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DOFINANSOWANIE ULICY OGRODOWEJ - UMOWA PODPISANA
W dniu 30 września 2019 r. w Starostwie
Powiatowym w Starogardzie Gdańskim została
podpisana umowa z Wojewodą Pomorskim
Dariuszem Drelichem na 50-procentowe dofinansowanie inwestycji w naszej gminie.
Wniosek w sprawie budowy ulicy Ogrodowej
został złożony do funduszu budowy dróg samo-

rządowych. Sprawę wniosku osobiście realizował zastępca Wójta Łukasz Kruszyński.
Od dnia podpisania umowy gmina musi wykonać i rozliczyć inwestycję w ciągu roku, to jest do
30 września 2020 roku.
Wójt Gminy Kaliska
Sławomir Janicki

PRACE PRZY PROJEKCIE
GAZYFIKACJI DLA GMINY
KALISKA NABIERAJĄ TEMPA
Firma realizująca umowę przygotowania projektu udostępniła nam wstępną koncepcję gazyfikacji miejscowości Kamienna Karczma, Piece,
Frank, Dąbrowa i Kaliska (obecnie dysponujemy tylko dokumentacją papierową).

KOLEJNY ETAP REMONTU
CHODNIKA W PIECACH
Trwa remont chodnika przy ul. 6-go Marca
1938 w Piecach. Środki finansowe na ten cel
pochodzą z funduszu sołeckiego i budżetu
gminy Kaliska. W przyszłym roku planuje się
dokończyć remont chodnika na całej jego
długości.

Zapraszamy mieszkańców i podmioty zainteresowane do zapoznawania się z dokumentacją i
zgłaszania swoich potrzeb, i uwag.
Dokumentacja dostępna jest w biurze (pokój nr
2) urzędu gminy.
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Justyna Tomana
Kierownik Referatu Rozwoju

Zastępca Wójta Łukasz Kruszyński

KOLEJNA WIZYTA NASZEGO HONOROWEGO OBYWATELA
Dnia 10 września po raz kolejny odwiedził nas
Pan Henryk Balcerzak były Naczelnik Gminy
Kaliska w latach (1975 - 1980). Wizyta była
zaplanowana już wczesną wiosną, gdy Pan
Henryk uczestniczył w uroczystościach
gminnych.

W czasie tej wizyty przedstawiono Panu
Henrykowi - Honorowemu Obywatelowi Gminy Kaliska zakres realizowanych inwestycji.
Między innymi przedstawiono budowę nowego
reaktora oczyszczalni ścieków, nowe budynki
socjalne, modernizowany budynek GOK
Kaliska wraz z nowym piecem do wypalania
ceramiki, nowe oddziały przedszkolne w ZSP w
Kaliskach i inne inwestycje.

Na koniec wizyty z uwagi na bardzo duże
zmiany w Nadleśnictwie Kaliska i wspomnienia
współpracy z tą instytucją ze strony naszego gościa udano się do Nadleśnictwa Kaliska, gdzie o
pracy leśników i zmianach opowiedział nam Pan
Andrzej Przewłocki Nadleśniczy Nadleśnictwa
Kaliska.
Sławomir Janicki
Wójt Gminy Kaliska
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DBAMY O SZLAKI KAJAKOWE
W miejscowości Czubek (gmina Kaliska)
powstaje atrakcyjne miejsce dla wszystkich,
którzy będą korzystać ze spływów kajakowych.
Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach
projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Z nurtem Wdy”. Projekt jest współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt jest realizowany przez partnerów:
Gminę Karsin – lider projektu, Gminę Czersk i
Gminę Kaliska. Każda gmina realizuje własny
projekt w ramach wspólnego wniosku.
Głównym celem projektu jest utworzenie
miejsca na rzece Wdzie stanowiącego punkt etapowy na szlaku kajakowym. Dogodne ukształtowanie terenu oraz niski brzeg pozwala na
wybudowanie przystani z pomostem, który to
ułatwi wodowanie kajaków. Zatoka parkingowa
spowoduje uporządkowane parkowanie samochodów przy przystani.
Utworzenie przystani kajakowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą spowoduje skoncentrowanie w jednym miejscu ruchu turystycznego.
Przyczyni się to do lepszego utrzymania porządku i czystości nad rzeką Wdą.
Firmy zajmujące się turystyką kajakową oraz
osoby prywatne będą w tym miejscu rozpoczynały, kończyły lub robiły postoje wiedząc że mają wygodne miejsce do cumowania, zjedzenia
posiłku, skorzystania z WC. Wszystkie odpady
komunalne będą pozostawiane w koszu na
śmieci.
Bożena Pozorska
Kierownik Referatu Obsługi Mieszkańców
i Funduszy Europejskich
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NOWA KARETKA DLA KALISK
Do końca roku Kociewskie Centrum Zdrowia
w Starogardzie Gd. kupi nowoczesną karetkę,
która docelowo stacjonować będzie w Kaliskach jako zespół ratownictwa medycznego.

17 września 2019 r. została podpisana umowa
z Ministerstwem Zdrowia na dofinansowanie
zakupu ambulansu. Trzeba przyznać, że stacjonująca w Kaliskach karetka jest jednym z najbardziej wysłużonych pojazdów, jakie mają do
dyspozycji zespoły ratownictwa medycznego w
naszym powiecie. Rocznie ratownicy z Kalisk
wyjeżdżają średnio do ponad 1000 zgłoszeń.
Obsługują gminę Kaliska, ale także gminy
ościenne, jak Zblewo, Czarna Woda, Osieczna,
choć zdarzają się też wyjazdy m.in. do Skarszew, Czerska i na teren powiatu kościerskiego.
- Przyznane nam przez Ministerstwo pieniądze
są bardzo potrzebne, bowiem z budżetu szpitala
trudno byłoby teraz wysupłać kwotę blisko 500
tysięcy złotych – podkreśla Adam Magiełka,
prezes Kociewskiego Centrum Zdrowia.

Materiały - Kociewskie Centrum Zdrowia
w Starogardzie Gd.

DOFINANSOWANIE
DLA OSP KALISKA
6 września 2019 r. w Skarszewach w obecności
druha Prezesa Krzysztofa Stoby miałem przyjemność odebrać z rąk Marszałka Województwa
Ryszarda Świlskiego umowę na dofinansowanie ubiorów i umundurowania dla naszych
druhów.
Serdecznie dziękuję radnym Sejmiku Samorządu Województwa Pomorskiego za wsparcie
finansowe.
Wójt Gminy Kaliska
Sławomir Janicki

NOWY SAMOCHÓD STRAŻACKI
JuŻ W PIECACH
27 września o godzinie 21.30 do OSP w
Piecach dotarł nowy samochód strażacki.
Samochód został sprowadzony przez druhów i
zastępcę Wójta Łukasza Kruszyńskiego z
Jeleniej Góry. Wartość zakupionego pojazdu
wynosi 467.990,40 złotych.

NOWY PROBOSZCZ W
HUCIE KALNEJ
Mieszkańcy sołectwa Czarne, parafianie i
goście przywitali nowego proboszcza w Hucie
Kalnej.

W dniu 7 września dziekan dekanatu czerskiego
dokonał wprowadzenia na urząd proboszcza ks.
Marka Łangowskiego.
Ksiądz Marek dekretem Biskupa Pelplińskiego
został mianowany proboszczem parafii św.
Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w
Hucie Kalnej.
Poprzednio był wikarym Parafii Podwyższenia
Krzyża Świętego w Tczewie.
Z wielu pełnionych funkcji i zadań można wymienić: opiekę nad chorymi w tczewskim hospicjum czy pełnienie funkcji wykładowcy na Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie.
W imieniu mieszkańców gminy Kaliska składamy gratulacje i serdeczne życzenia wszelkiej
pomyślności na nowej drodze posługi kapłańskiej. Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki
Przewodniczący RG Kaliska Zbigniew Szarafin
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LECZENIE STOMATOLOGICZNE DLA NASZYCH UCZNIÓW
Wójt Gminy Kaliska i Skarbnik Pani Katarzyna
Liczywek na początku września 2019 r. podpisali porozumienie z kliniką stomatologiczną z
Pruszcza Gdańskiego.

5 września 2019 r. z inicjatywy gminy Kaliska i
posła na Sejm RP Pana Andrzeja Kobylarza w
urzędzie gminy odbyło się spotkanie w sprawie
zapewnienia opieki stomatologicznej wszystkim uczniom gminy Kaliska.
Leczenie będzie odbywać się w Klinice:
http://klinika-mmg.pl/. Podjęcie leczenia jest
dobrowolne i wymaga uzyskania zgody
rodziców.

Gmina Kaliska zleciła dyrektorowi szkoły
organizację wyjazdów uczniów, które rozpoczęły się z początkiem września. Jest możliwość
wyjazdu rodziców jako opiekunowie. Każdy
przejazd ucznia i rodzica jest nieodpłatny.
Leczenie jest całkowicie nieodpłatne, a po stronie gminy będzie tylko koszt jednego przejazdu
tam i powrót. Ilość zębów do całkowitego wyleczenia jest bez limitu. Dodatkowych informacji
udziela dyrektor ZSP w Kaliskach
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Pan Adam Lewandowski.

Na chwilę obecną opieka stomatologiczna wyjazdowa do kliniki MMG w Pruszczu Gdańskim
odbywa się sprawnie. Sam inicjator i właściciel
kliniki kontaktują się z urzędem gminy celem
zbierania opinii, aby każdy pacjent był
zadowolony.
Sławomir Janicki
Wójt Gminy Kaliska

KOLEJNA WIZYTA DELEGACJI Z MIASTA REINFELD
W dniach od 19 do 22 września br. gminę Kaliska odwiedziła delegacja z miasta partnerskiego
Reinfeld z Burmistrzem Heiko Gerstmann na
czele. Między gminą Kaliska i miastem Reinfeld
od 21 lat trwa bliska współpraca, polegająca
głównie na promowaniu osiągnięć samorządów,
wymianie młodzieży i przyjacielskich relacjach
mieszkańców. W tym roku do delegacji dołączył
ksiądz misji katolickiej w Bad Oldesloe i
Reinfeld Gerard Rzaniecki.

rozwija się gmina Kaliska w zakresie inwestycji,
kultury, sportu, integracji społecznej, edukacji.

Kolejny dzień obfitował w nowe wrażenia.
Goście z Reinfeld i rodziny goszczące pojechali
do Kwidzyna obejrzeć zamek i katedrę.

Pobyt gości obfitował w liczne atrakcje. W dniu
20 września goście mieli okazję zwiedzić Muzeum Volkswagena w Pępowie na Kaszubach, największe takie muzeum w Polsce.
Zainteresowanie zwiedzających wzbudziły modele VW z lat 60-tych i 70-ch, w szczególności
różne wersje słynnego i popularnego w Polsce
„Garbusa”.

Wieczorem goście i ich gospodarze spotkali się
na kolacji integracyjnej. Podczas uroczystości
Burmistrz Heiko Gerstmann podziękował za
gościnę i wyraził nadzieję na dalszy ciąg współpracy partnerskiej. Wójt Sławomir Janicki nawiązał do historii wzajemnych relacji, prosząc o
krótkie wystąpienia promotorów współpracy z
Reinfeld. Głos zabrali panowie Leszek Burczyk
i Jan Radzewicz oraz ksiądz proboszcz Józef
Słupski.
Dzięki przedstawionemu przez Wójta filmowi,
zebrani mogli zobaczyć, jak dynamicznie

W dniu 22 września w godzinach porannych
Wójt Gminy Sławomir Janicki wraz z rodzinami
goszczącymi pożegnali przyjaciół z Niemiec,
życząc im spokojnej podróży.
Wójt Gminy składa podziękowania mieszkańcom, którzy gościli delegację z Reinfeld oraz
wszystkim osobom, które przyczyniły się do
organizacji pobytu gości w gminie Kaliska.

Szczególne podziękowania Wójt Sławomir
Janicki składa w imieniu ŚDS Kaliska i swoim
własnym Panu Eckhard Bode, który wsparł
finansowo działalność Środowiskowego Domu
Samopomocy.
Bożena Pozorska
Kierownik Ref. Obsługi Mieszkańców i FE
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NOWY ROK SZKOLNY W OREW W GMINIE KALISKA - OTWARTY
Nowy rok szkolny 2019/2020 uważamy za
otwarty!
OREW w gminie Kaliska rozpoczął trzeci rok
działalności. Posiadamy już swoich pierwszych
absolwentów, za których trzymamy mocno
kciuki! Wakacje minęły szybko, bo wszystko co
dobre szybko się kończy. Nowy rok szkolny niesie za sobą wyzwania, obowiązki, a także spotkania i doświadczenia. Cieszymy się, że pozostajemy w tym samym składzie kadrowym, to
świadczy o pozytywnej energii, udanej współpracy i kreatywności pracowników.
Rodzicom i wychowankom życzymy, by byli
pełni nadziei, radości, zadowolenia oraz wiary
we własne możliwości. Wszystkiego dobrego
na cały rok szkolny!

drużyny piłkarskiej, Poloneza w wykonaniu Radosnych, występ Akrobatek, a także zespołu
Paradise i wiele, wiele innych.
Nasi Wychowankowie mogli skosztować różnorodnych owoców, soków i zdrowych przekąsek.

Tablice z pracami naszych Wychowanków powoli się zapełniają. W skupieniu zostały wykonane zadania z kart pracy o tematyce jesiennej.
Usprawnialiśmy także motorykę małą - pracę
rąk, a także koordynację wzrokowo - ruchową.

Wychowankowie po wakacjach chętnie korzystają z pięknej pogody i otwartej strefy aktywności (OSA) oraz placu zabaw w Piecach. Oba
miejsca niedawno powstały, są nowoczesne i
bezpieczne. To chyba będzie jedno z naszych
ulubionych miejsc.
We w r z e ś n i u
uczestniczyliśmy
w festynie "W
zdrowym ciele
zdrowy duch"
organizowanym
przez Stowarzyszenie Inicjatyw
Lokalnych w Gminie Kaliska oraz
Środowiskowy
Dom Samopomocy w Kaliskach.
Emocji nie było końca: elementy Spartakiady
przeplatały się występami różnych grup i zespołów. Zobaczyliśmy między innymi: pokaz
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26 Akcja Sprzątania Świata odbyła się pod
hasłem: "Nie śmiecimy - sprzątamy - zmieniamy"! Nasi Wychowankowie wyposażeni w
rękawiczki i worki na śmieci posprzątali wraz z
Wychowawcami jedną z ulic w miejscowości
Piece. Na szczęście śmieci nie było tak dużo jak
w zeszłym roku, a to znaczy, że świadomość ludzi w kwestii dbania o lokalne środowisko jest
coraz większa. Przy tej okazji wykonaliśmy
dwie pracę plastyczne (Ziemię przed sprzątaniem i po sprzątaniu) oraz rozmawialiśmy o
metodach segregacji śmieci i recyklingu!
W roli głównej emocje!
Trening Umiejętności Społecznych SST ma na
celu nauczyć naszych Wychowanków m.in.
tego, jak reagować na swoje emocje, jak komu-

NOWY ROK SZKOLNY W OREW W GMINIE KALISKA - OTWARTY
Zdzisława Gulgowska, opowiadała o swojej pracy i pasji do haftu, pokazała i omówiła teczki ze
wzorami kociewskimi pani Garnyszowej i Wespowej. Tłumaczyła, jak wygląda strój kociewski. Na koniec pani Zdzisława otrzymała podziękowanie. Bardzo dziękujemy uczestnikom za
miłe przyjęcie i poświęcony czas.

nikować się z innymi ludźmi czy jak współpracować w grupie.
Na pierwszy rzut oka może wydawać się to dość
łatwe, niestety dzieci i młodzież nie tylko z deficytami czy niepełnosprawnością intelektualną
mają ogromne problemy z funkcjonowaniem w
obecnym społeczeństwie. Posiadają nieuzasadnione lęki, są zbyt śmiałe bądź bardzo wycofane, nie mają ochoty rozmawiać z bliskimi, tworzą swój świat zamknięty na obecność drugiej
osoby. Rozmawiajmy jak najwięcej z naszymi
dziećmi.

26 września 2019 r. odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące elementów haftu kociewskiego w Ośrodku Rehabilitacyjno - Edukacyjno
- Wychowawczym w Gminie Kaliska.

Wraz z Filialną Szkołą w Piecach wspólnym
ogniskiem przywitaliśmy jesień. Bardzo dziękujemy za zaproszenie. Jest nam niezmiernie
miło włączać naszych Wychowanków do środowiska lokalnego.

Obchodziliśmy naszym w Ośrodku również
Dzień Chłopaka. Nasi Wychowankowie z zadowoleniem przyjęli drobne upominki jak również
życzenia od swoich koleżanek i Wychowawców. To był bardzo miły dzień. Zależy nam na
celebrowaniu i uczestniczeniu przez naszych
Wychowanków w różnych uroczystościach i
obchodzonych tradycjach. Niektóre z nich na
stale wpisały się w kalendarz Ośrodka.
Materiały OREW w gminie Kaliska
Ośrodek Rehabilitacyjno -

Spotkanie poprowadziła mistrzyni haftu pani

Edukacyjno - Wychowawczy w Piecach
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ŻYJ ZDROWO I AKTYWNIE JAK „RADOŚNI” Z ŚDS KALISKA
III MARSZ NA ORIENTACJĘ Domów Pomocy Społecznej województwa pomorskiego - i my
tam byliśmy, i świetnie się bawiliśmy, i drugie
miejsce zajęliśmy.

We wrześniu uczestniczyliśmy w Spartakiadzie
pod hasłem "Żyj aktywnie" organizowanej przez
Dom Pomocy Społecznej "Kaszub" w Stawiskach. Impreza, której towarzyszyły rozgrywki
sportowe, wspólna integracja oraz mnóstwo
pozytywnych emocji odbyła się przy wsparciu
PFRON. Dziękujemy za zaproszenie i gratulujemy wszystkim uczestnikom sportowej postawy oraz zapału w zawodach! Wszyscy zasłużyliście na medal.

W siedzibie stowarzyszenia odbyły się kolejne
zajęcia w ramach zadania "W zdrowym ciele
zdrowy duch - cykl spotkań kulturalno-edukacyjnych" współfinansowanego przez Gminę
Kaliska. Tym razem były to warsztaty kulinarne
nazwane "+" i "-", czyli jak zrobić zdrowe fastfoody. Uczestnicy warsztatu podzieleni na cztery grupy wspólnie wybierali składniki do potraw
i przygotowywali placki z cukini, mini tortille,
koktajle, lekkie desery, talerze przekąskowe,
ciasto marchewkowe i zdrowe hamburgery.
Pracy było sporo, ale satysfakcja i radość z
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przygotowanych potraw jeszcze większa.

12 września odbył się festyn „W zdrowym ciele
zdrowy duch”. Była to impreza organizowana
przez stowarzyszenie oraz naszego partnera Środowiskowy Dom Samopomocy w Kaliskach, a
współfinansowana ze środków Gminy Kaliska
w ramach zadania publicznego „W zdrowym
ciele zdrowy duch - cykl spotkań kulturalnoedukacyjnych”.
Impreza, jak i cały projekt miała na celu wdrożenie do zdrowego stylu życia poprzez zwiększenie aktywności sportowej, kształtowanie
prawidłowych nawyków higienicznych, a także
zapoznanie się z zasadami zdrowego
odżywiania.
Festyn odbył się na hali sportowej ZSP w Kaliskach i zgromadził wielu uczestników z terenu
naszej gminy i nie tylko. Na początku, po powitaniu przybyłych gości wystąpił Adam ATOM
Wroński, który przeprowadził rozgrzewkę, a
także podkreślił jak ważne jest dbanie o własne
ciało. Następnie w dwóch blokach odbyły się
konkurencje sportowe drużyn. I tak mieliśmy
reprezentacje: kaliskich seniorów, uczniów z
kaliskiej szkoły, wychowanków OREW, członków SRWDN „Dziecko Miłości”, uczestników
ŚDS w Kleszczewie Kościerskim oraz ŚDS w
Kaliskach. Pomiędzy zawodami sportowymi
oglądaliśmy fantastyczny pokaz drużyny piłkarskiej pod kierownictwem pana Adriana Prabuckiego oraz piękną prezentację Poloneza w wykonaniu Radosnych, którzy do występu przygotowywali się razem z panem Piotrem.
Niesamowite były również kolejne występy:
Zespołu Paradise oraz Mai, młodej akrobatki. Po
tych, pełnych emocji i gorących oklasków występach nastąpiło wręczenie nagród i podziękowań dla drużyn i wszystkich osób zaangżowa-

ŻYJ ZDROWO I AKTYWNIE JAK „RADOŚNI” Z ŚDS KALISKA
nych w realizację występu. Natomiast finałowym punktem naszego festynu był pełen energii
i dobrej muzyki występ zespołu Cristo Dance.
Podczas festynu wszyscy uczestnicy mogli
skorzystać ze zdrowego poczęstunku, były stoiska z lemoniadą, z warzywami, z owocami oraz z
owocowo-warzywnymi koktajlami, przy których pomagali wolontariusze z ZSP w Kaliskach, a także pyszna zupa jarzynowa. Można
było też skorzystać z usług Studio Figura, gdzie
na stoisku Pani wszystkich chętnym osobom
przeprowadzała analizę składu ciała, a także
porozmawiać z ATOMEM, panem Adamem.

Dziękujemy też wszystkim, którzy pomogli
nam w przygotowaniu tego spotkania. Za możliwość realizacji projektu dziękujemy władzom
Urzędu Gminy Kaliska. Za okazaną pomoc i
dobrą współpracę dziękujemy dyrekcji Zespołu
Szkół Publicznych w Kaliskach oraz dyrekcji
Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach.
Dziękujemy też wszystkim uczniom ze Szkolnego Koła Wolontariatu za aktywny udział w
naszej imprezie.
Podziękowania należą się firmom i osobom,
które zechciały nas wspomóc w różnoraki sposób, a są to: Piekarnia Cukiernia KROPEK
Centrum Ogrodnicze FRANK-RAJ
Sklep „NIUSKA” Hanna Zielińska
AQ Wirning Systems STG, Studio Figura
Producent mebli ADAM-POL
Producent okien i drzwi firma OLA Kaliska
Centrum Rehabilitacyjno-Lecznicze
MEDPHARMA
Akomex - Producent Opakowań
Apteka CENTRUM Joanna Andrearczyk-Frost
Kamcar Materiały budowlane Kamysz Marcin
"Ania" Sklep Spożywczo-Przemysłowy Anna
Ługowska, Drogeria Mering.

W naszym ośrodku odbyły się niecodzienne
zajęcia. Poprowadziła je Pani Zdzisława
Gulgowska, lokalna mistrzyni haftu. Podczas
zajęć poznaliśmy różnego rodzaju szkoły hafciarskie i różnice między nimi oraz wzory kociewskie. Pani Zdzisława opowiadała też o swojej pracy i pasji do haftu, jak mówiła - nie umie
bez tego żyć. Podczas zajęć uczestnicy mogli też
spróbować jak haftuje się na krośnie, a także
pytali o interesujące ich rzeczy. Dziękujemy
Pani Zdzisławie i Gminny Ośrodek Kultury w
Kaliskach za bardzo ciekawe spotkanie.

Materiały ŚDS Kaliska
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SUKCESY UCZNIÓW Z ZSP KALISKA
Od kwietnia 2019 roku na terenie szkoły odbywają się zajęcia gry w boule prowadzone przez
p. Marcina Koprowskiego. Fachowo ta gra nazywa się Petanqua. Na zajęcia uczęszczają między innymi uczennice: Kinga Kaczorowska,
Roksana Haftka i Bernadeta Osiak, które w
czerwcu wstąpiły to klubu Petanque Kaliska.
Poza zajęciami w szkole biorą udział dwa razy w
tygodniu w godzinach popołudniowych w treningach pod okiem p. Jana Neugebauera.

W pierwszych zawodach wzięły udział 1 czerwca 2019 r. – II Grand Prix Juniorów w Subkowy.
W dubletach – Kinga i Roksana zdobyły pierwszą statuetkę zajmując V miejsce, co wywołało
duże zaskoczenie wśród zawodników i organizatorów. To osiągnięcie zagrzało dziewczyny do
walki i mimo wakacji systematycznie trenowały
i jeździły na zawody.
Wszystkie te rozgrywki ubogacają dziewczyny
w nowe doświadczenia i dają im pierwsze punkty w rankingu zawodników klubowych, który
można śledzić na stronie: Petanque.pl.
Dziewczęta brały udział w:
Indywidualne Mistrzostwa Polski Kobiet –
Kaliska (single), Lato na Kociewiu – Turniej o
Puchar Wójta Gminy Kaliska - Kaliska
(dublety), Mistrzostwa Polski Juniorów –
Chojnice (triplety), Festiwal w Arboretum –
Wirty (triplety i dublety), Puchar Bydgoskiego
Klubu Petanque – Bydgoszcz (dublety).
W sobotę (21 września) Kinga i Roksana
zagrały na kolejnym turnieju o Puchar Starosty
powiatu Tczewskiego pod Patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego–Subkowy.
Tu dziewczyny zajęły II miejsce wśród
Juniorów. Gratulujemy i życzymy sukcesów.
Materiały ZSP Kaliska
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W dniu 27 września 2019 r. w Zespole Szkół
Rolniczych w Bolesławowie odbył się coroczny
Sejmik Ekologiczny. W tym roku hasłem przewodnim był motyw pn. ,,Koń w historii Polski i
Polaków’’. Naszą szkołę reprezentowały
uczennice klas VII - Julia Symonowicz, Amelia
Węsierska oraz Kinga Kaczorowska.

Przedstawiliśmy prezentację multimedialną
pod tytułem ,,Koń jako bohater scen batalistycznych w malarstwie polskim’’. Amelia wyrecytowała wiersz Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej pt. ,,My konie’’ a także zaśpiewała pieśń o
,,Żołnierzu miłym’’. Mieliśmy przygotowaną
makietę sceny batalistycznej pod wodzą marszałka Józefa Piłsudskiego, przedstawiliśmy
również prace plastyczne uczniów z klas V-VIII
dotyczące bitwy w malarstwie polskim.
Stworzyliśmy także kącik literacki oraz kącik
zabaw związany z wybranym przez nas tematem
sejmiku. Po zakończonej prezentacji wszystkich szkół udało nam się zdobyć I miejsce.

Materiały ZSP Kaliska

NARODOWE CZYTANIE
9.09.2019r w Sali widowiskowej GOK-u odbyło się 8 narodowe czytanie. Para prezydencka
wybrała opowiadania i nowele ośmiu autorów,
urodzonych w przeciągu 101 lat, piszących w 4
epokach literackich… Pisarzy, z których każdy
pisał po polsku, gdy Polska „nie istniała”, a tylko
trzech pod koniec życia ujrzało ojczyznę niepodległą.

Każde słowo, które usłyszeliśmy, w czasie kiedy było pisane mogło zostać ukarane grzywną,
więzieniem a nawet śmiercią. A mimo to, pisali.
Nie dla siebie, nie dla pieniędzy, nie dla sławy,
ale dla nas. Zarówno uczniowie Zespołu Szkół
Publicznych w Kaliskach, jak i podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy ze skupieniem słuchali czytanych nowel, a sami czytający
spisali się wspaniale. Wszystkim uczestnikom
serdecznie dziękujemy. Dobrze wiedzieć, że tyle
jest wśród nas patriotów!

SPOTKANIE AUTORSKIE
Z ŁUKASZEM WIERZBICKIM
W dniu 18.09.2019 r. w Gminnym Ośrodku
Kultury odbyło się spotkanie autorskie z Panem
Łukaszem Wierzbickim, podróżnikiem i autorem opowiadań dla dzieci i młodzieży.
Na początku spotkania Pani Anna Bojar z
Gminnej Biblioteki Publicznej przywitała naszego gościa, Panią dyrektor Mirosławę Borucką, oraz uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół
Publicznych w Kaliskach, którzy dość licznym
składem przybyli na to spotkanie.

Pan Łukasz w humorystyczny sposób przywitał
zebraną młodzież i opowiedział o swojej pasji i
zamiłowaniu do pisania. Swoją historię zaczął,
opowiadając książkę pt. „Afryka Kazika"-książkę dla dzieci opartą na autentycznych wydarzeniach z podróży Kazimierza Nowaka do Afryki.
Po napisaniu tej książki sam autor postanowił
wybrać się w podróż do Afryki śladami bohatera
powieści. Kolejna książka, którą przedstawił
Pan Wierzbicki to „Dziadek i niedźwiadek". To
prawdziwa historia niedźwiedzia Wojtka, który
brał udział w bitwie pod Monte Casino.
Pan Łukasz Wierzbicki opowiedział również o
książce pt.: „Ocean to pikuś" - opowieść o Aleksandrze Doba, pełnego optymizmu człowieka,
który przepłynął kajakiem Ocean Atlantycki aż
trzy razy.
Zainteresowanie uczniów opowieścią było
ogromne. Młodzież bardzo chętnie włączała się
do rozmowy z autorem książek. Pan Łukasz zachęcał dzieci do realizowania swoich marzeń,
tak jak zrobił to on sam.
Na koniec Pani dyrektor podziękowała Panu
Łukaszowi za ciekawe spotkanie oraz uczniom
za udział w nim. Spotkanie dofinansowano ze
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji
Kultury.
Materiały GOK Kaliska
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BOGACTWO WARSZTATÓW W DOMU KULTURY W KALISKACH
5 września br. odbyły się pierwsze warsztaty
ceramiczne w ramach umowy partnerskiej do
projektu pt. „Zakup agregatu prądotwórczego i
wyposażenia pracowni ceramiki”. Warsztaty
przeprowadziło Stowarzyszenie Kaliskie
Pegazy. Na pierwszych zajęciach panie wykonały patery ozdobne.

Szramka i p. Angelice Krampichowskiej za pomoc w przygotowaniu warsztatów i ich przeprowadzenie oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury
w Kaliskach za merytoryczne wsparcie podczas
realizacji projektu oraz wypożyczenie dodatkowych materiałów.

Dnia 6 sierpnia odbyły się ostatnie warsztaty
artystyczne pt. „Kociewie na tkaninie malowane” realizowane w ramach projektu „Inicjatywy
Lokalne w Gminie Kaliska 2019” dla młodzieży
i dorosłych z sołectwa Studzienice.
Dzięki projektowi mieszkańcy mieli możliwość
uczestnictwa w pięciu spotkaniach warsztatowych. Pierwsze trzy poprowadziła doświadczona instruktorka p. Danuta Szramka, a dwa dodatkowe wolontariuszka p. Angelika Krampichowska. Zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, ponieważ w każdym z nich uczestniczyło ok. 20 osób. Na pierwszym spotkaniu
uczestnicy zapoznali się z elementami twórczości ludowej Kociewia. Następnie przy pomocy
przygotowanych przez instruktora szablonów,
bądź własnych pomysłów wykonali zdobienia
na bawełnianych torbach. Na drugich warsztatach powstały przepiękne poszewki na jaśki. Na
trzecich zajęciach zostały wykonane zdobienia
na ręczniczkach kuchennych. Podczas dodatkowych spotkań z wolontariuszką malowano na
przyniesionych przez siebie bawełnianych koszulkach. W ramach projektu na warsztaty zakupiono niezbędne materiały: farby i pisaki do malowania na tkaninie, pędzelki, torby bawełniane,
poszewki oraz ręczniczki kuchenne. Dzięki
realizacji projektu zarówno młodzież jak i osoby
dorosłe z sołectwa miały możliwość aktywnego
spędzenia czasu w przemiłej i rodzinnej atmo14 sferze. Serdeczne dziękujemy p. Danucie

6 września 2019 r. w świetlicy wiejskiej w Studzienicach odbyły się kolejne Warsztaty Kuchni
Kociewskiej. W spotkaniu wzięło udział 11
osób. Panie przygotowały kotlety schabowe z
pieczarkami, potrawkę z kurczaka z papryką,
marchewką i ryżem, a na deser pyszny tort z
kremem i owocami. Warsztaty przeminęły w
bardzo miłej atmosferze, wszystkim bardzo
smakowało.

6 i 13 września 2019 r. w świetlicy wiejskiej w
Iwicznie odbyły się kolejne spotkanie w ramach
projektu pn. ,,Haft i jego mistrz tradycji Zdzisława Gulgowska'' ,,Kultura ludowa i tradycyjna''. Warsztaty dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

BOGACTWO WARSZTATÓW W DOMU KULTURY W KALISKACH
poznaliśmy nowe techniki oraz stworzyliśmy
kubki, talerzyki, miseczki, oraz ozdobne kurki,
które po wypaleniu staną się grzechotką, pracowaliśmy pod okiem pani prowadzącej – Weroniki Wróbel. Wszystkie wyroby będą wypalone
u nas w piecu, a następnie po szkliwione.

12 września br. odbyły się drugie warsztaty
ceramiczne w ramach umowy partnerskiej do
projektu pt. Zakup agregatu prądotwórczego i
wyposażenia pracowni ceramiki. Na drugich
zajęciach uczestnicy wykonali kubki ozdobne.
24 września 2019 r. odbyły się pierwsze warsztaty malarskie pn. „Krajobraz Kociewia”. Na
zajęciach powstają piękne krajobrazy.

13 i 17 września 2019 r. odbyły się warsztaty
twórcze – bajka o Izydorze Gulgowskim.
Pierwsze spotkanie odbyło się w świetlicy wiejskiej w Iwicznie, drugie w Gminnym Ośrodku
Kultury. Już niebawem będzie można zobaczyć
efekty naszej pracy.

16 i 17 września 2019 r. odbyły się warsztaty
ceramiczne w naszej pracowni w GOK-u, pn.
Ceramika Użytkowa i Dekoracyjna do projektu
„Z KOCIEWIA I KASZUB”. Na zajęciach

W dniu 25 września odbyło się spotkanie organizacyjne dotyczące zapisów do CHÓRU MIESZANEGO, który poprowadzi dyrygent chóralny pani Daniela Ebertowska-Rola. Bardzo dziękujemy wszystkim chętnym za przyjęcie zaproszenia i tak liczne przybycie. Próby całego składu chóru będą odbywały się w każdą środę o
godz. 18.00 w Domu Strażaka.

Materiały GOK Kaliska
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JUBILEUSZE

Jubilatka
Wanda Bruniecka
91 lat

Jubilat
Konstanty Lipski
91 lat

50 Rocznica Ślubu
Elżbiety i Jerzego
Pasterskich

Z KALENDARZA WÓJTA...
*02.09.2019 - Kaliska/Piece - Udział w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego w Zespole
Szkół Publicznych,
*04.09.2019 - Kaliska - Spotkanie z sołtysami,
*05.09.2019 - Kaliska - Spotkanie z posłem Andrzejem Kobylarzem w sprawie organizacji
leczenia stomatologicznego uczniów,
*06.09.2019 - Skarszewy - Podpisanie umowy z V-ce marszałkiem Województwa Pomorskiego
Ryszardem Świlskim w sprawie wsparcia finansowego OSP Kaliska,
*08.09.2019 - Kaliska - Udział w festynie rodzinnym zorganizowanym przez KSWS „Victoria”,
*10.09.2019 - Kaliska - Wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy Kaliska Zbigniewem
Szarafinem przedstawienie realizowanych inwestycji Panu Henrykowi Balcerzakowi,
*11.09.2019 - Kaliska - Spotkanie robocze z kierownikami jednostek podległych,
*12.09.2019 - Kaliska - Udział w festynie w ramach grantu dla Stowarzyszenia Inicjatyw
Lokalnych pt.”W zdrowym ciele, zdrowy duch”,
*14.09.2019 - Kaliska/Czarne - Udział w jubileuszu złotych godów Państwa Elżbiety i Jerzego
Pasterskich,
*16.09.2019 - Piece - Udział w jubileuszu 91-szych urodzin Pani Wandy Brunieckiej,
*17.09.2019 - Kaliska - Udział w Radzie Gospodarczej,
*17.09.2019 - Kaliska - Udział w podpisaniu umowy na zakup nowej karetki dla Pogotowia
Ratunkowego w Kaliskach.
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,

