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Święta Bożego Narodzenia to czas,
w którym doświadczamy szczęścia,
Na ten świąteczny czas pragniemy
najserdeczniejsze życzenia
podczas których wszelkie problemy
codziennego życia odejdą
Niech w tym czasie nikt
a szczęście zawita jako
Szczęśliwych, pełnych życia,
miłości i zdrowia Świąt Bożego
Narodzenia oraz wspaniałego
Nowego Roku 2022.
Niech będzie on okazją do
spełnienia marzeń oraz
pasmem sukcesów
w każdej sferze życia.
Życzą
Sławomir Janicki
Wójt Gminy Kaliska
oraz
Zbigniew Szarafin
Przewodniczący
Rady Gminy Kaliska

radości i miłości.
złożyć Państwu
radosnych dni,
i troski
w zapomnienie.
nie będzie sam,
stały gość.

CZEK NA KOLEJNĄ DOTACJĘ
W listopadzie w gminie Bobowo odbyło się
spotkanie dotyczące rozstrzygniętego naboru do
programu Polski Ład - otrzymaliśmy symboliczny czek na kwotę 4.250.000 zł.
Z otrzymanych pieniędzy rozbudujemy przedszkole i utworzymy nowe centrum edukacyjno historyczne z myślą o pomieszczeniach dla
seniorów.

UMOWA NA REMONT
BUDYNKU W PIECACH
W dniu 8 listopada br. została podpisana umowa
z Wykonawcą – Przedsiębiorstwem Wielobranżowym ZOJAX s.c. Jan i Zofia Wildman ze
Zblewa, na wykonanie zadania pn. „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Szkolnej 10 w Piecach na potrzeby Klubu Seniora i Klubu Strażaka”. Umowa została podpisana w obecności druha Prezesa OSP
Piece Jerzego Piotrzkowskiego.

KONTROLE W PSZOK
Kontrole naszego punktu selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych potwierdzają z jaką starannością prowadzimy inwestycje i jak dbamy o
nasze środowisko.
W tym roku kontrolę przeprowadziła Krajowa
Administracja Skarbowa z Gdańska, Instytucja
Zarządzająca Regionalnymi Programami Operacyjnymi Województwa Pomorskiego na lata
2014 - 2020 oraz Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Gdańsku z zakresu
utrzymania czystości i porządku w gminie (w
tym prowadzenie PSZOK-u). Wyniki tych kontroli są dla nas bardzo pozytywne. Dziękuję naszym pracownikom za staranne wykonywanie
swoich obowiązków.
Z poważaniem
Sławomir Janicki Wójt Gminy Kaliska
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Inwestycja przeznaczona jest do celów wypoczynku, rekreacji oraz integracji społeczności
lokalnej.
Przewiduje się kompleksową realizację przedmiotu inwestycji w zakresie: przyziemia - przebudowa pomieszczeń na Klub Seniora, piwnice przebudowa pomieszczeń na Klub Strażaka i
pomieszczenia i techniczne, budowa schodów
zewnętrznych wejść: głównego i pomieszczeń
technicznych wraz z komorą zbiornika odzysku
wody opadowej na potrzeby sanitarne, przebudowa wraz z dostosowaniem do wymogów technicznych istniejących schodów zewnętrznych
od strony południowej - wyjścia awaryjnego
Klubu Seniora i wejścia do Klubu Strażaka, budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
termoizolacja budynku, kompletne wyposażenie obiektu w instalacje (wg projektów branżowych), roboty zewnętrzne - zmiana nawierzchni
na utwardzoną parkingu i dojazdu, wykonanie
chodników, opaski wokół budynku.
W części przeznaczonej na potrzeby OSP będzie
remont budynku wraz z dobudową wieży do suszenia węży strażackich oraz zagospodarowaniem zaplecza obiektu, w tym budowy garażu
do przechowywania łodzi strażackiej. Funkcja
obiektu wyznaczona jest bezpośrednio pod
działalność OSP oraz sąsiedniej części obiektu Klubu seniora.

GMINA KALISKA W RANKINGACH
Wysokość wydatków w gminach powiatu
starogardzkiego świadczy o szybkim rozwoju
samorządów, które najwięcej wydają na swój
rozwój.
Gmina Kaliska jest w pierwszej trójce gmin,
które najwięcej inwestują w swój rozwój.
Poprzedni ranking o największym dochodzie
naszej gminy dał pierwsze miejsce. Jak widać
przełożyło to się na nasze wydatki i rozwój. W
tym rankingu ostatnie miejsce w powiecie zajęła
gmina Osieczna, a na uwagę zasługuje również
słaba przedostatnia lokata gminy miejskiej
Starogardu Gdańskiego.
Jak wynika z najnowszego zestawienia informacji o finansach gmin udostępnionego przez Bank
Danych Lokalnych GUS średnie wydatki polskich gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły w 2020 roku 6.445,68 zł. Z kolei
mediana wyniosła 5.418 zł. Raport obejmuje
wydatki poniesione przez wszystkie 2477 gmin.

Gmina Kaliska w pierwszej 100-ce samorządów w Polsce w ramach złożonych wniosków
do programu „Czyste Powietrze”.
Nasi mieszkańcy aktywnie poszukują możliwości finansowania wymiany źródeł ogrzewania
budynków mieszkalnych na te ekologiczne, a
zarazem odnawialne źródła energii. W przygotowaniu wniosków i ich merytoryczną ocenę zaangażowany jest nasz pracownik Robert Stoliński. Dzięki jego fachowej pomocy skuteczność
naszej gminy jest najlepsza w powiecie starogardzkim i piąta w województwie pomorskim.
Ranking gmin utworzony został na podstawie
dostarczonych przez wojewódzkie fundusze
ochrony środowiska i gospodarki wodnej danych o liczbie wniosków do programu "Czyste

Powietrze" złożonych przez właścicieli budynków jednorodzinnych w poszczególnych gminach. Ranking powstał na bazie liczby wniosków przyjętych w III kwartale 2021 roku. O
pozycji gminy w rankingu decyduje wskaźnik,
którego wartość wyznacza liczba wniosków
złożonych z terenu danej gminy na 1000 budynków jednorodzinnych.
Zachęcamy Państwa do korzystania pomocy naszego doradcy Roberta Stolińskiego - Inspektora ds. inwestycji i utrzymania obiektów gminnych Urząd Gminy Kaliska.

W dniu 18 listopada został ogłoszony Ranking
gmin województwa pomorskiego, który po raz
kolejny podkreśla wysoką pozycję naszej gmin
w województwie. Nasza gmina na 119 gminy
zajęła 19 miejsce w województwie wśród wszystkich gmin wiejskich. W powiecie starogardzkim wśród gmin wiejskich zajęliśmy pierwsze miejsce. Czołówkę rankingu stanowią te
gminy, które sprawnie realizują swoje zadania
własne i wykorzystują dane im potencjały
rozwojowe.
Ranking powstał na podstawie wybranych 16
wskaźników, m.in. dochodów własnych, wydatków inwestycyjnych, zadłużenia, wydatków na
administrację publiczną, ale także pozyskanych
środków z Unii Europejskiej, liczbę firm, a nawet wynik egzaminu ósmoklasistów czy nakłady na kulturę. Został przygotowany w oparciu o
dane za rok 2020. W przypadku wskaźników
uwzględniających perspektywę kilkuletnią,
dane dotyczą lat 2018–2020.
Powiat starogardzki gminy wiejskie:1.Kaliska,
Bobowo, Starogard Gd., Osiek, Smętowo Gr.,
Lubichowo, Zblewo, Skórcz, Osieczna.
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„CYFROWA GMINA”
W ramach programu „Cyfrowa gmina”, nasza
gmina otrzymała maksymalną kwotę o jaką mogła wnioskować. Wszystkie samorządy w Polsce na sprzęty, niezbędne oprogramowanie i
szkolenia mogą otrzymać od 100.000 do
2.000.000 zł.
Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Wojewoda
Pomorski Dariusz Drelich spotkali się w piątek
z przedstawicielami samorządów i wręczyli
czeki dla beneficjentów pierwszej tury programu. Łącznie 82 pomorskie gminy otrzymają
26.590.548,08 zł.
„Cyfrowa Gmina” - to program skierowany do
wszystkich gmin w Polsce - finansowany jest z
Funduszy Europejskich, w ramach programu
React-EU. Pierwszy nabór rozpoczął się 18 października br. Wysokość wsparcia zależna jest od
wielkości (liczby mieszkańców) i zamożności
gminy (wskaźnika podatkowego G). Dzięki temu wyrównywane są szanse dla mniej zamożnych samorządów.

NOWO OTWARTE SKLEPY
SKLEP „ŻABKA” W KALISKACH
W dniu 13.lisopada 2021 r. nastąpiło otwarcie
sklepu w pasażu handlowym przy ulicy Długiej.

PIEKARNIA „BAGITEKA” W KALISKACH
Przy sklepie „Żabka” powstała piekarnia, której
znakiem rozpoznawczym są wyśmienite
wypieki piekarniczo - cukiernicze.
Planowane godziny otwarcia to:
Poniedziałek-Piątek 7.00 - 17.00
Sobota
7 .00 - 15.00

30-lecie FIRMY „KOLTEL”
Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki wraz z
Prezesem Spółki Komunalnej PUK Kaliska
Wojciechem Pominem złożyli życzenia i gratulacje na ręce właścicieli firmy "Koltel" ze Starogardu Gd. z okazji jubileuszu 30-lecia powstania spółki „Koltel”.
SKLEP „NIUSKA” W KALISKACH
Na zakupy zaprasza również Hanna Zielińska
wraz z Paniami ekspedientkami w godz. 9.00 20.00. W sklepie dostępna jest szeroka oferta
handlowa, w której między innymi znajdą Państwo odzież, obuwie, artykuły gospodarstwa
domowego, upominki, itp.
Sklep znajduje się w centrum Kalisk przy sklepie Żabka i Bagietka.
Gratulujemy Państwu dotychczasowych sukcesów oraz wieloletniego rozwoju prowadzonej
działalności. Usługi świadczone przez Państwa
Spółkę każdego dnia przyczyniają się do wspólnej troski o środowisko, do poprawy jakości życia mieszkańców oraz do rozwoju gospodarczego naszej Małej Ojczyzny.
Życzymy Państwu satysfakcji z odniesionego
sukcesu oraz nowych szans dla rozwoju Pań4 stwa Spółki i pomyślności w działaniach.

UMOWA PODPISANA

OŚWIETLENIE W BARTLU WIELKIM

W dniu 25.11.2021 r. w Urzędzie Gminy Kaliska została podpisana umowa na zadanie pn.:
„Utwardzenie ulicy Przemysłowej w Kaliskach” w formule „Zaprojektuj i wybuduj” w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja
dróg lokalnych” w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich
rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji
w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”
objętego PROW na lata 2014 – 2020.
Wykonawcą ww. umowy została firma
ROMADO – BRZEZIŃSKI Sp. z o.o., która
swoją siedzibę ma w miejscowości Sznurki
(województwo pomorskie).
Umowę z ramienia Gminy podpisał Wójt Gminy Kaliska wraz ze Skarbnik Gminy Panią Katarzyną Liczywek, natomiast z ramienia wykonawcy Prezes firmy – Dominik Brzeziński.
Wartość umowy opiewa na kwotę 1.354.889,28
zł brutto, a w ramach jej wykonania Wykonawca
ma obowiązek przygotować, na podstawie Programu Funkcjonalno – Użytkowego, projekt
wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami, a następnie w ramach przygotowanego
projektu wykonać roboty budowlane na ulicy
Przemysłowej w Kaliskach.
Gmina Kaliska na realizację zadania uzyskała
dofinansowanie w kwocie 786.757,00 zł, w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja
dróg lokalnych”.

W Bartlu Wielkim powstało 15 nowych energooszczędnych lamp. Jak widać na zdjęciach poprawiają one znacznie bezpieczeństwo mieszkańców. Całkowita kwota inwestycji to
95.900,65 zł. Wykonawcą prac był Zakład
Usługowy ELEKTRUS Mariusz Musiał.
W funduszu sołeckim na rok 2022 mieszkańcy
także przeznaczyli znaczną kwotę na przygotowanie projektu oświetlenia kolejnej lokalizacji
przy Osiedlu Karaśnik. Dziękujemy za zaangażowaniu Pani sołtys Monice Beling w realizację
tej inwestycji.

Kierownik Referatu Komunalnego
Tomasz Gierigk
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POZWOLENIE NA REMONT KOŚCIOŁA W PIECACH
Parafia Piece otrzymała pozwolenie na remont
kościoła i plebanii wraz z zagospodarowaniem
terenu.

Według wcześniejszych deklaracji Samorząd
Gminy Kaliska deklaruje pomoc finansową w
tym roku na pokrycie znacznej części prac projektowych oraz pomocy finansowej w jednym z
etapów remontu kościoła.
Zestawienie kwot kosztorysu remontu kościoła
i plebanii w Piecach zostało przedstawione
podczas mszy świętych przez ks. Bogdana
Kozłowskiego.
Zestawienie przybliżonych wykazu prac wg.
kosztorysu:
1.Ustawienie rusztowania,
2.Prace rozbiórkowe (eternit, elementy
konstrukcji, wywóz),
3.Prace budowlane: Dach (wymiana części konstrukcji dachu, deskowanie, łaty, kontr łaty, odgrzybianie, impregnacja, papa termozgrzewalna, dachówka ceramiczna marsylka, rynny i
rury spustowe miedziane, drewno),
4.Przygotowanie terenu i wyłożenie kostki,
5.Tynki: skucie, uzupełnienie, oczyszczenie,
impregnacja, zabezpieczenia, położenie,
6.Tarcze zegarowe – odnowienie.
7. Drzwi wejściowe kościoła, renowacja,
8.Okna plebanii
9. Okiennice
10.Ogrzewanie podłogowe w kościele wraz z
instalacją kotła,
11.Oświetlenie zewnętrzne kościoła i plebanii
oraz instalacja odgromowa.
Wszystkie prace remontowe i przygotowawcze
oraz renowacje zostały wycenione wg. kosztorysu inwestorskiego na kwot ok. 2.769.000 zł.
Sławomir Janicki
Wójt Gminy Kaliska
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DZIEŃ PRACY Z WÓJTEM
Pan Marcin Treydowski spędził dzień pracy z
wójtem !
Podczas Pikniku Charytatywnego w Kaliskach
w dniu 26 września nasi mieszkańcy zebrali dla
Hospicjum w Starogardzie Gdańskim kwotę
1.768,31 zł. Dziękujemy każdemu kto chociaż
w niewielkim geście przyczynił się do tego, aby
ten dzień był tak wspaniały.
Przede wszystkim wielkie brawa dla P. Marcina
Treydowskiego, który nie tylko wspólnie z druhami OSP Kaliska wspomagał akcję, ale również wylicytował „Dzień pracy w Wójtem”. W
dniu 30 listopada mógł zrealizować to wspólne
zobowiązanie.
Podczas tego dnia została podpisana umowa
10/ZP-11-21/2021 z firmą Romar Reszczyńscy
Spółka Jawna na zadanie „Utwardzenie drogi w
miejscowości Czarne. Zadanie zostanie wykonane do 20.12.2021 r. za kwotę 58.916,78 zł
brutto i obejmie budowę 100 mb drogi o szerokości 4 m wykonanej z płyt yomb.
Dziękuję Panu Marcin Treydowski za wspieranie każdej akcji charytatywnej w tym inicjatywy Kociewiacy dla hospicjum.
Zapraszamy Państwa do wsparcia różnych akcji
charytatywnych na terenie naszej gminy.

MYJNIA BEZDOTYKOWA
Powstaje myjnia bezdotykowa w Kaliskach
przy ulicy Długiej przy stacji paliw.
Inwestorem jest firma "Pint Bud" Grzegorz
Piątek ze Zblewa. Będziemy informować Państwa o terminie otwarcia. Na dzień dzisiejszy
planowany termin otwarcia to pierwszy kwartał
2022 roku. Gratulujemy inwestorowi, a w imieniu naszych mieszkańców dziękujemy za stworzenie miejsca, które jest wyczekiwane przez
kierowców.
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LISTOPADOWE SPOTKANIA „RADOSNYCH” Z ŚDS KALISKA
Święto dyni to były super zajęcia przygotowane
przez terapeutów dla obu naszych Radosnych
grup. Dawka wiedzy o rodzajach dyń, ich hodowli i przyrządzaniu, "dyniowe" gry i zabawy,
przygotowywanie lampionów, dyniowe babeczki, a także sesja zdjęciowa na ściance.

W listopadzie w naszej filii gościliśmy Pana
Jacka Sojka, który podarował Radosnym dwanaście kompletów dresów z logo naszego ośrodka. Dzięki nim będziemy pięknie się prezentować na różnych zawodach sportowych.
Nasz gość zwiedził ośrodek, spędził czas przy
wspólnej kawie i rozmowach z uczestnikami, a
w podziękowaniu otrzymał upominek z naszych
pracowni.
Jeszcze raz bardzo dziękujemy Panu Jackowi, a
także naszemu Reginaldowi, bo to była Jego
inicjatywa!
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10 listopada przedstawiciele naszego Domu
brali udział w II Powiatowym Konkursie Twórczości Patriotycznej "Za wolność. Dziękujemy"
organizowanym przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Skarszewach. Uczestnicy ośrodka w Kaliskach zaprezentowali piosenkę "Rozkwitały pąki białych róż" i zajęli trzecie miejsce, a filię w
Cieciorce reprezentował Reginald z twórczością
własną - wierszem pt. "Którędy do domu", który
otrzymał wyróżnienie w konkursie i nagrodę za
twórczość własną.
Ogromnie jesteśmy z Was dumni! Gratulujemy
wszystkim pięknych występów oraz dziękujemy
za zaproszenie.

Przedstawiciele naszych obu domów, Przemek
i Roman, wzięli udział w IV Turnieju Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych pod patronatem Wójta Gminy Zblewo, organizowanego
przez Środowiskowy Dom Samopomocy Gminy Zblewo. W turnieju wzięło udział 11 uczestników z różnych ośrodków wsparcia.
Rozgrywki odbyły się drogą eliminacji "każdy
z każdym". Nasi z zaangażowaniem rozgrywali
kolejno mecze, niejednokrotnie wygrywając. W
ostatecznej klasyfikacji Przemek zajął II miejsce, przegrywając tylko jeden mecz.
Imprezie towarzyszyła miła, sportowa atmosfera oraz
zasady Fair-Play.
Dziękujemy za
zaproszenie!
My zaczynamy
kolejne treningi żyjąc nadzieją zobaczenia w przyszłym roku.
Materiały
ŚDS Kaliska

KOLOROWE ZAJĘCIA W OREW W GMINIE KALISKA
W dniu 2.listopada plany popsuła nam pogoda,
dlatego w ruch poszły masy plastyczne i usprawnianie motoryki małej oraz stworzyliśmy kolorowe muffinki.

Wraz z klasami I - III zaśpiewaliśmy 4 zwrotki
hymnu Mazurka Dąbrowskiego.
Wychowankowie również zaprezentowali
wiersz za pomocą komunikacji alternatywnej i
wspomagającej. A Roksana pięknie wyrecytowała dość trudny wiersz "Niepodległość" Marcina Wolskiego.
Dziękujemy za możliwość udziału w
wydarzeniu i wspólnej uroczystości.

W piątek (8.11) królował Kot w butach - dzień
postaci z bajek.

W listopadzie mieliśmy okazję przyczynić się do
rozwoju Eko-Innowacyjna Szkoła w formie
przekazania roślin oraz domków dla owadów i
ptaków do mini ogrodu sensorycznego. Już nie
możemy doczekać się wiosny! Będziemy
Waszymi stałymi gośćmi. Dziękujemy Pani
Paulinie za miłe przyjęcie i rozmowę.

11 listopada to szczególna data dla każdego
Polaka. Tego dnia czcimy bohaterstwo, waleczność i męstwo naszych przodków, dzięki którym
Polska po 123 latach niewoli wróciła na mapę
Europy. Wyrażamy radość z tego, że żyjemy w
wolnym i suwerennym kraju.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Myszki Miki
wszystkim Wychowankom przybliżyliśmy
historię kultowej postaci Walta Disneya. Mimo
że, ma już ona ponad 90 lat, nic nie zapowiada,
żeby przeszła na emeryturę.
Materiały
OREW w gminie Kaliska
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SPOTKANIE INTEGRACYJNE
V TURNIEJ WIEDZY O
CZŁONKÓW „DZIECKA MIŁOŚCI” SOŁECTWIE I GMINIE KALISKA
Dnia 19 listopada odbyło się spotkanie
integracyjne osób zrzeszonych w S.R.W.D.N.
"Dziecko Miłości", na które zaprosiliśmy Sołtysa Sołectwa Kaliska - Pana Kazimierza Głodka.
Przy słodkim poczęstunku celebrowaliśmy
"Dzień Życzliwości i Pozdrowień", który obchodzimy 21 listopada. W związku z tak wspaniałym dniem, poprosiliśmy nasze dzieci o wykonanie prac plastycznych związanych z tym
ważnym dniem. W nagrodę, każde dziecko
otrzymało śpiwór zakupiony ze środków otrzymanych z funduszu sołeckiego Sołectwa Kaliska. Korzystając z okazji chcielibyśmy jeszcze
raz podziękować za otrzymane wsparcie.

Dnia 26 listopada 2021 roku odbył się V Turniej
Wiedzy o Sołectwie i Gminie Kaliska.
W tej edycji każdą z klas IV-VIII reprezentowała
para uczniów. Rywalizowali oni o nagrody nie
tylko dla siebie, ale również o upominek dla
całej kasy.
Przy pomocy nowych technologii (#kahoot)
uczniowie zmierzyli się z interaktywnym quizem składającym się z 35 pytań.
Pytania swoim zakresem obejmowały zarówno
zarys historyczny, znane postacie i miejsca, jak
również bieżące wydarzenia.
Turniej jest doskonałą formą wzmocnienia więzi
z najbliższym otoczeniem oraz możliwością
wzbudzania ciekawości uczniów historią własnego regionu.
To także rozbudzanie zainteresowania życiem
społeczno-politycznym gminy.

Atrakcyjne i wartościowe nagrody główne zostały ufundowane przez Radę Sołecką Sołectwa
Kaliska. Wsparcie w postaci upominków rzeczowych otrzymaliśmy także ze strony Gminy
Kaliska oraz GOK Kaliska.
Materiały
ZSP Kaliska
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Materiały SRWDN
„Dziecko Miłości”

WAŻNY KOMUNIKAT
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SUKCES NASZYCH UCZNIÓW
Miło jest poinformować, że nasi uczniowie:
Amelia Eliasz z klasy IIa i Maksymilian Skrzypczak z klasy Va zakwalifikowali się do II etapu
XIII Powiatowego Festiwalu Piosenki
Ekologicznej pt. „Jedziemy do lasu”.
Konkurs ten przebiegał dwuetapowo:
I etap: nadesłanie nagrań i wyłonienie solistów
do II etapu,
II etap: konkurs na scenie Kina Sokół w Starogardzie Gdańskim.

Przesłuchania festiwalowe w II etapie konkursu
odbyły się dnia 26.11.2021 roku. Po wysłuchaniu 18 prezentacji komisja konkursowa postanowiła przyznać:
III miejsce Amelii Eliasz w kategorii szkół
podstawowych klas I-III
wyróżnienie Maksymilianowi Skrzypczakowi
w kategorii szkół podstawowych klas IV-VI.
Serdecznie gratulujemy laureatom i życzymy
kolejnych muzycznych sukcesów!

Katarzyna
Eliasz
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I MIEJSCE W POWIECIE
Uczniowie z PSP Kaliska zajęli I miejsce w
powiecie i awans do finału wojewódzkiego, który w przyszłym roku odbędzie się w Gdańsku.
3 MECZE - 3 ZWYCIĘSTWA
Nasi sportowcy pokonali drużyny ze szkoły ze
Skarszew, Smętowa i Zblewa!
Wygrana PSP Kaliska w Powiatowych Zawodach w Piłce Nożnej Chłopców z Podwórka na
Stadion o Puchar Tymbarku organizowany przez
Polski Związek Piłki Nożnej Rocznik 2010.

Skład PSP Kaliska: Kłos Nikodem, Skrzypczak
Maksymilian, Janikowski Mariusz, Liczywek
Michał, Głuchowski Marko, Piotrzkowski
Patryk, Kotlenga Damian, Haliniak Błażej.
Trener: Prabucki Adrian

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
Obchody Narodowego Święta Niepodległości
w Szkole Filialnej Piecach w dniu 10.11.2021r.
rozpoczęły się o godz. 11.11 wspólnym odśpiewaniem hymnu. Następnym punktem spotkania
były patriotyczne prezentacje poszczególnych
klas oraz naszych gości z OREW – u, którym
dziękujemy za obecność i aktywne włączenie
się do działań związanych z przebiegiem święta. Po prezentacjach wszyscy uczestnicy uroczystości wykonali biało – czerwoną girlandę,
która wzbogaciła patriotyczną dekorację naszej
placówki.
Dzień ten był dla nas wszystkich wyjątkową
lekcją patriotyzmu i historii, podczas której
okazaliśmy wyrazy wdzięczności za wolną
Ojczyznę.
Ewa Węsierska

ZACZAROWANY FLET LUNY
We wtorek 9 listopada mieliśmy przyjemność
uczestniczyć w niezwykłym spektaklu muzycznym w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia
im.Witolda Lutosławskiego w Starogardzie Gd.
Po długo wyczekiwanym czasie, z wielką radością przyjęliśmy propozycję p.Danieli Ebertowskiej – Rola i ochoczo pojechaliśmy na
wycieczkę.
„Zaczarowany flet Luny” – to bajka na flet i fortepian, zawierająca 11 utworów. Kompozycje
stanowią muzyczną ilustrację do przygód Luny.
Panie nauczycielki w przepiękny i niezwykle
interesujący sposób zaprezentowały nam jak
dziewczynka chce zwiedzać świat i wyrusza w
samotną podróż pociągiem, a jej jedynym towarzyszem jest flet, który ma magiczną moc.

Dziękujemy Paniom: Danieli Ebertowskiej –
Rola, Annie Gadzińskiej i Małgorzacie Pielak –
Januszkiewicz za przeniesienie do zaczarowanego świata muzyki, w który wprowadziła nas
piękna narracja i gra na flecie przy akompaniamencie fortepianu.
Skorzystaliśmy również z oferty kina i obejrzeliśmy film „AINBO – Strażniczka Amazonii”,
nasi uczniowie byli bardzo zadowoleni z wyjazdu i atrakcji, jakie mu towarzyszyły. Razem z
kolegami i koleżankami z oddziału zerowego,
wróciliśmy uśmiechnięci i szczęśliwi.
Materiały
Szkoła
Filialna
Piece
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CO NAM W DUSZY ŚPIEWA?
W sobotę 13 listopada 2021 miał miejsce koncert pn. CO NAM W DUSZY ŚPIEWA? Było to
zwieńczenie kilkumiesięcznej pracy grupy nieformalnej ROZŚPIEWANE KOCIEWIANKI.
Grupa ta złożyła wniosek ze swoim pomysłem
do konkursu: Inicjatywy Lokalne ogłoszonego
przez Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach i
Bibliotekę w lutym br. W skład grupy wchodzą:
Anna Groth, Daniela Ebertowska-Rola, Alicja
Jutrzenka-Trzebiatowska, Dorota Pryba.

Koncert poświęcony były polskim artystom,
których już nie ma wśród nas. W ramach tego
projektu odbywały się próby do koncertu i do nagrania płytki. Gotową płytkę można było otrzymać po koncercie. Grupa zaśpiewała następujące utwory: Moja matko ja wiem - Bernard Ładysz, Przyjdzie na to czas - Violetta Villas, Rudy
Rydz - Helena Majdaniec, Żeby szczęśliwym
być - Anna Jantar, Trzynastego - Katarzyna Sobczyk, Ile wieczorów - Tercet egzotyczny, Kwiat
Jednej Nocy - Alibabki, Goniąc Kormorany Piotr Szczepanik, Kawiarenki - Irena Jarocka,
Opowiadaj - Zbigniew Wodecki, Byle Było Tak Krzysztof Krawczyk.

Dziękujemy za ten przepiękny koncert i zachęcamy innych do składania wniosków w ramach
konkursu Inicjatywy Lokalne.
Materiały GOK Kaliska
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WARSZTATY I SPOTKANIA
W GOK W KALISKACH
W poniedziałek 15 listopada br. rozpoczęły się
warsztaty ceramiczne w GOK Kaliska. Panie
rozpoczęły swoją przygodę z ceramiką od wzorów zaczerpniętych z natury i odciskały wzory
liści w glinie.

23 listopada odbyły się zajęcia z malarstwa na
szkle, które poprowadził P. Krzysztof Bagorski.
Warsztaty zrealizowane w ramach zawartego
partnerstwa. Realizator „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Zblewo mieszczący się
w Publicznej Szkole Podstawowej w Bytoni”.
Projekt ma na celu wsparcie uczenia się osób
dorosłych w lokalnej społeczności.

25 listopada odbyło się spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki dla dorosłych w GOK Kaliska.
Reportaż Mariusza Szczygła to książka złożona
z kilku historii prawdziwych problemów zwyczajnych ludzi, które są
opowiedziane w skromnie obdarowanych
o b j ę t o ś c i ą
fragmentach.
Nie ma kogoś. Nie ma
czegoś. Nie ma przeszłości. Nie ma miłości. Każdy z nas zmaga
się z jakimś brakiem
lub niedoborem w
codziennym życiu.

WARSZTATY I SPOTKANIA
W GOK W KALISKACH
W listopadzie odbyła się wystawa fotografii
pn."Hospicjum to emocje" zorganizowana przez
Fundację Kociewiacy dla Hospicjum. Zdjęcia
do wystawy wykonała fotografka Dominika
Kotuła. Tematem przewodnim było przedstawienie pracowników hospicjum w różnych pozach przedstawiających emocje towarzyszące
codziennej pracy z podopiecznymi. Wystawa
miała na celu przełamanie stereotypowego postrzegania hospicjum tylko poprzez emocje, jak
strach czy smutek. Paleta emocji podczas pracy
pokazana przez pracowników na fotografiach,
jest znacznie bogatsza. Wystawa współfinansowana przez Polsko - Amerykańska Fundację
Wolności, Akademię Rozwoju Filantropii w
Polsce, Działaj Lokalnie i Chatę Kociewia.

ANDRZEJKI
W SOŁECTWIE FRANK
Andrzejki w naszym sołectwie za nami!
W Gminnym Ośrodeku Kultury w Kaliskach
odbyły się Andrzejki dla dzieci i młodzieży.
Imprezie towarzyszyły tańce, zabawy oraz tradycyjne andrzejkowe wróżby, które przygotowała dla nas Pani Kasia ze szkoły tańca Esta
Fiesta w Starogardzie Gdańskim. Popularnością
cieszył się również stolik z zakąskami oraz napojami, a także popcorn z naszej maszyny.
Cieszymy się, że mogliśmy się znowu spotkać.

Prezentujemy efekty pracy po drugim i trzecim
spotkaniu warsztatów ceramicznych. Panie wykonały strukturę na misach oraz ozdoby świąteczne. Wszystkie prace muszą wyschnąć i zostać wypalone.

Materiały
GOK
Kaliska

Sołtys Sołectwa Frank Radosław Ciemiński
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JUBILEUSZE
Jubilatka
Anna Łąska
91 lat

Z KALENDARZA WÓJTA...
*02.11.2021 - Kaliska - Udział w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kaliska.
*05.11.2021 - Starogard Gd. - Zapisy notarialne przyjęcia darowizny na rzecz gminy
nieruchomości gruntowej w obrębie geodezyjnym Iwiczno.
*08.11.2021 - Kaliska - Podpisanie umowy na przebudowę budynku przy ul.Szkolnej w Piecach
na potrzeby Klubu Seniora i Klubu Strażaka. Umowę podpisano z Przedsiębiorstwo
Wielobranżowym Zojax s.c.Jan i Zofia Wildman ze Zblewa w obecności druha Prezesa OSP
Jerzego Piotrzkowskiego.
*10.11.2021 - Gdańsk - Wspólnie z Burmistrzem Czerska i Wójtem Gminy Kościerzyna
przekazano Marszałkowi Województwa Pomorskiego przygotowany wspólnie dokument pn.
„Strategia terytorialna obszaru partnerstwa Bory Tucholskie”.
*16.11.2021 - Starogard Gd. - Wspólnie z Prezesem spółki PUK Kaliska Wojciechem Pominem
złożono gratulacje właścicielowi spółki „Koltel s.c.Maryla, Taduesz i Piotr Kolbusz „ z okazji
30-lecia powstania firmy.
*18.11.2021 - Gdańsk - Udział w gali Ranking Gmin Województwa Pomorskiego 2021.
*23.11.2021 - Kaliska - Udział w Radzie Gospodarczej działającej przy Wójcie Gminy Kaliska.
*25.11.2021 - Kaliska - Podpisanie umowy na wykonanie ulicy Przemysłowej z firmą Romado Brzeziński sp. z o.o.
*26.11.2021 - Kaliska - Wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy Kaliska i Sołtysem
Sołectwa Kaliska udział w V Turnieju Wiedzy o Sołectwie i Gminie Kaliska.
*28.11.2021 - Czarne - Udział w jubileuszu 91 urodzin Pani Anny Łąskiej.
*29.11.2021 - Kaliska - Spotkanie z projektantem Przemysławem Górskim w sprawie dokonania
ustaleń do projektu gazyfikacji dla miejscowości Kaliska.
*30.11.2021 - Kaliska - Podpisanie umowy z Panem Romanem Reszyńskim sp.jawna na zadanie
„Budowa drogi w miejscowości Czarne”.
*30.11.2021 - Kaliska - Wspólny dzień pracy z mieszkańcem miejscowości Kaliska Marcinem
Treydowskim, który podczas pikniku charytatywnego w Kaliskach pn.” Kociewiacy dla
Hospicjum” wylicytował „Dzień pracy w wójtem”.
*01.12.2021 – Kaliska - Podpisanie umowy z Bankiem Spółdzielczym w Skórczu na udzielenie
kredytu.
*03.12.2021 – Kaliska - Spotkanie z mieszkańcami sołectwa 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,

