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SPOTKANIE Z SOŁTYSAMI
15 lutego br. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Kaliska odbyło się spotkanie Sołtysów z przedstawicielami samorządu gminnego – Wójtem, Sekretarzem Gminy, Skarbnikiem Gminy oraz pracownikami.
Celem spotkania było przedstawienie procedury dysponowania Funduszem Sołeckim. Ponadto pokrótce omówiono dla jakich sołectw złożono wniosek o dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Odnowy Wsi oraz omówiono zasady wykorzystywania w poszczególnych sołectwach pracowników kierowanych przez Sąd. Ustalono harmonogram zebrań wiejskich oraz przeprowadzono dyskusję na temat
funkcjonowania świetlic wiejskich.
J. Rozmanowska

ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA – FERIE
Podczas ferii zimowych dzieci spotykały się na zajęciach w świetlicy terapeutycznej.
Do świetlicy w Kaliskach uczęszczało 21 osób, a w Piecach 26.
Dzieci uczestniczyły w zajęciach tematycznych, grach,
zabawach. Brały udział w konkursach plastycznych na
nast. tematy: „Mój przyjaciel”, „Bezpieczni w ferie”,
„Zabawy zimowe”, „Zima”.
Świetlica z Pieców była na przedstawieniu „Pan Twardowski” w Domu Kultury w Kaliskach, a także wspólnie
z dziećmi z Kalisk brały udział w turnieju „kalambury”,
gdzie w kategorii (kl. I – III) I m. zajęły Milena Goduńska, Milena Kamińska i Kinga Sieracka.
II m. zajęły Wiktoria Bławat, Agata Landowska i Kinga
Sieracka.
W kategorii (kl. IV – VI) I m. zajęły Joanna Różek, Magda Kostrzewska i Daria Bławat, II m. Adam
Goduński, Klaudia Metza i Klaudia Kraińska.
Do kina „Sokół” na bajkę „Księżniczka i żaba” pojechało 33 dzieci, gdzie transport był finansowany ze
środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
K. Szulist

GOŚCINA WEW CHACIE OD KULTURY DLA NASZYCH DOBRODZIEJÓW
Jak tradycja nasza każe, corocznie w
Gminnym Ośrodku Kultury organizowany jest
bal przebierańców dla dorosłych pod nazwą
„Gościna wew chacie od kultury dla naszych
dobrodziejów”. Jest to impreza dla tych wszystkich, którzy w ciągu roku pomagali naszej kaliskiej kulturze oraz wspierali wszystkie inicjatywy pomocowe, nie tylko pieniędzmi, ale także
swoją pracą społeczną.
Na imprezie nie brakuje również gości
którzy chcą się wspólnie bawić trochę inaczej
niż na oficjalnych balach, gdzie obowiązują tradycyjne stroje. Dlatego też oprócz zaproszonych osób w imprezie mogą wziąć udział wszyscy, którzy chcą się przebrać oraz wykupią bilety. Tegoroczny bal odbywał się pod hasłem „
Należy przebrać się za ludków z innych kontynentów niż Europa. Można było też przybyć z innej galaktyki”. W myśl tego hasła wspólnie bawili się Chińczycy z Arabami, Murzyni z Latynosami, Cowboye i
Indianie, Wampiry z Diabełkami, Kozacy oraz jeden Żyd, który narzekał, że jadło było niekoszerne. Bo
na balu dla dobrodziejów rzeczywiście jadło proste i niekoszerne. Ziemniaki w obierkach, jajka w skorupkach, chleb ze smalcem, ogórki kiszone, pasztetówka i kawa zbożowa. Dziękujemy wyjątkowym
gościom za trud włożony w przygotowanie strojów, za świetna zabawę i do zobaczenia na balu w
przyszłym roku.
D. Guzinska - Zaremba
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III EDYCJA PROJEKTU „WIARA W SUKCES - KLUCZEM DO JEGO OSIĄGNIĘCIA”
Projekt „Wiara w sukces- kluczem do
jego osiągnięcia” współfinansowany jest przez
Europejski Fundusz Społeczny w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Pierwsza edycja projektu realizowana
była od sierpnia do grudnia 2008 roku. W tym
czasie przeprowadzone zostały m.in.: warsztaty
z pedagogiem, warsztaty z psychologiem,
warsztaty z doradcami zawodowymi, terapie i
konsultacje w przychodni leczenia uzależnień
oraz kursy zawodowe. Koszt tego projektu wyniósł 100.484,93zł.
Druga edycja przeprowadzona była w
okresie od lipca do grudnia 2009 roku i jej
koszt wyniósł 157.985,90zł . W tym okresie, z następną dwudziestoosobową grupą Pań kontynuowane
były zadania z poprzedniego roku, jednak dodatkowo wprowadzono kurs komputerowy i działania o
charakterze środowiskowym- wycieczkę do Szymbarka oraz rodzinny wyjazd na basen do Sopotu.
W trzeciej edycji projektu realizowanego od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku bierze udział
kolejne 20 Pań z terenu gminy Kaliska. Cel projektu- przygotowanie do aktywizacji zawodowej i społecznej – będziemy realizować za pomocą następujących instrumentów: warsztatów psychologicznych,
warsztatów pedagogicznych, warsztatów z doradcami zawodowymi, a także kursu komputerowego,
obsługi kas fiskalnych, kursu ogrodnictwa i kursu dekorowania sal na imprezy okolicznościowe. Zaplanowaliśmy też działania o charakterze środowiskowym- wyjazd uczestniczek z rodziną do kina oraz
wycieczkę integracyjną w połączeniu z edukacją - do Malborka lub Szymbarka. Wzorem lat ubiegłych
zapewnimy uczestniczkom dowozy na zajęcia, poczęstunek i opiekę na dziećmi. Koszt tegorocznej
edycji przewidywany jest do kwoty 239.071,11zł
W dniu 25 lutego br. w świetlicy wiejskiej w Cieciorce odbyło się uroczyste spotkanie inaugurujące działania w III edycji projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach „Wiara w sukces- kluczem do jego osiągnięcia”.
W uroczystości, oprócz beneficjentek projektu i pracowników GOPS udział wzięli zaproszeni goście: Przewodniczący Rady Gminy Kaliska Pan Zbigniew Szarafin, Członkowie Komisji Społecznej Rady
Gminy Kaliska, której przewodniczącą jest Pani Barbara Żmuda- Trzebiatowska, przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy- Pan Dyrektor Arkadiusz Banach oraz Pani Wioleta Strzemkowska- Konkolewska i Pan Ziemowit Wiciak. Gościliśmy również trenerów i realizatorów warsztatów i kursów.
Spotkanie otworzyła Kierownik GOPS Pani Beata Wysokińska, witając przybyłych gości oraz
przybliżając program tegorocznego projektu. Następnie głos zabierali goście: Dyrektor PUP, Przewodniczący Rady Gminy Kaliska, Prezes Fundacji Gospodarczej Pro Europa, pedagog Pani Zofia Haftka
oraz Pani Teresa Jagiełło- pracownik socjalny. W swoich wypowiedziach podkreślali Oni znaczenie
udziału Pań w projekcie, a także życzyli Paniom wytrwałości i jak największych korzyści, które pozwolą na wprowadzenie, choćby najmniejszych zmian w swoim życiu.
Kolejnym punktem programu było krótkie przedstawienie się każdej z Pań zakwalifikowanych
do uczestnictwa w projekcie oraz wręczenie materiałów promocyjnych i materiałów do zajęć.
Na koniec, po wspólnym pamiątkowym zdjęciu, rozmowach przy kawie i ciastku pożegnaliśmy
się, mając nadzieję, że wspólnie uda nam się zrealizować wszystkie zamierzone cele i działania.
I. Ciemińska
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„WIARA W SUKCES KLUCZEM DO JEGO OSIĄGNIĘCIA” - CO SIĘ DZIAŁO W MARCU?
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
„Wiara w sukces- kluczem do jego osiągnięcia”- co się dzieje w marcu?
Po uroczystym spotkaniu inauguracyjnym projektu
pn: „Wiara w sukces- kluczem do jego osiągnięcia” współfinansowanego przez Unię Europejską, które odbyło się 25
lutego br. w marcu rozpoczęły się
zajęcia z pierwszą, dziesięcioosobową grupą Pań z terenu gminy Kaliska. Od 8 marca
trwają warsztaty z psychologiem (wsparcie, komunikacja
interpersonalna i asertywność). Każda z Pań skorzysta z
dwugodzinnych indywidualnych konsultacji.
Jeszcze w marcu rozpocznie się też kurs ogrodnictwa, którego realizacja zaplanowana jest na okres od III do VI
(część teoretyczna i praktyczna).
I. Ciemińska

UCZESTNICZKI PROJEKTU WRAZ Z RODZINAMI POJECHAŁY DO KNIA

..

W ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego „Wiara w sukces- kluczem do jego osiągnięcia” w miesiącu kwietniu kontynuowaliśmy rozpoczętą w
marcu teoretyczną część kursu ogrodnictwa.
W okresie od 12 do 16 kwietnia 2010 r. Panie
uczestniczyły w kursie komputerowym, który odbywał w
Zespole Szkół Publicznych w Kaliskach.
Jednak „Wiara w sukces…” to nie tylko warsztaty
psychologiczne,
pedagogiczne
czy kursy zawodowe, ale też rodzinne spotkania integracyjne organizowane w ramach działań o charakterze środowiskowym. Pierwsze takie spotkanie odbyło się 26 kwietnia br. i był to wyjazd dziesięciu uczestniczek projektu wraz z rodzinami do
kina, na familijny film pt: „Jak wytresować smoka- 3D”.
Film oglądany w okularach trójwymiarowych mimo, iż kierowany szczególnie do dzieci sprawił ogromną frajdę również
rodzicom.
I. Ciemińska
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DIAMENTOWY JUBILEUSZ KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH W PIECACH
Uroczystość obchodów 60- lecia diamentowego Jubileuszu Koła Gospodyń Wiejskich odbyła się
w klasie szkolnej Zespołu Oświatowo - Wychowawczego w Piecach im. Jana Pawła II. Podniosłości tego Jubileuszu przyczynili się znani goście w osobach: Starosta Powiatu Starogardzkiego Leszek Burczyk z małżonką, w imieniu Wójta Antoniego Cywińskiego V -ce Wójt Grażyna Żytkowiak, Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Szarafin, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Danuta Guzinska - Zaremba, Dyrektor Zespołu Oświatowo - Wychowawczego w Piecach Mirosława Wróbel, Przewodnicząca Koła
Gospodyń Wiejskich z sąsiedniego Iwiczna Sylwia Dąbrowska, Sołtys Sołectwa Piece Marek Romanów
z małżonką oraz nasze seniorki - byłe członkinie KGW. Wiele padło uroczystych słów pod adresem
członkiń z ust przewodniczącej, która podziękowała wszystkim za współpracę i wsparcie. Zaproszeni
goście również nie szczędzili miłych słów skierowanych do całego zespołu KGW Piece, podkreślając iż
to koło należy do najstarszych kół w powiecie starogardzkim. Starosta Leszek Burczyk nadmienił, iż
Koło Gospodyń w Piecach i Iwicznie jedne z pierwszych kół, które reaktywują działalność i potrafią
nadal aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. Życzenie w formie wiersza przekazała Pani V-ce
Wójt Grażyna Żytkowiak
„Piecowskie przysmaki” – na 60-lecie Koła Gospodyń Wiejskich w Piecach
Piece słyną z gospodyń co tradycję hołdują
Poprzez swoje przysmaki, więzi ludzkie budują.
By nie poszły w niepamięć smaki dawne i zdrowe
Kaczki i galantyny i rolady drobiowe
Złote kurki w lesie zebrane
Zanurzone w kremową śmietanę
By uświetniły owym smakiem
Jakiś sosik lub zupę …
Jemy wiec z apetytem
także smalec i żuchel.
Choć wiek zacny to dziarski
Grono Pań jest piękne no i bez wątpienia pracowite ich ręce
Niech więc ciasta i torty
Oraz baby drożdżowe
Bez zakalca Wam rosną …
No i bądźcie też zdrowe,
Uśmiechnięte i miłe
By Piecowskie Przysmaki zawsze były kociewskiej tradycji smakiem.
Wystawa kroniki i wycinków z prasy dała możliwość przypomnienia działalności tego koła na
przestrzeni ubiegłych lat. Kronikarzem już
prawie 30 lat jest Zofia Czarnowska.
Przy suto zastawionych stołach smakołykami
własnego wykonania przez członkinie, dyskutowano i bawiono się do późnych godzin wieczornych.
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2010 rok, to rok jubileuszowy dla Koła Gospodyń Wiejskich w Piecach. 60 lat to nie lada mało
czasu. 10 lat temu obchodzono Złoty Jubileusz, a w
tym roku Diamentowy. Co wydarzyło się od tamtego
czasu w Kole Gospodyń Wiejskich w Piecach? Na
pierwszy rzut oka można rzec, że nic, ponieważ
przewodniczącą Koła jest niezmiennie Pani Janina
Mucha. Jest to pozorne odczucie. Koło liczy 23 członkinie, czyli aktywnych członkiń jest trochę mniej niż
10 lat temu oraz zmieniono kierunek działalności. Na
swoim koncie KGW w Piecach ma wiele osiągnięć w
zakresie działań na obszarze środowiska, integracji
mieszkańców, współpracy z instytucjami i organizacjami. Działalność Koła skupia się wokół zachowania
dziedzictwa kulturowego, propagowania regionalizmu i reprezentacji działań na terenie powiatu, województwa a nawet kraju. Świadczy o tym udział w dożynkach powiatowych w Bolesławowie, Zblewie,
Lubichowie a nawet w dożynkach wojewódzkich w Lubaniu. Wyroby regionalne takie jak potrawy, ciasta i inne przetwory domowej roboty propagowano na Jarmarku Dominikańskim w Gdańsku i w Gdańsku Oliwie oraz na Kiermaszu w Starogardzie Gdańskim w roku 2006 i w Pelplinie.
Od 2006 roku członkinie Koła biorą udział w Turniejach Powiatowych Kół Gospodyń w Jabłowie
pod hasłem „Kobiety Kwiaty Kociewia”.
W roku 2002 znaczna grupa członkiń Koła wzięła
udział w obchodach 140- lecia Kółek Rolniczych w
Piasecznie. Rok 2002 to rok znaczących wydarzeń,
kiedy to po dwóch latach starań zarejestrowano w
Sądzie organizację pozarządową działającą na wsi
o nazwie „Kółko Rolnicze”, której trzonem jest
KGW w Piecach. Potem w ślady KGW Piece poszło
KGW Iwiczno, w wyniku czego powstał Gminny
Związek Kółek Rolniczych na czele którego stoi
Prezes w skromnej osobie Pani Zofii Czarnowskiej.
Dwie kadencje czyli do roku 2005 Pani Janina Mucha - przewodnicząca KGW wchodziła w skład Wojewódzkiego Zarządu Kół Gospodyń. Obecnie juz
trzecią kadencję Pani Zofia Czarnowska wchodzi w
skład Zarządu Wojewódzkiego Związku Rolniczych
Kół i Organizacji Rolniczych. W roku 2004 Pani Zofia Czarnowska jako delegat XII Krajowego Zjazdu Kółek Rolniczych w Warszawie brała udział z ramienia KGW. We wcześniejszych latach reprezentantką była Pani Janina Mucha, która to 30.01.2004
r. Uchwałą Zarządu Krajowego Związku Rolniczych Kółek i Organizacji Rolniczych wyróżniona została
odznaką za zasługi dla Kółek Rolniczych. Wcześniej 27.05.1987 r. Pani Janina Mucha została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi z Kółek Rolniczych. W tym roku mija 30 lat pełnienia funkcji przewodniczącej KGW w Piecach przez Panią Janinę
Mucha.
To nie tak prosto w krótkich słowach przedstawić ostatnie 10 lat działalności KGW w Piecach.
Oprócz wcześniej wspomnianych przedsięwzięć
należy podkreślić, iż Koło KGW brało udział w Festynach Gminnych „Leśne Spotkania” oraz „Dzień
dla Zdrowia” w 2009 r., w festynach sołeckich w
miejscowości Piece, jak również w letnich akcjach
organizowanych dla dzieci.
W roku 2009 członkinie Koła wzięły udział w
VII Powiatowym Konkursie Wielkanocnym w Swarożynie, dwukrotnie w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy w Piecach. Dwukrotnie członkinie

Goniec Kaliski

Luty - Maj

Str. 7

Koła - Pani Zofia Czarnowska i Pani Jolanta
Ignaciuk wzięły udział w Ogólnopolskim Spotkaniu
Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich w
Marózie, czego dowodem jest dyplom za zajęcie I
miejsce w konkursie na najsmaczniejsze pierogi oraz
kalendarze na 2009 i 2010 rok ze zdjęciami uczestników spotkania. Chcąc wyglądem podkreślić, iż Koło
jest z Kociewia, dzięki wsparciu finansowemu Wójta
Antoniego Cywińskiego i Wojewódzkiego Związku
członkinie mają po 6 strojów kociewskich kobiecych
(bluzki i buty są we własnym stylu). Wokół tego
przedsięwzięcia nie mało było zachodu.
Jak już wspomniano Pani Janina Mucha już 30
lat przewodzi w Kole, Pani Zofia Czarnowska pełni
funkcję V-ce przewodniczącej, a Pani Stefania Fenska
jest Skarbnikiem. Wieloletnim Sekretarzem była Felicja Ebertowska, a od niedawna Jolanta Trawicka.
Pani Felka to też najważniejsza osoba od spraw kulturalnych, a po niej pałeczkę przejęła Irena Stopa,
która reprezentuje nieco młodsze pokolenie, do którego też należą i aktywnie włączają się : Zofia
Ebertowska, Danuta Połom, Zofia Kulas, Jolanta Mucha, Mirosława Grzona, Sylwia Rogaczewska, Sylwia Osowska, Małgorzata Hartuna, Iwona Grajczyk. Przez wiele lat aktywnie pracowały w Kole Zofia
Trawicka, Teresa Jasnoch, Hildegarda Kromer, Halina Bielińska, Franciszka Orlikowska, Gertruda
Ebertowska. Nie bez znaczenia był wkład członkiń
KGW w rozbudowę szkoły w Piecach w ramach Komitetu Rozbudowy, któremu przewodniczyła Pani Zofia
Czarnowska i który powstał z inicjatywy Pani Zofii
przy ogromnym wsparciu całego społeczeństwa.
Kursy gotowania i pieczenia to domena KGW. Członkinie lubią też spotykać się we własnym gronie i podyskutować. Takie spotkania odbywają się co roku z
okazji Dnia Kobiet, Dnia Matki, tłustego czwartku,
spotkania opłatkowego wraz z zaproszonymi gośćmi,
w czasie których delektują się własnymi wypiekami i
wyrobami. Członkinie Koła włączają się także do Turnieju Sołectw i Odnowy Wsi. Koło było mianowane do
Kaliskiego Słonecznika w 2007 r. Trzykrotnie pisano
projekty by pozyskać pieniądze na działalność Koła
do różnych fundacji, m.in. do Fundacji Wspierania
Wsi. Nie udało się jednak otrzymać funduszy mimo wysokiej oceny ekspertów. Chyba dlatego, że
KGW w Piecach doskonale sobie radzi samo. Na koniec podziękujmy sobie nawzajem, że potrafimy
wspólnie działać dla dobra środowiska i możemy się pochwalić osiągnięciami.
W marcu 2009 roku V-ce Przewodnicząca KGW i V-ce Przewodnicząca Rady Gminy, prezes Gminnego
Związku Kółek i Organizacji Rolniczych oraz członek Wojewódzkiej Rady Kobiet Pani Zofia Czarnowska, została odznaczona Orderem Serca Matkom Wsi za wieloletnią działalność społeczną. To nie jedyne odznaczenie Pani Zofii. W latach wcześniejszych
za działalność na rzecz Kółek Rolniczych i KGW odznaczona została dwukrotnie medalem „Zasłużony
dla Rolnictwa”, która to działa społecznie niespełna
50 lat.
Nadmienić należy iż od 1994 roku w każdej kadencji
dwie członkinie KGW w Piecach pracują w Radzie
Gminy i są to: Zofia Czarnowska ( cztery kadencje),
Janina Mucha ( dwie kadencje), Jolanta Trawicka
(jedną kadencję) i Maria Jolanta Ignaciuk ( jedną kadencję).
Za piękne kwiaty, prezenty i życzenia składamy serdecznie podziękowania.
Z. Czarnowska
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MŁODZIEŻ Z KALISK UCZESTNICZYŁA W SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA W STAROGARDU GD.
W dniu 10 marca b.r. reprezentanci młodzieży z
Kalisk wzięli udział w sesji Młodzieżowej Rady Miasta w
Starogardzie Gdańskim. Wyjazd sześciorga osób zorganizował Urząd Gminy Kaliska na zaproszenie Radnej Młodzieżowej Rady Miasta w Starogardzie Gd. Angeliki Tuszkowskiej. Młodzi Kaliszczanie mieli okazję zapoznać się z
zasadami funkcjonowania, organizacji i kierunkami działań Młodzieżowej Rady jako organu samorządowego młodzieży. Inicjatywę ponownego powołania takiej Rady w
Gminie Kaliska podjęli w trakcie swoich prac członkowie
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Gminy Kaliska.
Wcześniej Młodzieżowa Rada Gminy Kaliska funkcjonowała w latach 2004-2005. Głównymi celami jej
działania było włączenie młodego pokolenia w nurt budowy struktur samorządów lokalnych, zapewnienie uczestnictwa młodzieży w procesie podejmowania
decyzji wpływających na sposób i jakość ich życia, kształtowania i utrwalanie postaw demokratycznych oraz wyrabianie umiejętności podejmowania decyzji w określonych obszarach zagadnień. Do
głównych zadań tej Rady należało inicjowanie działań dotyczących młodych ludzi w gminie, opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy dotyczących młodzieży oraz nawiązywanie współpracy z samorządowymi organizacjami młodzieżowymi innych gmin, miast oraz stowarzyszeniami.
P. Bławat - Kulińska

MAMMOBUS GOŚCI W KALISKACH
ZBADAJ SWOJE PIERSI !
Pod takim hasłem w dniach 13-15 kwietnia br gościł w naszej gminie mammobus. Bezpłatnymi badaniami objęte były panie
w wieku od 40 roku życia.
Badania dla pań w wieku od 40 do 49 roku życia i powyżej
69 roku finansowane były przez gminę, natomiast panie w wielu
od 50 do 69 roku życia przebadane były w ramach programu finansowane przez NFZ. Ogółem w tych dniach przebadało się 212
kobiet. To bardzo dobry wynik.
Przyjdź, zrób to dla siebie!
Mammobus przyjeżdża do ciebie.
D. Skórczewska

ROBOTY PUBLICZNE W GMINIE
Wiosną bieżącego roku Urząd Gminy, w ramach podpisanej umowy z Powiatowym Urzędem
Pracy w Starogardzie Gdańskim, zatrudnił 11 mieszkańców w ramach robot publicznych. Umowy o
pracę są zawarte na okres 6 miesięcy.
Większość z zatrudnionych pracuje w Dziale Komunalnym: 6 osób przy utrzymaniu dróg i porządku w gminie oraz 2 na oczyszczalni ścieków. Pozostałe osoby są w Dziale Obsługi: 1 sprzątaczka i
2 doradców rolnych.
W Biurze Obsługi Interesanta pracuje także stażystka, której głównym zadaniem jest obsługa
mieszkańców ( kserowanie, faksowanie, obsługa centrali telefonicznej, drobne prace administracyjne).
Dodatkowo w miesiącach: maj i czerwiec w naszym Urzędzie odbywają praktyki zawodowe uczniowie
ze szkół średnich. Głównym celem tych praktyk jest ogóle zapoznanie się z funkcjonowaniem samorządu i zadań wykonywanych przez poszczególne działy administracji.
A. Lipska
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ZEBRANIA WIEJSKIE 2010R.

Kwiecień w życiu samorządu gminy był miesiącem spotkań Wójta Gminy Kaliska i pracowników
Urzędu z mieszkańcami. W każdym sołectwie zorganizowano zebranie wiejskie mające na celu przybliżenie społeczności gminnej informacji z wykonania budżetu oraz działań jakie
zostały zrealizowane w roku ubiegłym. Tym samym przedstawiono informacje o planowanych inwestycjach, wydatkach i dochodach na rok bieżący. Podczas zebrań mieszkańcy wnosili swoje uwagi związane z funkcjonowaniem
Urzędu oraz składali wnioski dotyczące podjęcia różnych działań na terenie
sołectw. Wnioski te dotyczyły m. in. naprawy nawierzchni dróg i porządkowania ulic, umieszczenia progów spowalniających, przeglądu oznakowania drogowego, wykonania lub dokończenia chodników, ustawienia nowych punktów
świetlnych oraz wnioski dotyczące funkcjonowania świetlic wiejskich i porządkowania terenu wokół nich. Specjalnie dla mieszkańców przygotowano prezentację dotyczącą podsumowania mijającej kadencji Wójta i Rady Gminy, a także prezentację obrazującą osiągnięcia XX- lecia
istnienia Samorządu Gminy.
P. Bławat– Kulińska

KOLEJNA UMOWA NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI PODPISANA
29 kwietnia w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego została podpisana umowa na dofinansowanie inwestycji pn
„Przebudowa kotłowni węglowej na opalaną biomasą wraz z termomodernizacją 4 obiektów użyteczności publicznej w Kaliskach”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2007-2013.
Projekt składa się z trzech elementów:
Pierwszym elementem projektu jest przebudowa kotłowni
węglowej zlokalizowanej w piwnicy budynku Ośrodka Zdrowia.
Projektowana kotłownia będzie się składała z dwóch kotłów, jednego
o mocy 350kW opalanego biomasą(zrębki) z automatycznym podawaniem paliwa oraz drugiego
(rezerwowego) o mocy 100kW opalanego biomasą (drewno). Kotłownia będzie dwufunkcyjnym źródłem ciepła wytwarzającym czynnik grzewczy w postaci wody o parametrach 80/60oC do zasilenia
instalacji centralnego ogrzewania oraz podgrzewu ciepłej wody użytkowej. Instalacja c.w.u. będzie
podłączona do układu w sposób pośredni poprzez pojemnościowy wymiennik ciepła oraz zasilana
przez instalację kolektorów słonecznych. System solarny służący do wspomagania podgrzewu c.w.u.
składa się z 32 kolektorów
Drugim elementem projektu będzie przebudowa istniejącej sieci ciepłowniczej rozdzielczej długości 180mb wraz z budową 125mb nowej sieci rozdzielczej, która dostarczać będzie ciepło do trzech
budynków: OSP, Urzędu Gminy oraz Przedszkola.
Trzeci element projekt to termomodernizacja 4 obiektów użyteczności publicznej jakimi są: budynek
Urzędu Gminy, budynek OSP, budynek Przedszkola, a także stara część budynku Zespołu Szkół Publicznych. Zadanie to będzie polegało na ociepleniu ścian zewnętrznych, wymianie stolarki okiennej,
ociepleniu poddaszy oraz wymianie instalacji centralnego ogrzewania.
E. Czeplina-Kozicka
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ROZSTRZYGNIĘTO KONKURS NA WŁODARZA POWIATU
30 kwietnia br. w tczewskim Centrum Kultury i Sztuki został oficjalnie rozstrzygnięty plebiscyt na Włodarza Powiatów: starogardzkiego, tczewskiego, malborskiego i kwidzyńskiego, który został zorganizowany przez „Gazetę Kociewską”.
Zwycięzcami plebiscytu zostali:
Powiat Starogardzki
Krzysztof Trawicki- Wójt Gminy Zblewo
Sławomir Bieliński- Wójt Gminy Lubichowo
Antoni Cywiński- Wójt Gminy Kaliska
Powiat Tczewski
Witold Sosnowski – Starosta Powiatu Tczewskiego
Bogdan Badziong – Burmistrz Gniewa
Roman Rezmerowski - Wójt Gminy Tczew
Powiat Malborski
Jadwiga Rochowicz - Wójt Gminy Malbork
Mirosław Czapla – Starosta Powiatu Malborskiego
Andrzej Rychłowski – Burmistrz Malborka
Powiat Kwidzyński
Ewa Nowogrodzka – Wójt Gminy Kwidzyń
Jerzy Grabowski – Wójt Gminy Gardei
Andrzej Krzysztofiak – Burmistrz Kwidzynia
Poniżej przedstawiamy listę 10 osób z powiatu starogardzkiego, które zdobyły najwięcej głosów:

1. Wójt Gminy Zblewo – Krzysztof Trawicki 907 pkt
2. Wójt Gminy Lubichowo – Sławomir Bieliński 345 pkt
3. Wójt Gminy Kaliska – Antoni Cywiński 321 pkt
4. Wójt Gminy Osiek – Stanisława Kurowska 169 pkt
5. Wójt Gminy Smętowo Graniczne – Zofia Kirszenstein 119 pkt
6. Burmistrz Miasta Skórcz – Ryszard Dąbek 116 pkt
7. Burmistrz Miasta Skarszewy – Dariusz Skalski 111 pkt
8. Wójt Gminy Osieczna – Barbara Tomczak 62 pkt
9. Wójt Gminy Skórcz – Erwin Makiła 55 pkt
10.Burmistrz Miasta Czarna Woda – Jan Grzonka 44 pkt
Całą uroczystość uświetniła gwiazda wieczoru Krzysztof Krawczyk.

M. Skiba

WARSZTATY HAFCIARSKIE
Serdecznie zapraszamy na cykl 10 wieczorków hafciarskich - haftu kociewskiego. Wieczorki hafciarskie odbywać się będą w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach we wtorki o godzinie 17 : 00.
Cykl wieczorków realizowany będzie w ramach projektu pt:
Wykonanie haftem płaskim i maszynowym ciężkim elementów na 3 sztandarach i herbie
szlacheckim DOLIWA oraz przygotowanie, opracowanie i wydruk: „Przewodnika po technikach i wzorach haftu kociewskiego”
Projekt realizowany w ramach przyznanego stypendium Samorządu Województwa Pomorskiego dla
twórców kultury.
Kalendarz cyklu wieczorków:
22.06.2010r, 29.06.2010r, 06.07.2010r, 13.07.2010r, 20.07.2010r., 27.07.2010r, 17.08.2010r,
24.08.2010r., 31.08.2010r., 07.09.2010r.
M. Borucka
Serdecznie Zapraszamy!
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OKIENKO WÓJTA — CIĄG DALSZY
Na spotkaniach tych dyskutujemy również o trudnych sprawach i
problemach, utrudniających nam codzienne życie. Atmosfera podczas zebrań bywa spokojna i łagodna, ale czasami dyskusja się zaostrza. Trochę
szkoda, że w sumie tylko niespełna 10 % mieszkańców bierze udział w zebraniach wiejskich. Na przyszłość gorąco zapraszam do wzięcia udziału w
tej formie dialogu społecznego.
W poprzednim okienku pisałem szerzej o naszych organizacjach
społecznych. Jedna z nich - Koło Gospodyń Wiejskich w Piecach obchodziła
piękny jubileusz 60-lecia. Gratulacje i serdeczne podziękowania naszym
prężnie działającym Gospodyniom z Panią Janiną Mucha i Zofią Czarnowską na czele. Wyrazy wdzięczności za aktywność, za częste reprezentowanie nas poza granicami Gminy, no i oczywiście za smakowite piecowskie jadło.
Od prawie dwóch lat realizujemy na terenie naszej Gminy Kaliski Program Profilaktyki Zdrowotnej. Jest to szereg działań mających na celu utrzymanie naszej sprawności fizycznej i psychicznej
na wysokim poziomie, w tym zapobieganie chorobom. „Kaliski Dzień Dla Zdrowia” czy „Zadbaj o Siebie - Mammobus Przyjeżdża Do Ciebie” to akcje, które są elementami tego programu. Drugi Kaliski
Dzień Dla Zdrowia już się z sukcesem odbył, ale sprawozdanie z niego zamieszczone będzie w specjalnym dodatku w następnym Gońcu.
Gazeta Kociewska przeprowadziła plebiscyt popularności wśród, jak to nazwała, włodarzy powiatu starogardzkiego. Dzięki Państwa głosom (ponad 300) zająłem w tym plebiscycie trzecie miejsce,
na czternastu kandydatów. Bardzo dziękuję za głosowanie na mnie i chociaż mam świadomość, że
jest to rodzaj zabawy, miło mi było zająć tak wysoką lokatę. Jeszcze raz dziękuję.
Tegoroczne inwestycje, jak zapewne zauważyliście, są w fazie realizacji. Budujemy gimnazjum
w Kaliskach, wodociąg w Bartlu, świetlicę w Czarnym, ulicę Północną w Kaliskach, a w najbliższych
dniach rozpoczynamy budowę ścieżki rowerowej Frank-Kaliska. W pełnej mobilizacji przygotowujemy
również projekty inwestycyjne na najbliższe 2-3 lata. Jest to duży wysiłek, ale też duża satysfakcja
dla moich profesjonalnych współpracowników z Urzędu Gminy i oczywiście dla mnie. Wspólnie z większością Radnych mijającej kadencji, przyjęliśmy właśnie taki ambitny plan zamierzeń inwestycyjnych.
Zdecydowana większość tych inwestycji wspierana jest pozyskiwanymi środkami z funduszy Unii Europejskiej.
Bieżący rok to rok wyborów Prezydenta RP i wyborów samorządowych. Kiedy piszę to okienko,
jesteśmy właśnie 5 dni przed pierwszą turą wyborów Prezydenta. Jeżeli ona nie przyniosłaby rozstrzygnięcia, to zachęcam gorąco do wzięcia udziału w drugiej turze wyborów. Jest to nasze uprawnienie,
ale i nasz obowiązek. Jeżeli nie angażujemy się w życie publiczne, czy też nie bierzemy udziału w wyborach, to często zdarza się tak, że krzykliwa, spryciarska mniejszość narzuca wolę spokojnej, dobrotliwej, ale nie aktywnej większości. Oczywiście, kolejny raz zachęcam do przygotowywania się już teraz do naszych wyborów lokalnych - samorządowych. Odbędą się one najprawdopodobniej w listopadzie br. Warto już teraz zastanawiać się nad swoimi kandydatami do Samorządu Gminy Kaliska. Ja
takie przygotowania do wyborów również zaczynam czynić.
Serdecznie pozdrawiam Was, Drodzy Czytelnicy Kaliskiego Gońca i życzę Wam udanych urlopów, wakacji i wszelkiej pomyślności na nadchodzący letni czas.
Żegnam się tradycyjnym … Do zobaczenia na ulicy, w Urzędzie Gminy i w następnym Okienku.

Wasz Wójt Antoni

Str. 12

Luty - Maj

Goniec Kaliski

RUSZA REALIZACJA INWESTYCJI !
W bieżącym roku zapowiada się prawdziwy boom inwestycyjny w naszej gminie. Zaowocowała
ubiegłoroczna praca i teraz możemy się cieszyć jej owocami. Oto co się będzie działo lub już się dzieje
na terenie naszej gminy.
Realizujemy 2 inwestycje współfinansowane ze środków Regionalnego programu operacyjnego dla
Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.
Pierwszą z nich jest „Dokończenie budowy budynku Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach o części gimnazjalną”. Wykonawcą prac jest Zakład Robót Ogólnobudowlanych Stanisław
Repiński z Kościerzyny. Termin zakończenia prac przewidziano na 27 sierpnia br. Całkowita wartość
zadania wynosi 2.101.827 zł, w tym wartość dofinansowania: 1.048.913 zł. Najprawdopodobniej od
września gimnazjaliści z naszej gminy rozpoczną nowy rok szkolny w nowym gimnazjum. W gimnazjum będą pracownie: chemiczno-fizyczna, geograficzna i 2 pracownie językowe.
Drugą inwestycją, która w najbliższym czasie się rozpocznie jest budowa ścieżki rowerowej
Frank – Kaliska. Jej wykonawcą jest Usługowy Zakład Robót Ziemnych Leszek Warczak ze Starogardu Gdańskiego. Planowany termin zakończenia budowy: 27 sierpnia br. Całkowita wartość zadania
wynosi 427.504 zł, w tym 328.149 zł to wartość dofinansowania.
Na tę inwestycję szczególnie czekają mieszkańcy Franku.
Od września będą mogli bezpiecznie dojechać rowerem do
szkoły, ośrodka zdrowia czy centrum Kalisk.
Regionalny Program Operacyjny
dla Województwa Pomorskiego
na lata 2007-2013
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Rozpoczęto budowę wodociągu dla wsi Bartel Wielki z podłączeniem sieci przesyłowej Kaliska – Bartel Wielki-Studzienice. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
„Starogard Gdański” sp. z o.o. ze Starogardu Gdańskiego. Planowany termin zakończenia robót upływa 30 września br. Całkowita wartość zadania wynosi
677.419 zł, w tym dofinansowanie wynosi 329.229 zł.

Projekt współfinansowany w ramach działania
"Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej",
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013
Niebawem rozpocznie się budowa świetlicy wiejskiej w
sołectwie Czarne. Wykonawcą tej inwestycji jest firma „Bolek i Lolek” Bogdan Janusz ze Skarszew.
Budowę planuje się zakończyć 27 sierpnia br. Całkowita wartość zadania wynosi 386.339 zł, z tego
dofinansowanie wynosi 217.026 zł.

Projekt współfinansowany w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
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Ponadto:
Mieszkańców Kalisk ucieszy wiadomość, że rozpoczęto długo oczekiwaną inwestycję - budowę ul. Północnej w Kaliskach. W ramach robót zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa, odwodnienie drogi
oraz chodniki i zjazdy. Zakończenie prac planowane
jest na 30 czerwca br. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg SA ze Starogardu Gdańskiego.
Wartość zadania wynosi 670.000 zł, a środki na ten
cel pochodzą w całości z budżetu gminy Kaliska.

E. Czeplina –Kozicka

POWIAT STAROGARDZKI 2020 PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU
Od maja 2009r. Starostwo Powiatowe we współpracy z Centrum Badań i Analiz ASM – Poland z Kutna realizuje projekt pod nazwą ,, Powiat starogardzki 2020 – partnerstwo na rzecz rozwoju”. Ma
on na celu rozpoznanie stanu gospodarki powiatu oraz sformułowanie strategii działań wspierającej rozwój gmin oraz przedsiębiorstw
na jego terenie. Istotną rolę w przedsięwzięciu spełniać powinno
międzyśrodowiskowe partnerstwo przedsiębiorców, samorządowców
oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych kontrolujące oraz
opiniujące pracę zespołu badawczego i sekretariatu partnerstwa. Informacje o projekcie - www.powiatstarogardzki2020.pl oraz w Wydziale Polityki Gospodarczej i Funduszy Europejskich Starostwa pok.
309.

Z BIEŻĄCYCH PRAC RADY GMINY KALISKA
Podczas XXX i XXXI Sesji Rady Gminy, które odbyły się w roku 2010 łącznie podjęto 25 uchwał. Dotyczyły różnych spraw, m. in.:
- uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment wsi Kaliska i Dąbrowa
-uchwała w sprawie Programu współpracy Gminy Kaliska z organizacjami
pozarządowymi w roku 2010
- uchwała w sprawie likwidacji Związku Miast i Gmin Zlewni Wdy
- uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011
roku
- uchwała w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Kaliska za 2009 rok
- uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Kaliska do realizacji wspólnego projektu pt.
„Zwiększenie efektywności systemu ratownictwa w regionie poprzez zakup
specjalistycznego sprzętu dla jednostek ratownictwa z powiatu starogardzkiego” w
ramach RPO WP 2007 – 2013
- uchwała w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kaliska
- uchwała w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Piece
- uchwała w sprawie zmiany opisu granic okręgu wyborczego Nr 1 ustalonego Uchwałą Nr
XXXIII/251/2006 Rady Gminy Kaliska z dnia 31 maja 2006 roku

Str. 14

Luty - Maj

Goniec Kaliski

Zebrania poszczególnych Komisji w pierwszym i drugim kwartale 2010 roku przedstawiają się następująco:
Komisja Rewizyjna spotkała się pięć razy.
Komisja ds. Budżetu i Finansów zebrała się trzy razy.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu zebrała się cztery razy.
Komisja ds. Społecznych zebrała się cztery razy.
Komisja Gospodarcza zebrała się trzy razy.
Rada Gminy wyraziła zgodę na zaciągnięcie kredytu (pożyczki) w celu realizacji zadań inwestycyjnych
w gminie Kaliska (budowa wodociągu w Bartlu wielkim, budowa drogi gminnej ul. Północna w Kaliskach, budowa ciągu rowerowo-pieszego, rozbudowa budynku ZSP Kaliska oraz świetlicy wiejskiej w
Czarnym)
P. Bławat– Kulińska

INFORMACJA WYBORCZA DOT. WYBORÓW NA PREZDYENTA RP
Urząd Gminy w Kaliskach uprzejmie informuje, że głosowanie w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się dnia 20 czerwca 2010 roku w godzinach od 6.00 do 20.00 w
następujących obwodach głosowania :
Numer obwodu
głosowania
I
Kaliska

Granice obwodu

Siedziba Obwodowej Komisji
Wyborczej
Remiza OSP
ul. Nowowiejska 2b
83 – 260 Kaliska
tel. (058) 58 89 257

II

Biedaczek, Czarne, Czechowo, Czubek, Iwiczno, Kamienna Karczma,
Łążek, Młyńsk, Piece, Trzechowo

Zespół Oświatowo Wychowawczy
ul. Kościelna 3
83 – 261 Piece
tel. (058) 587 18 03

III

Bartel Mały, Bartel Wielki, Cegielnia, Cieciorka, Dąbrowa, Dunajki,
Frank, Kazub, Kocia Góra, Leśna Huta, Lipski Młyn, Lipska Karczma,
Okoninki, Okoniny, Płociczno, Smolnik, Stara Lipa, Strych,
Studzienice, Wygoninki

Gminny Ośrodek Kultury *
ul. Długa 18
83-260 Kaliska
tel.(058) 560-92-45

*

- lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie
głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Wniosek o wydanie zaświadczenia
składa się najpóźniej w 2 dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 18 czerwca 2010r.
Informujemy również, że lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych znajduje się w
Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach.
Wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
albo równoznaczne orzeczenie organu rentowego, jak również wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania ukończy 75 lat może głosować przez pełnomocnika. Szczegółowe informacje na ten temat
można uzyskać w pok. nr 3 Urzędu Gminy Kaliska.
Wyborca stale zamieszkały za granicą, który będzie przebywał w Polsce w dniu wyborów, może
wziąć udział w głosowaniu w dowolnym obwodzie głosowania, jeśli przedłoży Obwodowej Komisji Wyborczej ważny polski paszport oraz dokument potwierdzający, że stale zamieszkuje za granicą.
Wyborca stale zamieszkały za granicą może również głosować na podstawie zaświadczenia o
prawie do głosowania wydanego przez Konsula, o ile został na swój wniosek wpisany do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą.
B. Jeleniewska

Goniec Kaliski
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XI KALISKI ULICZNY BIEG TRZEŹWOŚCIOWY O PUCHAR WÓJTA GMINY KALISKA
1 maja br odbył się kolejny, już XI Uliczny Bieg Trzeźwościowy.
Wystartowało w nim 75 osób, w tym 7 dzieci klas I – III, 32 uczniów klas IV – VI, 12 gimnazjalistów oraz 24 osoby w biegu open.
Rozdano nagrody pieniężne i rzeczowe. Pieniężne w biegu open pań i panów powyżej 16 lat.
Wśród kobiet I m. i Puchar Wójta zdobyła Dominika Nowakowska, II m. Weronika Wójcik, III m. Daria
Kufta.
Wśród panów najlepszy okazał się p. Leszek Zblewski, który zajął pierwsze miejsce i zdobył Puchar Wójta, za nim Patryk Plutowski oraz Damian Wnuk.
W pozostałych kategoriach zdobywcy miejsc od 1 do 3 otrzymali medale, dyplomy oraz nagrody
rzeczowe.
Atrakcją tegorocznego biegu były dodatkowe nagrody rzeczowe rozlosowane w trzech grupach:
klasy I-III - hulajnoga, klasy IV-VI – śpiwór oraz gimnazjum i dorośli - plecak
Impreza, tradycyjnie już, zorganizowana została przez GKRPR, GOK oraz Świetlicę Terapeutyczną przy ogromnej pomocy policjantów, nauczycieli WF-u oraz pielęgniarki.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w biegu,
gratulujemy sportowej postawy i już dziś zapraszamy do udziału w przyszłym roku!
Dziękujemy również wszystkim, którzy zaangażowali się
w organizację i przebieg imprezy.
A oto lista zwycięzców:
Dziewczęta klas 0-III
1. Wiktoria Bławat
2. Julia Groth
1

Chłopcy klas I-III

1. Marcin Fijał
2. Jakub Bławat
3. Gracjan Groth
Dziewczęta kl. IV-VI
1. Julia Linda
2. Klaudia Ossowska
3. Natalia Rożewicz
Chłopcy kl. IV-VI
1. Arek Różek
2. Brajan Szumała
3. Damian Matern
Dziewczęta Gim.
1. Kinga Molus
2. Patrycja Talaśka
3. Karolina Tecław
Chłopcy Gim.
1. Artur Szarmach
2. Mateusz Gdaniec
3. Jakub Krajnik
GKRPA
Sprostowanie;
W wydaniu Goniec Kaliski Październik-Styczeń 2009/2010 wystąpił błąd w nazwisku autorki artykułu
na str. 10 pt. „Spotkanie Opłatkowe Emerytów, Rencistów i Inwalidów”.
Prostujemy - autorem niniejszego tekstu jest Pani Maria Mierzejewska.
Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

„Miłość jak słońce-barwy uroczemi

Szanowni Jubilaci,
życzymy Wam

Wszystko dookoła cudownie powleka:

wszelkiej życiowej pomyślności,

Żywe piękności wydobywa z ziemi,

niech każda chwila będzie dla Was

Z serca natury i z serca człowieka,

źródłem szczęścia i niech upływa

I szary mglisty widnokrąg istnienia

w spokoju i zdrowiu.

W przędzę z purpury i złota zamienia…”
Adam Asnyk
Urodzinowe jubileusze:

Bernardyna Zielińska z Kalisk - skończyła 90 lat
Felicja Brodka z Pieców - skończyła 90 lat
Zofia Morzuch z Kalisk - skończyła 90 lat

50-lecie pożycia małżeńskiego obchodzili:
Państwo Agnieszka i Witold Schűtzmann z Cieciorki
Państwa Hildegardy i Mieczysława Kramer z Pieców
Państwo Maria i Józef Szarmach z Dąbrowy
Państwo Helena i Wacław Rekowscy z Czarnego

