Jest też wierną orędowniczką świetlic terapeutycznych, które nie tylko zapełniają
wolny czas dzieci i młodzieży, ale także uczą życia w społeczeństwie, kreują pożądane wartości i rozwijają twórczo. Ta Jej służba dla naszej społeczności i pomoc, na którą zawsze można było liczyć, zasługuje na uznanie i nominację do Kaliskiego Słonecznika 2009. Zapraszamy na scenę Panią Barbarę
Płonka.
3. To między innymi dzięki Jego pracy i rzetelności realizowano w minionym roku kilka projektów aktywizujących naszą społeczność. To On poświęca swój czas i energię, aby żyło się nam lepiej; On też
wie jak pisać projekty, aby dostać granty, czyli pieniądze, na działalność w różnych sferach życia publicznego. Między innymi, dzięki Jego pomocy nasi Emeryci mogli chodzić z kijkami, a harcerze zorganizować regionalny bieg na orientację. Działania te czynił jako Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Gminy
Kaliska – funkcji pełnionej społecznie od prawie dwóch lat. Warto też dodać, że jest członkiem Rady
Sołeckiej w Kaliskach oraz śpiewa podczas GOK-owskich koncertów. Ponadto da się lubić, bo jest porządnym i miłym facetem, na którego pomoc można zawsze liczyć. Te niemałe zasługi zostały docenione przez wielu mieszkańców gminy i sprawiły, że Pan Jarosław Otta otrzymuje nominację do Kaliskiego Słonecznika.
W dziedzinie Pracy Społecznej „Kaliskiego Słonecznika” otrzymał Pan Jarosław Otta.
Dziedzina PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ:
1. Firma ta istnieje na naszym rynku już ponad 20 lat. Ich produkty można zobaczyć w wielu polskich
domach oraz za granicą. Jako pierwszy zakład w Polsce zaczęli produkować swoje wyroby z tzw. profili
Veka. Posiadają świetnie przeszkolonych pracowników, stabilną pozycję na rynku budowlanym
i ugruntowaną markę u wielu odbiorców w kraju i za granicą. Swoją nazwą od wielu lat reklamują
naszą gminę. Kiedy przekracza się próg zakładu wzrok przyciąga piękny kobiecy manekin z szarfą i
napisem „Mam dwadzieścia lat”. Jak na dziewczynę, 20 lat to zapewne mało, lecz jeśli chodzi o firmę,
to wystarczający czas, by docenić jej solidność i profesjonalność. Dziewczyna zapewne ma na imię
Ola. Nie byłoby tego sukcesu, gdyby nie jeden z jej Szefów, potomek kupców starogardzkich, człowiek
rzetelny, słowny, chciałoby się rzec: z przedwojenną klasą. Dlatego też zapraszamy Pana Wojciecha
Chmieleckiego oraz przedstawiciela Zarządu PPU „OLA” na scenę, gratulując sukcesów i pięknego
jubileuszu.
2. To już, jak nam się wydaje, 17 rok mija odkąd prowadzi z powodzeniem swoją firmę. Chociaż ważne jest to, że podstawą początków działalności był zakład stolarsko – tapicerski Jego ojca. Na
tak solidnych podwalinach powstała firma, która realizuje i zaspakaja gusty wymagających klientów na niełatwym rynku meblowym.
Zakład ten potrafi realizować różnorodne zadania dotyczące wystroju wnętrz, jednak specjalizuje się w produkcji i montażu mebli biurowych i hotelowych. Usługi swoje wykonuje na obszarze całego
kraju, a także rozpoczyna podbój rynków zagranicznych. Warto też
wspomnieć, że firma posiada własną tapicernię. Właściciel dzięki
swojej operatywności zapewnia firmie stabilność i bezpieczeństwo
finansowe.
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Z życzeniami dalszych sukcesów zapraszamy na scenę właściciela
PPHU „ADAM-POL” Pana Adama Adamowskiego.
3. HARWESTER i FORWARDER to zestaw wielooperacyjnych, super
nowoczesnych maszyn do prac leśnych, których zakup, choć bardzo
ryzykowny, umożliwił stabilne funkcjonowanie dużej, jak na nasze
warunki, firmie transportu leśnego. Firma działa już od 20 lat
i świadczy usługi nie tylko na rynku krajowym. W ostatnim czasie
zajmowała się np. porządkowaniem terenu po huraganowej klęsce
żywiołowej we Francji, gdzie z powodzeniem konkurowała z firmami
z innych państw. Odważnie stawia ona czoła nowym wyzwaniom
i coraz trudniejszym wymogom proceduralnym. Choć siedziba firmy
od lat mieści się w Kaliskach, to jej właściciele są naszymi mieszkańcami dopiero od roku. Znaleźli
swoje miejsce w jednym z najbardziej urokliwych zakątków naszej gminy - w „Szmaragdowej Dolinie”
czyli w Dunajkach. Doceniając te przedsiębiorcze i innowacyjne działania oraz umiejętności radzenia
sobie w trudnych czasach zapraszamy na scenę właścicieli PPUH „LASTRANS” – Pana Marcina
Kaliszewskiego z małżonką.
W dziedzinie Przedsiębiorczości „Kaliskiego Słonecznika” otrzymał Pan Wojciech Chmielecki wraz z Zarządem PPU „OLA” Kaliska.
Dziedzina KULTURA:
1.To z potrzeby serca i chęci rozwijania swoich zainteresowań tworzy piękne obrazy o przeogromnie
bogatej tematyce. Począwszy od pejzaży - poprzez martwą naturę - a skończywszy na obrazach
przedstawiających konie. Tych ostatnich w zeszłym roku namalował chyba najwięcej i one były jego
muzą. Wierny towarzysz wystawy „Sami – Swoi” oraz przeglądów twórczości emeryckiej w Starogardzie Gd. Dzięki tej pasji, co roku obdarowuje nas, odbiorców kultury, nowymi malarskimi wrażeniami. W podziękowaniu za te wszystkie doznania zapraszamy Pana Edwina Jasińskiego na scenę.
2. Jest z nami od zawsze, nie tylko podczas wernisaży „Sami – Swoi” ale też zawsze, kiedy potrzebujemy piękna wykonanego w artystyczny fryzjerski sposób. Pamiętamy te fryzurki i układy taneczne
przygotowane dla pokazu fryzur, uczesania naszych łabądków oraz słonecznikowych panien. Jej poświęcenie oraz wrażliwość na potrzeby domu „Pod Pegazem” zostały zauważone przez Słoneczną Kapitułę i nagrodzone nominacją do Kaliskiego Słonecznika w dziedzinie kultury. Zapraszamy Panią
Mariolę Szewczyk-Głuchowską na scenę.
3. Wychował się na kaliskiej ziemi, tu dorastał i uczył się muzyki .... zapewne od swojego ojca. Zaangażowany w wiele muzycznych przedsięwzięć organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i nie tylko. Do dziś wspominamy przygotowany przez niego koncert dla Jana Pawła II, występy kaliskich pieśniarzy podczas Leśnych Spotkań oraz, co najważniejsze, pracę z wokalistami dla koncertów
pt: „Piosenki z lat 60, 70 i 80 oraz koncertu pt. „Piosenki o kobietach”. Jego muzyczne działania na
rzecz rozśpiewania środowiska lokalnego oraz wrażliwość na piękno w muzyce spowodowały, że Pan
Janusz Beyer otrzymał nominację do Kaliskiego Słonecznika 2009.
W dziedzinie Kultury „Kaliskiego Słonecznika” otrzymał Pan Janusz Beyer.
Dziedzina EDUKACJA:
1. Już od dawna wychowują gromadkę swoich i nie swoich dzieci, choć jak twierdzą, wszystkie kochają tak samo. Oprócz tej miłości pragną ofiarować swojej dużej rodzinie wiele dodatkowych przyjemności. A to przejażdżki bryczką, wspólne wyprawy rowerowe czy rodzinna jazda na rolkach. Warto też
dodać, że ich gospodarstwo jest pełne zwierząt, którymi wspólnie się opiekują. Ale co najważniejsze
w tej dziedzinie, to pomoc w edukacji i rozwijanie dziecięcych talentów. Dlatego też ich dzieci rozwijają się muzycznie, sportowo i biorą aktywny udział w życiu społecznym. Za to edukowanie i wyjątkowość w tej zwykłej, a jednak niezwykłej rodzinie postanowiono, że
Państwo Anna i Zenon Kasprzak otrzymują nominację do Kaliskiego Słonecznika.
2. Mieszkanka sołectwa Dąbrowa, radna dwóch kadencji. Szczególną troską otacza mieszkańców swojego ukochanego Franku. Dla
nich głównie poświęcała swój wolny czas angażując się, między innymi, w prace przy zapleczu sportowo – rekreacyjnym w tej miejscowości oraz współorganizując festyny. Swoją postawą zarażała
innych, a otaczająca ja aura wewnętrznej siły i pracy ku pożytkowi
zaowocowała organizacją ubiegłorocznego Gminnego Dnia dla Zdrowia, podczas którego mogliśmy edukować się zdrowotnie.
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Dla swoich działań znalazła wielu sprzymierzeńców, bo na tej imprezie nie zabrakło żadnej aktywnej grupy, nie tylko z naszego środowiska. Kto nie był niech żałuje. Za podjęcie takiego trudu, za
wszystkie piękne wspomnienia, za nauki jak żyć lepiej i zdrowiej nominację otrzymuje Pani Barbara Żmuda – Trzebiatowska.
3. Wśród lasów zamieszkałych przez ludzi kochających przyrodę,
z Leśniczówki Bartel Mały na terenie Nadleśnictwa Kaliska wzięła
swój początek Dydaktyczna Ścieżka Leśna „Bartlewianką” zwana.
Wiele starań na rzecz jej rozwoju oraz prawidłowego funkcjonowania czynił człowiek troskliwy, skromny i czuły. Przyjaciel młodzieży,
pasjonat wszystkiego, co z naturą związane. Tak też dzięki swojej
pasji edukuje odwiedzających naszą Leśną Ścieżkę i dzieli się swoją wiedzą o wyjątkowych darach
naszych lasów. Te wszystkie działania zostały zauważone przez Słonecznikową Kapitułę i nagrodzone
nominacją do Kaliskiego Słonecznika 2009. Zapraszamy Pana Roberta Sikorskiego, leśniczego
z Bartla Małego.
W dziedzinie Edukacji „Kaliskiego Słonecznika” otrzymała Pani Barbara ŻmudaTrzebiatowska.
Dziedzina SPORT:
1. Pracują nieustająco na rzecz emeryckiego środowiska organizując wycieczki, biesiady przy ognisku,
spotkania okolicznościowe i wiele innych atrakcji. Ubiegły rok był bardzo sportowy dla tej wyjątkowej
organizacji, a to wszystko za sprawą programu pt. „Stary, ruszaj się…”. Do dziś możemy zobaczyć
grupki spacerujących Pań z kijkami - to trwała pozostałość po programie. Ale oprócz tego nasi emeryci tańczyli, chodzili na siłownię i pływali kajakami. Corocznie też biorą udział w Spartakiadzie Powiatowej w Starogardzie Gd. A tam jest niełatwo, bo trzeba rywalizować w takich dyscyplinach sportu
jak bieg na 60 m., jazda rowerem, strzelanie z wiatrówki, taniec, kręcenie hula-hop, rzuty do kosza,
przeciąganie liny oraz w innych mniej sportowych dyscyplinach. Te wszystkie niebanalne wyczyny środowiska emeryckiego zasługują na uznanie i dlatego Słonecznikowa Kapituła postanowiła nominować
Zarząd Gminnego Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kaliskach do
Kaliskiego Słonecznika 2009 w dziedzinie sportu. Zapraszamy 3 przedstawicieli Zarządu na scenę.
2. Jest wzorem zaangażowania w piłkarskie przedsięwzięcia nowopowstałej drużyny w Piecach pod
nazwą „Victoria II – Piece”. Załatwia sprawy organizacyjne, dba o stroje, transport i wiele innych rzeczy potrzebnych tej sportowej rodzinie. Wszystkie funkcje z tym związane wykonuje społecznie dokładając wielokrotnie swoje pieniądze do tego piłkarskiego działania. Za swoje poświęcenie i kreowanie pozytywnych postaw wśród młodzieży, za miłość do sportu, za trenowanie nowego narybku, a
przede wszystkim za odtworzenie po wielu latach drużyny piłkarskiej w Piecach, Słonecznikowa
Kapituła postanowiła nominować Pana Mariusza Kurkowskiego do Kaliskiego Słonecznika.
Zapraszamy.
3. W ubiegłym sezonie „wykopali” pierwsze miejsce w grupie ligowej i jako pierwsza kaliska drużyna
juniorów uzyskali awans do Pomorskiej Ligii Juniorów. Dzięki temu grają dzisiaj z takimi drużynami
jak Arka Gdynia, Bałtyk Gdynia czy Polonia Gdańsk. Aż trudno uwierzyć, że młodzież z niewielkiej
miejscowości jak Kaliska rywalizuje z tak utytułowanymi drużynami. Zawdzięczają to zapewne nie tylko swoim talentom, lecz także wyjątkowej pracy swojego trenera. Należy wspomnieć, że ich trener
został laureatem Kaliskiego Słonecznika w dziedzinie sportu w roku 2004. Za te sportowe pasje, za
sukcesy i za rozsławianie naszej gminy – prosimy Drużynę Juniorów „Victorii” Kaliska rocznik
96/97 oraz trenera Andrzeja Srokę i jego asystenta Marcina Koprowskiego na scenę.
W dziedzinie Sportu „Kaliskiego Słonecznika” otrzymał Pan Mariusz Kurkowski.
Pomimo mroźnej aury atmosfera podczas gali, jak zwykle, była ciepła. Ten niezwykły, rodzinny i przyjazny klimat to zasługa Pani Dyrektor Danuty Guzinskiej-Zaremba oraz pracowników Gminnego
Ośrodka Kultury w Kaliskach. Pani Danuta była też osobą współprowadzącą uroczystość. Pełniła tę funkcję wspólnie z Panem
Jarosławem Otta - Prezesem Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Kaliska. Podczas gali zebrani zostali uraczeni niecodziennym koncertem
w wykonaniu Pana Janusza Beyera (kontrabas, flety proste) oraz
Pana Tadeusza Wirzby i Pana Pawła Kierszki (gitary klasyczne).
A na koniec były wzajemne gratulacje, życzenia i oczywiście...
pyszny poczęstunek.
B. Pozorska

„Miłość jak słońce-barwy uroczemi
Wszystko dookoła cudownie powleka:

Szanowni Jubilaci,
życzymy Wam

Żywe piękności wydobywa z ziemi,

wszelkiej życiowej pomyślności,

Z serca natury i z serca człowieka,

niech każda chwila będzie dla Was

I szary mglisty widnokrąg istnienia

źródłem szczęścia i niech upływa

W przędzę z purpury i złota zamienia…”

w spokoju i zdrowiu.

Adam Asnyk

50-lecie pożycia małżeńskiego obchodzili:
Państwo Margott i Kazimierz Kalinowscy z Kalisk
Państwo Genowefa i Józef Romanów z Pieców

Jubileusze ;
Wanda Gabriel z Kalisk
– skończyła 93 lata
Paweł Rogaczewski z Pieców
-skończył 90 lat
Aniela Krasuska z Kalisk
-skończyła 95 lat
Klara Szramka z Pieców
-skończyła 91 lat

