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CENTRUM HISTORYCZNO - EDUKACYJNE W KALISKACH
W ramach rządowego programu Polski Ład
gmina Kaliska otrzymała kwotę 4.250.000 zł na
budowę centrum historyczno – edukacyjnego i
dwóch oddziałów przedszkolnych.
Przedmiotem inwestycji jest budowa Centrum
Edukacyjno-Historycznego w Kaliskach wraz z
dwoma oddziałami przedszkola i łącznika do
istniejącego przedszkola. Zadanie przewiduje
prace budowlane i niezbędną infrastrukturę
towarzyszącą (dojścia, ogrodzenie, dojazd wraz
z parkingiem, zbiornik na wody opadowe).
Pomieszczenia przedszkola skomunikowane
będą z nowym Centrum tworząc kompleksowe
miejsce spełniające funkcje edukacyjne, historyczne i kulturalne.

Wartość Inwestycji: 5.000.000,00 zł (15%
wkładu własnego – 750.000,00 zł). Wartość
wnioskowanych środków: 4.250.000,00 zł.
Na powyższe zadanie posiadamy projekt budowlany i pozwolenie na budowę. W obiekcie znajdą również się pomieszczenia dla seniorów z
gminy Kaliska. Planujemy oddanie obiektu do
użytku na przełomie 2022/2023 roku.
Z poważaniem
Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki

PRZEBUDOWA ŚWIETLICY W
PIECACH JUŻ WKRÓTCE

NOWE OŚWIETLENIE
W KALISKACH I WE FRANKU

W dniu 29 października 2021 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty wykonania prac
remontowo budowlanych zadania: „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej przy OSP w Piecach
na potrzeby Klubu Seniora i Klubu Strażaka”
wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną
przez firmę Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
ZOJAX s.c. Jan i Zofia Wildman ze Zblewa.
Łącznie w przetargu uczestniczyły trzy firmy,
następnie w wyniku dodatkowych negocjacji
wyżej wymieniona oferta otrzymała największą
liczbę punktów w ustalonych kryteriach oceny
ofert. Całość zadania została ustalona na kwotę
1.550.000 zł. Kwota 1.000.000 zł pochodzi z
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
pozostała kwota to środki własne gminy Kaliska. Planuje się oddać do użytkowania obiekty
w IV kwartale 2022 roku.
Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki
Przewodniczący Rady Gminy Kaliska
Zbigniew Szarafin

Właśnie powstało jedno z najbardziej klimatycznych oświetleń ulicznych. Powstało ono w
dwóch sołectwach: Frank i Kaliska. Oświetlone
zostały ulice Bursztynowa, Lipowa i Wspólna.
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AKTYWNOŚĆ DRUHÓW Z OSP
W dniu 30 października Młodzieżowe Drużyny
Pożarnicze z OSP Kaliska, OSP Piece i OSP
Iwiczno wzięły udział w zorganizowanym
sprzątaniu terenu leśnego Nadleśnictwa Kaliska. Była to pierwsza taka wspólna inicjatywa,
która na celu miała przede wszystkim integrację
młodzieży pożarniczej z terenu Gminy Kaliska.
Zebrano śmieci zalegające na obszarach leśnych
po długim sezonie wiosenno-letnim oraz zapoznano się z terenem otaczającym nasze miejscowości. Dla wszystkich uczestników w ramach
podziękowania zorganizowano ognisko integracyjne z pyszną kiełbaską.

Materiały OSP Kaliska

26 października 2021 roku na terenie zakładu
produkcyjnego IGLOTEX S.A. w Skórczu odbyły się ćwiczenia z taktyki ratowniczo-gaśniczej podczas zdarzeń z udziałem substancji niebezpiecznych oraz w zakresie przygotowania
do działań plutonu Katastrofa Wojewódzkiego
Odwodu Operacyjnego (WOO).
Ćwiczenia obejmowały dwa epizody. Pierwszy
z nich dotyczył awarii instalacji amoniaku znajdującej się przy budynku produkcyjno-magazynowym. Strażacy z OSP i PSP musieli zmierzyć
się m.in. z działaniami chemiczno-ekologicznymi oraz ratownictwem medycznym.

Drugi epizod miał miejsce w magazynie wysokiego składowania. W hali mroźni operator
wózka widłowego zahaczył o regał, z którego
spadło kilka palet i przygniotło pracownika.
Operator próbował uwolnić osobę poszkodowaną, niestety wykonał niebezpieczny manewr,
który doprowadził do przygniecenia kolejnej
osoby do ściany budynku.
W tych działaniach wykorzystano jednostki
OSP wchodzące w skład plutonu Katastrofa
WOO, tj. OSP Czarna Wodzie, OSP Kaliska,
OSP Sucumin i OSP Zblewo.
Jednostki te miały okazję do zmierzenia się z
wymagającym zadaniem, prowadzenia działań
ratowniczych w trudnych warunkach atmosferycznych z ujemną temperaturą, gdzie priorytetem było ratowanie życia ludzkiego, a ratownicy wykorzystywali w szczególności sprzęt
pneumatyczny i hydrauliczny oraz ratownictwa
medycznego.
Wspólne manewry były okazją do doskonalenia
współpracy, umiejętności dowodzenia związkiem taktycznym, technik rozpoznawania substancji niebezpiecznych, a także możliwością
zapoznania się z nowym obiektem.
Na uwagę zasługuje fakt, że Zarząd firmy
IGLOTEX S.A. kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo w zakładzie, szczególnie pracowników, a tym samym mieszkańców miasta i gminy
Skórcz.
Komenda Powiatowa PSP
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JUBILEUSZ 70-lecia PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
12 października 2021 r. był wyjątkowym dniem
dla społeczności naszej szkoły. Uroczystości z
okazji Jubileuszu jej 70-lecia rozpoczęły się o
godzinie 16.00 w Kościele pw. Matki Bożej
Nieustającej Pomocy w Kaliskach Mszą Świętą
w intencji pracowników, uczniów i absolwentów naszej szkoły celebrowaną przez proboszcza parafii ks. Józef Słupskiego.

We Mszy Św. uczestniczyli byli i obecni nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi, a także uczniowie i absolwenci. W oprawę
liturgii słowa podczas eucharystii włączyli się
nauczyciele i uczniowie, a przedstawiciele społeczności harcerskiej przekazali na ręce księdza
proboszcza dary. Podniosłość uroczystości podkreśliła obecność chóru szkolnego, który pięknie zaśpiewał kilka pieśni. Uroczysta Msza Św.
z okazji Jubileuszu Szkoły z pewnością na długo
pozostanie w naszej pamięci.
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Jak co roku, w październiku obchodzimy
Dzień Edukacji Narodowej, święto całej społeczności szkolnej. W tym roku był to szczególny dzień, bo oprócz obchodów Dnia Edukacji Narodowej, uczciliśmy również jubileusz 70
–lecia Publicznej Szkoły Podstawowej w Kaliskach. Z tej okazji 15 października społeczność
szkolna wzięła udział w e–akademii przygotowanej przez Samorząd Uczniowski. W trakcie
akademii zaprezentowano: historię szkoły, życzenia od absolwentów i obecnych uczniów,
piosenkę „W Dniu Nauczyciela” zaśpiewaną
przez chór szkolny oraz utwór ,,Sto lat” w
wykonaniu flecistów z klasy 3 b, a także zdjęcia
klasowe powstałe z okazji święta szkoły.

15 października o godzinie 14.00 odbyła się
oficjalna uroczystość z okazji DEN i obchodzonego Jubileuszu, w której uczestniczyli zaproszeni goście, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, przedstawiciele emerytów oraz
uczniowie. Wśród zaproszonych gości znaleźli
się: Wójt Gminy Kaliska Pan Sławomir Janicki,
Przewodniczący Rady Gminy i były nauczyciel
historii Pan Zbigniew Szarafin, Starosta Starogardzki kadencji 2007-2018 oraz były dyrektor
PSP w Kaliskach Pan Leszek Burczyk, wicedyrektor szkoły w latach siedemdziesiątych Pani
Wanda Kopciowska, emerytowana dyrektor i
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i
Spraw Społecznych kadencji 2014 – 2018 Pani
Zofia Czarnowska, Przewodnicząca Komisji
Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych kadencji
2018 – 2023 i emerytowany kierownik świetlicy
szkolnej Pani Teresa Baczkowska, ks. proboszcz
parafii Kaliska Józef Słupski, ks. proboszcz parafii Piece dr Bogdan Kozłowski, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Ewa Czeplina, Prezes Zarządu Kaliskiego Stowarzyszenia

JUBILEUSZ 70-lecia PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Seniorów Pani Elżbieta Pasterska oraz przedstawiciel emerytów w komisjach ZFŚS ZSP Kaliska Pani Maria Jolanta Ignaciuk.
Dyrektor ZSP Kaliska Bogumiła Wałaszewska
gorąco powitała wszystkich zebranych na akademii i wygłosiła okolicznościowe przemówienie. Tradycyjnie został wprowadzony sztandar
szkoły oraz odśpiewany hymn narodowy.
Zaprezentowano film dotyczący 70–letniej
historii szkoły oraz wręczono nagrody nauczycielom z okazji DEN. Po przemówieniach
Gości, przedstawiciele uczniów z klas III a, III b,
IV a, V a, V b, VII a, a także „Lisy” z 12 Drużyny
Harcerskiej im. T. Kościuszki oraz chór szkolny
zaprezentowali swoje talenty podczas występów
w części artystycznej. Na zakończenie wykonano pamiątkowe zdjęcie uczestników tych wyjątkowych obchodów.
Po uroczystości była jeszcze okazja do obejrzenia licznych kronik szkolnych, przywołujących wspomnienia z dawnych lat oraz pozostawienia pamiątkowego wpisu w kolejnej kronice
PSP Kaliska, rozpoczynającej nowy rozdział w
historii szkoły. Zainteresowaniem cieszyła się
ścianka do wykonania stylizowanych zdjęć w
obowiązujących kiedyś w szkole fartuszkach
uczniowskich. Dla uczestników obchodów
przygotowano również okolicznościowy
upominek.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej i Jubileuszu
PSP Kaliska życzymy wszystkim nauczycielom,
pracownikom administracji i obsługi oraz uczniom samych szczęśliwych chwil spędzanych w
murach naszej szkoły oraz kolejnych Jubileuszy.
Opiekunki SU - Małgorzata Stypa-Zygmunt,
oraz Natalia Trzebiatowska
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WSPOMNIENIA PANI ELI
Z okazji JUBILEUSZU 70- lecia Szkoły Kaliskowym Szkólnym, wszyskim gzubóm i inszym
ludziskóm, co Szkoła mniyłujó i co o Szkoła majo staranie - moje wspóminanie.
Szkoła ma 70 lat!
70- ty raz już szkolny dzwonek dźwięk swój daje
Co za drzwiami się dzieje, w kronikach zapisane
Każde takie święto wspomnienia przywołuje
Ileż uczniów stąd wyszło, wciąż się dziwuję!
Woźny Antoni co dzień nas witał od progu
Czy buty zmieniłeś?- patrzył na nas srogo.
Parkiet lśnił swym blaskiem świeżo
wypastowany
Filcowymi papuciami wyfroterowany.
Ogromnym dzwonkiem w ręce na lekcje
zapraszał
Pod drzwiami czekała rzędem ustawiona klasa.
Może minutkę się opóźni, myśleliśmy skrycie
Kiedy tę funkcję prąd przejął – dźwięczał
należycie!
Niejedna fotografia wiele ci opowie
Było – minęło, drugi na to powie.
Otwórzcie oczy, rozejrzyjcie się dokoła
Ile tu się zmieniło, jak pięknie! – zawołasz.
Szkoła nasza wielka, jaki ruch na boisku
Jak na przerwach gwarno, ile hałasu, pisku!
Nim się obejrzysz, cały rok przeleci
Z kwiatami przyjdą po świadectwa dzieci.
Dziś 70-te urodziny ma Szkoła!!!
Choć stara, wciąż nowych uczniów woła.
Wyszkoliła niejedno pokolenie kaliskie
Z wdzięcznością wspominają dzieciaki
wszystkie.
Te, co chodzą obecnie na lekcje
I te, co urodzone są troszeczkę wcześniej.
Wokoło jak zawsze
rosną sosenki pachnące
Życzenia ślą Seniorów
serca gorące!
Wołamy 100 lat głośno,
radośnie tak,
Że usłyszą szyszki
na sośnie i Ci, których
tu nie ma z nami
A śpiewają w niebie
razem z aniołami!
Elżbieta Pasterska
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SENIORZY Z NOWYM SPRZĘTEM
W dniu 7 października 2021 r. odbyło się spotkanie z Panią Pauliną Jankowską przedstawicielem Fundacji MEW@ w ramach realizacji „Programu rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa pomorskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z zastosowaniem działań szkoleniowych animacyjnych w
środowisku lokalnym” współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 20142020.
Fundacja Partycypacji Społecznej w związku z
zakończeniem w/w projektu przekazała na rzecz
Prezes Zarządu Kaliskiego Stowarzyszenia Seniorów oraz przybyłych członków sprzęt komputerowy – laptopa , który będzie wykorzystywany przez Stowarzyszenie.
Jeszcze raz dziękujemy i liczymy na dalsze
wsparcie naszych Seniorów.
"Każdy przecież początek to tylko ciąg dalszy,
a księga zdarzeń zawsze otwarta w połowie”
- Wisława Szymborska

SENIORZY ZAPRASZAJĄ
To nasza nowa propozycja na długie jesienne i
zimowe wieczory. Zachęcamy do cotygodniowych spotkań integracyjnych przy herbacie, kawie, grach, pogaduszkach, muzyce…
Zobaczymy, co nam w duszach zagra.
Zapraszamy w każdy czwartek w godzinach od
17.00 do 20.00; sala w piwnicy GOK-u, wejście
od podwórza.
Prosimy, by przychodziły osoby, które w danej
chwili czują się zdrowe, bez katarów, kaszlu i
innych infekcji. Dla dobra nas wszystkich.

12 DH im. Tadeusza Kościuszki z Kalisk - PAMIĘTA
„Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią im się płaci”
Wisława Szymborska
Pięknym gestem pamięci przed Dniem Edukacji Narodowej było zaopiekowanie się miejscami pamięci związanymi z pedagogami. 6 października harcerze z 12 DH „Lisy” im. Tadeusza
Kościuszki wybrali się pod pomnik, który został
wzniesiony ku czci Stanisława Knittera, nauczyciela zamordowanego za polskość w czasie
II wojny światowej, uprzątnęli teren wokół niego oraz go wyczyścili. Harcerze wykonali swoje
zadanie wzorowo. Z zapałem i z uśmiechem na
twarzach wykonywali obowiązki.

W przeddzień Dnia Nauczyciela harcerki i harcerze złożyli kwiaty oraz znicze pod tablicą upamiętniającą nauczycieli ziemi starogardzkiej
pomordowanych przez hitlerowców w latach
1939-1945, która znajduje się na budynku szkoły oraz przy pomniku Stanisława Knittera.
Wizyty te były chwilą refleksji i zadumy.
Pełniąc służbę kształtujemy charakter i budujemy postawy patriotyczne.
Czuwaj!

Na zbiórce 27 października duuuużo się działo.
Najpierw zajęliśmy się uprzątnięciem pomnika
żołnierzy 5 Wileńskiej Brygady AK mjr
„Łupaszki” w Bartlu Wielkim w ramach akcji
#pamiętamy.

Następnie przeszliśmy na ognisko z kiełbaskami i rodzicami. Jednym z najbardziej emocjonujących momentów było nadanie chust naszym
liskom.
Dziękujemy Rodzicom za pomoc i obecność,
bardzo dziękujemy Panu, który dał dzieciakom
ciepłą wodę oraz Gminie Kaliska za bezpłatną
możliwość skorzystania z Ośrodka Rozwoju i
Integracji Sołectwa.

Materiały 12 DH im.T. Kościuszki z Kalisk
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WERNISAŻ „SAMI SWOI I GOŚCIE”
Po rocznej przerwie spotkaliśmy się i cieszyliśmy wraz z zaproszonymi gośćmi z gminy
Osieczna, swoją obecnością na XXI Wernisażu
Sami Swoi i goście. Nasza radość ze spotkania z
lokalnymi artystami była przeogromna, ponieważ zeszłoroczny XX jubileuszowy wernisaż
mogliśmy jedynie zaprezentować Państwu w
formie on-line. Wspominaliśmy poprzednie
wernisaże w prezentacjach zdjęciowych. Tym
bardziej w tym roku cieszyła nas możliwość
zorganizowania tego cyklicznego wydarzenia z
udziałem publiczności i koncertem. Uradowała
nas duża ilość zgłoszonych prac artystów amatorów, którzy chcieli pokazać je na tegorocznym
wernisażu.

Wysłuchaliśmy koncertu zespołu PLATEAU z
utworami znanych i cenionych artystów polskich i zagranicznych m.in. Marka Grechuty,
Marka Jackowskiego i Leonarda Cohena oraz ze
swoimi autorskimi piosenkami.
Doceniamy chwile, w których możemy wspólnie celebrować kulturę. Miło było widzieć Państwa na tej imprezie w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach. Zachęcamy do udziału w licznych wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach. Fotorelacja z XXI Wernisażu Sami Swoi i
goście z gminy Osieczna w obiektywie
Krzysztofa Banula. Materiały GOK Kaliska
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WERNISAŻ „SAMI SWOI I GOŚCIE”
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PAŹDZIERNIKOWE DZIAŁANIA „RADOSNYCH” Z ŚDS KALISKA
W sobotę 2 października braliśmy udział w
Pierwszym Turnieju Bocci organizowanym
przez Stowarzyszenie START-On w Starogardzie Gd. Nasz ośrodek reprezentowały trzy drużyny, a po rozgrywkach do finału weszła drużyna z naszej filii w Cieciorce. Dzielnie walczyli i
wywalczyli srebrny puchar! Wielkie brawa dla
Was!
Boccia to paraolimpijska dyscyplina sportu
praktycznie dla każdego. Cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć w tak świetnie zorganizowanym wydarzeniu integracyjnym w naszym
powiecie. Bo jak mówią orgaznizatorzy: Jak się
chce...to można wszystko!

W naszych ośrodkach Dzień Chłopaka obchodziliśmy nieco pożniej, bo 1 października, ale
było równie uroczyście i wesoło. W Kaliskach
panowie m.in.: mieli do odgadnięcia quiz, wbijali gwoździe na czas, trenowali golenie, a Radek miał zadanie specjalne i przepiłował deskę.
W prezencie otrzymali słodkości, a na obiad pyszną pizzę przygotowaną w pracowni kulinarnej
przez dziewczyny.
W filii w Cieciorce natomiast anonimowo przekazywano sobie miłe informacje pisząc je na
kartkach umieszczonych na plecach, następnie
wybierano króla i królową dnia, były też zdjęcia
na ściance, a następnie upominki - dyplom, czekolada i krawat, no i słodki poczęstunek.
To był radosny dzień!
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W ubiegłą środę, 29 września reprezentacja
Radosnych wzięła udział w KISON - Kociewskich Igrzyskach Sportowych Osób Niepełnosprawnych organizowanych przez WTZ Pelplin.
Nasza 10 grupa brała udział w różnych konkurencjach indywidualnych i zespołowych. I tu
możemy się pochwalić, że zdobyliśmy całkiem
sporo medali:&złoty w rzucie piłką lekarską kobiet zdobyła Ania,&srebrny w skoku w dal kobiet zdobyła Patrycja, &brązowy w skoku w dal
kobiet zdobyła Martyna,&brązowy w biegu na
100 m kobiet zdobyła Martyna oraz &srebrny w
sztafecie mix na 4x100, zdobyli Damian, Przemek, Ilona i Ewelina.
Dziękujemy, że tak dzielnie walczyliście!
Gratulacje dla Was i pozostałych zawodników!

W 18 i 19 października w naszych ośrodkach
odbywały się warsztaty malowania na szkle
organizowane przez Lokalny Ośrodek Wiedzy i
Edukacji w Gminie Zblewo w ramach aktywizacji i edukacji osób dorosłych. Przy wsparciu prowadzącego P. Krzysztofa wykonaliśmy piękne
kwiatowe obrazki na szkle.

Materiały
ŚDS
Kaliska

EDUKACJA W OREW W PIECACH
Pani Kinga odebrała z Nadleśnictwa Kaliska /
Arboretum Wirty sadzonki drzew dla naszych
Wychowanków. Po co to robimy? Akcja #sadziMY zainicjowana została przez Pana Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę wraz
z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą.
Wydarzenie ma miejsce jeszcze dzisiaj na terenie wszystkich nadleśnictw w kraju. Lasy Państwowe w ramach akcji udostępnią łącznie do
miliona sadzonek.
Dołącz tak jak my do ogólnopolskiej akcji
#sadziMY i odbierz swoje drzewko.

Światowy Dzień Zwierząt już za nami - doskonale wiemy, że zwierzęta mają zbawienny
wpływ na człowieka: wyciszają, relaksują,
odprężają, niwelują przewlekły ból oraz często
pokonują lęki czy stany depresyjne.
W miarę możliwości korzystamy z zajęć terapeutycznych dla naszych Wychowanków w
towarzystwie przeróżnych zwierząt.
Nasi Wychownkowie mieli do czynienia między
innymi z: alpakami, lamami, owieczką, końmi,
królikami, psami, kozą i wieloma innymi.
Widzieli również ptaki tropikalne, strusie, ślimaki, żółwie... każdemu spotkaniu towarzyszą
duże emocje i wyzwania.
Nasi Wychowankowie uczą się również dbania o
zwierzęta poprzez co stają się bardziej empatyczni i troskliwi.

"Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie - naucz.
Jeśli nie wie - wytłumacz.
Jeśli nie może - pomóż". - Janusz Korczak
Dzień Edukacji Narodowej - 14 października
większości osób kojarzony z Dniem Nauczyciela. I my symbolicznie świętowaliśmy wraz z
OREW w Kwidzynie podczas wspólnego spotkania. Cieszymy się bardzo, że mogliśmy spędzić trochę czasu, porozmawiać, wymienić się
doświadczeniami oraz zobaczyć się w realu po
bardzo długim czasie.
Wszystkim osobom związanym z edukacją,
rehabilitacją, wychowaniem, opieką życzymy
satysfakcji z wykonywanej pracy, zadowolenia,
pogody ducha, braku zwątpienia w ideę swoich
działań oraz zdrowia i powodzenia w życiu
osobistym.
Dziękujemy Rodzicom za życzenia i prezenty
oraz wszystkim Osobom za słowa otuchy, uznania i wdzięczności.
Dziękujemy również: Oberży za miłe przyjęcie i
obsługę,Terapeutycznym pastwiskom za spotkanie ze zwierzętami, Piekarni Cukierni Kropek
za babeczki z naszym logo, Kwiaciarni RozeMarin ze Starej Kiszewy za piękne kompozycje
upominkowe.

28 października udaliśmy się na pobliski cmentarz parafialny w Piecach. Wraz z p. BASIĄ (naszą katechetką) pomodliliśmy się za zmarłych.
Staraliśmy się również uprzątnąć kilka grobów,
zapaliliśmy znicze i przyozdobiliśmy je
chryzantemami.
Pamiętamy również o zasłużonych dla danego
regionu i społeczności, dlatego bierzemy udział
w akcji „Szkoła pamięta”.
Jej celem jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na
potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach
naszej wolności, szczególnie tych, którzy są
związani z historią danego miejsca, regionu,
społeczności.
Materiały OREW Piece
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„DZIEŃ BIAŁEJ LASKI”
,,Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie".
Na zaproszenie Kujawsko - Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1
dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braill'a w Bydgoszczy dzieci 6-letnie z grup:"Stokrotki", "Jeżyki" i "Żabki" wzięły
udział w obchodach Międzynarodowego "Dnia
Białej Laski" uczestnicząc w pogadankach,
doświadczeniach oraz warsztatach uczących
otwartości, tolerancji i empatii wobec osób
niepełnosprawnych, oraz dowiedziały się w jaki
sposób dzieci mogą udzielić pomocy osobom z
mających problemy ze wzrokiem.

III MIEJSCE W KONKURSIE
POEZJI RELIGIJNEJ I
METAFIZYCZNEJ
28 października 2021 roku w Zespole Szkół
Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim odbył się XV Regionalny Konkurs Recytatorski
Poezji Religijnej i Metafizycznej im. Karola
Wojtyły.
Uczestnikami byli uczniowie szkół podstawowych i średnich powiatu starogardzkiego oraz
tczewskiego.

Naszą szkołę reprezentowały Paulina Morawka
z klasy 8b oraz Antonina Szalińska z klasy 7a.
Obie uczennice włożyły dużo pracy w przygotowanie interpretacji wybranych utworów
Karola Wojtyły i pięknie się zaprezentowały.
Jury doceniło ich wysiłek. Paulina zdobyła III
miejsce, natomiast Antonina otrzymała wyróżnienie. Serdecznie gratulujemy naszym reprezentantkom takiego sukcesu.
Obu dziewczętom bardzo dziękujemy za pracę
włożoną w przygotowanie się do konkursu oraz
godne reprezentowanie naszej szkoły.
Joanna Sykutera, Dorota Nadolska
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Materiały Przedszkole Publiczne

PASOWANIE UCZNIÓW KLASY
PIERWSZEJ W PIECACH
15 października w naszej szkole odbyła się
uroczystość ślubowania i pasowania uczniów
klasy pierwszej.
W uroczystości wzięli udział: Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki, dyrektor szkoły Bogumiła Wałaszewska, wicedyrektor Katarzyna
Pettka, ksiądz proboszcz parafii Piece Bogdan
Kozłowski, rodzice, nauczyciele i pracownicy
szkoły oraz uczniowie.
Bohaterami tej uroczystości byli oczywiście
uczniowie klasy pierwszej, którzy od dłuższego
czasu przygotowywali się do tego pięknego
wydarzenia.
Podczas części artystycznej pierwszoklasiści
udowodnili, że potrafią pięknie śpiewać piosenki, recytować wiersze i tańczyć.
Doniosłym momentem było złożenie przez
dzieci uroczystego ślubowania oraz pasowania
na uczniów, którego dokonała Pani dyrektor
Bogumiła Wałaszewska. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona
uczniów Szkoły Filialnej w Piecach im. Świętego Jana Pawła II.
Podczas uroczystości nastąpił również moment,
w którym uczniowie klasy II i III wierszykami,
piosenką i pięknymi laurkami podziękowali i
złożyli życzenia dyrekcji, nauczycielom i
wszystkim pracownikom szkoły z okazji Dnia
Edukacji Narodowej.
Po zakończeniu części oficjalnej pierwszoklasiści złożyli symboliczny odcisk palca na akcie
ślubowania, a następnie świętowali w swojej sali
lekcyjnej. Dziękuję wszystkim rodzicom pierwszoklasistów, którzy pomagali w organizacji
poczęstunku dla dzieci. Monika Jankowska

DZIEŃ PAPIESKI W SZKOLE
FILIALNEJ W PIECACH
We wtorek 19 października 2021r. w Szkole
Filialnej w Piecach uczniowie klas I - III oraz
zaproszeni uczniowie OREW- u wzięli udział w
obchodach DNIA PAPIESKIEGO. Tematem
przewodnim spotkania była przyjaźń łącząca za
życia Św. Jana Pawła II oraz Błogosławionego
Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Impreza w szkole miała charakter zabawy edukacyjnej, podczas której dzieci zdobywały wiedzę na temat życia i działalności bohaterów
spotkania. W szczególny sposób dzieci miały
okazję poznać postać beatyfikowanego 12 września 2021r. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Dyrektor OREW-u Pani Marta Muttke wytłumaczyła dzieciom na czym polega przyjaźń,
Ksiądz Bogdan Kozłowski zaprezentował różnice pomiędzy błogosławionym a świętym.
Wszyscy zebrani udekorowali „Drzewo przyjaźni” kolorowymi liśćmi, na których zapisali
imiona swoich przyjaciół. Uczniowie klasy drugiej zaprezentowali dwa wiersze związane z
tematem spotkania. Były pląsy oraz wspólne
wykonanie „Barki”.
Ważnym elementów imprezy było ogłoszenie
wyników konkursu plastycznego „Święty Jan
Paweł II – nasz patron” , które przedstawiają się
następująco:
I miejsce: Emilia Jasnoch kl.1c
II miejsce Jakub Zakrzewski kl.2c
Hanna Główczewska kl.1c
III miejsce: Dominik Główczewski kl.3c
Emilia Kraska kl.2c
Wyróżnieni: Lena Barczyńska kl.2c, Antonina
Daniluk kl.2c, Michalina Rola kl.2c, Zuzanna
Ługowska kl.1c, Emilia Galikowska kl.1c,
Dominik Kulas kl.1c.
Ewa Węsierska
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„CZYTAJMY, BO CZYTANIE JEST DRUGIM ŻYCIEM”
6 października gościliśmy autorkę powieści
historycznych Joanna Jax, której książki są bardzo chętnie wypożyczane w naszej bibliotece.
Pani Joanna zadebiutowała w 2014 r. książką
pod tytułem "Dziedzictwo von Becków", które
zachwyciło zarówno recenzentów jak i czytelników.

Głosami czytelników wybrana jako finalistka
Festiwalu Pióro i Pazur na najbardziej wzruszającą powieść roku 2014 oraz laureatka Wawrzynu – Literackiej Nagrody Warmii i Mazur za rok
2016 (nagroda czytelników), dwukrotnie nominowana do Książki Roku 2017 i 2018 portalu
Lubimy Czytać w kategorii „książka historyczna”. Spotkanie jak zawsze upłynęło nam miłej
atmosferze, podczas wydarzenia można było zakupić książki Pani Joanny oraz otrzymać jej
autograf. Rozmowę z autorką poprowadziła pani
Dominika Fijał. Dziękujemy uczestnikom za
przybycie.
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W piątek 8 października po raz kolejny przyłączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji
#NocBibliotek. Hasło tegorocznej edycji to
"Czytanie Wzmacnia", które zmotywowało nas
do przeprowadzenia ostrego dyżuru literackiego. Zaczęliśmy od burzy mózgów - co daje nam
czytanie książek, następnie przeprowadziliśmy
na wesoło badanie wzroku oraz zmierzyliśmy
pomiar zamiłowania do książek poprzez ankietę.

Wszyscy chętni otrzymali wzmacniającą receptę od Biblio-lekarza oraz zakładki z motywującymi tekstami. W zamian otrzymaliśmy od młodzieży zastrzyki pomysłów do wykorzystania w
bibliotece. Obejrzeliśmy ekranizację książki
"Operacja: Człowiek w czerni" według powieści
J. L. Horsta. Na zakończenie każdy otrzymał
upominek - kwiatek z naszej biblioteki.

Przypominamy, że w
naszej bibliotece nadal
trwa akcja
"Mała książka
- Wielki człowiek".
Serdecznie zapraszamy dzieci z roczników
2015-2018. Przyjdź z
dzieckiem do biblioteki i odbierz bezpłatną
wyprawkę dla każdego
przedszkolaka oraz
broszurę dla rodzica.
Materiały
GOK Kaliska

GMINNY OŚRODEK KULTURY W KALISKACH - ZAPRASZA
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JUBILEUSZE

Jubilatka
Zofia Bryńska
96 lat

Jubilatka
Wanda
Wacholc
96 lat

Z KALENDARZA WÓJTA...
*04.10.2021 - Kaliska - Spotkanie z zespołem kontrolującym Wojewódzkiego Inspektoratu
Sanitarnego w zakresie kontroli w temacie gospodarki odpadami i podpisania protokołu
końcowego.
*05.10.2021 - Kaliska - Spotkanie z Naczelnikiem Wydziału Komunikacji Starostwa
Powiatowego i Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w zakresie zwiększania dotacji na
utrzymanie dróg powiatowych przez gminę Kaliska.
*07.10.2021 - Kaliska - Spotkanie z doradcą Tomaszem Dąbrowskim w sprawie dopłat do linii
autobusowych.
*07.10.2021 - Kaliska - Spotkanie z przedstawicielami firm składających oferty w trybie
przetargu z negocjacjami na remont i rozbudowę budynku klubu w Piecach - domu strażaka.
*07.10.2021 - Kaliska - Udział w jubileuszu 96 urodzin Pani Zofii Bryńskiej.
*11.10.2021 - Lipski Młyn - Udział w jubileuszu 96 urodzin Pani Wandy Wacholc.
*12.10.2021 - Starogard Gd. - Spotkanie z Prezesem Przychodni Medpharma Panem Mariuszem
Wydrowskim i V-ce Prezesem Krzysztofem Richertem w sprawie zapewnienia opieki pediatry w
Ośrodku Zdrowia w Kaliskach.
*12.10.2021 - Kaliska - Udział we mszy św. z okazji 70-lecia powstania szkoły podstawowej.
*13.10.2021 - Kaliska - Spotkanie z przedstawicielami Poczty Polskiej w zakresie zwiększenia
wielkości pomieszczeń wynajmowanych w urzędzie gminy.
*13.10.2021 - Kaliska - Udział w Komisji Rewizyjnej.
*15.10.2021 - Kaliska - Udział w uroczystościach z okazji 70-lecia powstania szkoły.
*19.10.2021 - Kaliska - Spotkanie z projektantem Firmy Pro-Inwest Przemysławem Górskim,
który przedłożył ostatni etap projektu sieci gazowej dla gminy Kaliska.
*20.10.2021 - Frank - Udział w czynności wydzielenia działki gruntowej dla potrzeb inwestycji
budowy ścieżki rowerowej z Franku do Iwiczna.
*21.10.2021 – Stara Kiszewa - Udział w spotkaniu przedstawicieli gmin zrzeszonych w
Lokalnych Grupach Działania.
*26.10.2021 – Kaliska - Spotkanie z projektantką w sprawie przygotowania dokumentacji dla
inwestycji budowy ul. Brzozowej we Franku wraz z drogami przyległymi.
*27.10.2021 – Starogard Gd. - Zapisy notarialne nabycia przez Gminę Kaliska nieruchomości
gruntowej dla budowy chodnika przy ul. Ceynowy w Kaliskach (dojście do cmentarza).
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,

