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ZDROWYCH, RADOSNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

Świąt prawdziwie świątecznych,
ciepłych w sercu, zimowych na zewnątrz,
jaśniejących pierwszą gwiazdką.
Niech z nut świątecznych zapachów
powstanie najpiękniejsza kolęda
i czarem swej melodii spełni
Wasze marzenia.
W nadchodzącym Nowym Roku
zdrowia, szczęścia i miłości.
życzą

Sławomir Janicki
Wójt Gminy Kaliska

Zbigniew Szarafin
Przewodniczący Rady Gminy Kaliska

BUDOWA PUNKTU
SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI
ODPADÓW KOMUNALNYCH
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw.PSZOK) powstaje na działce przylegającej do gminnej oczyszczalni ścieków od
strony tartaku. Łączna wartość inwestycji wynosi ponad 2 mln zł, a w ramach dofinansowania
otrzymano 1,7 mln zł.
Za roboty ogólno-budowlane odpowiedzialna
jest firma: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
"Zojax" s.c Jan i Zofia Wildman ze Zblewa.
Termin realizacji zadania to koniec grudnia 2019
roku.
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Zastępca Wójta Łukasz Kruszyński

KOLEJNA INWESTYCJA
NA CMENTARZU
Od kilku lat trwają prace związane z poprawą
funkcjonalności naszego komunalnego cmentarza. Systematyczne inwestowanie powoduje, że
co roku powstają nowe praktyczne zmiany na
tym obiekcie. Tym razem jest to główna alejka kolejny etap utwardzenia.

Zastępca Wójta Łukasz Kruszyński
Fotografia z powietrza - WHITEDRON

UTWORZENIE FILII ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
W dniu 19 listopada 2019 roku Wójt Gminy
podpisał umowę na remont pomieszczeń realizowany w ramach zadania „Utworzenie filii
Środowiskowego Domu Samopomocy typu A,
B i C z siedzibą w budynku Świetlicy Wiejskiej
w Cieciorce” z Wykonawcą - firmą „PERMUR”
z siedzibą przy ul. Leśnej 1, 83– 250 Skarszewy.
Kwota umowna na to zadanie wynosi
194.950,20 zł.
Zakres prac
remontowych
obejmować
b ę d z i e
w y m i a n ę
wewnętrznych
i z o l a c j i
mineralnych,
s u f i t ó w
podwieszonych
z wymianą
warstwy ocieplenia nad sufitem, zabudowy z
płyt G-K, prace malarskie, wymianę warstw nawierzchniowych podłóg, remont podjazdów dla
niepełnosprawnych przed budynkiem, remont
schodów i murków oporowych, wymianę kotła
C.O. wraz z wymianą części instalacji, jak
również montaż ściany przesuwnej.
W dniu 19 listopada 2019 roku podpisano także
umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego
nad wyżej wymienionym zadaniem z firmą
Usługi Budowlane „ROSBUD” mgr inż.
Tomasz Rosłan z siedzibą Wielkie Lniska 9,
86 – 300 Grudziądz na kwotę 5.289,00 zł.
Na realizację zadania gmina Kaliska otrzymała
dotację celową z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 190.000 zł.
Obecnie trwają prace remontowe budynku
świetlicy w Cieciorce.

Kolejnym krokiem będzie pozyskanie dofinansowania na wyposażenie dla tego obiektu. W
budynku będzie utworzona filia Środowiskowego Domu Samopomocy z Kalisk.
Kierownik ŚDS Kaliska
Iwona Ciemińska

SPOTKANIE U STAROSTY
Dnia 15 listopada br. przedstawiciele mieszkańców miejscowości Piece spotkali się ze Starostą
Powiatu Starogardzkiego P. Kazimierzem Chyłą
i Naczelnikiem Wydziału Ochrony Środowiska i
Rolnictwa P. Jerzym Komorowskim.
Celem spotkania było ograniczenie oddziaływania hałasu na nasze zdrowie i drgań na budynki, spowodowane nadmierną prędkością samochodów na drodze krajowej DK-22. Wiąże się to
też z zapewnieniem bezpieczeństwa pieszych na
przejściach oraz pojazdów zjeżdżających i włączających się do ruchu.

Otrzymaliśmy zapewnienie od Pana Starosty
Kazimierza Chyły, że wesprze nas w sprawie instalacji fotoradaru w Piecach. Zapewni to nam
zmniejszenie uciążliwości doznawanych od ruchu pojazdów samochodowych na DK-22 w
sferze zdrowia, jak i sferze materialnej tj. uszkodzeń budynków.
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UZBROJENIA DZIAŁEK
W BARTLU WIELKIM
W Bartlu Wielkim w listopadzie trwały prace
budowy linii zasilającej w energię elektryczną
działki gminne.
Tych, którzy zakupili działki gminne w Bartlu
Wielkim informujemy, że wkrótce działki będą
uzbrojone w przyłącza elektryczne. Kolejna
dobra informacja, że sieć wodociągowa w tym
miejscu zostanie rozbudowana o drogi wewnętrzne. To wszystko zostanie wykonane jeszcze w
tym roku.

NOWE OŚWIETLENIE
Kolejna inwestycja w poprawę bezpieczeństwa.
W listopadzie powstało doświetlenie przejścia
przy sklepie Dino w Kaliskach.
Zadanie zostało zrealizowane wspólnie z Powiatowym Zarządem Dróg w Starogardzie Gd.

Również w miejscowości Strych powstały
kolejne lampy. Dokładnie powstało sześć
nowych punktów oświetleniowych. To kolejny
drugi etap wykonania oświetlenia dla tej
miejscowości.

Sławomir
Janicki
Wójt
Gminy
Kaliska
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Justyna
Tomana
Kierownik
Referatu
Rozwoju

PODZIĘKOWANIE DLA KALISKICH PARAFIAN
Komitet Społeczny parafii Kaliska informuje,
że zakończyło się zbieranie wolnych datków
pieniężnych na: „Budowę nowego budynku
gospodarczego” za kościołem.
Zebranie komitetu miało miejsce w sali konferencyjnej naszego Urzędu Gminy, w dniu 21
listopada br.
W tym spotkaniu brali udział Wolontariusze z
przewodniczącym na czele, Szanowny Pan Wójt
Gminy Kaliska i ja, ksiądz proboszcz.
Nastąpiło oficjalne podsumowanie zbiórki, a
każdy z wolontariuszy otrzymał indywidualne
podziękowania. Dobrowolne ofiary trafiły również do mnie, księdza proboszcza, w kopertach i
osobiście do moich rąk.

tamten budynek zamienił się w stan nieistnienia
– wyrażam – wszystkim osobom, które tego
dokonały – z głębi mojego proboszczowskiego
serca wielką wdzięczność. Ks.Józef Słupski
Proboszcz Parafii Kaliska

ZBRODNIA POMORSKA
- SZPĘGAWSK 1939

Suma wszystkich zebranych ofiar – na ten czas –
wyniosła: 26.000 zł.
Budowa budynku jest zakończona w kontekście
faktu dokonanego. W sensie finansowym temat
jest otwarty.
Koszt całej budowy został wyceniony na sumę
42.000 zł. Zebrana kwota 26.000 zł została już
wpłacona. Do zapłacenia pozostaje nam
16.000zł.
Wszystkim zaangażowanym w budowę nowego budynku gospodarczego na różnych etapach,
w konkretnej materii i w formie usług zawodowych i prywatnych: samego budowania, pokrycia dachu, złożonych ofiar, zbierania datków
przez wolontariuszy, za każdy rodzaj pomocy i
wsparcia wyrażam przeogromne, przebogate i
przepiękne podziękowania.
Brakującą sumę 16.000 zł zbierać będziemy w
ramach miesięcznej kolekty budowlanej.
Gdyby jednak ktoś miał swoją prywatną intencję
pomocy finansowej – czekamy na pozytywną
odpowiedź.
Za rozbiórkę tzw. starej szopy i wszystkie inne
prace związane z tą akcją, dzięki którym

Dnia 9 i 23 listopada br. odbyła się projekcja
filmu z serii Zbrodnia Pomorska 1939 SZPĘGAWSK 1939. Film realizowany przez Unisławskie Towarzystwo Historyczne, wspólnie z
Instytutem Pamięci Narodowej.
Jest on poświęcony zbrodni na ludności cywilnej dokonanej przez Niemców w Lesie Szpęgawskim w pierwszych miesiącach II Wojny Światowej. Z imienia i nazwiska znanych jest 2377
ofiar, a całkowitą liczbę szacuje się na ok. 5-7
tys.
Bardzo dziękujemy wszystkim za tak liczne
przybycie i obejrzenie tego filmu. Dziękujemy
Unisławskiemu Towarzystwu Historycznemu
za udostępnienie nam materiału filmowego.

Materiały GOK Kaliska
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NAJWIĘKSZA INWESTYCJA GMINY KALISKA
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cieciorka, Dąbrowa, Iwiczno wraz z
rozbudową oczyszczalni ścieków w Kaliskach”
– oto największa inwestycja w historii gminy
Kaliska.

W dniu 27 listopada br. odbyło się uroczyste
podsumowanie tej inwestycji. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 13:00 symbolicznym
przecięciem wstęgi na terenie oczyszczalni ścieków. O godzinie 14:00 w Gminnym Ośrodku
Kultury w Kaliskach zaprezentowano założenia
projektu oraz wręczono podziękowania wszystkim osobom, firmom i instytucjom, dzięki którym inwestycja została zrealizowana. W części
artystycznej wystąpili: przedszkolny zespół
„Mali Kociewiacy”, Elżbieta Pasterska, która
wygłosiła dowcipną gadkę kociewską oraz
Kamil Pękala – baryton.

Projekt zrealizowany został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 11.Środowisko, Działania 11.03. Gospodarka wodno-ściekowa, współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Ogólna wartość wydatków wynosi 22,4 mln zł,
wartość dofinansowania to 10,1 mln zł. Zakres
projektu obejmował rozbudowę i modernizację
istniejącej oczyszczalni ścieków, budowę
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sieci kanalizacyjnej o długości blisko 17 km, a
także przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowościach: Cieciorka, Iwiczno,
Dąbrowa oraz na ul. Osiedlowej we Franku.

Proces technologiczny zmodernizowanej oczyszczalni ścieków zasilany jest energią wytworzoną przez instalację fotowoltaiczną, wykonaną w ramach projektu. Wybudowano nowy ciąg
biologicznego oczyszczania ścieków, obiekty
socjalno-magazynowe i garażowe, a także zamontowano instalację systemu monitorującego i
nadzorującego pracę oczyszczalni.
Projekt całościowo rozwiązuje problem oczyszczania ścieków na obszarze aglomeracji Kaliska. Dzięki aktualnej inwestycji oraz projektom
zrealizowanym wcześniej, teren gminy Kaliska
został skanalizowany w 96 procentach.

NAJWIĘKSZA INWESTYCJA GMINY KALISKA
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NAJWIĘKSZA INWESTYCJA GMINY KALISKA

KONKURS PLASTYCZNY
„EKO - WODA
W GMINIE KALISKA”
W związku o otwarciem nowej oczyszczalni
ścieków w Gminie Kaliska oraz promowaniem
świadomości ekologicznej mieszkańców naszej
gminy zorganizowano konkurs plastyczny dla
uczniów klas IV-VIII Publicznej Szkoły Podstawowej w Kaliskach pt: „Eko –woda w Gminie
Kaliska”.
Konkurs cieszył się dużą popularności, gdyż aż
21 uczniów dostarczyło prace w wyznaczonym
przez organizatorów terminie.
Dnia 25.11.2019 roku jury wybrało najciekawsze prace, zgodne z tematyką konkursu oraz
przyznało miejsca:
I miejsce – Julia Sosik uczennica klasy VIIIb
II miejsce – Anna Koprowska uczennica klasy
VIIIb
III miejsce – Marcelina Staniszewska uczennica klasy Vb
III miejsce - Antoni Krużycki uczeń klasy Vc

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom
konkursu oraz składamy serdeczne gratulacje
dla zwycięzców.

8

NAJWIĘKSZA INWESTYCJA GMINY KALISKA

Na okoliczność uroczystego zakończenia projektu: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej dla
miejscowości Cieciorka, Dąbrowa, Iwiczno
wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Kaliskach" napisałam wiersz w gwarze kociewskiej.
Poczytajcie: Kaliska - moja mała Ojczyzna
Je znówki o Polakach tak na śwecie głośno
Czasym licho, czasym dobrze, jaż syrca rosno.
He! Ojczyzna! Ja Kociewiak, ja po polsku umna.
Ojczyzna! Ja to wszytko czuja, ja rozumna!
Toć przecia, wkoło ciangam same lasy, Bory
Tucholskie! Tak wielge, pachnónce, pełne krasy.
O wielgygo pożycia nudach i zmartwianiach
Nie banda wóm powiadać, dosyć zjadowiania.
Jak ryno łeb podniesiesz, ileż to widoków
Miejsca psiankne i ciche, blisko do trzech
kroków.
Na brzegu lasów tych sobie przykucnyła
Wioska, co Kaliskami wiara okrzyknyła,
Bo wszańdzie steli jano pluty pod nogami,
Gdzieogdzie wybrukowana kocimi łbami.
Tartak stanył,co go wnet garbuźnio nazweli,
W nowych chałupach, na zydlóngach zamieszkeli.
Belweder sia panoszy w środźku okazały
Nie ugnół sia bez lata, choc usz niy wspaniały.
Wkoło ziamnia je licha i sam tu psiachunder
Co tu wsiać, co posadzić? niech świśnie to
dunder!
Lasaki sómy, zawdy redzić so umnielim
I z drugim sómsiadym chlebym sia tysz
podzielić.
Nie zabaczylim, bulwy lepsi w piasku rosno,
Po kozim mlyku chwadzi małe gzuby posnó .
Czasym przyszło, że wszytko poszło w insza
stróna,
Ale Kociewiak i ta bolónczka pokóna.
I wejta- chto to był ciekaw lepszygo śwata,
Po dziś dnia jadzie bano, samolotym lata.

Tak rychtycznie na ucho jak tu wszyści sóma:
Wszańdzie dobrze, ale jezdaj najlepsi dóma.
Nó i nareście wolność do nas przypyrgała,
Nie dyrowało dugo, wioska sia zmniyniała.
Patrzta, wejta - co to wszytko idzie wystworzyć
Chdzie chałupa postawjić, chdzie flizy położyć
W tym całkim rozwerku tysz szczaście nas
dognało,
Gmina dobrze rzóńdziyła, od Unii didki dało.
Było wiela górzu w kaliskowym narodzie,
Co tera wystwarzómy, inszych w łoczy bodzie.
Ni klampa, ni blyrwa nie pasie sie na łónce,
Błyska sia jano farma, co sztróm daje słóńce.
Ciepło zez tego tysz zawdy mómy w chałupsie
Nie musim usz przy psiecu gnieździć sie na
kupie
O szarku, kedy ciamno o fónclu nie siedzisz
Czy woda stoji w kuble, tysz nie musisz bjydzić.
Samko tu szumni i prosto lejci zez rury,
Możesz sia ciangam kómpać, prać, myć swoje
szury.
Zamklim ostatny wychódek i jezdaj ładnie
Czasym inakszy sławojko zwany paradnie.
Przy każdy chałupsie chłopy kopeli szambo,
Tera nowa oczyszczalnia mómy cało gambo.
Na padółku, gdzie zjeżdżeli na sankach gzuby,
Możesz kikrować jake tam dziejó się cudy!
Jedan człowiek przy kómputerze sia mozoli
A ta maszyneria durcham czyścić wydoli
Może tysz przyńść na śwat eszcze gzubów i
tysiónc,
Zawdy da se rada - wójt może tu wóm przysiónc!
Chocasz je usz nas wiancy jak psiańć tysiancy,
Ni ma takygo, co by nie chciał eszcze wiancy!
Mówia wóm jezdaj to kunsztyk nad kunsztyki
Kómputery, reaktory, monitoringi!
Nie wiada, chdzie masz posłać swoje ślypska
przodzi.
Data wiara, że jano trza gamba roztworzyć
I w pamniańci zaszperować roboty takowe,
Kto rozum brukował i miśli mniał zdrowe.
Jezdóm taki dby, żeśta całkam mnie pojani
Patrzta na śwat zawdy kochanymi oczami!
Podle kociołków i lasów nasza mała Ojczizna
Jaka psiankna, jaka nowa- niech każdy to
przyzna!
Z najpiękniejszymi podziękowaniami dla Gminy za zaproszenie Zarządu Kaliskiego Stowarzyszenia Seniorów na Galę Projektu!
Prezes Stowarzyszenia Elżbieta Pasterska
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ŚWIĘTO SENIORÓW
5 października, ok. godziny 14-ej. Pogodna,
słoneczna, ale nieco chłodna jesienna sobota.
Zmierzam do Gminnego Ośrodka Kultury w
Kaliskach. Na ulicach spokój, minęła pora targowa, więc tylko z rzadka spotykam przechodniów, czasami przejeżdża jakiś samochód.
Wchodzę do budynku, rozbieram się w szatni,
kieruję się na salę. W środku prawie wszystkie
miejsca zajęte przez koleżanki i kolegów, którzy
przybyli na uroczystość Święta Seniora. Jest też
już bez mała cały Zarząd. Powoli schodzą się
zaproszeni goście. Robi się coraz szumniej i
gwarniej. Także w kuchni praca idzie pełną parą.
Pani Iwonka z córką i Andrzejem czuwają, żeby
podać na czas kawę i herbatę.

Sala specjalnie przygotowana do uroczystości.
Zadbał o to Zarząd wraz z wolontariuszami:
Danusią, Grażynką i Edwinem. Od rana nakrywali stoły, ustawiali ciasta, owoce, dekorowali
wrzosami i świecami, dbając o jednolity i estetyczny wystrój.
Na scenie widzę rozstawioną aparaturę dyskotekową. Tego dnia będzie nam towarzyszył muzycznie didżej p. Jarosław Pliszka.

Kilka minut po 14-ej, gdy zjawiają się wszyscy,
którzy mają ochotę świętować, głos zabiera
Prezes Stowarzyszenia Elżbieta Pasterska. Wita
serdecznie przybyłych gości i członków naszej
wspólnoty. Następnie przedstawia merytoryczne sprawozdanie z działalności Zarządu za
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okres minionych od stycznia miesięcy. Po niej
sprawozdanie finansowe odczytuje Skarbnik
Lucyna Kawecka. Ja w tym czasie fotografuję
przebieg imprezy.
W dokumentowaniu spotkania towarzyszy mi
wyjątkowo p. Przemysław Janicki, który kamerą
nagrywa całość.
Po tych formalnościach nadchodzi czas przeznaczony dla Gości. Jako pierwsi życzenia składają Wójt Gminy p. Sławomir Janicki i Przewodniczący Rady Gminy, p. Zbigniew Szarafin.
Słyszymy wiele ciepłych słów pod adresem
Zarządu i wszystkich zgromadzonych. Pada też
obietnica dodatkowych funduszy na działalność
KSS w roku przyszłym. Ta deklaracja spotyka
się z powszechnym aplauzem sali.
Zarząd już myśli, jak te dodatkowe pieniądze
spożytkować. Z równie serdecznymi życzeniami zwracają się do zebranych pozostali goście:
Kier. ŚDS p. Iwona Ciemińska, Kier. GOPS-u
p. Monika Szmaglińska, Radny Powiatowy p...
Leszek Burczyk, Dyr. ZSP p. Adam Lewandowski oraz Sołtys Kalisk p. Kazimierz Głodek.
Życzeniom towarzyszą upominki i piękne
bukiety kwiatów.
Część oficjalną kończy wręczenie specjalnych
upominków przygotowanych przez Zarząd dla
naszych Super Seniorów, czyli osób w wieku 80
lat i powyżej.

I w tym momencie zaczyna grać muzyka, a na
stoły „wjeżdża” zupa gulaszowa (oprawa cateringowa p. Martyny Cieplińskiej). Zadowoleni i
posileni ruszamy w tany. Nikt się nie oszczędza i
wkrótce „cała sala tańczy”. Bawimy się świetnie, godziny mijają niepostrzeżenie. Co jakiś
czas opuszczają nas ci, którzy czują się zmęczeni, a do końca, jak zwykle, pozostają najwytrwalsi miłośnicy zabawy. Płonka Barbara
Wiceprezes Kaliskiego
Stowarzyszenia Seniorów

KOLEJNE WARSZTATY HAFTU I RĘKODZIEŁA
Dnia 8 listopada w świetlicy wiejskiej w Iwicznie odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu pn. ,,Haft i jego mistrz tradycji Zdzisława
Gulgowska'' ,,Kultura ludowa i tradycyjna''.
Prace haftu wykonywane według wzorów Marii
Wespa (Wespowa) z Morzeszczyna oraz Małgorzaty Garysz (Garyszkowa).

Dnia 27.11.2019r w świetlicy wiejskiej w Studzienicach odbyło się pierwsze spotkanie w
ramach Warsztatów Bożonarodzeniowych.
Uczestnicy przygotowali szkielet choinki z brystolu, a następnie owijali go nitką i usztywniali
klejem. Następnie będziemy ozdabiać nasze
kordonkowe ozdoby. Frekwencja jak zwykle
dopisała.

Organizatorem warsztatów jest Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach. Dofinansowano ze
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji
Kultury.
W efekcie realizacji zadania wzrasta też świadomość tożsamości kulturowej uczestników
zadania, jak i beneficjentów pośrednich.
Przekazanie wiedzy i umiejętności hafciarskich,
osobom zaangażowanym w życie społeczne
regionu, daje nam gwarancję dalszego procesu
naturalnej ich transmisji w regionie kociewskim.

Materiały GOK Kaliska
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ZADUSZKI POETYCKIE
Świat między wierszami największy ukrył skarb
Wiesz w to miejsce czasami Odchodzi któryś z
nas (...) teatralnie, poetycko i muzycznie
uświetniliśmy Dzień Zaduszny.

Koncert podsumował dwumiesięczne zajęcia w
ramach działania: Organizacja koncertu zaduszkowego, do projektu Inicjatywy Lokalne w
Gminie Kaliska 2019. Podczas koncertu śpiewano utwory znanych polskich artystów mi. in.
M. Rodowicz i E. Gepert oraz deklamowano
wiersze o tematyce zadusznej Pani Ewy Szostek.
Sama autorka wierszy zaszczyciła nas swoją
obecnością na koncercie. Etiudę teatralną pt.:
"Dolina suchych kości" przedstawiła grupa
teatralna z ŚDS Kaliska. To był bardzo piękny,
wprowadzający nas w czas zadumy, godny obejrzenia wieczór.

Podsumowując już od 4 lat wspólnie ze ŚDS
Kaliska organizujemy właśnie w tym czasie
koncerty zaduszkowe. Są to za każdym razem
inne w swoim rodzaju wydarzenia, które warto
obejrzeć. Zapraszamy wszystkich znowu za rok.
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WYRÓŻNIENIE RECYTATORSKIE
Dnia 30 października br. w Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gd. odbył się XIV
Regionalny Konkurs Recytatorski Utworów
Karola Wojtyły, którego uczestnikami byli
uczniowie szkół podstawowych i średnich
powiatu starogardzkiego oraz tczewskiego.

Naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice
klasy VII c, laureatki konkursu szkolnego:
Kinga Kaczorowska oraz Sandra Paulitz. Obie
recytatorki bardzo ładnie się zaprezentowały, a
Sandrze udało się uzyskać wyróżnienie jury,
czego serdecznie jej gratulujemy.
Obu dziewczętom serdecznie dziękujemy za
pracę włożoną w przygotowanie się do konkursu
oraz godne reprezentowanie naszej szkoły.

Joanna Sykutera

ZUCHOWA NOC W PIECACH
Weekend (16-17.10.2019) spędziliśmy z
Zuchami na wspólnej nauce i zabawie.
Gościliśmy w Piecach na „Noce Zuchowej”,
której przyświecało Pierwsze Prawo Zucha:
„Zuch kocha Boga i Polskę”. Wspominaliśmy
Święto Niepodległości oraz historie ZHP z czasów II Wojny Światowej. Nauczyliśmy się „wiekowych” gier , zabaw i piosenek. „ Śpiewająco”
wzięliśmy udział w nocnej grze terenowej o
Hymnie Narodowym.

Podczas zajęć plastycznych zuchy wykonały
pracy reklamujące swoje piękne miejscowości, a
na drugie śniadanie były biało - czerwone,
patriotyczne kanapki.
Bardzo dziękujemy Gromadzie z Pieców za
zaproszenie i wspólne zabawy.
Na biwaku miało miejsce jeszcze jedno szczególne wydarzenie dla naszej Gromady!
Komendantka Hufca Czarna Woda phm.
Agnieszka Olszowa, rozkazem z wynikiem pozytywnym zamknęła okres próbny naszej Gromady i nadała nam nazwę 8 KALISKIEJ
GROMADY ZUCHOWEJ „ LEŚNE STÓPKI”.

Materiały
8 Kaliska Gromada Zuchowa „ Leśne Stópki”
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DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
27.11.2019 odbyło się spotkanie DKK dla
dorosłych, na którym omawiano książkę „Kult"
Łukasza Orbitowskiego. Osoba postronna, która
przysłuchiwałaby się toczonej dyskusji, nigdy
nie domyśliłaby się, że dotyczy książki – rozmowy o bohaterach brzmiały jak opinie o znajomych, a wrażenia z opisywanych wydarzeń – jak
własnych przeżyć. Spotkanie poprowadziła pani
Dominika Fijał autorka bloga literackiego
„Czytam, bo chcę i już".
Spotkanie dofinansowano z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
"Partnerstwo dla książki" pt. "Biblioteka z
książką tu i teraz”.

Na kolejnym
spotkaniu
rozmowa o
książce
PAPIEROWE
MIASTA
14

NOWOŚCI W BIBLIOTECE

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ KALISKA CUP ROCZNIKA 2010
Olimpia Elbląg zwycięzcą Ogólnopolskiego
Turnieju Kaliska Cup Rocznika 2010 o Puchar
Dyrektora ZSP Kaliska.
W ceremonii wręczenia medali pucharów brał
udział Dyrektor ZSP KALISKA - Adam
Lewandowski.
W Turnieju uczestniczyło 6 zespołów.
Klasyfikacja:
1. Olimpia Elbląg
2. Wictoria Kaliska
3. Victoria Kaliska
4. KP Starogard
5. Tucholanka Tuchola
6. Osiczanka Osice
DREAM TEAM TURNIEJU
Ksawery Czerwiński - Tucholanka Tuchola
Dominik Fercho - Olimpia Elbląg
Antek Seweryn - KP Starogard
Max Koliński - Wierzyca Stara Kiszewa
Max Skrzypczak - Victoria Kaliska
Dziękuję sponsorom Piekarnia Kropek i
Lewiatan Kaliska. Dziękuję Rodzicom i
wszystkim, którzy przyczynili się do tego żeby
ten Turniej mógł się odbyć. Adrian Prabucki
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JUBILEUSZE
50 Rocznica
Ślubu
Alicji i Jana
Fehm
50 Rocznica Ślubu
Zenony i Jana
Spitza

60 Rocznica
Ślubu
Ireny i Antoniego 50 Rocznica Ślubu
Ronkowskich Bernardyny i Zygfryda
Piotrzkowskich
Z KALENDARZA WÓJTA...
*05.11.2019 - Kaliska - Spotkanie z przedstawicielem Energa-Oświetlenie w sprawie nowych
punktów świetlnych,
*05.11.2019 - Kaliska - Udział w zaduszkach poetycko-teatralno-muzycznych,
*06.11.2019 - Starogard Gd. - Podpisanie aktu notarialnego zbycia działki gminnej,
*06.11.2019 - Kaliska - Spotkanie z mieszkańcami ul. Ogrodowej w sprawie budowy tej ulicy,
*07.11.2019 - Gdańsk - Udział w szkoleniu z zakresu realizacji zadań pomocy społecznej,
*12.11.2019 - Kaliska - Spotkanie z Nadleśniczym Nadleśnictwa Kaliska,
*13.11.2019 - Kaliska - Spotkanie z przedstawicielem firmy PROINWEST P. Przemysławem
Ladmann w sprawie omówienia złożonych wniosków przez mieszkańców do projektu sieci
gazowej,
*18.11.2019 - Kaliska - Udział w uroczystość pasowania na przedszkolaków,
*18.11.2019 - Kaliska - Udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej,
*19.11.2019 - Kaliska - Udział w wspólnym spotkaniu przedstawicielek Kół Gospodyń
Wiejskich z terenu gminy Kaliska,
*20.11.2019 - Gdańsk - Spotkanie z Zastępcą Dyrektora GDDKiA w sprawie projektowanej
ścieżki rowerowej i przebudowy drogi nr 22 na odcinku Czarna Woda - Dąbrowa,
*20.11.2019 - Kaliska - Udział we wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Kaliska celem
wypracowania opinii na temat projektu budżetu na rok 2020,
*21.11.2019 - Kaliska - Spotkanie z projektantem przyłącza gazowego dla ZSP Kaliska.
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,

