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Rodzinnie po medale. XX Bieg Kociewski z Polpharmą
JUBILEUSZE
Diamentowy Jubileusz - Apolonia i Teofil Dywelscy z Kalisk - 14.03.2011
Złoty Jubileusz - Zofia i Henryk Polakowscy z Kalisk - 11.03.2011
Gertruda i Jan Andrearczyk z Cieciorki - 19.03.2011
Urszula i Jan Skiba z Dąbrowy - 18.04.2011
Emilia i Józef Muchlińscy z Pieców - 02.09.2011
Gertruda i Walter Ossowscy z Pieców - 16.09.2011

Jubilatom życzymy szczęśliwej podróży do kolejnych Jubileuszy!
Niech dobry los się kłania w pas, sto lat, sto lat jeszcze raz!

KALENDARZ IMPREZ...

Kilkuset zawodników wzięło udział w XX
Biegu Kociewskim z Polpharmą. Jak co roku
nie zabrakło młodych sportowych gwiazd. W
tym roku
po medale pobiegli młodzi
mieszkańcy naszej gminy Joanna i Arkadiusz
Różek z Franku.
Bieg Kociewski odbył się 1 października w
Starogardzie Gdańskim. Trasa wiodła ulicami
miasta. Bieg Główny odbył się na dystansie 10
km, natomiast Bieg Towarzyszący na dystansie
ok. 1,2 km.

*29.10.2011 - Koncert zespołów garażowych II. - Sala widowiskowa GOK
*12.11.2011 - Turniej Sołectw Gminy Kaliska - Sala widowiskowa GOK
*26.11.2011r - Zabawa Andrzejkowa z zespołem muzycznym - Sala widowiskowa GOK

Z KALENDARZA WÓJTA...
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*14.09.2011 - Udział w Radzie Wspólników Zakładu ZUOK Stary Las.
*16.09.2011 - Udział w uroczystości odsłonięcia pomnika poświęconego żołnierzom majora
Zygmunta Szyndzielarza „Łupaszki” w Bartlu Wielkim.
*19.09.2011 - Narada z wykonawcami inwestycji kanalizacji miejscowości Piece, gdzie
omawiano postępy inwestycji, a także ustalono harmonogram naprawy dróg.
*21.09.2011 - Sesja Rady Gminy Kaliska
*23.09.2011 - Spotkanie z projektantem Adamem Ząbek w sprawie kontynuacji projektu ścieżki
rowerowej Dąbrowa - Frank - Piece.
*23.09.2011 - Spotkanie z przedstawicielami Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie zatwierdzenia projektu przebudowy skrzyżowania ul.Długiej i ul.Nowowiejskiej (otwarcie prawoskrętu).
*23.09.2011 - Udział w Sesji Młodzieżowej Rady Gminy Kaliska
*03.10.2011 - Spotkanie z sołtysami - omówienie przygotowań do zimy i spraw związanych z
bezdomnymi zwierzętami.
*04.10.2011 - Spotkanie z przedstawicielem spółki ENERGA-Oświetlenie w sprawie nowych
punktów świetlnych oraz inwestycji wybudowania oświetlenia ul.Krętej we Franku.

Nasz Mistrz
Arkadiusz Różek (rocznik 1997) to uczeń
Publicznego Gimnazjum w Kaliskach.
Wszystko zaczęło się od piłki nożnej. Arek był
zawodnikiem drużyny piłkarskiej VICTORIA
KALISKA przez około 2 lata. Ze względów
zdrowotnych musiał zrezygnować z piłki, ale nie
ze sportu. Jest wielokrotnym uczestnikiem zawodów i złotym tegorocznym medalistą XX
Biegu Kociewskiego w biegach na 10 km w
kategorii wiekowej 12-15 mężczyzn. W biegu
głównym startowało 397 uczestników.
Arkadiusz Różek przekroczył metę z czasem
0:40:06 jako 75 zawodnik. Poza tym startował w
Biegu Towarzyszącym na 1200 m zdobywając V

miejsce na 85 uczestników w kategorii młodzież
gimnazjalna. Od lata 2010 roku reprezentuje
Kociewski Klub Biegacza Starogard Gd.
Dnia 6 października 2011 brał udział w Mistrzostwach Powiatu w Indywidualnych biegach
przełajowych w Skórczu. Na dystansie 1500m
zajął V miejsce kwalifikując się do etapu
wojewódzkiego.
Nasze sreberko
Joanna Różek (rocznik1998)
jest także uczennicą Publicznego Gimnazjum w Kaliskach.
Jest siostrą Arkadiusza. Spróbowała również swoich sił w
biegu na 10 km zdobywając
srebrny medal w kategorii wiekowej 12-15 dziewcząt. Przebiegła metę jako 24 kobieta z czasem 0:47:35.
Naszym młodym zawodnikom GRATULUJEMY i życzymy kolejnych sportowych sukces-

Gmina Kaliska aktywna w poszukiwaniu środków unijnych i zewnętrznych.
Gmina Kaliska otrzyma około 800tyś złotych
na wybudowanie kompleksu boisk" ORLIK" w
Kaliskach. Inwestycja jest realizowana w porozumieniu z Marszałkiem Województwa i Ministrem Sportu. Niespełna 300 tyś. będzie stanowić wkład własny. O ile warunki pogodowe nie
pokrzyżują planów budowa "ORLIKA" zostanie zakończona w listopadzie tego roku. To
zadanie rozpoczęto w tej kadencji - wykonano
projekt i wszelkie uzgodnienia, a także pozyskano środki finansowe największe z możliwych
do pozyskania.
Przygotowywana jest dokumentacja na przebudowę skrzyżowania przy ul. Nowowiejskiej i
Długiej z budową ciągu pieszego w kierunku
przedszkola.
Wykonano projekt organizacji ruchu dla całej
miejscowości Kaliska. Obecnie trwa uzupełnianie brakujących znaków.
W centrum miejscowości wymieniono stare
lampy na nowe celem dopasowania do inwestycji, którą zlecił poprzedni wójt tj. zamontowanie
lamp na ulicy Długiej od torów w stronę
kościoła i na ulicy Nowowiejskiej do Ośrodka
Zdrowia.
Na ulicy Długiej ułożono nowy krawężnik na
odcinku od przystanku do targowiska. We
współpracy z Radą Sołecką Sołectwa Kaliska
sfinansowano zakup i posadzenie krzewów ozdobnych. Planuje się również zmianę wystroju
tablicy ogłoszeniowej przy targowisku na tablicę typowo reklamującą Gminę Kaliska. Ogłoszenia będzie można wieszać po przeciwnej
stronie, gdzie powstała nowa tablica.
Rezygnujemy z dokończenia "hoteliku", a w
to miejsce proponujemy powstanie Środowiskowego Domu Samopomocy. Podjęto w tej
sprawie stosowną uchwałę. Rada Gminy zaaprobowała ten projekt i dzięki niemu będzie
można dokończyć poddasze Gimnazjum za
kwotę w 100% dofinansowaną z Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego. Szacunkowy koszt dokończenia inwestycji mieści się w przedziale od
800tyś złotych do 1 mln złotych. Koszty, jakie
poniesie gmina to koszty dokumentacji - około
20tyś złotych. Pozostała część łącznie z wyposażeniem pokryte zostaną ze środków ministerialnych. Realizacja projektu będzie podwójnym
prezentem dla samorządu. Po pierwsze 100%
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dofinansowania. Po drugie miejsce i zajęcia dla
osób niepełnosprawnych.
Kolejną, drobną inwestycją było przystosowanie w szkole sal i sanitariatów dla potrzeb
przedszkola. Pozwoliło to na zwiększenie ilości
miejsc. W tym roku po raz pierwszy maksymalnie zwiększono ilość miejsc w przedszkolu.
Uważam, że jest to dobre rozwiązanie tym bardziej, że liczebność dzieci w szkole zmalała o
około 200 uczniów w porównaniu z najlepszym
okresem.
Gmina zamierza również współfinansować
remont sanitariatów w Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kaliskach jeszcze w tym roku.
Widoczne są już prace na zewnątrz, gdzie
utwardzono dojście do budynku.
W miejscowości Piece ruszyła budowa kanalizacji i modernizacji wodociągu. Prace trwają
zarówno w Piecach, jak i na oczyszczalni w
Kaliskach. Wartość zadania to kwota ponad
8 mln złotych.
Na boisku sportowym w Piecach trwają prace
renowacyjne. Znaczną cześć prac mieszkańcy
wykonali sami, aby przystosować boisko do
rozgrywek. Dokonano utwardzenia skarpy tzn.
trybun. Rada Gminy na ostatniej sesji wyraziła
zgodę, aby dokupić część terenu przylegającego
do boiska w celu przygotowania dojazdu do
budynku świetlico-szatni. Budynek ten ma zostać wybudowany w 2012 roku. Rada Sołecka
Sołectwa Piece przygotowała w tym roku projekt przez pod nazwą „Aktywizacja mieszkańców Pieców poprzez zagospodarowanie
stawu wiejskiego". Zaplanowane działania dotyczą uporządkowania samego stawu i placu
(wyrównanie terenu, posianie trawy, wykonanie
i zamontowanie pomostu drewnianego na stawie, zadaszonej altany wraz ławami i stołami,
ławek zewnętrznych, mini placu zabaw dla dzieci, miejsca na ognisko/grilla, ogrodzenia części
stawu, zakup koszów na śmieci oraz ustawienie
tablicy informacyjno-pamiątkowej. Wartość
projektu wyniesie 42.189zł, a wnioskowane dofinansowanie 22.920 zł.
Wyremontowano dach na budynku Remizy,
w przyszłym roku zostanie wyremontowany
dach nad garażem, a także zostanie odnowiona
elewacja.

VICTORIA II PIECE

Grupa piłkarska VICTORIA II PIECE skupia młodych miłośników aktywnego uprawiania
piłki nożnej. Od początku swojego istnienia
(wiosna 2009) jest prowadzona przez Mariusza
Kurkowskiego.
Początkowo większość członków grupy była
związana drużyną VICTORIA KALISKA (od
której wywodzi się nazwa), ale z czasem zamiłowanie do piłki skupiało coraz więcej zawodników z Pieców. Powstał pomysł utworzenia
drużyny właśnie w Piecach. I opłaciło się.
Przed rozpoczęciem rozgrywek zorganizowano festyn dla mieszkańców Pieców. Dochód z
tej imprezy przeznaczono na zakup strojów
piłkarskich. Drużyna rozpoczęła rozgrywki w
sezonie 2009-2010 w B klasie, grupa "5". Okres
ten zakończyła na III miejscu.
W wakacjach 2010r odbył się drugi dobroczynny festyn, z którego dochód przeznaczono na
zakup dresów i sprzętu piłkarskiego. Kolejny
sezon 2010-2011 rozpoczęli w B klasie, grupa
"6". I tu zawodnikom należą się gratulacje, gdyż
miniony rok zakończyli na II miejscu i awansowali do A klasy.
Zamiłowanie do piłki nożnej w Piecach rośnie z każdym meczem. Przybywa zawodników,
a przede wszystkim wspaniałych kibiców.

Widać to również po zaangażowaniu w budowę
boiska. Odnowiona została płyta boiska, zrobiono i zamontowano barierki, a także wykonano skarpę i trybuny dla kibiców. Prace niezwykle szybko posuwają się do przodu dzięki
wkładowi własnemu sołtysa Pieców p. Marka
Romanow i trenera Mariusza Kurkowskiego
oraz funduszy z Urzędu Gminy. I tu panom należą się ogromne podziękowania. Oprócz regularnych spotkań treningowych grupa stara się
także uczestniczyć w różnych formach integracji zawodników i ich rodzin.
A teraz czas na przedstawienie mistrzów
tricków piłkarskich, czyli zawodników drużyny
VICTORIA II PIECE. Od lewej: Sławomir
Wesołowski,
Bartosz Rybacki, Michał
Wesołowski, Karol Jędrzejewski, Piotr Brejsa,
Michał Prądzyński, Robert Klaman, Adrian
Prądzyński, Mariusz Kurkowski – Trener.
Poniżej: Jakub Węsierski, Artur Szyfelbein,
Marcin Prądzyński, Michał Grefka, Piotr
Wołoszyk, Jakub Pankonin, Łukasz Szyfelbein,
oraz bramkarze: Leszek Biesek i Jacek Klaman.
Na pozycji pomocnika gra jeszcze Sławomir
Gliniecki.

Zapraszamy wszystkich
na kolejne mecze.
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SYLWETKI NASZYCH MIESZKAŃCÓW...

Elżbieta Pasterska
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Elżbieta Pasterska była nauczycielką języka
polskiego. Pracę zawodową rozpoczęła w 1968r
w szkole w Kaliskach i pracowała w niej do
emerytury przez 34 lata. W roku 1979 ukończyła
Uniwersytet Gdański na Wydziale Humanistycznym w zakresie filologii polskiej. Przez 18 lat
była kronikarzem szkoły. Przez jedną kadencję
pełniła również funkcję prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego. Za swoją pracę
była wielokrotnie nagradzana przez kuratorium,
Wójta Gminy oraz Dyrektora Szkoły:
1982-Nagroda
Gminnego Dyrektora
Szkół
1986 i 1989 - Nagroda
Kuratora
1991- odznaczona
Złotym Krzyżem
Zasługi
2000 - Nagroda Wójta
2001- Medal Edukacji
Narodowej na 50-lecie
szkoły przyznany
przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej.

Pani Elżbieta jest pomysłodawcą, współtwórczynią i wydawcą tomiku poezji dziecięcej wydanego na 50-lecie szkoły pt. „Nasza Szkoła”.
Młodzież niezwykle chętnie uczestniczyła w
projektach i przedstawieniach teatralnych
tworzonych przez naszą polonistkę.
W roku 2004 za zaangażowanie w prace społeczne na rzecz wsi - Lider Odnowy Wsi, została
uhonorowana Nagrodą Wójta „Kaliski
Słonecznik”.
Od wielu lat jest autorka gadek kociewskich
o codziennym życiu Kociewiaków, a także
współtwórczynią albumiku „Bądź artystątwórz piękno”.
Od 2008 roku pełni funkcję przewodniczącej
Gminnego Koła Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Kaliskach. Będąc na
emeryturze jest jeszcze bardziej zaangażowana
w życie kulturalne wsi.
Obecnie jest współorganizatorką spotkań przy
herbatach świata w ramach realizacji projektu
pt:” Seniorze-brukuj rozum”, który to stanowi
kontynuację już zrealizowanego ”Stary ruszaj
się „.

PARTNERSTWO Z REINFELD - ZAPOWIEDŹ ZMIAN...
Dnia 08.09.2011r zawitała do nas 18 osobowa grupa z zaprzyjaźnionego miasta Reinfeld z
Niemiec. Między Kaliskami i miastem Reifeld
od 13 lat trwa wzajemna wymiana doświadczeń,
polegająca na promowaniu osiągnięć samorządów, wymianie młodzieży szkolnej, która to
bierze udział w warsztatach języka niemieckiego organizowanego w okresie wakacji w Niemczech.
Przewodniczący miasta Reifeld p. Hans Peter Lippardt wraz z małżonką, oraz pani Britta
Lammert, która zajmuje się koordynacją współpracy, wyrazili zachwyt dla postępu inwestycji,
jakie zostały wykonane przez ostatni rok i poprzednie lata w gminie Kaliskach.
Jedną z atrakcji pobytu gości był wyjazd do
muzeum - Kaszubskiego Parku Etnograficznego
we Wdzydzach Kiszewskich. Goście odwiedzili
również nasze ogrody, czyli FRANK – RAJ,
gdzie odpoczywali i zachwycali się pięknem
przyrody.
Nie zabrakło też rozmów z władzami miasta
Reinfeld w osobie Przewodniczącego Rady
Miasta Reinfeld Hansa Petera Lippardt, z któ-

rym Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki i
Przewodniczący Rady Gminy Kaliska Zbigniew
Toporowski nakreślili kierunki do dalszej współpracy z uwagi na wspólne zaobserwowanie procesu "wypalenia się niektórych formuł współpracy". Strona polska otrzymała zaproszenie,
aby przedstawiciele Gminy Kaliska odwiedzili
w przyszłym roku Reinfeld i wtedy być może
dojdzie do ukierunkowania zasad nowej
współpracy. Z pewnością na tę okoliczność
zostaną podpisane odpowiednie porozumienia
na poziomie wspólnego partnerstwa Rad Miasta
Reinfeld i Rady Gminy Kaliska.
W tym roku udało nam się połączyć przyjazd
gości z VII Powiatową Spartakiadą organizowaną przez PZER i I - Zarząd Powiatowy z tym,
że praktycznie całość organizacji przejął na
siebie Zarząd Koła Emerytów, Rencistów i
Inwalidów w Kaliskach, a nasi goście brali
udział bardzo chętnie we wszystkich konkurencjach sportowych. Naszych gości pożegnaliśmy
w niedzielę 11.09.2011r w godzinach rannych.
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KULTURA
W ramach realizacji projektu, pt.”Załóż
maskę-uwolnij artystę”. W dniu 7 września
odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne
dla rodziców oraz chętnych do udziału w warsztatach teatralnych. Uczestnicy zostali podzieleni na trzy grupy wiekowe. Pierwsza grupadzieci w wieku 8-9 lat. Druga grupa wiekowa to
10-12 rok życia oraz trzecia to młodzież w wieku 13-15 lat. Obecnie zakończono cykl spotkań
dwugodzinnych dla grupy 8-9 lat liczącej czternaście osób, zajęcia teatralne prowadził Pan
Piotr Wróblewski, a zajęcia pedagogiczne Pani
Zofia Haftka.

Dla grupy pierwszej, czyli najmłodszej,
prowadzący zaproponował trzy tytuły bajek,
które przedstawiają się następująco: „Czapla i...
szczur, jastrząb, orzeł”, „ Wąż, antylopa i słoń”
oraz „ Żółw i małpa”. Celem tych przedstawień
jest pobudzenie wyobraźni, uruchomienie twórczego podejścia do pierwotnego materiału literackiego, odkrycie usprawnienie uzdolnień
uczestników, próba samodzielnego osądu moralnego na kanwie literackiej-walor wychowawczy. Więcej informacji w kolejnych biuletynach. Od 7 października rusz kolejny cykl
warsztatów dla II grupy wiekowej 10-12 lat.

Serdecznie zapraszamy.
Projekty „dofinansowano ze środków Programu
„Działaj Lokalnie VII” Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności realizowanego przez
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce” oraz
Lokalną Organizację Grantową „Chata
Kociewia”w Nowej Wsi Rzecznej.
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Projekt pt.”Ocalmy Kulturę Kociewia od
zapomnienia” realizowany jest przez Grupę
Nieformalną „Kultura Kociewia”. W ramach
projektu zrealizowane są warsztaty z garncarstwa. Ostanie spotkanie miało miejsce dnia
22.09.2011 r , z których to skorzystało 16 osób.
Kolejne spotkania: Dnia 20.10.2011– uczestnikami będzie grupa dorosłych niepełnosprawnych „Wspaniała Rodzinka”, a w dniach
17.11.2011 roku i 01.12.2011r w godzinach od
16:00-20:00, zapraszamy wszystkich chętnych
do pracy z gliną. Szczególnie dla dzieci jest to
fajna zabawa, ale też i nauka. Młodzi pracując z
garncarzem dowiadują się, jak dawniej wykonywano naczynia codziennego użytku.

KULTURA
SPOTKANIA PRZY HERBATCE...
Koło Emerytów Rencistów i Inwalidów oraz
Gminna Biblioteka Publiczna w Kaliskach są
organizatorami spotkań w bibliotece przy herbatach świata w ramach projektu "Seniorze brukuj rozum". W ramach tego projektu organizowane są tematyczne spotkania pod hasłem
"Spotkania w bibliotece przy herbatach świata".
Okres realizacji projektu lipiec-grudzień 2011r.
Do tej pory odbyły się cztery spotkania. Poniżej
ważniejsze wyrywki ze spotkań:
I spotkanie - 10 sierpnia 2011 inauguracyjne
*zaprezentowanie wystawy pt."Od herbatki u
babuni do herbaty u wnuczki" przegląd akcesoriów do parzenia herbaty,
*przedstawienie humoreski na temat "Jak różnie
on i ona parzą herbatę" w wyk. p. Marii
Mierzejewskiej,
*przedstawienie napisanej specjalnie na tę
okoliczność gadki po Kociewsku "Jak to dawniej herbatę parzyli" w wyk. p. Elżbiety
Pasterskiej,
II spotkanie - 17 sierpnia 2011
*pogadanka na temat herbat przygotowana
przez p. Arkadiusza Biesek, który zaprezentował
rodzaje i gatunki herbat, omówił ich znaczenie
dla zdrowia, opowiedział jak przygotowywać,
przedstawił akcesoria i dodatki do herbat,
*przytoczenie ciekawostek na temat herbat:
przysłów, anegdot, aforyzmów w wyk.p.
Elżbiety Pasterskiej i Wiesławy Zimny,
*koncert muzyczny w wykonaniu grupy młodzieżowej działającej przy GOK-u,
*omówienie i zaprezentowanie zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej w Kaliskach na temat
herbat, ziół, ziołolecznictwa,
*przedstawienie informatorów na temat naszej
gminy i Kociewiu.
III spotkanie - 15 września 2011
*przemarsz z kijkami z Kalisk do szkoły w
Cieciorce,
*spotkanie z fryzjerką p. Elwirą Kurkowską omówienie i zaprezentowanie środków do
pielęgnacji i farbowania włosów, indywidualne
porady dotyczące fryzur i problemów z włosami
IV spotkanie - 28 września 2011
*spotkanie z p. doktor Joanną Polaszewską - pogadanka na temat zdrowego stylu zdrowego stylu życia oraz wpływu ruchu na stan zdrowia

fizycznego i psychicznego,
Zawsze spotkaniom towarzyszy degustacja
różnego typu herbat. Serdecznie zapraszamy na
kolejne spotkanie i gorącą herbatę.
DZIEŃ SENIORA
„Nie sztuką być młodym
- to każdy potrafi,
ale sztuką jest być
świetnym starym”.
Dnia 1 października br. w
Kaliskach uroczyście obchodzono Dzień Seniora. Emeryci, renciści i zaproszeni goście spotkali się w Gminnym
Ośrodku Kultury, by spędzić
ze sobą parę miłych godzin. Wszystkich zebranych powitali Elżbieta Pasterska – przewodnicząca Gminnego Koła ZERiI oraz Wójt Gminy
Kaliska Sławomir Janicki. Złożyli seniorom najlepsze życzenia długich lat w zdrowiu, szczęściu
i radości.
Dzień Seniora obchodzimy w porze roku złotej jesieni, która idzie razem z złotym wiekiem,
bo na pewno każdemu już od dawna stuknęła
„pięćdziesiątka”.Ogarnia pewna refleksja przebytej drogi życiowej niejednokrotnie trudnej i
wyboistej. Mimo trudności przebyta droga skłania seniorów do miłych wspomnień, że kiedyś
też byli młodzi i piękni, przeglądali się w lustrze
szykując się na bal. Sobotnie spotkanie należy
zaliczyć do udanych, które będziemy wspominać mile.
Na przyjęciu podawano słodkości i zimne
zakąski. Wszystko było pięknie udekorowane i
bardzo smaczne. Najstarszych uczestników, powyżej 80 lat obdarowano słodkościami. Zadbano także o sprawność ruchową seniorów.
Ruch, śmiech, śpiew i taniec - to najlepsza terapia dla tych bardzo dorosłych, przez kogoś kiedyś nazwanych ludźmi trzeciego wieku.
Do naszych drogich Seniorów, wciąż młodych duchem, kierujemy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności, szczęścia w gronie
najbliższych i jeszcze wielu udanych zabaw.
Zapraszamy wszystkich emerytów, rencistów i inwalidów do wspólnych imprez i spędzania aktywnie czasu, a także do członkostwa w
naszym Gminny Kole ERiI.
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