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SZKOŁA W PIECACH - REORGANIZACJA OD 1 WRZEŚNIA
W dniu 30 grudnia 2015 roku Rada Gminy
Kaliska podjęła uchwałę nr XV/124/2015 w
sprawie likwidacji Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II w Piecach.
Reorganizacja tej placówki oświatowej polega
na utworzeniu w miejscu samodzielnej placówki Szkoły Podstawowej - szkoły filialnej o
strukturze organizacyjnej klas od I do III.
W 2016 roku uchwała ta została zaskarżona
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Gdańsku przez trzech nauczycieli i jednego z
rodziców, którzy zarzucili Radzie Gminy i Wójtowi Gminy naruszenie prawa w zakresie nie
uznania uchwały jako prawa miejscowego, niezgodnego z prawem podpisania uzasadnienia
uchwały przez wójta oraz niedopełnienie obowiązku powiadomienia wszystkich rodziców
zgodnie z ustawą. W następstwie tej skargi w
dniu 30 czerwca 2016 roku Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Gdańsku wydał wadliwy
wyrok unieważniający przedmiotową uchwałę.
Na powyższe rozstrzygnięcie złożyliśmy skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie wskazując, jakie przepisy
prawa naruszył Wojewódzki Sąd Administracyjny. W dniu 18 maja 2017 roku Naczelny Sąd
Administracyjny w Warszawie w składzie
trzech sędziów, rozpatrując wniesioną kasację
wydał rozstrzygnięcia i ostateczny wyrok nr I
OSK 23/17, który uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 30 czerwca 2016 r. sygn. akt III SA/Gd 416/16 w sprawie
ze skargi P. W., E. W., A. M. i G. G. na uchwałę

Rady Gminy Kaliska i oddalił skargę nauczycieli.
Oznacza to, że wszystkie dotychczas podejmowane czynności przez Radę Gminy Kaliska i
Wójta Gminy w sprawie reorganizacji Szkoły
Podstawowej w Piecach były zgodne z prawem i
z poszanowaniem wszystkich norm. Żaden przepis, czy procedura nie została naruszona.
Podsumowując z dniem 18 maja 2017 roku powróciła jako obowiązująca od 30 grudnia 2015
roku uchwała Rada Gminy Kaliska. Od dnia
ogłoszenia wyroku przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie kontynuujemy procedurę reorganizacji Szkoły Podstawowej w Piecach.
Jednocześnie informuję, że w roku szkolnym
2017/2018 w Piecach naukę będą kontynuować
klasy I-III Szkoły Podstawowej i oddziały
przedszkolne. Klasy IV-VII naukę będą kontynuować w Szkole Podstawowej w Kaliskach.
Wójt Gminy Kaliska
Sławomir Janicki
Wyrok NSA - I OSK 23/17 dostępny jest na stronie:
h t t p : / / w w w. k a l i s k a . p l / s z k o l a - w - p i e c a c h reorganizacja-i-zmiany-od-1-wrzesnia-2017

PRZEBUDOWA DROGI
CIECIORKA - PŁOCICZNO
Długo oczekiwana inwestycja jest już realizowana w naszej gminie. Mieszkańcy sołectwa
Cieciorka i osoby podróżujące trasą w kierunku
do Starej Kiszewy wiedzą jak bardzo niebezpieczny jest odcinek z Cieciorki do Płociczna.
Nowa nawierzchnia poprawi również bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów.
W wyniku przetargu powiat starogardzki wyłonił wykonawcę drogi pomiędzy dwiema miejscowościami. Prace wykona Przedsiębiorstwo
Budowy Dróg S.A, ul. Pomorska 26 a, 83-200
Starogard Gdański za kwotę 489.850,77 zł.

POD WSPÓLNYM NIEBEM
8. czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury i
Bibliotece Publicznej w Skarszewach odbyły się
prezentacje artystyczne uczestników zajęć z
Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach.

Obejrzeliśmy spektakl „Pod wspólnym niebem” teatru Impuls. Następnie odbył się wernisaż obrazów z warsztatów malarskich organizowanych w GOK Kaliska (malarstwo sztalugowe, olej).

Uczestnicy wernisażu obejrzeli też wystawę
prac dzieci i młodzieży z skarszewskich szkól –
„Skarszewy moich marzeń”. Przez cały czas towarzyszyła nam piękna muzyka w wykonaniu
Pani Natalii Novitskaia – fortepian.
Dziękujemy Pani Dyrektor GOK w Skarszewach Mirosławie Mὃller za tak ciepłe i serdeczne przyjęcie naszych artystów !
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Zastępca Wójta Łukasz Kruszyński

UPAMIĘTNILI WYDARZENIE...
10 czerwca 2017r. nieopodal przejazdu kolejowego w miejscowości Trosowo przy obelisku
upamiętniającym zbrojną akcję dywersyjną
,,Gryfa Pomorskiego”, mającą na celu wykolejenie pociągu, którym miał podróżować Adolf
Hitler, obchodzono 75 rocznicę tego wydarzenia.

Organizatorami obchodów rocznicowych byli:
ZSP w Bytoni, ZSP w Kaliskach, Zrzeszenie
Kaszubsko - Pomorskie Oddział Kociewski w
Zblewie oraz Rada Sołecka wsi Cis.

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem
sztandarów instytucji organizujących obchody i
odśpiewaniem hymnu państwowego.
Oficjalnego otwarcia dokonał dyrektor ZSP w
Bytoni Pan Tomasz Damaszk, który powitał
przybyłych gości i wygłosił okolicznościowe
przemówienie. Następnie głos zabrała wicedyrektor ZSP w Kaliskach Pani Bogumiła Wałaszewska, która podkreśliła znaczenie wydarzeń
sprzed 75 lat dla naszej Małej Ojczyzny oraz
wskazała na konieczność podtrzymywania pamięci historycznej i krzewienia jej wśród młodego pokolenia. Po złożeniu wiązanek kwiatów
przed obeliskiem przez przybyłe delegacje i
zaproszonych gości, młodzież ZSP w Kaliskach
zaprezentowała przygotowany na tę okoliczność
montaż słowno - muzyczny. Uczennice

gimnazjum wierszem i pieśnią patriotyczną uczciły poległych bohaterów.

Po oficjalnej części obchodów, uczestnicy i
goście uroczystości mieli okazję obejrzeć próbę
odtworzenia walk partyzanckich z nocy 8/9
czerwca 1942r. przygotowaną przez grupę rekonstrukcyjną z Gdańska, posłuchać wojennych
opowieści przy płonącym ognisku, wspólnie z
harcerzami śpiewać pieśni patriotyczne i piosenki wojenne, posilić się wojskową grochówką
i upieczoną kiełbaską.

Składamy serdeczne podziękowania dla uczniów uczestniczących w obchodach rocznicowych oraz dla wszystkich osób zaangażowanych w ich przygotowanie.

Dorota Nadolska,
Bogumiła Wałaszewska
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DZIEŃ GODNOŚCI
W środę, 10 maja uroczyście obchodziliśmy
Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną. Tradycyjnie uroczystość rozpoczęła się Mszą Św., a następnie razem z zaproszonymi gośćmi, w tym przyjaciółmi ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Konarzynach udaliśmy się do ZSP w Kaliskach, gdzie
przedstawiliśmy prezentację muzyczną przeplataną zasadami savoir vivre wobec osób niepełnosprawnych.

KONKURS POEZJI MIŁOSNEJ
Z IX Powiatowego Konkursu Poezji Miłosnej
"Mów do mnie jeszcze" organizowanego przez
WTZ w Lalkowach wróciliśmy ze niesamowitymi wrażeniami oraz dyplomami za udział.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom wspaniałych występów, Asi i Danielowi dziękujemy za
reprezentowanie naszej grupy.

Później przyjęliśmy mnóstwo pięknych życzeń
i słów uznania od naszych gości. W trakcie imprezy można było obejrzeć przepiękne zdjęcia
portretowe osób niepełnosprawnych, które zostały wykonane w ramach projektu „Niezwykli.pl”. Kolejnym punktem obchodów był poczęstunek w ŚDS, przygotowany w ramach pracowni kulinarnej przy wsparciu naszych rodziców oraz wesołe karaoke dla uczestników ŚDSów. Za wszystko dziękujemy!
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Materiały ŚDS Kaliska

KOLEJNE DOFINANSOWANIA DLA NASZYCH STOWARZYSZEŃ
Dofinansowanie projektu z Działaj Lokalnie
otrzymało Stowarzyszenie Kaliskie Pegazy
działające przy GOK Kaliska na realizację
projektu pn.: "Genessis - rzeczywistość wokół
nas" w wysokości 5.400,00zł oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Gminie Kaliska
(Kaliscy Seniorzy) na realizację projektu
"Dycht rychtych po naszamu" w kwocie
4.131,30zł
GRATULUJEMY AKTYWNOŚCI !!!
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DZIEŃ STRAŻAKA i 80-lecie OSP KALISKA

W dniu 13 maja obchodziliśmy w naszej gminie „Dzień Strażaka”, święto tych, którzy pełnią
niebezpieczną, pełną zagrożeń, ale też w swoisty
sposób piękną służbę. Bo czyż może być coś
piękniejszego w życiu człowieka niż dawanie
siebie samego bliźnim? A właśnie takie idee
przyświecają strażakom. Idee te czerpane są
bezpośrednio od patrona strażaków św.
Floriana.

Z tej okazji składam serdeczne podziękowania
druhnom i druhom Ochotniczej Straży Pożarnej
w imieniu swoim, Przewodniczącego Rady
Gminy Kaliska jak i wszystkich mieszkańców
za działalność ratowniczą, bezinteresowną służbę drugiemu człowiekowi, za wychowanie młodzieży w duchu pomocy drugiemu człowiekowi
i służenia Ojczyźnie. Życzę satysfakcji z działalności społecznej, dużo zdrowia, szczęścia osobistego oraz pomyślności w pracy zawodowej.
Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki

„Bogu na chwałę,
ludziom na ratunek”.
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V TURNIEJ SZACHOWY
W niedzielę (21.05.2017r.) w małej sali gimnastycznej ZSP odbył się V Turniej Szachowy o
Puchar Wójta Gminy Kaliska.
Turniej został
rozegrany po
raz pierwszy
od tego roku
w dystansie
7 rund - każda
runda trwała
15 minut.
Byliśmy mile zaskoczeni tak dużą frekwencją.
Przybyło do nas aż 69 zawodników w 4
grupach wiekowych. I miejsce w grupie 14 lat i
więcej zdobył Pan Zdzisław Pelowski instruktor
gry w szachy przy GOK Kaliska.

DZIEŃ DZIECKA W PIECACH
3. czerwca w Piecach odbyła się impreza dla
najmłodszych zorganizowane z okazji Dnia
Dziecka. Było wszystko to, co małe „lwiątka”
lubią najbardziej, a więc konkursy z nagrodami,
rywalizacja z przymrużeniem oka i wspólne biesiadowanie przy Kociewskich Smakach przygotowanych przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Piecach.

Kolorowa zjeżdżalnia była oblegana od początku do końca imprezy. Stadion przy świetlicoszatni zaroił się od małych gości, którzy rywalizowali w różnych konkursach sportowych, trenowali różne formy rzutu do celu i degustowali
się lodami, popcornem i watą cukrową za darmo.
I miejsce w grupie wiekowej do 13 lat zajął
Kacper Skrzypczyński, I miejsce w grupie wiekowej do 10 lat zajął Jan Malek. I miejsce w grupie wiekowej do lat 8 zajął Jaromir Jagodziński.

Materiały
GOK
Kaliska
Bardzo nas cieszy to, że nasz turniej cieszy się
coraz większą popularnością wśród stałych graczy. Dziękujemy za tak liczne przybycie.
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DZIEŃ DZIECKA W KALISKACH
28 czerwca na stadionie szkolnym w Kaliskach
odbyła się impreza zorganizowana z okazji Dnia
Dziecka. Feta rozpoczęła się o czternastej, a jej
główną atrakcję stanowiła „wioska indiańska” z
całym kunsztownym, kolorowym kramem w
postaci tipi, pięknych squaw i atrakcji konkursowych przygotowanych specjalnie dla
najmłodszych. Były wyścigi węży i łapanie ich
do wiklinowego kosza. Był rzut do celu i
cieszące się dużym powodzeniem poławianie
złota. Zainteresowanych pan Indianin raczył
mnóstwem fascynujących opowieści rodem z
Dzikiego Zachodu.

dalej, w cieniu parasoli każdy mógł stać się prawdziwym Indianinem za sprawą pióropuszy
robionych wedle życzenia co do wzorów i kolorów lub pomalować sobie buźkę „na Batmana” ,
„Spidermana” albo „Myszkę Miki.” Okazałe
dmuchane zjeżdżalnie dopełniły całości i były
oblegane przez chmary dzieciaków od początku
do końca imprezy. Pogoda też dopisała i kiedy
kończący Dzień Dziecka taniec indiański
królował na scenie, żar wprost lał się z nieba.

Scena zaś obfitowała w inne, równie ciekawe
atrakcje. Na początek „Zielona Grupa” z Poznania zaprezentowała teatrzyk japoński kamishibai. Pani Ula prezentowała ilustracje i opowiadała bajkę „O orle, który myślał, że jest kogutem”, a dzieciaki jak zahipnotyzowane wpatrywały się w „magiczne pudełko” ze zmieniającymi się obrazkami.

Później piękny balet w wykonaniu dzieci,
przedszkolaki śpiewające i tańczące „Korkarza”
i gimnazjaliści w tanecznym układzie hip-hopowym.
Kochani! Wszyscy byliście wspaniali! Na scenie wirowało od kolorów i uśmiechów. A nieco
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Materiały GOK Kaliska

KRÓLOWA POLSKICH RZEK
Wisła – Królowa Polskich Rzek
Dnia 15.05.2017 r. obyło się rozdanie nagród,
w konkursie wzięło udział 12 osób w różnej
kategorii wiekowej.
Każde z dzieci otrzymało wyróżnienie w postaci magnesu na lodówkę z ciekawym wzorem
zwierzęcym oraz nagrodę książkową.
Prace, które otrzymałam były wykonane z
ogromną starannością wyróżniały się sporą kreatywnością. Zachęcam bardzo wszystkie dzieci
do udziału w naszych konkursach, na wszystkich czekają ciekawe nagrody !

LITERACKI SUKCESY
NASZYCH GIMNAZJALISTEK
24 maja w Szkole Muzycznej w Starogardzie
Gd. odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące XIX Powiatowy Konkurs Publicystyczny im. Edmunda Falkowskiego, którego organizatorem jest Towarzystwo Miłośników Ziemi
Kociewskiej.
Konkurs polega na napisaniu pracy literackiej
tematycznie związanej z Kociewiem, historią,
kulturą i tradycją regionu. Uczniowie naszego
gimnazjum biorą w nim udział rokrocznie,
zawsze zajmując czołowe miejsca.
W tym roku szkołę w Kaliskach, również z
sukcesem, reprezentowały cztery uczennice klas
III gimnazjum: Anna Cieplińska, Anna Frost i
Marta Sikorska z klasy III a oraz Karolina
Babińska z klasy III b.
Wszystkie napisały bardzo ciekawe prace i
wszystkie uzyskały uznanie jury, zajmując następujące miejsca: I - Marta Sikorska, II Karolina Babińska i Anna Frost, III - Anna
Cieplińska.
Podczas uroczystości wręczenia nagród Marta
jako laureatka I miejsca głośno odczytała swoją
pracę pt. „Bartel Mały – moje miejsce na Ziemi.
Historia i dzień dzisiejszy leśniczówki”.
Serdecznie gratulujemy wszystkim dziewczętom i życzymy im kolejnych literackich sukcesów.
Joanna Sykutera

SAMORZĄD ŚWIĘTOWAŁ

Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.

Materiały GOK Kaliska

W dniu 27 maja obchodziliśmy Dzień Samorządu Terytorialnego. Święto to zostało ustanowione w celu upamiętnienia pierwszych wyborów do rad gmin, które odbyły się w dniu 27
maja 1999 roku. Dzięki temu mieszkańcy mogą
decydować samodzielnie o rozwoju swoich
małych ojczyzn.
Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki
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PUCHAR WÓJTA GMINY
W PETANQUE DUBLETY
Nasz pierwszy wiosenny turniej odbył się
13.05.2017r. Na starcie stanęły 24 drużyny.
Walka trwała od 9.45 do 18.00.

NOC BIBLIOTEK
Impreza pn. ” NOC BIBLIOTEK ” dla dzieci
i młodzieży w wieku szkolnym.
Noc bibliotek, której kolejna, ogólnopolska
edycja odbyła się pod hasłem „czytanie porusza”, okazała się wspaniałą okazją do zorganizowania spotkania z dziećmi ze szkoły podstawowej. Ta kameralna impreza odbyła się 9
czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach, a opiekunem i przewodnikiem po świecie
literatury była pani Dominika Fijał.

Zwyciężyli najbardziej doświadczeni w stawce
zawodnicy Chojnickiego Towarzystwa Polsko Francuskiego Czesław Selke i Stanisław
Słomion.

Wspólnie z dziećmi obejrzeliśmy film „Osobliwy dom pani Peregrine” zekranizowany na podstawie książki o tym samym tytule autor-stwa
Riggs Ranson.

Kolejne miejsca to my! Zbigniew Hennig
wspomagany przez Mariusza Tuszkowskiego,
Danuta Krużycka z partnerem Radkiem
Gólczem (ChTPF) oraz my, czyli Michał Kupiec
(Gdańskie Boule) i ja.
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Materiały - Petanque Kaliska

Popcorn i cola okazały się niezawodnym sposobem na oddanie kinowej atmosfery, a mrok
rozświetlony jarzącymi się płomieniami świec
rewelacyjnie podkreślał nastrój tajemnicy i
grozy bijącej z ekranu. Dzieciaki były zachwycone i zainteresowane rozmowami o książkach,
które toczyły się przed i po zakończeniu emisji
filmu.
Na dobranoc wspólne zabawy przy stole, dzielenie się wrażeniami z tego literacko filmowego
seansu i zabawa tematyczna z „kapsułami czasu”, w których zamknięte zostały dziecięce
marzenia… Ech, co to była za noc!
Materiały GOK Kaliska

WERNISAŻ
MAGDALENY SKRZYŃSKIEJ
W dniu 26 maja 2017 roku w GOK Kaliska
odbył się wernisaż malarki Magdaleny
Skrzyńskiej.

Magdalena Skrzyńska, ur. w 1978 r. Artysta
malarz, członkini Związku Polskich Artystów
Malarzy i Grafików w Warszawie.
Od urodzenia mieszka w samym sercu Borów
Tucholskich, których przestrzeń i atmosfera wywarły doniosły wpływ na jej późniejszą drogę
artystyczną.

Uprawia niemal wyłącznie sztalugowe malarstwo olejne i od jakiegoś czasu pozostaje wierna
pejzażowi, w którym stara się zamknąć fragment
nieskończonej przestrzeni. W jej pracach najważniejsze są atmosfera i światło, dlatego autorka stara się kłaść nacisk na wyrażenie na płótnie
niepowtarzalności i ulotności chwili, pory roku i
dnia.
Na dorobek artystyczny Magdy Skrzyńskiej
składa się również udział w wielu wystawach,
najczęściej tematycznych, poświęconych pejzażowi. Jej prace znajdują się w galeriach na
terenie Polski, w instytucjach kulturalnych oraz
kolekcjach prywatnych w kraju i zagranicą.
Materiały GOK Kaliska

SPOTKANIE AUTORSKIE Z
KATARZYNĄ BOSACKĄ
W środę 07.06.2017 r. odbyło się spotkanie
autorskie z Panią Katarzyną Bosacką.

Katarzyna Bosacka z wykształcenia jest polonistką. Wspólnie z dr n. med. Marią Noszczyk,
dermatologiem i kosmetologiem, jest autorką
książki Cena urody. Jest także jedną z autorek
książki Jestem mamą, opisującej doświadczenia
dziennikarek i aktorek związane z macierzyństwem. W latach 2006-2008 wspólnie z Klaudią
Carlos prowadziła program Salon piękności w
TVN Style, poświęcony pielęgnacji skóry, kosmetykom, zdrowemu trybowi życia i zagadnieniom zdrowotnym oraz konsumenckim.

W 1996 roku zaczęła pracę w „Gazecie Wyborczej”. Od 1998 roku do 2011 roku pracowała w
redakcji „Wysokich Obcasów”, sobotnim dodatku dla kobiet do dziennika. W latach 2007-2010
była korespondentką „Wysokich Obcasów” w
Waszyngtonie. Od września 2010 roku prowadzi
w telewizji TVN Style program konsumencki
Wiem, co jem i Wiem, co kupuję. W tej samej
stacji prowadziła wiosną 2013 roku program O
matko!.
Materiały GOK Kaliska
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Nasi przedsiębiorcy prężnie się rozwijają.
Dnia 6 maja 2017r odbyło się otwarcie nowej siedziby Salonu Kosmetycznego JustiNail Justyna Sarnowska w Gdańsku przy
ul.Kętrzyńskiego 24/5A.
Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów.

Z KALENDARZA WÓJTA...
*25.04.2017 - Kaliska - Udział w Jubileuszu 97 urodzin Pani Zofii Morzuch,
*27.04.2017 - Kaliska – Udział w spotkaniu Rady Gospodarczej działającej przy Wójcie Gminy
Kaliska,
*29.04.2017 - Kaliska - Udział w Jubileuszu Złotych Godów Państwa Franciszka i Ireny
Konopackich,
*09.05.2017 - Gdańsk - Udział w szkoleniu dotyczący elektronicznego obiegu dokumentów z
Regionalną Izbą Obrachunkową,
*11.05.2017 - Kaliska - Spotkanie w sprawie organizacji Festynu Dni Kalisk,
*13.05.2017 - Kaliska - Udział w Gminnym Dniu Strażaka,
*18.05.2017 - Warszawa - Udział w rozprawie w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w
sprawie skargi kasacyjnej o przywrócenie uchwały dotyczącej reorganizacji ZOW w Piecach,
*19.05.2017 - Starogard Gd. - Podpisanie umowy notarialnej na sprzedaż działki gminnej w
Studzienicach,
*22.05.2017 - Piece i Kaliska - Udział w radach pedagogicznych,
*24.05.2017 - Starogard Gd. - Udział w obchodach święta Państwowej Straży Pożarnej w KPP
PSP w Starogardzie Gd.,
*28.05.2017 - Kaliska - Udział w gminnym festynie z okazji Dnia Dziecka,
*30.05.2017 - Gdańsk - Spotkanie z zastępcą dyrektora RDLP Panem Marcinem Naderza w
sprawie ujęcia gruntów Nadleśnictwa Kaliska pod budowę elektrociepłowni,
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