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PIERWSZA INWESTYCJA W SOŁECTWIE FRANK UKOŃCZONA
Zadanie budowy wiaty zostało
dofinansowane przez Zarząd
Województwa Pomorskiego w
kwocie 10.000 zł i środków funduszu sołeckiego.
Pozostałe zadania (w tym przeniesienie i montaż placu zabaw)
zostały sfinansowane z funduszu
sołeckiego, budżetu gminy i środków pochodzących z realizacji
projektu "Podziel się ze mną
swoim talentem".
Dofinansowano ze środków
Narodowego Centrum Kultury w
ramach zadania "Kultura na
Skrzydłach Pegaza ".
Dziękujemy za współpracę przy
realizacji sołtysowi Radosławowi
Ciemińskiemu, Radzie Sołeckiej i wszystkim
zaangażowanym w to przedsięwzięcie mieszkańcom.

Materiały Sołectwa Frank

KOLEJNA INWESTYCJA FIRMY EUROBUD W KALISKACH
Wkrótce otoczenie istniejącego centrum handlowego zyska kolejny obiekt handlowo - usługowy, którego powierzchnia wynosić będzie
około 500 m2. Inwestorem całego istniejącego i
nowego kompleksu budynków jest Eurobud
Chajewscy Sp.J.
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Fot. WHITEDRON Przemysław Janicki

OSTATNIE POŻEGNANIE ZBIGNIEWA PARTYKI
Z głębokim żalem i poczuciem wielkiej straty
przyjęliśmy wiadomość o śmierci Zbigniewa
Partyki Wójta Gminy Kaliska kadencji 1998 2002. Pan Zbigniew Partyka urodził się w 1950
roku w Lubikach. Przez całe życie związany był
z gminą Kaliska, jako mieszkaniec, działacz
samorządowy, włodarz i społecznik.
Działalność samorządową rozpoczął w 1990
roku - najpierw jako radny i członek Zarządu
Gminy Kaliska, a w latach 1998-2002 jako Wójt
Gminy Kaliska. Z pracowitością i zaangażowaniem realizował zadania samorządowe, nadzorując wiele inwestycji służących mieszkańcom.
Pozostanie w naszej pamięci jako człowiek oddany pracy, skromny i życzliwy ludziom.
Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i
Bliskim w imieniu Samorządu Gminy składają:
Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki
oraz Przewodniczący Rady Gminy Kaliska
Zbigniew Szarafin.

PODZIĘKOWANIE
Księdzu Proboszczowi Józefowi Słupskiemu, Księdzu
Proboszczowi Bogdanowi Kozłowskiemu, Panu
Organiście, Służbie Liturgicznej, Panu Wójtowi Gminy
Kaliska, Pani Sekretarz, Delegacjom, Rodzinie, Koleżankom
i Kolegom, Sąsiadom, Znajomym oraz Wszystkim, którzy
okazali wsparcie i pomoc w tym trudnym dla nas czasie oraz
uczestniczyli w ostatnim pożegnaniu Męża, Ojca, Brata,
Szwagra, Wujka Zbigniewa Partyki.
Za wszystkie złożone wieńce, kwiaty, modlitwę i kondolencje Bardzo serdecznie dziękuję.
Żona Danuta Partyka
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ZAKUP DZIAŁKI NA SKATEPARK
Gmina Kaliska nabyła działkę o powierzchni
ponad 2500 m2 w centrum Kalisk.
Na zakupionej działce powstanie w przyszłości
skatepark na świeżym powietrzu (nowe miejsce
dla fanów jazdy na desce, rolkach czy BMX) i
parking dla pojazdów. W tym i następnym roku
zamierzamy przygotować dokumentację
projektową i uzyskać pozwolenie na budowę.
Plany budowy wyczekiwanego miejsca dla
dzieci i młodzieży stały się możliwe do realizacji
po akceptacji i przychylności właściciela tartaku, który odsprzedał grunt sąsiadujący z naszą
działką targowiska.
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WYSTAWA PRAC NASZEJ MALARKI
BARBARY ŻMUDY - TRZEBIATOWSKIEJ W CHOJNICACH
8 października w podziemiach kościoła gimnazjalnego swoje obrazy pokazywała Barbara
Żmuda-Trzebiatowska, sąsiadka zza miedzy.

W tytule jej wystawy znalazły się ...baletnice,
ale gros jej prac to pejzaże. Kociewianka mieszka w gminie Kaliska, ze swojego okna ma widok
na zmieniającą się przyrodę i jak podkreśla, to
jej piękno inspiruje ją każdego dnia, by sięgać
po pędzel. Jest amatorką, maluje, bo lubi. I to już
od szkoły średniej ciągnęło ją do rysowania i
szkicowania, a później obowiązki rodzinne i
zawodowe nieco przyhamowały jej pasję.

Jednak znalazła i czas, i ochotę, by malować pola i lasy, łąki i ptaki. Jak dodaje, przyroda emanuje takim pięknem i takim spokojem, że warto
nie tylko patrzeć na nią przez okno, ale dać jej
drugie życie w sztuce. Każda pora roku to inne
światło, inne barwy i inne sytuacje. Dla malarza
to wyzwanie, ale i wielka przygoda, by za pomocą farby wyczarować zachodzące słońce,
które czai się za pniami sosen, snopki na polu,
snujące się nad łąką opary...Te krajobrazy dla
widza są jak plaster miodu na serce w czasach, w
których ze złem obcujemy na każdym kroku i

wytchnienie.
Malarka fascynuje się też klasycznym tańcem,
stąd i baletnice na jej płótnach. Jak wyznaje, nawet u Degas nie są one realistycznie przedstawione, a ona też odchodzi od kopiowania żywego modela na rzecz wyobrażenia tancerek o
smukłej sylwetce i wydłużonych szyjach czy
rękach.

Atrakcją wernisażu było losowanie trzech prac
– z zupełnie innej bajki. Dwie martwe natury – z
jabłkiem i wazonem oraz zadziorny kogucik trafiły do szczęśliwców. Wiceprezeska stowarzyszenia Centrum Kultury Podziemia Julia
Chabowska-Reca, która wystawę przygotowała, zaprosiła do oglądania prac i na poczęstunek,
a artystka przyjmowała gratulacje i kwiaty.
Zapraszała też do galerii, którą prowadzi wraz z
mężem i przyjaciółmi, gdzie można nabyć wiele
różnych przedmiotów, nie tylko obrazy.
Artystyczne rękodzieło może być świetnym
prezentem.

Materiały
Centrum Kultury Podziemia w Chojnicach
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INWESTYCJA KOLEJOWA

DOFINANSOWANIE Z PFRON

Inwestycja kolejowa skróci czas podróży pomiędzy Tczewem i Czerskiem nawet o około 25
minut. Pociągi pasażerskie pojadą nawet 160
km/h. Inwestycja obejmie modernizację linii z
Tczewa do Czerska, ze stacji Szlachta przez
Czersk do stacji Bąk oraz odbudowę niewykorzystywanej obecnie linii z Lipowy Tucholskiej
do Szlachty Zachód (nr 744).
www.wizjalokalna.pl

KALISKI CMENTARZ 31.10.2020
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DO KIEDY MASZ CZAS NA WYMIANĘ PIECA?
Do kiedy masz czas
na wymianę pieca?
Sejmik przyjął
u c h w a ł y
antysmogowe dla
całego Pomorza
Podczas sesji 28
września 2020 roku
radni województwa przyjęli uchwały dotyczące
zmiany ogrzewania domów w celu redukcji zanieczyszczenia powietrza. Mieszkańcy pomorskich miast w pierwszej kolejności będą musieli
podłączyć się do sieci ciepłowniczej lub gazowej, jeżeli istnieje taka możliwość. Na wsiach
natomiast obowiązywać będzie m.in. wymiana
pieców i kotłów na nowoczesne.
Radni przyjęli uchwały prawie jednogłośnie.
Był tylko jeden głos wstrzymujący.
Zasady dla mieszkańców miast
Zgodnie z założeniem uchwały antysmogowej
mieszkańcy miast, którzy mają możliwość podłączenia się do sieci ciepłowniczej lub gazowej,
nie mogą stosować kotłów na paliwa stałe.
Promowane jest podłączanie się do powyższych
sieci, ale również można zastosować paliwa wymienione w uchwale (t.j.: paliwa gazowe, gaz
LPG, lekki olej opałowy) albo zainwestować w
odnawialne źródła energii (instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła), jak również korzystać z
energii elektrycznej do ogrzewania budynku.
Podczas sesji głos w tej sprawie zabrał marszałek Mieczysław Struk. – Skala problemu jest
gigantyczna. W województwie pomorskim mamy ok. 100 tys. kotłowni i emitorów wysokoemisyjnych zanieczyszczających powietrze –
mówił. – Warto wspomnieć o powiązaniu zanieczyszczenia środowiska z chorobami cywilizacyjnymi. Pyły w powietrzu wpływaj choćby na
choroby układu oddechowo-krążeniowego –
zaznaczył marszałek Struk.
Łagodniejsze przepisy na wsiach
Na wsiach priorytet mają sieci ciepłownicze.
Nie ma obowiązku korzystania z gminnych sieci
gazowych. Tutaj też obowiązuje wymiana źródeł ciepła na nowoczesne. Zgodnie z uchwałą
zabrania się spalania węgla brunatnego, węgla
kamiennego o uziarnieniu mniejszym niż 3
mm, mułów i flotokoncentratów oraz biomasy o
wilgotności powyżej 20 proc. – Nie można zamieniać paliwa stałego na paliwo stałe –mówił

Mieczysław Struk. — Wszędzie tam, gdzie istnieje możliwość podłączenia się do sieci ciepłowniczej lub do odnawialnej energii, to jak najbardziej takie działania będą przez samorząd
wspierane – dodał marszałek.
Do kiedy wymienić piec i co z kominkami?
Zarówno na wsiach, jak i w miastach z kotłów
CO oraz pieców na paliwa stałe można korzystać
najpóźniej do lipca 2035 roku (klasa 5 – najwyższa). Piece i kotły o niższej klasie (3 i 4) należy
wymienić do września 2026 roku. Te, które nie
mają określonej klasy albo są 1 lub 2 kategorii,
należy wymienić już do września 2024 r.
Co ważne, jeżeli w domu mamy kominek, który
nie jest głównym źródłem ogrzewania, nie
trzeba z niego rezygnować. Przestarzałe wkłady
warto wymienić na nowoczesne, ekologiczne.
Dym z kominka nie może być uciążliwy dla
sąsiedztwa. Do spalania w kominku należy używać specjalnego drewna lub olejów (w przypadku biokominków). Trzeba też pamiętać, by rozpalanie w kominku było okazjonalne.
Gdzie szukać wsparcia?
Podstawowym źródłem finansowania wymiany
źródeł ciepła jest rządowy program priorytetowy Czyste Powietrze. Więcej informacji na
stronie WFOŚ.
Gminy województwa pomorskiego, na terenie
których obowiązywać będzie uchwała, będą mogły przystąpić do rządowego programu STOP
SMOG, w którym można uzyskać dofinansowanie w wysokości 70 proc. kosztów dla inwestycji
polegających na wykonaniu termomodernizacji
i wymianie źródła ogrzewania w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych, szczególnie
należących do osób zagrożonych ubóstwem
energetycznym.
Do 1 września 2024 r. wszystkie pozaklasowe
kotłownie muszą zostać zlikwidowane. Wydłużyliśmy ten czas o jeden rok wierząc, że do tego
czasu mieszkańcy będą mogli skorzystać z unijnego dofinansowania.
Samorząd województwa pomorskiego będzie
dążyć do tego, aby w kolejnej perspektywie
finansowej (RPO WP 2021-2027) wesprzeć finansowanie inwestycji dotyczących realizacji
uchwały w zakresie, który nie został objęty
programem Czyste Powietrze i STOP SMOG.
Natalia Kłopotek-Główczewska
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PRACA, ŚWIĘTOWANIE I RELAKS „RADOSNYCH”
O naszą planetę staramy się dbać na co dzień, a
dodatkowo co roku we wrześniu dołączamy się
do akcji Sprzątania Świata i z przykrością
stwierdzamy, że wciąż jest co robić!
Dlatego zwracamy się do wszystkich z apelem dbajmy o naszą planetę Ziemię, nie zostawiajmy
śmieci w lesie, a świat będzie piękniejszy!

Dnia 30 września obchodziliśmy Dzień Chłopaka. Było wesoło, głośno i smacznie. Najpierw
złożyliśmy naszym chłopakom życzenia i
odznaczyliśmy ich medalami "Super Chłopak" .
Następnie panowie wzięli udział w quizie gdzie pytania były typowo z życia kobiet, a więc
np.: co to jest zalotka, do czego służą papiloty,
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czym sie różni spódnica od sukienki, albo rajstopy od pończoch, czym jest celebrytka, a
czym kopertówka. Kolejna zabawa to rozpoznawanie rodzajów damskich butów, a potem
nazywanie kolorów. Nasi chłopacy dobrze poradzili sobie z zadaniami, jednak zgodnie wreszcie przyznali, że ich życie jest znacznie prostsze, niż kobiece.
Po zabawach wspólnie zasiedliśmy przy kawie,
panowie otrzymali czekoladki i specjalne kupony do wykorzystania przez miesiąc - na dodatkowy masaż, na dodatkowy trening sportowy,
na wybranie obiadu, czy terminu i tytułu filmu
dla całej grupy, zwolnienie z dyżuru sprzątania,
a nawet kupon na dodatkową kawę... W tym
dniu nawet obiad był wyjątkowy - pyszne
hamburgery.

PRACA, ŚWIĘTOWANIE I RELAKS „RADOSNYCH”
Od kilku tygodni czwartek dla
Radosnych jest dniem z hipoterapią.
Podzieleni na małe grupy z ogromną
radością jedziemy do Stajnia Koń
Polny, aby spędzić czas z końmi,
czerpiąc przy tym jak najwięcej korzyści dla siebie - bo jak to mówią
Radośni "na koniach jest super!”
Materiały ŚDS Kaliska
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MOTORYKA MAŁA I DUŻA W OREW W GMINIE KALISKA
My nadal upiększamy nasze sale jesiennymi
barwami. Nasze drzewo powstawało długo i w
pocie czoła, ale widać efekt końcowy. Przy okazji tworzenia drzewa rozmawialiśmy o darach
jesieni oraz pozwoliliśmy naszym Wychowankom na własną inwencję twórczą.

Niedawno tematem naszych zajęć został ziemniak. Wychowankowie wiedzą teraz, że ziemniaki rosną pod ziemią, a prace na polu z ich
zbieraniem to wykopki. Na zajęciach zrobiliśmy
dwa ciekawe doświadczenia, jedno z nich będziemy obserwować jeszcze przez kilka dni codziennie przychodząc do Ośrodka. Na końcu
zrobiło się kolorowo, bo z wyciętych ziemniaków powstały kolorowe pieczątki.
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U nas wiele zmian. Nowi Wychowankowie
Patrycja i Grzesiu są już z nami.

Dzisiaj Dzień Edukacji Narodowej - Dzień
Nauczyciela. Dzień radosny i wesoły nie tylko
dla Nauczycieli. Nasi Wychowankowie w tym
roku stworzyli piękne ogrody w szkle. W ten
sposób podziękowali swoim Wychowawcom za
trud, wsparcie i wszelkie starania. Wychowankowie nie kryli ogromnego zadowolenia, że
mogą podarować Nauczycielom coś co sami
wykonali.

Dziękujemy Rodzicom, Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Gminie Kaliska oraz Gmina
Kaliska za pamięć i życzenia.

MOTORYKA MAŁA I DUŻA W OREW W GMINIE KALISKA
To wielkie szczęście mieć takiego nauczyciela,
dla którego cierpliwość, wyrozumiałość i poświęcenie to nie tylko puste słowa, a uśmiech, i
pomocna dłoń to droga do celu jakim jest wiedza, która pozostanie na zawsze. Swoją pomysłowością zarażacie Dzieci, które później odwdzięczają się ciepłem, dobrym spojrzeniem i
wdziecznością. Tacy właśnie są nauczyciele w
OREW w Gminie Kaliska.

O tej porze roku kasztany
służą zazwyczaj do tworzenia różnorakich ludzików. U nas w Ośrodku zostały wykorzystane do gry
w kółko i krzyżyk!
W ruch "poszły" nożyczki, kleje, kredki, kolorowe
papiery, ale przede wszystkim dłonie naszych Wychowanków! A to wszystko po to, by bardziej usprawnić motorykę.

Urodziny obchodziła Oliwia, ale już dzień
wczesniej zaczęła świętować je w Ośrodku. Nie
zabrakło życzeń, głośnego "sto lat" i prezentów!
Oliwii życzymy dużo uśmiechu, zdrówka i
pogody ducha jak dotychczas.

Czasami żeby wykonać piękną pracę plastyczną musimy sami znaleźć do niej potrzebne materiały. Dzisiaj w roli głównej królowały kolorowe liście, które znaleźliśmy na spacerze.

Nasza specjalność to usprawnienie motoryki
małej i dużej.

Materiały
OREW w gminie Kaliska
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SPOTKANIE AUTORSKIE Z LAURĄ ŁĄCZ
8 października odbyło się spotkanie autorskie z
panią Laurą Łącz, aktorką filmową i teatralną, a
także autorką książek. Pani Laura opowiadała o
pracy aktora. Przypomniała dzieciom również
piękne wiersze polskich poetów oraz przeczytała małym widzom opowieści ze swojej książki i
śpiewała piosenki.

Dziękujemy Dyrekcji Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach za umożliwienie przeprowadzenia spotkania autorskiego w szkole.
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8 października o godz. 16:00 w Gminnym
Ośrodku Kultury również odbyło się spotkanie
autorskie z panią Laurą Łącz, aktorką filmową,
znaną m.in. serialu Klan, Na wspólnej. Jest
również aktorką teatralną oraz autorką książek
dla dzieci i dorosłych.

Wydarzenie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych
monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1
ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
Materiały GOK Kaliska

SPOTKANIE AUTORSKIE Z ANNĄ I SŁAWOMIREM SAKOWICZAMI
Spotkanie autorskie 09.10.2020 r. z Anną i
Sławomirem Sakowiczami. W ramach projektu
„Kultura na skrzydłach Pegaza” Dom Kultury +
Kaliskie Inicjatywy Lokalne 2020 z Narodowego Centrum Kultury, realizowanego przez grupę
nieformalną „Książkomaniacy na dwóch kółkach”.

W tym roku przestawiliśmy się w dużej mierze
na pracę zdalną. Podobnie jest ze spotkaniami.
Coraz częściej korzystamy z tych on-line. Tyle
że spotkania z pisarzami na żywo, to jest coś, za
czym tęskniłam. Dlatego, gdy tylko pojawiła się
możliwość, by wznowić działalność o charakterze kulturalnym, uznałam, że warto coś zrobić w
tym kierunku. Udało się z pomocą koleżanek,
wymyślić inicjatywę kulturalną w ramach projektu „Kultura na skrzydłach Pegaza”, który był
realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w
Kaliskach. Dzięki temu 09.10.2020 r. doszło do
spotkania z Anną i Sławkiem Sakowiczami na
temat ich książki “Kociewie. Nieprzewodnik
rowerowy”.
Na spotkaniu autorskim głównym tematem był
właśnie tytuł: “Kociewie. Nieprzewodnik rowerowy”. Autorzy przygotowali prezentację, która
przybliżyła przyszłym czytelnikom budowę
książki. Tym, którzy czytali tytuł, wyjaśniła, dlaczego właśnie taką formę wybrali Anna i Sławomir Sakowiczowie.
Pisarka opowiadała o swojej roli w powstawaniu książki. Natomiast Sławek Sakowicz skupił
się na swoim wkładzie na kształt książki. Był
odpowiedzialny za fotografie i trasy. Dzięki prezentacji mogliśmy obejrzeć przykładowe mapy.
Oczywiście, jak sugeruje tytuł, wszystkie podróże rowerowe związane były z Kociewiem. Tam
mieszka para i choć, Ania nie urodziła się tutaj,
to zaskoczyła rodowitych Kociewiaków wiedzą
o regionie. Można odnieść wrażenie, że stała się

lokalną patriotką. Zresztą sama się do tego przyznała.
Ania też odpowiedzialna jest za warstwę literacką książki. Autorzy opowiedzieli o tym, dlaczego publikacja została nazwana “Nieprzewodnikiem”. Pisarka wspomniała o tym, jak wyprawy
rowerowe wpłynęły na jej twórczość.
Opowiedziała między innymi o rodzinie
Puttrich, którzy założyli arboretum Wirty,
Małgorzacie Hillar, poetce pochodzącej z Kociewia. Autorzy opisali przykładową trasę i to,
co im daje to podróżowanie w sensie dosłownym
i duchowym. Anna oraz Sławomir korzystają z
darów natury. Zbierają czarny bez, mniszek lekarski, pędy sosny, grzyby. Dodatkowo autor
“poluje” aparatem fotograficznym na ptaki.
Fotografowanie ich jest jego pasją.
Podczas spotkania czas płynie zdecydowanie
za szybko. Miałam okazję prowadzić rozmowę z
autorami na temat ich książki, a w takim towarzystwie jest to szczególnie przyjemne. Ania
Sakowicz krótko wspomniała o swoich najnowszych książkach. “Jaśminowej sadze. Czas grzechu” oraz ostatnim tomie trylogii “Plan Agaty”.
Zapytałam ją też o ostatnie wyróżnienia “Listów
do A”, ponieważ książka została wpisana na listę
Białych Kruków. Tworzy ją każdego roku Internationale Jugendbiblithek (Międzynarodowa
Biblioteka Książek dla Dzieci i Młodzieży) w
Monachium, największy w Europie ośrodek badań nad książką dla dzieci i młodzieży. Znalazły
się tam tylko cztery książki z Polski, w tym
właśnie książka Anny Sakowicz.
Spotkanie autorskie było zwieńczeniem projektu. Wcześniej, jeszcze tego samego dnia miało
miejsce rozstrzygnięcie konkursu dla młodzieży: „Miejsca znane i nieznane w gminie Kaliska
widziane z siodełka rowerowego”. Inspiracją
była książka Anny i Sławomira Sakowiczów.
Sam konkurs polegał na zaprezentowanie tego,
co można zobaczyć w okolicy podczas samodzielnych wypraw na dwóch kółkach. Oprócz
tego zorganizowałyśmy dla nastolatków rajd rowerowy, by pokazać, że nie trzeba jechać daleko, by zobaczyć ciekawe miejsca. Udało nam się
również odwiedzić jesienne ogrody we FrankRaju, a nawet zorganizować ognisko. Oby udało
się powtórzyć takie akcje.
Dominika Fijał
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MIEJSCA ZNANE I NIEZNANE
9 października odbył się Rajd rowerowy oraz
rozstrzygnięcie konkursu pn.: „Miejsca znane i
nieznane w gminie Kaliska widziane z siodełka
rowerowego”. W ramach projektu „Kultura na
skrzydłach Pegaza” Dom Kultury + Kaliskie Inicjatywy Lokalne 2020 z Narodowego Centrum
Kultury, realizowanego przez grupę nieformalną „Książkomaniacy na dwóch kółkach”.

WARSZTATY RZEŹBY
W październiku odbyły się warsztaty rzeźby z
panem Leszkiem Baczkowskim. Uczestnicy
rzeźbili proste elementy do zabawek ludowych.
W ramach projektu „Podziel się ze mną swoim
talentem”.
Organizatorem warsztatów jest grupa
nieformalna Frankliny.
"Kultura na skrzydłach Pegaza" Dom Kultury +
Kaliskie Inicjatywy Lokalne 2020.

Materiały
GOK
Kaliska
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SPOTKANIE AUTORSKIE
Z AGNIESZKĄ TYSZKĄ
16 października odbyło się spotkanie autorskie
z panią Agnieszką Tyszką, autorką książek dla
dzieci i młodzieży.

KULTURA ŻYDOWSKA
16 października odbył się bardzo ciekawy wykład z serii "Historia Judaizmu" w ramach projektu „Kultura Żydowska w historii, świętach i
tradycji”, organizowanych przez grupę nieformalną Exodus, wygłosiła Katarzyna Wachowicz, historyk. Dowiedzieliśmy się wiele ciekawych rzeczy o świętach i tradycji, różnicę między językiem Jidysz i hebrajskim oraz trochę o
alfabecie hebrajskim.
Dziękujemy zainteresowanym osobom za przybycie i uczestnictwo w wykładzie. Pomimo
trwającej pandemii frekwencja nam dopisała.

Pani Agnieszka napisała ponad 40 powieści. Z
wykształcenia jest polonistką, z zamiłowania pisarką i ogrodniczką. Jej twórczość prezentowana była w telewizyjnej „Jedynaczce". Przez kilka lat pracowała jako dziennikarka prasowa. W
2005 r. otrzymała Nagrodę im. Kornela Makuszyńskiego za książkę „Róże w garażu". Na dzisiejszym spotkaniu autorka opowiadała dzieciom o historiach zawartych w swoich książkach
oraz przeczytała fragmenty opowieści.

Pani Agnieszka zaprosiła uczniów do wspólnej
zabawy, aby stworzyli krótkie, radosne odpowiedzi do wybranych tytułów. Spotkanie odbyło
się w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki i zostało sfinansowane ze środków Instytutu Książki. Dziękujemy Dyrekcji Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach za umożliwienie przeprowadzenia spotkania autorskiego w szkole.

19 października odbył się ostatni z wykładów w
świetlicy wiejskiej w Dąbrowie.
Wykład pt.: "Abraham ojciec narodów" wygłosił Kamil Kozak, student 3 roku teologii.
Dziękujemy uczestnikom za przybycie.
Wykłady zorganizowała grupa nieformalna
Exodus w ramach projektu "Kultura na skrzydłach Pegaza" Dom Kultury + Inicjatywy
Lokalne 2020 z Narodowego Centrum Kultury.

Materiały
Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach
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JUBILEUSZE

Jubilatka
Wanda
Wacholc
95 lat

Z KALENDARZA WÓJTA...
*21.09.2020 - Starogard Gd. - Notarialna sprzedaż mieszkania komunalnego dotychczasowemu
najemcy,
*22.09.2020 - Kaliska - Spotkanie z przedsiębiorcą z województwa kujawsko - pomorskiego,
który przeniósł siedzibę firmy transportowej do gminy Kaliska,
*23.09.2020 - Kaliska - Spotkanie z Nadleśniczym Nadleśnictwa Kaliska w sprawie omówienia
projektów realizowanych w ramach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
*28.09.2020 - Kaliska - Spotkanie z przedstawicielem brokera ubezpieczonego obsługującego
gminę Kaliska w zakresie przygotowania specyfikacji do ogłoszenia przetargu na nowy okres
ubezpieczenia mienia gminy Kaliska,
*29.09.2020 - Kaliska - Podpisanie umowy na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy
Kaliska z firmą Koltel s.c. Piotr Kolbusz i Wspólnicy,
*06.10.2020 - Kaliska - Spotkanie z Radosławem Lipskim, który wskazał dwa miejsca w
miejscowości Czarne, które uprawdopodabniają istnienie kurhanów,
*06.10.2020 - Kaliska - Spotkanie z właścicielem PPU OLA Piotrem Chmieleckim w sprawie
uzgodnienia regulacji gruntów na poszerzenie ulicy Przemysłowej,
*22.10.2020 - Kaliska - Podpisanie porozumienia w sprawie projektowania sieci wodnokanalizacyjnej i zamiaru wykupienia gruntu od osoby prywatnej dla potrzeb inwestycji budowy
ścieżki rowerowej Frank - Iwiczno.
*26.10.2020 - Kaliska - Udział w posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Gminy Kaliska, na której
przedstawiono założenia na temat utworzenia w gminie Kaliska Przedsiębiorstwa Usług
Komunalnych Kaliska sp. z o.o. z dniem 01.01.2021r.
*27.10.2020 - Kaliska - Udział w spotkaniu otwartym zorganizowanym w trybie on-line na
temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów eksploatacji kruszywa
naturalnego w miejscowości Dąbrowa,
*28.10.2020 - Kaliska - Udział w Sesji Rady Gminy,
*04.11.2020 - Kaliska - Udział w dyskusji publicznej w sprawie projektu żwirowni.
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,

