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STRAŻACY OSP KALISKA - ZWYCIĘZCAMI!
W dniu 11.06.16r. w Bytoni odbyły się XII
Mistrzostwa Ratownictwa Medycznego w którym brało udział 9 jednostek, oraz zawody
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych powiatu
Starogardzkiego.

Z KALENDARZA WÓJTA...
*09.06.2016 - Pruszcz Gd. - Spotkanie z Dyrektorem Agencji Nieruchomości Rolnej w sprawie
użyczenia gruntów pod inwestycje sieci kanalizacyjnej,
*11.06.2016 - Bytonia - Udział w Zawodach Powiatowych Drużyn Pożarniczych i Drużyn
Ratownictwa Medycznego,
*13.06.2016 - Kaliska - Spotkanie z urbanistą Marią Lewandowską w sprawie wydawanych
decyzji warunków zabudowy na terenie gminy Kaliska,
*14.06.2016 - Zblewo - Udział w obchodach 20-lecia SON „Pogoda”,
*15.06.2016 - Owidz - Udział w Walnym Zebraniu LGD „Chata Kociewia”,
*16.06.2016 - Kaliska - Podsumowanie konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2016" oraz „Piękna
Wieś 2016",
*17.06.2016 - Kaliska - Udział w Truskawkowym Dniu Rodziny w Samorządowym
Przedszkolu w ramach projektu dofinansowanego przez Fundusz „Akumulator Społeczny”,
*20.06.2016 - Kościerzyna - Udział w uroczystym zakończeniu projektu „Umiem pływać” klas
III szkoły podstawowej,
*21.06.2016 - Kaliska - Spotkanie z sołtysami,
*23.06.2016 - Starogard Gd. - Udział w Zgromadzeniu Związku Gmin Wierzyca,
*24.06.2016 - Piece-Kaliska - Udział w uroczystościach zakończenia roku szkolnego,
*27.06.2016 - Tczew - Udział w Walnym Zebraniu Członków „LOT Kociewie”,
*29.06.2016 - Kaliska - Spotkanie z rodzicami uczniów klasy drugiej,
Wydawca:
Urząd Gminy Kaliska, ul.Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska
tel. (58) 58-89-201 (centrala), (58) 58-89-204 (sekretariat), (58) 58-89-206 (fax)
www.kaliska.pl, e-mail: sekretariat@kaliska.pl, wojt@kaliska.pl, promocja@kaliska.pl,
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Nasza jednostka brała udział w zawodach
Ratownictwa Medycznego w składzie:
Krzysztof Stoba, Patryk Polakowski, Maciej
Groth, Michał Fiałek, Jakub Krajnik
(rezerwowy).
Po raz kolejny
mamy zaszczyt
pochwalić się,
iż nasi strażacy
z Kalisk zajęli
P I E RW S Z E
miejsce!!!
Strażacy otrzymali torbę
ratownictwa
medycznego
P S P - R 1 ,
zestaw do
triage, zestaw
hydrożeli oraz
puchar!
Kolejny sprzęt
bardzo przydatny dla strażaków do pomocy i działania
przy akcjach
ratowniczych.
Druh
Krzysztof
Stoba

KONSULTACJE SPOŁECZNE

SZKOŁA W PIECACH

AKTYWNY ROK W GOK KALISKA

Wójt Gminy Kaliska ogłasza przeprowadzenie
konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy
Kaliska w zakresie formularza uwag dotyczącego aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy
Kaliska na lata 2015-2022 oraz Planu Rozwoju
Lokalnego na lata 2015-2022.

1. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 07.07.2016r. do dnia
29.07.2016 r.
2. Projekt aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy
Kaliska na lata 2015-2022, Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2015-2022 oraz formularz dostępny
będzie u Sołtysów oraz w sekretariacie Urzędu
Gminy Kaliska, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kaliska, stronie internetowej Gminy Kaliska.
3. Opinie i wnioski w przedmiocie konsultacji na
wypełnionym formularzu należy złożyć w formie papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy
Kaliska, w formie elektronicznej na adres email: strategia@kaliska.pl lub przesłać na adres:
Urząd Gminy Kaliska, ul. Nowowiejska 2, 83260 Kaliska, w terminie do dnia 29.07.2016 r.
Przy przesyłaniu opinii drogą pocztową za
termin jej wniesienia uznaje się datę wpływu do
Urzędu Gminy Kaliska.
4.Wyniki przeprowadzonych konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez
zamieszczenie ich na stronie internetowej Gminy Kaliska oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Gminy Kaliska.
Strategia rozwoju z punktu widzenia naszej
gminy jest kluczowym dokumentem określającym kierunki rozwoju i strategiczne cele.
Wójt Gminy Kaliska
Sławomir Janicki
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Informuję, że w wyniku postępowania sądowego prowadzonego w sprawie o sygnaturze III
SA/Gd 416/116 przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku została uchylona
Uchwała nr XV/124/2015 Rady Gminy Kaliska
z dnia 30 grudnia 2015 roku w przedmiocie
likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im.
Jana Pawła II w Piecach.
Do czasu złożenia i rozpatrzenia skargi kasacyjnej przez Naczelny Sąd Administracyjny w
Warszawie, szkoła w Piecach będzie funkcjonować w następujący sposób:
š Samorządowe Przedszkole Publiczne w
Piecach z dniem 01 września 2016 roku zostaje
włączone do Zespołu Szkół Publicznych w
Kaliskach;
š Od 1 września 2016 roku Szkoła Podstawowa
w Piecach, w roku szkolnym 2016/2017 będzie
funkcjonować w strukturze organizacyjnej klas
I - VI.
Zgodnie z przepisami przejściowymi w roku
szkolnym 2016/2017 w Szkole Podstawowej w
Piecach nie będzie klasy pierwszej z uwagi na
małą liczebność klasy. Czworo dzieci klasy pierwszej będzie dowożona do szkoły podstawowej
w Kaliskach. Klasa II i III będą połączone, a w
klasach IV-VI połączone będą niektóre
przedmioty.
Wszelkie pytania dotyczące grup przedszkolnych proszę kierować do Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach, a dotyczące funkcjonowania klas I - VI proszę kierować do Zespołu
Oświatowo-Wychowawczego w Piecach
istniejącego do 31sierpnia 2016 roku.
Nadmieniam, że od 1 września 2016 roku
Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Piecach
zostaje rozwiązany.
Wójt Gminy Kaliska
Sławomir Janicki
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AKWARELĄ I AKRYLEM...
Dnia 10.06.2016r. na sali widowiskowej w
GOK w Kaliskach odbyła się wystawa twórczości młodych i uzdolnionych artystek: Anny Mierzejewskiej Otta, która pochodzi z naszej Gminy
Kaliska oraz Małgorzaty Nowopolskiej, która
jest absolwentką UMK w Toruniu. Ten wernisaż
był debiutem artystek. Prace zostały wykonane
akrylem oraz akwarelą.

AKTYWNY ROK W GOK KALISKA
W czerwcu skończyły się tegoroczne zajęcia
prowadzone przez Gminny Ośrodek Kultury w
Kaliskach. Przedstawiamy migawki z ostatnich
spotkań, podczas których wszyscy uczestnicy
otrzymali pamiątkowe dyplomy.
Mamy nadzieję, że zobaczymy się już pod
koniec lata. We wrześniu zaczynamy zajęcia
wraz z nowym rokiem szkolnym. Dziękujemy
wszystkim uczestnikom oraz prowadzącym za
chęć współpracy oraz za udział w naszych
zajęciach. Do zobaczenia !

Materiały GOK Kaliska

W sobotę, 18 czerwca, gmina Kaliska gościła
w Pelplinie, gdzie odbywały się obchody 150lecia działalności Kół Gospodyń Wiejskich na
Pomorzu oraz Pierwszy Pomorski Festyn Myśliwski. Miejscem imprezy była przystań Jana III
Sobieskiego. Co ciekawe, pierwsze koło gospodyń pod nazwą „Towarzystwo Gospodyń” powstało w 1866 roku właśnie na Pomorzu - w
Piasecznie k/Gniewa.

Nasza gmina reprezentowana była w Pelplinie
przez najdłużej działające na terenie gminy
Koło–KGW Piece. Wspólnie świętowało kilkanaście kół z Kociewia i Kaszub.
Nasze Koło, wspólnie z Urzędem Gminy, przygotowało stoisko ze smakołykami, połączone z
promocją informacji na temat gminy. Panie
wzięły udział w uroczystym pochodzie do Bazyliki Katedralnej, gdzie odprawiono Mszę św. w
intencji Kół Gospodyń Wiejskich i Myśliwych.

Zaprezentowane obrazy to subtelne, oryginalne
i wielotematyczne prace, które przedstawiają
między innymi architekturę z naszej Gminy oraz
Powiatu (na obrazach można odnaleźć kościół w
Kaliskach, jak i także kościół w Piecach). Nie
mogło zabraknąć losowania prac artystek.
Imprezie towarzyszył koncert
P a u l i n y
Świeczkowskiej
ze Skórcza, która
śpiewała powszechnie znane
standardy
muzyczne. Atmosfera spotkania była bardzo
rodzinna, wśród zgromadzonych biegały
rozbawione pociechy. Na gości czekał poczęstunek - domowej roboty ciasto, kawa, herbata i
winko. Miłym zaskoczeniem było to, że
wernisaż zgromadził się tak wielu ludzi.

10

150-lecie KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

Materiały GOK Kaliska

Podczas swojego święta panie przyjęły wiele
gratulacji i życzeń. Każde z nich otrzymało pamiątkową statuetkę. Uroczystość była też okazją
do wręczenia zasłużonym członkiniom kół wyjątkowych wyróżnień – „Orderów Serca
Matkom Wsi”. Jednym z nich uhonorowano
wieloletnią przewodniczącą KGW Piece
p. Janinę Mucha.
Uroczystość połączona była z obchodami PierwszegoPomorskiego Festynu Myśliwskiego,
zorganizowanego przez Polski Związek

Łowiecki. Podczas
jednego z organizacyjnych spotkań
myśliwi przekazali
chętnym kołom
dziczyznę, z której
powstały przepyszne dania do ogłoszonego konkursu
kulinarnego.
Członkini KGW
Piece p. Zofia Czarnowska przygotowała smakowity
udziec z sarniny z ziołami i przeróżnymi dodatkami.
Uroczystość trwała do godzin wieczornych,
kiedy to nastąpiły obchody Nocy Świętojańskiej. Także tutaj gmina Kaliska miała przyjemność się zaprezentować, bowiem
nasza mieszkanka Agnieszka
Piankowska zwyciężyła w konkursie na „najdłuższy warkocz”. Już
podczas
t r w a n i a
uroczystości
p o d z i w
obecnych
wzbudzały
długie włosy
Agnieszki.
Cieszymy się, że po raz kolejny gmina Kaliska
zaprezentowała się na zewnątrz, promując swoje walory i aktywne, gminne organizacje. Szczególne podziękowania Wójt Gminy składa p.
Zofii Czarnowskiej Prezes GZRKiOR oraz
wszystkim paniom z Koła Gospodyń Wiejskich
Piece, w szczególności przewodniczącej KGW
p. Irenie
Stopa.

Bożena
Pozorska
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„PIĘKNA WIEŚ 2016"
Dnia 16 czerwca br. w Urzędzie Gminy
Kaliska odbyło się spotkanie podsumowujące
przeprowadzenie konkursu gminnego dla zagród nierolniczych "Piękna Wieś 2016" oraz
etapu gminnego konkursu "Piękna Wieś
Pomorska 2016" dla zagród rolniczych.
Konkurs dla zagród nierolniczych przeprowadzany jest wyłącznie na etapie gminnym, natomiast najładniejsza zagroda rolnicza bierze
udział w dalszych etapach konkursu, prowadzonego przez Województwo Pomorskie i Pomorski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku.
Komisja w następującym składzie:
Bożena Jeleniewska - Sekretarz Gminy Kaliska,
Michał Koliński - przedstawiciel Komisji
Budżetu i Spraw Gospodarczych RG Kaliska,
Grażyna Ormanin - przedstawiciel ODR
Starogard Gdański,
Hubert Kopciowski - właściciel centrum ogrodniczego „Frank-raj” we Franku.
Iwona Cherek – pracownik UG Kaliska
dokonała dnia 31 maja br. oceny zagród.
Zgodnie z określonymi przez organizatorów
kryteriami konkursu na rok 2016, Komisja postanowiła zakończyć konkursy z następującymi
wynikami:
Konkurs „Piękna Wieś Pomorska 2016”
I. Elżbieta i Tomasz Gulgowscy, Iwiczno

II.Teresa Brzezińska, Iwiczno
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Konkurs „Piękna Wieś 2016”
I. Bożenna Adamska, Kaliska

II. Mariola Fiałek, Kaliska

SUKCES ULI PILARSKIEJ

FESTIWAL PIOSENKI GIMNAZJALNEJ

Dnia 9 czerwca 2016r w Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gd. odbyło się uroczyste
wręczenie nagród laureatom powiatowej edycji
XVIII Ogólnopolskiego Konkursu
Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem
„W trosce o nasze bezpieczeństwo”.
Konkurs miał na celu zainteresowanie problemem, co może się stać, gdy nie przestrzegamy
podstawowych zasad bezpieczeństwa, a także
ukazanie strażaków ratowników w szerokim
spektrum działań ratowniczo – gaśniczych. Na
konkurs (po eliminacjach gminnych) wpłynęły
124 prace w czterech kategoriach wiekowych.
Jedną z pięciu nagrodzonych prac w kategorii
gimnazjum wykonała uczennica naszego
gimnazjum – Urszula Pilarska.

Gratulujemy dziewczętom odwagi
i życzymy dalszych wokalnych
sukcesów.

III.Wanda Piasecka, Kaliska

Laureaci konkursów otrzymali pamiątkowe
dyplomy wraz z talonami pieniężnymi do realizacji w Centrum Ogrodniczym Frank-raj we
Franku.
Pozostali uczestnicy konkursu w kategorii
„zagroda nierolnicza” otrzymali podziękowania
za udział wraz z talonem pieniężnym również do
realizacji w Centrum Ogrodniczym Frank-raj.
Podziękowania otrzymali: Pani Krystyna
Skarżewska i Pan Mieczysław Dombkowski z
Kalisk oraz Państwo Bogumiła i Wojciech
Wałaszewscy z Kalisk.
Organizatorzy składają gratulacje laureatom
oraz wszystkim uczestnikom konkursu, a także
serdecznie dziękują Komisji oceniającej za
wkład pracy w przeprowadzenie konkursów.
Bożena Pozorska

Dnia 21.06.2016 roku odbył się XVI Festiwal
Piosenki Gimnazjalnej w Gimnazjum im.
Kazimierza Jagiellończyka w Trąbkach
Wielkich.
Celem tego Festiwalu było upowszechnianie i
rozbudzanie zainteresowań muzycznych uczniów oraz popularyzacja wśród młodzieży muzyki rozrywkowej polskiej i zagranicznej.
Festiwal posiadał rangę przeglądu, w którym
nagrodą główną była oryginalna i pamiątkowa
statuetka „Lutnia K. Jagiellończyka” wykonana
przez artystę rzeźbiarza. Wśród 17 uczestników
udział wzięły nasze gimnazjalistki - Aleksandra
Groth z klasy Ib, Klaudia Kawecka z IIa i
Weronika Burczyk z IIa.
Cieszymy się z faktu, że Aleksandra Groth,
wyróżniając się wśród młodych artystów zajęła
III miejsce. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni.
Katarzyna Eliasz

Wszystkie nagrodzone prace wysłane zostały
na etap wojewódzki. Organizatorem eliminacji
powiatowych konkursu był Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa
Powiatowego w Starogardzie Gd. oraz Ognisko
Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gd. Nagrody
ufundowało Starostwo Powiatowe w
Starogardzie Gd.
Elżbieta Pałys

Gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów!
WAKACJE W ŚWIETLICACH
TERAPEUTYCZNYCH!
Od 14 lipca do 26 sierpnia będą odbywać się
zajęcia z dziećmi w następujących terminach:
Kaliska - Sala gimnastyki korekcyjnej - ZSP
Kaliska - godz.09:00 - 14:00 (poniedziałek,
wtorek, piątek)
Piece - Świetlica Wiejska, godz. 09:00 - 14:00
(środa, czwartek).
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PROGRAM „UMIEM PŁYWAĆ”
Gmina Kaliska po raz kolejny przystąpiła do
projektu powszechnej nauki pływania „Umiem
pływać” w klasach III SP. Była to już 4 edycja
tego typu inicjatywy w naszej szkole. Projekt był
współfinansowany ze środków Ministerstwa
Sportu i Turystyki, Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego oraz Urzędu Gminy
w Kaliskach. Został realizowany przez Słupskie
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
Projekt przewidywał naukę pływania w wymiarze 20h dla jednego dziecka przez okres 3
miesięcy. Odbyło się 10 wyjazdów. Zajęcia odbywały się w Kościerskim Aqua Centrum Sportowo–Rekreacyjnym. Do projektu przystąpiły 4
grupy: 3 -15 osobowe w tym SP z Pieców i 1-14
osobowa dofinansowana przez Urząd Gminy razem 59 dzieci.

CERTYFIKAT GOETHE - INSTITUT
13 czerwca 2016r odbył się egzamin na
certyfikat z języka niemieckiego w „Centrum
Egzaminacyjnym Goethe – Institut” w Gdańsku.
Do egzaminu „Fit in Deutsch 1” na poziomie A1
przystąpiło 6 uczennic naszego Gimnazjum oraz
jedna uczennica ze Skarszew, którą zabraliśmy
ze sobą. Egzamin składał się z części pisemnej i
ustnej. Część pisemna podzielona została na słuchanie i czytanie ze zrozumieniem oraz pisanie.
Część ustna natomiast sprawdzała umiejętność
przedstawiania się, formułowania próśb, poleceń oraz wyrażania adekewatnych do pytań
reakcji.

NOWY PROJEKT EMERYTÓW „Z wizytą u pra..dziadka...”
Rozpoczęliśmy realizację nowego projektu pt.:
„Z wizytą u pra…dziadka Mieszka”. Po raz
kolejny zgłosiliśmy się do konkursu grantowego
Działaj Lokalnie, nasz pomysł został zaakceptowany przez komisję oceniającą i otrzymaliśmy
pieniążki na jego realizację. Proponujemy spotkania z historią, ale w przyjemnej, swobodnej,
często zabawowej formie. Cofniemy się do
początków państwa polskiego. Poznamy (a raczej przypomnimy sobie) nie tylko fakty historyczne, ale przyjrzymy się codziennemu życiu
ludzi z tamtej epoki: co jedli, jak się ubierali, jak
mówili i pisali, jak się bawili.

29.09–Posłuchajmy, obejrzyjmy. Muzyka i
tańce staropolskie. GOK Kaliska
13.10 – Rycerskie rzemiosło. GOK Kaliska
27.10 – Na finiszu. Zakończenie projektu. GOK
Kaliska
Zapraszamy do udziału w projekcie.

MALOWANIE W WIRTACH...

Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowanych instruktorów pływania, którzy bardzo
solidnie przygotowywali się do swojej pracy.
Dwie dziewczynki Maja Miszewska z Kalisk
oraz Sandra Paulitz z Pieców zostały wybrane
przez panią instruktor do podjęcia próby egzaminu na kartą pływacką. Egzamin obejmował
przepłynięcie 200m żabką, ale dziewczętom
udało się przepłynąć, aż 500m.
Gratulujemy wytrzymałości i samozaparcia w
zdobyciu karty pływackiej oraz podziękowania
dla pani instruktor, która nagrodziła uczennice
bezpłatną kartą pływacką.
Na ostatnich zajęciach odbyło się wręczenie
dyplomów oraz znaczków „Umiem pływać'
przez Wójta Gminy Kaliska Pana Sławomira
Janickiego oraz Dyrektora ZSP Kaliska Karola
Gołąbka. Miłym zaskoczeniem dla opiekunów
było oficjalne podziękowanie za sprawowaną
opiekę. O bezpieczeństwo dzieci zadbali:
Monika Symonowicz, Marta Grzywacz,
Radosław Ciemiński oraz Beata Zaręba.
Życzymy dzieciom, aby traktowali wodę w
sposób rozsądny, a zdobyte sprawności zostały
wykorzystane w nadchodzące wakacje.
Koordynator projektu: Beata Zaręba
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Wszystkie uczennice zdały egzamin z oceną
dobrą bądź bardzo dobrą.
Podziękowania należą się partnerskiej gminie
Reinfeld, która podarowała nam środki finansowe na ten cel.
Monika Leszczyńska

Gratulujemy
zdobycia certyfikatu!

NASI MIESZKAŃCY NA TRIATHLONIE

Aby osiągnąć nasz cel, będziemy spotykać się
co dwa tygodnie w kaliskim GOK-u i innych
miejscowościach naszej Gminy (Frank, Gogolinek, Cieciorka), a także wyruszymy na dalsze
wycieczki; do Owidza i Gniezna.
Epokę staropolszczyzny poznamy poprzez konkursy, quizy, układanki, rozsypanki; zaprosimy
do nas specjalnych gości, którzy podzielą się z
nami swoją wiedzą.

Dnia 19.06.2016r Beata Zaręba i Mateusz
Koliński brali udział w triathlonie. Pani Beata
zajęła I miejsce w kategorii K3 Polpharma
Triathlon Energy Starogard Gd. na dystansie 1/8
IronMen, a Mateusz Koliński ukończył triathlon
na dystansie 1/4 dystansu.
Gratulujemy !!!
Harmonogram spotkań.
16.06 – Inauguracja, spot.organizacyjne. Frank
23.06 – Noc Kupały. Gogolinek
07.07 – W słowiańskiej wiosce. Owidz
21.07 – Jak Mieszko brał chrzest?. GOK Kaliska
04.08–Jak się drzewiej gadało i pisało? GOK
Kaliska
18.08 – U zarania dziejów. Wycieczka – Gniezno
15.09 – Uczta staropolska. Cieciorka

Tego dnia od samego rana przygrzewało słoneczko i wszystko wskazywało na to, że wypad
grupy emerytek do Wirt będzie udany. I tak rzeczywiście było. Nasze członkinie, które realizują
swoje pasje malarskie, wraz z instruktorką p. Ulą
Zimorską, zostały zaproszone na plener do
Arboretum. Spotkały się z bardzo serdecznym
przyjęciem
leśników. Do
dyspozycji
pań oddano
k ą c i k
k u c h e n n y,
przygotowano
ognisko. Niespodzianką okazała się wycieczka
malexami po parku! Później wszystkie panie zajęły się malowaniem. a żeby nie opaść z sił posiliły się kiełbaskami z ogniska i innymi
smakołykami.

Materiały www.emeryci-kaliska.pl
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ZAWODY W UKŁADANIU KOSTKI RUBIKA KALISKA OPEN 2016
Cudowny weekend kociewski po raz trzeci!
W miniony weekend speedcuberzy z całej
Polski już po raz trzeci spotkali się na niecodziennym turnieju w Kaliskach. Dwa dni wypełnione były nie tylko konkurencjami oficjalnymi
ale również mnóstwem tzw. nieoficjali, których
w takiej ilości nie spotkaliśmy do tej pory na
żadnym innym (poza Kaliskami) turnieju. Nie
zabrakło też innych atrakcji, o których poniżej.
A to wszystko w cudownym otoczeniu i sprzyjających warunkach, o które zadbali organizatorzy
i sponsorzy zawodów.

W 3x3x3 najszybszy okazał się Igor
Ośmiałowski, który wytrzymał presję rywali i z
piękną średnią 9.10 s. uplasował się na czele
stawki. Drugie miejsce z wynikiem 9.51 s. zajął
Jonatan Kłosko. Trzecia lokata przypadła
Wojtkowi Knottowi, który osiągnął rezultat
9.99s.

W pozostałych konkurencjach najwyższe miejsca na podium zajęli:
4x4x4 - Wojciech Knott - 37.00

5x5x5 - Wojciech Knott - 1:12.91
2x2x2 - Piotr Tokarski - 2.41
3x3x3 BLD - Witali Bułatow - 47.02
3x3x3 OH - Igor Kowalczyk - 14.17
6 Pyraminx - Piotr Tokarski - 3.76

Rubik's Clock - Wojciech Knott - 6.97
Skewb - Jonatan Kłosko - 3.26

Zawodnicy dostarczyli nie tylko pozytywnych
emocji ale i niespodzianek. Faworyt konkurencji
skewb, Michał Rzeuwski, tym razem znalazł się
poza podium tej konkurencji. Ale za to w
półfinale 3x3x3 otarł się o rekord Polski w
singlu. Gdyby nie kara 2 sekund Michał mógłby
cieszyć się nowym rekordem, który od prawie 5
lat pozostaje w rękach Michała Pleskowicza, i
wejściem do światowego top 10 singli. Musiał
zadowolić się jedynie najszybszym ułożeniem
turnieju - 7.55 s, ale widząc formę i potencjał tego zawodnika możemy być pewni, że nie powiedział w tej kwestii jeszcze ostatniego słowa.

Miłą niespodziankę sprawił nam Wojtek Knott,
którego rekord Polski w singlu Rubik's Clock
jest równocześnie drugim czasem na świecie! :)
Nie zawiodły również nasze piękne panie, które
stanęły na podium w składzie Kalina
Brzezińska, Gosia Nowagiel i Patrycja
Michalska.
Poza festiwalem konkurencji nieoficjalnych i
turniejem speedstackingowym, który tradycyjnie już gości na kaliskich turniejach, zawodnicy
mogli pochwalić się również pięknym artystycznymi pracami mozaikowymi, które z podziwem i entuzjazmem przyjęli oglądający.
O oprawę zdjęciową wydarzenia zadbał p.
Krzysztof Banul.

KALISKA OPEN 2016 cd.
Zapraszamy również do obejrzenia videorelacji
- okiem profesjonalnej kamery portalu
24starogard.pl oraz subiektywnej wersji jednego
z uczestników - Owidiusza. Obydwie oddają jedyny w swoim rodzaju klimat zawodów, którego
nie da się w pełni odczuć nie będąc uczestnikiem

Dziękujemy wszystkim za dwa dni wspaniałej
zabawy i liczymy, że za rok w podobnych
okolicznościach i jeszcze większym gronie,
spotkamy się na czwartej odsłonie Kaliska Open
Delegat WCA Adam Polkowski
:)
Impreza została dofinansowana ze
środków finansowych Starostwa
Powiatowego w Starogardzie Gd.
Głównym sponsorem imprezy była
firma POLPHARMA S.A. oraz Speed
Cube i Hipopotam. Wsparcie otrzymaliśmy
również od PPU OLA sp. z o.o., Nadleśnictwa
Kaliska, Banku Spółdzielczego Skórcz, Iglotex
S.A., ŚDS Kaliska, GOK Kaliska, ZSP Kaliska,
PPHU ADAM-POL oraz Urzędu Gminy Kaliska
Dziękujemy sędziom - wolontariuszom, a także
całej obsłudze.

Kalina Brzezińska
Przemysław Janicki

TRUSKAWKOWY DZIEŃ RODZINY
17 czerwca w Naszym przedszkolu odbył się po
raz kolejny Truskawkowy Dzień Rodziny
zorganizowany w tym roku, w oparciu o projekt
„Mali odkrywcy kociewskich tradycji” sfinansowany ze środków pozyskanych przez nauczycielki przedszkola z Funduszu AKUMULATOR
SPOŁECZNY. Realizacja całego projektu będzie przebiegała w trzech panelach działań.

"Truskawkowy Dzień Rodziny po kociewsku"
jest pierwszym etapem realizacji tego projektu
podczas, którego zapoczątkowano w Naszym
przedszkolu spotkanie z kulturą i tradycjami kociewskimi. Dzieci ubrane w kociewskie stroje
zaśpiewały hymn kociewski oraz wyrecytowały
wiersz w gwarze kociewskiej.

Truskawkowe święto było okazją do spotkania
całej społeczności przedszkolnej – dzieci, nauczycieli i rodziców. W czasie tej uroczystości
można było skosztować różnych smakowitości z
truskawek, w przygotowaniu których pomogły
nam panie z KGW w Kaliskach.
W czasie imprezy panowała radosna atmosfera.
Dzieci ubrane na czerwono wraz z rodzicami
uczestniczyły w konkursach i zabawach. Chętne
dzieci mogły pomalować buzie oraz namalować
na plakacie rodzinną truskawkę.
Katarzyna Pettka
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