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INWESTYCJE DROGOWE
W PIECACH

KANALIZACJA DLA
SOŁECTWA IWICZNO

Zgodnie z wcześniejszymi zapewnieniami ułożono płyty Yomb na ul. Działkowej w Piecach
celem zakończenia utwardzenia ulicy oraz rozpoczęto układanie płyt na przedłużeniu ul. 6 –
go Marca w Piecach. Wartość zadań to kwota
około 50.000,00zł.

Trwają prace związane z budową sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Iwiczno i części
miejscowości Trzechowo. Na dzień dzisiejszy
zostały ułożone już sieci wodno – kanalizacyjne
od parkingu przy plaży do działki gminnej przy
budynku Hotelu REN. A obecnie trwają prace
przy budowie sieci kanalizacyjnej przy ulicy
Izydora Gulgowskiego w Iwicznie.

W tej chwili oczekujemy na podpisanie umowy
z Marszałkiem Województwa na współfinansowanie dokończenia ulicy Polnej w Piecach.
Prawdopodobnie prace przy ul. Polnej rozpoczną się na przełomie miesięcy sierpień/ wrzesień 2018r. Jednak przystąpienie do prac uwarunkowane jest zapewnieniem części finansowej z Urzędu Marszałkwskiego.

Należy nadmienić, że prace przy budowie sieci
kanalizacyjnej trwają równolegle w miejscowości Frank, Dąbrowa, Cieciorka. W tym miejscu
chciałbym powiadomić mieszkańców, że na terenie miejscowości objętych budową kanalizacji
Gmina Kaliska wykona przyłączenia każdego
budynku mieszkalnego ujętego w dokumentacji.

Przyłączenie nastąpi po odbiorze końcowym
każdego etapu budowy kanalizacji. Prace przyłączeniowe wykona firma wykonująca zadanie
w danej miejscowości. Więcej informacji przekażemy na zebraniach sołeckich w miesiącu
wrześniu 2018 roku. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kaliskach
pokój nr 13 od pracownika Jarosława Kelsza.
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Zastępca Wójta Gminy Kaliska
Łukasz Kruszyński

OTRZYMALIŚMY KOLEJNE
DOFINANSOWANIE
Do końca 2018 roku w naszej gminie powstaną
dwa miejsca rekreacji - tak zwane OSY (Otwarte
Strefy Aktywności). Gmina Kaliska otrzymała
75.000,00zł dotacji na budowę dwóch otwartych
stref aktywności. Lokalizacje to plac przy boisku w Piecach i teren przy boisku sołeckim w
Cieciorce.

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło wyniki
naboru pierwszej edycji Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy
Aktywności (OSA).
Resort poinformował, że program cieszył się
olbrzymim zainteresowaniem. Łącznie wpłynęło 1416 wniosków, z czego pozytywnie zaopiniowano 792 na kwotę ponad 54 mln zł. NASZ
WNIOSEK JEST NA 226 miejscu.
Ministerstwu jak i nam zależy, by OSA były
miejscem spotkań i aktywności całych rodzin dzieci, rodziców, seniorów.
Otwarte Strefy Aktywności (OSA) mają być
ogólnodostępnymi plenerowymi miejscami
sportu, rekreacji i odpoczynku, w skład których
wejdą: urządzenia siłowni zewnętrznej, sprawnościowy plac zabaw dla dzieci, strefa relaksu
i gier, zagospodarowanie zieleni. Mają sprzyjać
integracji społecznej i być skierowane do różnych grup wiekowych.
Dofinansowaniem w ramach Programu zostały
objęte zadania inwestycyjne dotyczące budowy
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w dwóch
wariantach realizacyjnych-podstawowym i rozszerzonym.
O dofinansowanie mogły ubiegać się jednostki
samorządu terytorialnego, podmioty posiadające osobowość prawną, np. stowarzyszenia,
fundacje czy spółdzielnie mieszkaniowe.
Kierownik Referatu Rozwoju
Justyna Tomana

ZACZYNAMY BUDOWĘ
BUDYNKÓW SOCJALNYCH
W dniu 28.06.2018 r. podpisana została umowa
oraz przekazano plac budowy między Gminą
Kaliska a firmą POLBUD S.C. Grzegorz Piątek,
Patrycjusz Szachta z siedzibą w Zblewie przy ul.
Kościerskiej 22 na wykonanie zadania: Budowy
dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Przedszkolnej w Kaliskach.

Zgodnie ze złożoną ofertą firmy w przetargu
nieograniczonym ryczałtowa wartość przedmiotu zamówienia wynosi 1.788,920, 65 zł.
Zakończenie realizacji zamówienia powinno
nastąpić do dnia 06 marca 2020r. W wyniku realizacji zadania powstanie 12 nowych lokali
socjalnych o łącznej powierzchni użytkowej
325,60 m2.

Zadanie realizowane jest w ramach finansowego wsparcia budownictwa socjalnego z funduszu dopłat otrzymanego od Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości do kwoty
670.127,34zł. Całkowity koszt zadania, to
1.882.920,65 zł (koszt obliczony po przetargu).

Kierownik Referatu Rozwoju
Justyna Tomana
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NACZELNIK HENRYK BALCERZAK
Z KOLEJNĄ WIZYTĄ
Dnia 21 czerwca 2018 roku w Urzędzie Gminy
„PIĘKNA WIEŚ”

Kaliska podsumowano konkurs "Piękna Wieś
2018" oraz "Piękna Wieś Pomorska 2018". W
spotkaniu udział wzięli: Wójt Gminy Kaliska
Sławomir Janicki, uczestnicy konkursów oraz
członkowie komisji konkursowej.
W konkursie „Piękna Wieś Pomorska 2018”
udział wzięła 1 zagroda, natomiast do Konkursu
„Piękna Wieś 2018” przystąpiło 6 posesji.
Dla zagród nierolniczych konkurs zakończył
się na etapie gminnym, natomiast zagroda rolnicza wzięła udział w dalszych etapach konkursu, prowadzonego przez Województwo.

Konkurs „Piękna Wieś 2018”
I miejsce - Maria i Wiesław Roman, Czarne
II miejsce - Nagroda ex aequo:
Ewa i Czesław Mięta ,Kaliska
Krystyna Winnicka, Kaliska
III miejsce - Nagroda ex aequo:
Mirosława Lisewska, Kaliska
Wioleta i Tomasz Słomińscy, Kaliska
Wyróżnienie - Anna Gołuńska, Iwiczno

Konkurs „Piękna Wieś Pomorska 2018”
Teresa i Mirosław Brzezińscy Iwiczno
Laureaci konkursów otrzymali pamiątkowe dyplomy wraz z talonami pieniężnymi do realizacji
w Centrum Ogrodniczym Frank-raj we Franku.
Za I miejsce talon o wartości 200 zł, za II miejsce
– 150 zł, za III – 100 zł, wyróżnienie - 50 zł.
Pracownik ds.Promocji Bożena Pozorska
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Pan Henryk Balcerzak – Naczelnik Gminy
Kaliska w latach 1975-1990. Inicjator, współinicjator i realizator wielu gminnych inwestycji i
przedsięwzięć, między innymi, budowy Urzędu
Gminy, Ośrodka Zdrowia i Ochotniczej Straży
Pożarnej.

Między innymi celem wizyty było przedstawienie modernizacji obiektów, o których budowę zabiegał właśnie Pan Henryk. Jak również
zaprezentowano obecnie prowadzone inwestycje i obiekty, które powstawały za poprzednich
kadencji. Nie zabrakło wspomnień o trudnościach jakie napotykał przy budowie tych obiektów Naczelnik Gminy.
Jak widać obiekty i wnętrza pomieszczeń
posiadają te same funkcje i nadal są wykorzystywane. Z pewnością jest jeszcze spora grupa
osób, która pamięta sprawowaną funkcję przez
Naczelnika w latach 1975 - 1990. Pan Henryk
aktualnie posiada tytuł HONOROWEGO
OBYWATELA GMINY KALISKA.

Wiemy, że jest całym sercem z nasza gminą i z
sentymentem wspomina tamte lata. W tamtych
czasach czynnie uczestniczył w życiu lokalnym
społeczeństwa, angażując się także w działalność na rzecz rolnictwa, sportu oraz kultury.
Wójt Gminy Kaliska
Sławomir Janicki

I MIEJSCE DLA OSP KALISKA
Odbyły się Powiatowe Zawody Medyczne dla
służb pożarniczych. Miło nam poinformować,
że I miejsce po raz kolejny walczyła nasz
drużyna.
I miejsce - OSP Kaliska, II miejsce _OSP
Skarszewy, III miejsce - OSP Zblewo.
W tym samym czasie odbywały się również
zawody sportowo-pożarnicze młodzieżowych
drużyn pożarniczych. Drużyna chłopców i
dziewcząt zajęła miejsca 5 i 6 .

SAMOCHÓD DLA OSP KALISKA
Miło nam poinformować, że Ochotnicza Straż
Pożarna z Kaliskch w tym roku dokona zakupu
kolejnego nowego Pojazdu Ratowniczo - Gaśniczego. Otrzymali oni 470.000,00zł, a tym samym doprowadzili do pozyskania środków na
ten samochód o wartości ok. 1.000.000,00zł.
Dziękujemy Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej gen.brygadier Leszkowi Suskiemu, który zadecydował o przydziale
dotacji z NFOŚiGW/WFOŚiGW.
Dziękujemy za wsparcie Komendantowi Wojewódzkiemu i Powiatowemu Państwowej Straży
Pożarnej, druhom z OSP Kaliska i wszystkim
osobom, które wsparły i wspierają zbiórkę
pieniędzy na zakup nowego pojazdu.

NASI DRUHOWIE NAJLEPSI
W sobotę, 23 czerwca w Osieku odbył się turniej w piłkę nożną Młodzieżowych drużyn pożarniczych. Nasi druhowie wywalczyli I miejsce, a
druhny - III miejsce.
SERDECZNIE GRATULUJEMY !

PRZETARG NA ZAGOSPODAROWANIE
MIEJSC REKREACJI W KALISKACH
Ogłosiliśmy przetarg na wykonawstwo dwóch
boisk /pól/ do gry w bule i boiska do piłki
plażowej przy "ORLIKU" w Kaliskach oraz
boiska wielofunkcyjnego, wiaty rekreacyjnej i
trzech elementów siłowni zewnętrznej przy
remizie OSP Kaliska.
Firmy zainteresowane udziałem w przetargu
zapraszamy do zapoznania się z warunkami
technicznymi i formalnymi ogłoszenia.
Dział Zamówień Publicznych
Beata Sikora
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JUBILEUSZ 20-lecia WSPÓŁPRACY KALISKA - REINFELD
W tym roku 2. maja minęło 20 lat od momentu
oficjalnego podpisania Aktu Partnerstwa pomiędzy Gminą Kaliska, a Miastem Reinfeld.
Przed podjęciem uchwały Rady Gminy Kaliska
poprzedzającej podpisanie porozumienia
kluczowymi osobami inicjującymi rozpoczęcia
współpracy byli Panowie Jan Radzewicz i
Zbigniew Baturo, gdzie w RFN organista Pan
Neidhar Bethke kontaktuje obydwu Panów z
Przewodniczącym Rady Miasta Reinfeld
p. Detlevem Andresen.

Od tego momentu tj. od 1995 roku następują
wzajemne wizyty delegacji z Polski i Niemiec.
W 1996 roku po raz pierwszy chór p. Zygmunta
Beyera składa wizytę w Reinfeld. Właśnie w
tym czasie następują przygotowania do podpisania oficjalnego partnerstwa, które nastąpiło w
dniu 02. Maja w Kościele Parafialnym w Kaliskach i następnie zostało uroczyście powtórzone
w Reinfeld w sali gimnastycznej w obecności
400 mieszkańców Reinfeld.

W okresie minionych 20 lat każda ze stron
porozumienia uczestniczyła w wypełnianiu aktu
partnerstwa. Odbywały się wzajemne występy
chórów, wymiany młodzież, wizyty Straży Pożarnych między innymi za sprawą Jana Kowalczyka, wizyty delegacji mieszkańców, radnych,
przedsiębiorców, a w szczególności Przewodniczących Rad, Burmistrzów/Wójtów Kalisk i
Reinfeld.
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Na szczególne podkreślenia zasługuje zaangażowanie Pani Britty Lammert, która jest naszym
najbardziej stałym i wytrwałym przyjacielem, a
jej wizyt w Kaliskach trudno byłoby zliczyć.
Chciałbym wspomnieć sygnatariusza porozumienia Detleva Andresen Przewodniczącego
Rady Miasta Partnerskiego Reinfeld
„Zasłużonego Obywatela” tego miasta.

Przez cały czas, wspólnie ze swoim przyjacielem Eckhard Bode jest mecenasem współpracy
Polsko – Niemieckiej, zwłaszcza w dziedzinie
kultury oraz kontynuacji letniej nauki języka
niemieckiego dla najzdolniejszej młodzieży
naszego gimnazjum. Podczas każdego naszego
spotkania podkreśla znaczenie zawiązanego
partnerstwa.

Należy w tym miejscu także powiedzieć o
ofiarowywanej pomocy rzeczowej i finansowej,
która za sprawą p. Bode wspierała działalność
naszego Ośrodka Pomocy Społecznej przez kilka pierwszych lat. O tym wielkim zaangażowaniu i przyjaźni świadczy też miły gest p.
Eckharda Bode, który podczas każdego naszego
pobytu w Reinfeld, na maszcie przed swoją
firmą, wywiesza polską flagę. Bardzo za to
dziękujemy.
To w paru słowach o tym pięknym jubileuszu.
Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki

NOC KUPAŁY
Lekkie przerażenie owładnęło naszym Zarządem (21 czerwca), gdy w gościnnym ośrodku
pp. Cieplińskich pojawiła się blisko siedemdziesięcioosobowa grupa chętnych do zabawy.
Gdzie ten tłum pomieścić?! Ale, niewiele się
namyślając, szybko się zorganizowaliśmy, pojawiły się stoły i krzesła – wszystko, co potrzebne by rozpocząć sobótkowe świętowanie.

FESTIWAL BIEGÓW DLA MARTYNA
Dnia 09.06.2018 nasze stowarzyszenie, dzięki
życzliwości władz lokalnych w gminie Kaliska,
mogło bezpłatnie (bo busem przeznaczonym dla
osób niepełnosprawnych) uczestniczyć w
Festiwalu Biegów Polski Północnej, w którym
to cały swój bieg od 08.-10.06.2018 pan Piotr
Albrecht dedykuje poprzez fundację Siepomaga
dla naszego Martyna Karlińskiego !!!

W strojach – poza wiankami – dominowały kolory biały i czerwony. Nasze Stowarzyszenie dołącza się do ogólnopolskich obchodów ważnej
rocznicy 100-lecia odzyskania niepodległości
Polski.

Zwieńczeniem zabawy było, oczywiście, puszczanie wianków na wodę. Wianki zachwycały
nie tylko wyglądem, ale i niecodziennymi rozwiązaniami technicznymi. Ciekawe, jak daleko
popłynęły?

Zarząd dziękuje za obecność, dobrą atmosferę i
pomoc. Materiały: www.emeryci-kaliska.pl

Dzisiaj byliśmy świadkami jego zwycięstwa i
zdobycia medalu oraz podium..., a to nie wszystko, bo w ciągu trzech dni pokonywać będzie 5
dystansów: 15 km, 10 km,5 km, półmaraton i 1
mila!!! Życzymy sukcesu i sił.
Pan Piotr robi to w tym roku dla Martyna, który
choruje na niewydolność nerek i jest już ponad
20 lat po przeszczepie nerki. Zażywa wiele
leków, no i jego zęby są chore. A marzeniem
Jego i mamy Anity jest, żeby Martyn miał piękny i zdrowy uśmiech...
Dlatego dzięki pomocy pani kierownik ŚDS w
Kaliskach została utworzona strona
Siepomaga.pl, gdzie można przelać pieniążki na
leczenie zębów Martyna.
My, SRWDN „Dziecko Miłości” dzień uważamy za wielki Nas sukces, bo kto mógł oderwał
się od obowiązków prywatnych i rodzinnych i
wspierał swą obecnością rodzinę Martina i
samego biegacza. To był cudowny dzień.
Dziękujemy wszystkim, że mogliśmy pojechać
do Wdzydz Kiszewskich i zobaczyć jak niewiele
można pomóc by ktoś miał piękny uśmiech.
Anna Alanowska - SRWDN Dziecko Miłości
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ŚDS KALISKA - W RÓŻNYCH JĘZYKACH ŚWIATA
Podczas zajęć pod okiem terapeutów w naszym
ŚDS-ie przeprowadzaliśmy ciekawe doświadczenia. Z różnych artykułów spożywczych tworzyliśmy tęczę, napełnialiśmy balony bez użycia
powietrza, z barwionej soli robiliśmy różne
kompozycje. Doświadczyliśmy też efektu wulkanu, wrzucając mentosy do napoju. Zajęcia
były ciekawe i miały na celu poznanie właściwości wody i właściwości innych produktów.

zostały zajęcia warsztatowe Pamiątka z Kalisk wspólne dla gości z Niemiec oraz naszych
uczestników i szkoły. Na przygotowanych przez
terapeutów z ŚDS stanowiskach nasi uczestnicy
razem z mieszkańcami Reinfeld szyli torby,
breloki, robili kartki okolicznościowe, malowali
i wycinali w sklejce. Warsztaty cieszyły się zainteresowaniem gości, którzy przygotowane
pamiątki zabrali ze sobą do Niemiec.

Czasem podczas rozmów w ośrodku zastanawialiśmy się jak radzą sobie ludzie, którzy nie
mają rąk, czy nóg. I ostatnio podczas zajęć mieliśmy okazję w pewnym stopniu tego doświadczyć, ponieważ naszym zadaniem było malowanie farbami bez użycia rąk. W ten sposób powstały obrazki malowane ustami i stopami.
Zadanie nie było łatwe, ale już wiemy, że informacje, czy swoje emocje my też umiemy przekazać na różne sposoby.

Na zaproszenie Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Lalkowych 20 czerwca uczestniczyliśmy w
imprezie pt:"Dzień Japoński". Pogoda jak zwykle dopisała i na wspaniale udekorowanym w
stylu japońskim placu przy WTZ czuliśmy się
niemal jak w Japonii. W imprezie uczestniczyli
przebrani uczestnicy wielu ośrodków wsparcia.
Po przywitaniu gospodarze przedstawili pokaz
walki, taniec japońskich gejsz, wspólnie uczyliśmy się japońskiego alfabetu oraz uczestniczyliśmy w pokazie parzenia herbaty. Następnie odbyły się konkursy dla uczestników - dekorowanie wachlarza, rzut japonkiem do celu itp.
Podczas imprezy raczyliśmy się japońskimi
smakołykami i lodami. Dziękujemy za zaproszenie, to był fajnie spędzony dzień!

W naszej gminie uroczyście obchodziliśmy
XX-lecie współpracy Gminy Kaliska z Miastem
Reinfeld. W piątek, 15 czerwca z tej wyjątkowej
okazji w ZSP w Kaliskach odbył się apel przygotowany przez uczniów w języku polskim i
niemieckim, w którym również braliśmy udział.
8 Następnie w świetlicy szkolnej zorganizowane

Materiały ŚDS Kaliska

PIERWSZY ROK SZKOLNY OREW-ie W PIECACH - ZAKOŃCZONY
Manipulując rękoma aktywizujemy elementy
kory mózgowej odpowiedzialne za ruch. Warto
więc wspierać rozwój Wychowanków nie tylko
w Ośrodku. Również w domu można stwarzać
okazję do usprawniania rąk, czy też zabaw
stymulujących małą motorykę. W rezultacie
naszych prac motyle pięknie się prezentują!

W Ośrodku pachnie dziś latem! Wychowankowie pobudzali swoje zmysły nowymi zapachami i smakami!

Dziś możemy odważnie napisać, że pierwszy
rok szkolny działania Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno-Wychowawczego przebiegł w
miłej, przyjaznej i radosnej atmosferze! Ten rok
pozwolił nam również nawiązać współpracę z
wieloma firmami, instytucjami oraz innymi
placówkami! Warto wyróżnić: Gmina Kaliska,
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kaliskach
- Radośni, Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych
w Gminie Kaliska, Medpharma Centrum

Rehabilitacyjno - Lecznicze, Paintball Dunajki hipoterapia, Zaczarowany Folwark, Gospodarstwo Agroturystyczne Alpaki na Kaszubach,
Zagroda Edukacyjna, Bartek Piaseczny - dogoterapia, Grodzisko Owidz.
No i oczywiście za wkład włożony w edukację
wychowanków: Marta Połom, Adriana Bławat,
Paulina Rożek, Monika Miszewska, Monika
Plata i p........ Basia

Pożegnaliśmy dziś rok szkolny 2017/2018 moc
emocji towarzyszyły nam podczas uroczystego
zakończenia dziękujemy za obecność Rodzicom, Wychowankom, Współpracownikom oraz
Gościom.
Po 10 miesiącach intensywnej edukacji i terapii
dziś pojechaliśmy odpoczywać! Sopot mimo
ogromnej ilości turystów i wysokiej temperatury
uroczył nas swoim pięknem i przystosowaniem
dla osób niepełnosprawnych! Dzięki temu bez
problemu znaleźliśmy się nad brzegiem morza i
popłynęliśmy statkiem Piratów a to dopiero
początek naszych wakacyjnych atrakcji!

Materiały OREW w gminie Kaliska
- Placówka w Piecach
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ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W ZSP KALISKA
Po dziesięciu miesiącach wytężonej pracy czas
na wakacje.

Podsumowania roku szkolnego 2017/2018 dla
klas IV-VI dokonał pan wicedyrektor Adam
Lewandowski. Zakończenie roku szkolnego jest
zawsze okazją do podsumowań i refleksji.
Punktem kluczowym było wręczenie stypendiów uczniom z wysokimi wynikami w nauce
oraz wręczenie Pucharu Dyrektora dla najlepszej klasy, którą została klasa Ivc.
Po części oficjalnej mogliśmy obejrzeć występy
uczniów, recytację wierszy w wykonaniu uczennic z klasy Va oraz zaśpiewanie wakacyjnej
piosenki a także zobaczyć układ taneczny. Na
koniec zabrzmiał po raz ostatni w tym roku
szkolnym dzwonek i uczniowie z wychowawcami rozeszli się do klas, aby otrzymać świadectwa oraz nagrody.
Opiekunowie SU: Wioleta Słomińska,
Aleksandra Lech, Małgorzata Stypa-Zygmunt

22 czerwca rok szkolny 2017/2018 uroczyście
pożegnali uczniowie klas VII szkoły podstawowej i klas II – III gimnazjum.
Szczególnie przywitani i jednocześnie pożegnani zostali uczniowie klas III gimnazjum. To
oni otrzymali świadectwo ukończenia szkoły z
rąk pani wicedyrektor. Uczeń klasy III b
Krzysztof Cieślewicz odebrał list gratulacyjny
od Wójta Gminy Kaliska i Przewodniczącego
Rady oraz nagrodę najlepszego absolwenta.
W tym roku wielu uczniów klas III otrzymało
nagrody książkowe i świadectwa z wyróżnieniem. Byli też tacy, którzy za wysokie wyniki w
nauce i osiągnięcia sportowe otrzymali stypendia naukowe. Słowo pożegnalne kierowane do
absolwentów wygłosiła uczennica z klasy II a
gimnazjum Wiktoria Neubaer, natomiast w
imieniu uczniów klas III głos zabrała Michalina
Sabiniarz.

Następnie przyszedł czas ogłoszenia wyniku
konkursu na najlepszą klasę, Puchar „SUPER
KLASY” oraz słodycze odebrała klasa III a –
GRATULUJEMY !
Miłą niespodzianką dla wychowawców
żegnających swoich podopiecznych były słowa
podziękowania absolwentów, wręczenie
kwiatów oraz odśpiewanie „Sto lat”.
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Opiekunowie SU: Aleksandra Lech,
Małgorzata Zygmunt i Wioleta Słomińska

WITAJCIE WAKACJE!
22. czerwca odbyło się uroczyste pożegnanie
6-latków, które po wakacjach przekroczą progi
szkolne. Każda grupa zaprezentowała swoje
umiejętności wokalne, recytatorskie i taneczne
podczas występów dla Rodziców.

Niejednej mamie i niejednemu tacie łezka
zakręciła się w oku, gdy dzieci żegnały przedszkole. Wzruszające piosenki i wiersze uświadomiły wszystkim, że coś się kończy….

Mamy nadzieję, że jak powiedziały 6-latki
„dorosłe życie w szkole” będzie dla nich pełne
sukcesów i nowych wyzwań.Życzymy Wam,
abyście nigdy nie traciły pogody ducha,
dziecięcej radości i wytrwale dążyły do
realizacji swoich marzeń ....

TRUSKAWKOWE ŚWIĘTO RODZINY
Słoneczna pogoda, zapach pieczonych ciast i
gofrów oraz zorganizowana kawiarenka na podwórku przedszkolnym przywitały przychodzących rodziców do Naszego Przedszkola w dniu
15 czerwca.
Ogród przedszkolny zapełnił się po brzegi
przedszkolakami i ich rodzicami, którzy przyszli
wspólnie świętować. Po raz kolejny obchodziliśmy w przedszkolu "TRUSKAWKOWE
ŚWIĘTO RODZINY”.

Truskawkowe święto było okazją do spotkania
całej społeczności przedszkolnej – dzieci,
nauczycieli i rodziców.
Dzieci jak
z w y k l e
zachwyciły
publiczność
p i ę k n y m
występem,
wspaniale
prezentowały
się w strojach w
kolorze truskawkowym przygotowanych przez
rodziców.
Korzystając ze sprzyjającej aury, zaprosiliśmy
wszystkich najbliższych na słodki poczęstunek i
degustację potraw przygotowanych przez
pracowników przedszkola. W słodkich ciastach,
gofrach, galaretkach, koktajlu, kompocie i
innych specjałach dominowała – SMACZNA I
ZDROWA TRUSKAWKA
Materiały Przedszkola Publicznego
w Kaliskach
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WARSZTATY ARTYSTYCZNE
25 czerwca odbyły się warsztaty ceramiczne w
świetlicy wiejskiej w Iwicznie i w szkole w
Piecach. W zajęciach uczestniczyło dużo dzieci,
z pomocą pani Magdy z firmy "Magoku" stworzyły kolorowe wakacyjne bransoletki.
Warsztaty zostały dofinansowane ze środków
Narodowego Centrum Kultury do projektu
"Kulturalnie zakręceni - utożsamianie się z
kulturą".

Odbyły się ostatnie zajęcia Artystyczne
Szydełkowania w GOKu w ramach projektu
"Kulturalnie zakręceni - utożsamianie się z
kulturą”. Panie nauczyły się podstawowych technik szydełkowania, a panie które były bardziej
zaawansowane poznały nowe wzory. Podczas
cyklu zajęć panie wykonały ozdobne motylki,
serduszka i serwetki.
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SPOTKANIE AUTORSKIE Z
KAROLINĄ I MACIEJEM SZACIŁŁO
Za nami piękne i inspirujące spotkanie autorskie z Karoliną i Maciejem Szaciłło, autorami
bestsellerowych książek z zakresu psychodietetyki. Nasi goście z pasją i humorem opowiadali o swoich doświadczeniach i o tym w jaki
sposób najlepiej komponować swój jadłospis,
tak by był on dopasowany idealnie do nas, dawał
nam energię, dobre samopoczucie i zdrowie.

Kuchnia jaką proponują Szaciłło w swoich
książkach jest niezwykle różnorodna mimo iż
całkowicie pozbawiona produktów mięsnych;
ich przepisy opierają się często na kaszach, warzywach strączkowych i produktach sezonowych. Czerpiąc inspiracje z całego świata promują jednocześnie nasze najstarsze tradycyjne
produkty, takie jak miód, melasę buraczaną, a
także wciąż niedocenianą pokrzywę.

Nasi goście chętnie odpowiadali na pytania
publiczności, rozdawali autografy i częstowali
zrobioną przez siebie herbatką ziołową na bazie
kminu rzymskiego, kopru włoskiego i cynamonu. Dziękujemy wszystkim za przybycie:)
Spotkanie zorganizowane zostało z projektu
MKIDN "Biblioteka z duchem czasu".
Materiały GOK Kaliska

FESTIWAL KOLORÓW W DZIEŃ DZIECKA W KALISKACH
Wielkie podziękowania za pomysł i
pomoc w organizacji,
muzykę i inne atrakcje dla DJ Krone.
Podziękowania za
włączenie się do zabawy dzieciom i młodzieży i dorosłym.
Brawa dla organizatorów GOK Kaliska
oraz pracowników
Urzędu Gminy za logistykę i organizację
w przygotowaniu.

Fotografia - Julia Janicka
Krzysztof Banul
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GRAND PRIX W PETANQUE
Drugie Grand Prix Polski Juniorów w
Kaliskach: 1. Wojciech Grzybowski, Krystian
Tyrlik (Żywiecki KB), 2. Kuba Grzybowski
(Żywiecki KB), Franek Giżycki (Złota Bula
Kraków), 3. Sebastian Domanus, Aleksandra
Obajtek (Myślenicki KP).

PIERWSZE STYPENDIUM
SPORTOWE
Dnia 12. czerwca 2018 roku mieszkaniec
Gminy Kaliska Dawid Dadura zgodnie z
Uchwałą nr XLVI/373/2018 Rady Gminy Kaliska z dnia 28. marca 2018r. otrzymał stypendium
sportowe za zajęcie III miejsca w Mistrzostwach Polski Juniorów w PETANQUE.

Dawid Dadura od kilku lat trenuje i reprezentuje
gminę w grze w petanque. Brał udział w wielu
rozgrywkach i zawodach na terenie całej Polski.
W lipcu 2017 roku w Myślenicach zdobył brązowy medal w Mistrzostwach Polski Juniorów.
Dawid odebrał nagrodę z rąk Wójta Gminy
Kaliska i Przewodniczącego Rady Gminy Kaliska w obecności mamy Moniki, Jerzego Pasterskiego i trenera Jana Neugebauera.
SERDECZNIE GRATULUJEMY
i życzymy dalszych sukcesów!

14

Materiały: Polska Federacja Petanque

PROJEKT „UMIEM PŁYWAĆ”
Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem
pływać” w formie zajęć sportowych dla uczniów
realizowaliśmy od 02. marca do 08. czerwca
2018r. Projekt skierowany był do uczniów szkoły podstawowej z klas III z Kalisk i Pieców.
Łącznie skorzystało z niego 67 dzieci. Zajęcia
nauki pływania zorganizowane zostały przez
Gminę Kaliska. Koszt realizacji pokryty został z
budżetu gminy i z dotacji Ministerstwa Sportu i
Turystyki.

IMPREZY PIŁKARSKIE
Z ADRIANEM PRABUCKIM

II Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej
Rocznika 2008

Kurs pływania obejmował 10 dwugodzinnych
wyjazdów raz w tygodniu. Zajęcia odbywały się
w Aquaparku w Kościerzynie. Głównym celem
projektu jest upowszechnianie aktywności fizycznej oraz nabycie przez dzieci podstawowych
umiejętności pływania. Pod okiem instruktorów
uczestnicy zostali podzieleni na 4 grupy w
zależności od umiejętności pływackich.
Podczas zajęć trzecioklasiści opanowali podstawowe czynności w wodzie, zanurzenie głowy
do wody, ćwiczyły wyporność, uczyły się wydechu do wody, wykonywały proste skoki, uczyły
się nurkowania oraz poznawały podstawowe
style pływackie. Oprócz nauki, zawsze był czas
na gry i zabawy z wykorzystaniem poznanych
elementów, co sprawiało dzieciom dużo radości.
Dwanaścioro uczniów zdało trudny egzamin na
II miejsce w Turnieju Łubiana Cup
kartę pływacką. Dzieci bardzo chętnie uczestSerdecznie Gratulujemy!
niczyły w zajęciach prowadzonych na basenie,
bez względu na poziom umiejętności i sprawności fizycznej. Uczestnicy zajęć, w trakcie
realizacji „nauki pływania”, zostali zapoznani z
podstawowymi zasadami bezpiecznego
przebywania w wodzie i w pobliżu akwenów
wodnych.
Życzymy młodym pływakom dalszego doskonalenia swoich umiejętności, a w czasie zbliżających się wakacji bezpiecznego spędzania czasu nad wodą.
Nauczyciele WF
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JUBILEUSZE...
65 Rocznica Ślubu
Anna i Zygmunt Rożewicz

50 Rocznica Ślubu
Krystyna
i Marian
Kłos

60 Rocznica Ślubu
Kazimiera
i Józef
Rogaczewscy

Wszyscy, którzy prześlą do
23.07.2018r zdjęcie z udziału w
festynie "Dni Kalisk"
jako wiadomość na Facebook-u,
będą uczestniczyć w naszej zabawie
(można przesłać tylko jedno zdjęcie).
Następnie na Facebook-u Gminnego
Ośrodka Kultury w Kaliskch będzie
stworzony album zdjęć
(wg. przypadkowej kolejności).
Od dnia 24.07 - do 31.07.2018 roku
zdjęcie, które uzyska najwięcej
polubień otrzyma
talon na kolację we dwoje.
Informacja o zwycięzcy będzie
podana dnia
01.08.2018 roku o godz. 12.00.

Z KALENDARZA WÓJTA...
*04.06.2018 - Kaliska - Spotkanie z Nadleśniczym Nadleśnictwa Kaliska w sprawie
prowadzonych inwestycji z wykorzystaniem gruntów Nadleśnictwa,
*04.06.2018 - Kaliska - Podpisanie umów na nadzór nad inwestycją budowy dwóch budynków
socjalnych,
*07.06.2018 - Strogard Gd. - Zapis notarialny przyjęcia darowizny gruntu na poszerzenie drogi
w obrębie Cieciorka,
*08.06.2018 - Lubichowo - Udział w spotkaniu dotyczącym uregulowania przepustowości
koryta rzeki Wdy,
*10.06.2018 - Owidz - Udział w obchodach 28-ej rocznicy powstania Związku „Solidarność”
Polskich Kombatantów im. Ks.Szumana w Starogardzie Gd.,
*13.06.2018 - Starogard Gd. - Zapis notarialny sprzedaży budynku w miejscowości Cegielnia,
*14-17.06.2018 - Kaliska - Wizyta delegacji z miasta partnerskiego Reinfeld.
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,

