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PODPISANIE UMOWY NA ROZBUDOWĘ PRZEDSZKOLA
Dnia 14 kwietnia 2022 r. nastąpiło podpisanie
umowy z wykonawcą na realizację zadania pn.
„Budowa budynku Kaliskiego Centrum Historyczno – Edukacyjnego i oddziałów przedszkolnych wraz z budową łącznika i niezbędną infrastrukturą techniczną”.
Wykonawcą zadania zostało Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe ZOJAX s.c. Jan i Zofia
Wildman ze Zblewa. Wartość złożonej przez
wykonawcę oferty wyniosła 4.250.000,00 zł.
Zadanie realizowane będzie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji
Strategicznych, z którego Gmina Kaliska uzys-

kała wsparcie finansowe w formie promesy
inwestycyjnej w wysokości 3.612.500,00 zł.
W związku z otrzymaną promesą inwestycyjną
w spotkaniu z wykonawcą uczestniczył również
przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego
Pan Michał Maliński.
W ramach zadania powstanie nowy budynek
Centrum Historyczno – Edukacyjnego wraz z
dwoma oddziałami przedszkolnymi połączonymi łącznikiem z istniejącym już budynkiem
przedszkola.
Planowana data zakończenia realizacji to
wrzesień 2023 r.

ŚWIAT W CZASIE PANDEMII
W X V Wo j e w ó d z k i m K o n k u r s i e
Fotograficznym pt. „Świat w czasie pandemii”
organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 34
z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi
w Gdyni wzięło udział kilkanaście zdjęć z naszej
szkoły. Każdy uczestnik mógł przesłać trzy
fotografie.
Do rywalizacji konkursowej zgłoszono 471 prac
z 14 powiatów i miast na prawach powiatów
województwa pomorskiego, w tym: 86 prace ze
szkół podstawowych klas IV-VI, 294 zdjęć ze
szkół podstawowych klas VII – VIII, 54
fotografii ze szkół ponadpodstawowych oraz 23
prace nauczycieli. Ogółem w konkursie wzięło
udział blisko 305 osób z całego województwa
pomorskiego.
Miło nam poinformować, że do etapu
Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego
„Świat w czasie pandemii” dostały się dwie
prace.
W kategorii klas IV-VI: I miejsce otrzymała
Zuzanna Zakrzewska ze zdjęciem
zatytułowanym „Pandemia w życiu
codziennym”
W kategorii Nauczyciele: I Miejsce uzyskała
P.Malwina Sikora ze zdjęciem „To, co
najważniejsze”.
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Materiały PSP Kaliska

SUKCES ZOFII GRYCZ
W marcu uczniowie naszej szkoły wzięli udział
w Olimpiadzie Języka Angielskiego i Wiedzy o
Wielkiej Brytanii zorganizowanej przez
Międzynarodowe Liceum Regent College w
Elblągu. Spośród 1400 uczestników olimpiady
do pierwszego etapu zakwalifikowało się 120
uczniów z 2 województw. Do finału w olimpiadzie zakwalifikowała się uczennica klasy 8 b Zofia Grycz.
W kwietniu Zosia pod
opieką nauczycielki
języka angielskiego
p.Doroty Grzywacz
wzięła udział w finale
olimpiady, który odbył się
w Elblągu. Pomimo tego,
że nie udało się zdobyć
głównej nagrody, którą
była wycieczka do Londynu, to należy podkreślić sukces uczennicy naszej szkoły, która pokonała tak liczną konkurencję. Ogromne brawa za
wiedzę oraz wkład pracy jaki włożyła w przygotowanie się do konkursu!

GRATULACJE DLA UCZNIÓW
Uczniowe: Jan Rola, Piort Malecki i Szymon
Kowalczyk reprezentowali naszą szkołę w XX
Wojewódzkim Quizie Wiedzy o Krajach
Anglo-języcznych organizowanym przez
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Gdańsku.
Chłopcy przeszli eliminacje szkolne pisząc test
wiedzy o krajach anglojęzycznych, a zadaniem
finałowym było nagranie filmu o Kanadzie.
Niestety chłopcom nie udało się zdobyć podium,
ale gratulujemy im wzięcia udziału w Wojewódzkim Konkursie oraz pozyskania wiedzy na
temat Kanady i nowych doświadczeń przy
nagrywaniu filmu. Materiały PSP Kaliska

WYRÓŻNIENIE
DLA NASZEGO UCZNIA
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie
Gdańskim zorganizowało konkursy wielkanocne: na najpiękniejszą pisankę oraz stację drogi
krzyżowej.
Miło nam poinformować, że w tym roku jury
doceniło pracę ucznia naszej szkoły.
Wyróżnienie za pracę rysunkową w XVIII
Ogólnopolskim Kociewskim Konkursie Plastycznym „STACJA DROGI KRZYŻOWEJ”
otrzymał Daniel Cybula z klasy VII A.
Serdecznie gratulujemy!

Materiały PSP Kaliska

POWIATOWE IGRZYSKA W
DRUŻYNOWYCH BIEGACH
PRZEŁAJOWYCH

5 kwietnia br. na stadionie miejskim w Skórczu
odbyły się Powiatowe Igrzyska w Drużynowych
Biegach Przełajowych Dzieci i Młodzieży.
Rywalizowano w dwóch kategoriach wiekowych: rocznik 2009 i młodsi oraz 2008 – 2007
(oddzielnie chłopcy i dziewczęta). Mimo trudnych warunków i niesprzyjającej pogody zacięta
rywalizacja między zawodnikami toczyła się do
ostatnich metrów. Na wyróżnienie zasługują:
Jakub Palkowski z kl. VII c, Joanna Dembicka z
kl. V b, Gabriel Moczadło z kl. IV a, Marcin
Janikowski z kl. VII bDziękujemy wszystkim
uczestnikom za zaanga-żowanie i udział w
zawodach.
Nauczyciele w-f
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I GMINNE OBCHODY DNIA STRAŻAKA
W dniu 01.05.2022 z inicjatywy Zarządu
Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kaliskach odbyły się I Gminne Obchody Dnia Strażaka.
Uroczystości rozpoczęły się mszą święta w intencji strażaków, która odbyła się w kościele
parafialnym w Piecach. Następnie podczas okolicznościowego apelu w Bartlu Wielkim wręczono odznaczenia dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz odznaczenia
„Za wysługę lat” dla strażaków obchodzących
jubileusz służby.
W strażackim święcie uczestniczyli strażacy z
trzech jednostek OSP czynnie działających na
terenie Gminy Kaliska: OSP Kaliska, OSP Piece
oraz OSP Iwiczno. Wśród osób zaproszonych
znaleźli się przedstawiciele władzy samorządowej oraz Nadleśnictwa Kaliska.
Strażacy odznaczeni odznaką „Za wysługę lat”:
XV - Jakub Krajnik OSP Kaliska
XV - Dawid Muchliński OSP Piece
XX - Krzysztof Groth OSP Kaliska
XXX - Piotr Wyrzykowski OSP Kaliska
XXXV - Krzysztof Szczepański OSP Kaliska
XXXV - Edward Sobota OSP Kaliska

Materiały OSP Kaliska
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STRAŻACY SADZILI LAS
W dniu 9 kwietnia 2022 r. jednostki OSP i Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z terenu Gminy
Kaliska wzięły udział w zorganizowanym
wspólnie z Nadleśnictwem Kaliska sadzeniu lasu na terenie Leśnictwa Cieciorka. Strażacy pod
okiem pracowników Lasów Państwowych mogli uczestniczyć w odnawianiu uprawy leśnej.
Na zakończenie pracy dla wszystkich uczestników czekało ognisko i pyszny poczęstunek.

Materiały OSP Kaliska

TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ
20 kwietnia 2022 r. odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. ,,Młodzież Zapobiega Pożarom".
Organizatorem turnieju była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie
Gdańskim oraz Zarząd Oddziału Powiatowego
ZOSP RP w Starogardzie Gdańskim. Uczestnicy
konkursu musieli rozwiązać test, a następnie
odpowiedzieć na pytania ustne z wiedzy
ogólnopożarniczej.
Naszą Gminę reprezentowali członkowie MDP
przy OSP Kaliska wyłonieni podczas eliminacji
gminnych turnieju. W grupie I - Piotr Stoba, w
grupie II - Marcel Plata oraz w grupie III - Bianka Konopacka. Poziom konkursu stał na bardzo
wysokim poziomie, nasi reprezentanci zakończyli zmagania na eliminacjach pisemnych.
Laureatom i wszystkim uczestnikom składamy
gratulacje i podziękowania za poświęcony czas i
chęć pozyskiwania tak bardzo obszernej wiedzy
jaką jest tematyka ochrony przeciwpożarowej.

Materiały OSP Kaliska
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DROGA KRZYŻOWA Z UDZIAŁEM DRUHÓW OSP PIECE
1 kwietnia po raz pierwszy została zorganizowana Droga Krzyżowa przez miejscowości parafii Piece, która mierzyła ok. 22 km. Druhowie
naszej jednostki przez całą trasę towarzyszyli
uczestnikom, zabezpieczając trasę i pomagając
tym, którzy tego potrzebowali. Na zakończenie
ks. Proboszcz udzielił uczestnikom Komunii
Św.
Z całego serca dziękujemy pomysłodawcom,
organizatorom, uczestnikom oraz sołectwu Studzienice i Dąbrowa za zorganizowanie ciepłych
napojów i przekąsek. Dziękujemy również MDP
Piece za zaangażowanie oraz wszystkim
Druhom naszej jednostki za udział i współpracę.
Przekazujemy także serdeczne podziękowanie
Druhowi Dawidowi z jednostki OSP Łąg za
pomoc w zabezpieczeniu trasy.
Czuwaj!
Materiały
OSP
Piece

6

APEL Z OKAZJI 231 ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI
29 kwietnia odbył się w naszej szkole uroczysty apel z okazji 231 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Był to wyjątkowy dzień również
z tego powodu, że po raz pierwszy po długim
czasie, mogliśmy spotkać się wszyscy razem w
małej sali gimnastycznej. Mogliśmy wspólnie
upamiętnić tak ważne w historii Polski wydarzenie.

Uczniowie klasy VIIa i VIa pod kierunkiem
wychowawczyń, przygotowali część artystyczną o patriotycznej wymowie. Pomocą służyła
również nasza drużyna harcerska, która dzięki
swojej wzorowej postawie uświetniła tę uroczystość. Recytatorzy oraz prowadzący apel przedstawili znaczenie Konstytucji 3 Maja dla Polski.
Przypomnieli zebranym o znaczeniu tego dokumentu dla Rzeczypospolitej, która chyliła się ku
upadkowi. Uczniowie recytowali wiersze, a
chór wykonał utwory muzyczne oddające charakter tego wyjątkowego dnia.
Dyrektor szkoły, Bogumiła Wałaszewska, podsumowała wystąpienie i podziękowała również
gościom za przybycie: przewodniczącemu Rady
Gminy Kaliska, Zbigniewowi Szarafinowi oraz
sekretarz Bożenie Jeleniewskiej.
Dorota Nadolska, Dominika Fijał,
Katarzyna Eliasz, Malwina Sikora
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NAGRODY WÓJTA GMINY KALISKA SŁONECZNIK 2021
W dniu 08 października 2021 roku do Biura
Rady Gminy Kaliska wpłynął wniosek Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych w Gminie Kaliska o przyznanie wyróżnienia „Honorowy
Obywatel Gminy Kaliska” dla Pana Henryka
Kindera. Pan Henryk Kinder jest cenionym
przedsiębiorcą, który prowadzi zakład pracy
chronionej, zatrudniając osoby wymagające
szczególnych warunków pracy.
Od wielu lat jest związany z naszą gminą, a od
2017r. poprzez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych wspiera działalność Środowiskowego
Domu Samopomocy w Kaliskach. W uznaniu za
okazywane wsparcie mieszkańcom Gminy Kaliska i godną do naśladowania postawę solidarności społecznej otrzymał Nagrodę Wójta
Gminy Kaliska Słonecznik 2019 w kategorii
„Życzliwa Dłoń”.
Pan Henryk Kinder wielokrotnie odwiedzał
ośrodki w Kaliskach, a także w Cieciorce zarówno z okazji świąt okolicznościowych jak i bez
okazji, chcąc po prostu spotkać się z uczestnikami, wesprzeć ich ciepłym słowem czy gestem.
Na jego zaproszenie ŚDS Kaliska gościł w firmie POLMET, której jest właścicielem. Podczas
tej wizyty mogli zapoznać się z zakładem pracy
chronionej i przyjrzeć się z bliska pracy osób
niepełnosprawnych, o których w swojej firmie
troszczy się Pan Henryk.
Dzięki pomocy Pana Kindera Stowarzyszenie
Inicjatyw Lokalnych mogło doposażyć pracownię rehabilitacyjną w profesjonalny sprzęt, z
którego uczestnicy mogą korzystać podczas zabiegów zaleconych przez lekarza. Inne pracownie w obu ośrodkach wzbogaciły się o liczne
sprzęty sportowe, profesjonalną matę do masażu, kolumnę świetlną i sprzęty do relaksacji.
Również w czasie pandemii Pan Henryk Kinder
zadbał o środki ochrony osobistej i płyny do
dezynfekcji, które pozwoliły na bezpieczny
udział uczestników w zajęciach wspierająco –
aktywizujących.
Wszelkie działania, które podejmuje Pan
Henryk Kinder są przejawem potrzeby serca,
aby ofiarować komuś radość i jeszcze lepsze warunki wspólnego spędzania czasu podczas zajęć
i terapii. Poprzez wspieranie osób potrzebujących pomocy poprawia się jakość i warunki ich
życia oraz ich rodzin i opiekunów, co ma pośredni wpływ na społeczność lokalną.
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Mając na uwadze powyższe, działalność Pana
Henryka Kindera zasługuje na najwyższe wyróżnienie, szacunek i uznanie. W otoczeniu Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych i Środowiskowego Domu Samopomocy w Kaliskach jest
wiele osób potrzebujących pomocy – a osobą,
która daję nadzieję i poprawia jakość życia osób
niepełnosprawnym cechuje się skromnością,
którą reprezentuje wyżej wymieniony Pan
Henryk Kinder.
Odznaczenie zostało wręczone na gali rozdania
nagród Wójta Gminy Kaliska „Słonecznik
2021" w dniu 22 kwietnia 2022 r.

SŁONECZNIKI HONOROWE wręczono
następującym osobom:
Honorowe Wyróżnienie Specjalne Leszek Baczkowski
Honorowym Wyróżnieniem Specjalnym Słonecznikowa Kapituła postanowiła uhonorować
działalność lokalnego artysty, wielkiego promotora Kociewia, który pomimo przeciwności
zdrowotnych daje nam wszystkim przykład,
aby się nie poddawać i z pozytywnym nastawieniem patrzeć w przyszłość. Cały czas aktywny
zawodowo, dla każdego znajduje miłe słowo i
obdarowuje dobrą energią. Jest laureatem licznych nagród oraz wyróżnień, wśród nich nagrody „Kociewski Gryf 2013” oraz „Honorowy
Słonecznik 2018”. Jego specjalnością jest rzeźba. Jest członkiem Stowarzyszenia Twórców
Ludowych w Lublinie, twórcą kapliczek i innych rzeźb, nie tylko o tematyce sakralnej. Z
niesłabnącym zaangażowaniem udziela się w
różnych przedsięwzięciach promujących
Kociewie i prowadzi warsztaty rzeźbiarskie. Od
wielu lat jest też twórcą tych pięknych rzeźbionych słoneczników, które Państwo widzicie.

NAGRODY WÓJTA GMINY KALISKA SŁONECZNIK 2021
Honorowe Wyróżnienie Specjalne Ks. Józef Słupski
Kolejnym Honorowym Wyróżnieniem uhonorowano osobę, która od wielu lat jest obecna w
codziennym życiu naszej społeczności oraz w
życiu mieszkańców, na każdym jego etapie. Jest
obdarzony wieloma talentami, a także zmysłem
gospodarczym i budowlanym, co widać patrząc
na rozbudowaną i zadbaną w najdrobniejszym
szczególe kaliską świątynię. Natomiast wielokrotnie doceniany talent artystyczny laureata
możemy podziwiać biorąc do ręki tomiki poezji
jego autorstwa. Obecny rok w życiu laureata jest
szczególny, bowiem będzie świętował 50-lecie
święceń kapłańskich, a niedawno obchodził 36lecie posługi duszpasterskiej jako Proboszcz
Parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w
Kaliskach. Z wielkimi wyrazami wdzięczności
za codzienną troskę o nas wszystkich oraz w
uznaniu dla całego życiowego dorobku Kapituła postanowiła uhonorować Wyróżnieniem
Specjalnym Słonecznik 2021 Przewielebnego
Księdza Proboszcza Józefa Słupskiego.
Honorowe Wyróżnienie Specjalne - Marzena
Wełnicka-Jaśkiewicz i Janusz Jaśkiewicza
Jeszcze jednym Wyróżnieniem Specjalnym
Kapituła postanowiła uhonorować małżeństwo,
które w swojej codziennej pracy stawia czoła
wymagającym wyzwaniom, niosąc pomoc i troszcząc się o zdrowie innych ludzi. Na uznanie
zasługuje ich zaangażowanie w pracę, empatia i
chęć pomocy potrzebującym oraz tym, którzy
znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.
Wrażliwość i otwarte serca na potrzeby innych
ludzi sprawiły, że nasi podopieczni ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Kaliskach
już kilkukrotnie mogli relaksować się podczas
pikników i korzystać z wszelkich atrakcji
Gajówki Wygoninki. Ponadto laureaci angażują
się w promocję gminy Kaliska i piękna kociewskiego obszaru. W podziękowaniu za życzliwość oraz w uznaniu dla godnej naśladowania
postawy Kapituła uhonorowała Wyróżnieniem
Specjalnym Słonecznik 2021 Panią Profesor
Marzenę Wełnicką-Jaśkiewicz oraz Pana
Profesora Janusza Jaśkiewicza.
Nagroda Słonecznik Honorowy Joanna i Andrzej Linda
Laureatami Nagrody Honorowy Słonecznik
w tegorocznej edycji jest małżeństwo aktywne

w pracy na rzecz kaliskiej społeczności od wielu
lat. Laureatka jest wieloletnim pracownikiem
kaliskiej szkoły i z wielkim oddaniem oraz z
serdecznością udziela się na polu społecznoedukacyjnym. Angażuje się w liczne akcje charytatywne oraz pomocowe. Poza tym koordynuje i organizuje zajęcia dodatkowe i projekty
dla uczniów. Z kolei laureat przez blisko 30 lat
prowadził firmę w gminie Kaliska przyczyniając się do rozwoju gospodarczego naszej małej
ojczyzny. Kapituła postanowiła docenić wspólny wkład i zaangażowanie laureatów w dobro
lokalnej społeczności w wielu aspektach oraz
wyrazić swoje uznanie dla ich pracy. Z wyrazami wdzięczności Kapituła przyznała Nagrodę
Honorowego Słonecznika 2021 Państwu
Joannie i Andrzejowi Linda.

SŁONECZNIKI W DZIEDZINIE DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNO-SPORTOWA
Wyróżnienie - Jakub Malinowski
Pierwsze wyróżnienie w dziedzinie działalność
edukacyjno-sportowa przyznano doceniając aktywne rozwijanie talentu sportowego oraz osiągnięte sukcesy w zawodach zespołowych i indywidualnych w karate, w tym w turniejach ogólnopolskich. Pomimo młodego wieku, nasz laureat pokazuje, jak ważna jest systematyczna praca i zapał do realizacji swoich pasji. Poza sportem, pod czujnym okiem taty i starszych kolegów, zdobywa też tajniki wiedzy pożarniczej.
Gratulując sukcesów i życząc dalszych osiągnięć kapituła doceniła naszego mieszkańca
Jakuba Malinowskiego - zawodnika Karate
Klubu SHUTO ze Starogardu Gdańskiego.
Wyróżnienie - Joanna Romaldowska i Rafał
Cieślak „Dziki Brzeg”
Przyznając drugie wyróżnienie Kapituła doce-
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NAGRODY WÓJTA GMINY KALISKA SŁONECZNIK 2021
niła zwłaszcza niecodzienność pewnego przedsięwzięcia, którego twórcy mówią o sobie, że są
osobami zajmującymi się przybliżaniem natury
ludziom, organizowaniem aktywnych form wypoczynku oraz aktywizacją wszystkich tych,
którzy myślą, że natura to nie ich bajka. Idea ta
zaowocowała utworzeniem na terenie gminy
Kaliska, w miejscowości Młyńsk przy rzece
Wda, unikalnej osady indiańskiej, oferującej
noclegi w tipi na polu namiotowym oraz inne
atrakcje. Doceniając tą inicjatywę oraz dziękując za działania aktywizujące mieszkańców
gminy.
Nagroda - 12. Drużyna Harcerska
Laureatem Nagrody jest organizacja zrzeszająca młodych ludzi, którym przyświecają wartości
patriotyczne, służba drugiemu człowiekowi,
kształtowanie właściwych postaw, a także rozwój aktywności fizycznej. Na uznanie zasługuje
zwłaszcza włączanie się w różne akcje charytatywne oraz dbałość o miejsca pamięci na terenie
gminy, realizowana w ramach akcji #pamiętamy. Aktywność naszych laureatów jest godna
pochwały i stanowi wzór do naśladowania dla
młodego pokolenia. Doceniając ten wkład pracy
i zaangażowanie kapituła przyznała nagrodę
Słonecznika 2021 12. Drużynie Harcerskiej im.
Tadeusza Kościuszki w Kaliskach. Serdecznie
gratulujemy opiekunkom – Malwinie Sikora i
Anecie Cieślewicz.

SŁONECZNIKI W DZIEDZINIE
INICJATYWA ROKU
Wyróżnienie - Gminna Biblioteka Publiczna w
Kaliskach
Czytelnictwo jest jedną z najistotniejszych
podstaw rozwoju człowieka. Instytucja wyróżniona przez słonecznikową kapitułę od lat skutecznie pozyskuje środki na powiększenie księgozbioru oraz promuje czytelnictwo wśród
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mieszkańców gminy. Dzięki dofinansowaniu z
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
cyklicznie pozyskuje nowości wydawnicze oraz
ostatnio utworzyła innowacyjny - zdalny dostęp
do książek w formatach e-booków. Jej bogata
działalność to także liczne spotkania autorskie,
współpraca z dyskusyjnym klubem książki, czy
też akcje ogólnopolskie: Noc Bibliotek, „Mała
książka – Wielki człowiek”. W uznaniu dla
podejmowanych inicjatyw Kapituła wyróżniła
Słonecznikiem Gminną Bibliotekę Publiczną w
Kaliskach. Gratulujemy Pani Katarzynie
Szarmach.
Wyróżnienie - organizatorzy Pikniku dla
Joanny
To z potrzeby serca narodziła się druga wyróżniona inicjatywa. Właściwie było ich więcej, ale
jedna wymagała szczególnie dużo pracy i poświęcenia wolnego czasu. Dzięki pomysłowej i
sprawnej organizacji odbyło się na stadionie
gminnym wydarzenie, które przyniosło mieszkańcom, a zwłaszcza dzieciom, sporo atrakcji na
świeżym powietrzu. Jednocześnie pozwoliło na
zebranie znaczących środków potrzebnych na
ratowanie zdrowia mieszkanki gminy. Tą wyróżnioną inicjatywą jest ubiegłoroczna organizacja Pikniku Charytatywnego dla Joanny.
Dziękując za tę godną naśladowania postawę
solidarności społecznej gratulujemy Joannie
Koprowskiej, Marcinowi Treydowskiemu i
Michałowi Fiałek.
Nagroda - Anna Bisaggio
Laureatką Nagrody Słonecznik 2021 w dziedzinie Inicjatywa Roku jest osoba działająca na
rzecz potrzebujących z terenu gminy Kaliska.
Empatia i troska o osoby w trudnej sytuacji życiowej oraz aktywna postawa na rzecz tych osób
doprowadziła do zorganizowania akcji pomocowej, w wyniku której w okresie Świąt Bożego
Narodzenia rodziny potrzebujące otrzymały
paczki z darami.
Było to logistycznie nie lada wyzwanie, ponieważ laureatka, nasza mieszkanka, organizuje te
akcje przebywając w Anglii. Kapituła doceniła
nie tylko charytatywną pomoc, ale także wszelkie działania, które sprzyjają promocji naszej
małej Ojczyzny za granicą.
W uznaniu dla godnej naśladowania postawy
społecznej Kapituła uhonorowała Słonecznikiem Panią Annę Bisaggio.

NAGRODY WÓJTA GMINY KALISKA SŁONECZNIK 2021
Laureatka w ostatnich dniach przebywała w
Kaliskach, dzięki czemu wyjątkowo wręczono
już tę Nagrodę. Serdecznie gratulujemy.

SŁONECZNIKI W DZIEDZINIE
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
W tej kategorii, ze względów zawodowych,
rodzinnych bądź zdrowotnych osoby, nie mogły
wziąć udziału w uroczystości. Nagrody zostaną
wręczone w późniejszym terminie. Przy prezentacji osób wyróżnionych przedstawimy Państwu
zespoły, które uświetniły tą uroczystość. Były
nimi Zespół Wokalny Amoroso , Kwartet Bramy
Morawskiej oraz „Zespół Mali i Więksi
Kociewiacy.

Teraz przedstawiamy Państwu Dosie laureatów:
Wyróżnienie - Martyna Cieplińska
Pierwszym wyróżnieniem uhonorowano naszą
mieszkankę, która już kilkanaście lat temu podjęła pewne wyzwanie i konsekwentnie je realizuje. Z pomocą rodziny rozwija swoją działalność i z roku na rok podnosi standard usług.
Zaczynała od działalności agroturystycznej w
jednym, zaadaptowanym budynku. Z biegiem
czasu obiekt sukcesywnie się powiększał i upiększał, stanowiąc świetne miejsce na okolicznościowe spotkania. Warto wspomnieć, że laureatka poszerzyła już działalność o kolejne obiekty,
poprawiając ofertę turystyczną naszej gminy.
Posiada kulinarne talenty, dzięki którym podjęła
się także działalności cateringowej.
Wyróżnienie otrzymuje Pani Martyna Cieplińska - właścicielka kwatery „Nad Gogolinkiem

Wyróżnienie - Julia Janicka
Drugie wyróżnienie Kapituła przyznała w
uznaniu dla konsekwentnej realizacji pomysłu
na własną firmę, który zrodził się z posiadanego
talentu i pasji do fotografowania. Laureatka jest
przedstawicielką grupy tych młodych ludzi, które z odwagą podejmują wyzwania i z sukcesem
je osiągają. Jednym z nich z pewnością było pozyskanie środków unijnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Firma laureatki funkcjonuje już od 5 lat, świadcząc usługi szerokiej grupie zadowolonych klientów. Doceniając odważną realizację przedsięwzięcia Kapituła wyróżniła w dziedzinie przedsiębiorczości Panią Julię
Janicką, prowadzącą w Kaliskach studio
fotograficzne.
NAGRODA - Teresa i Mirosław Brzezińscy
Rolnictwo to ciężka praca, a jednak nasi kolejni
laureaci postawili na taką właśnie drogę życiową. Wieloletni trud i zaangażowanie w rozwój
gospodarstwa rolnego, prowadzonego najpierw
przez rodziców, a teraz z ich pomocą przez syna
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NAGRODY WÓJTA GMINY KALISKA SŁONECZNIK 2021
z rodziną sprawił, że ciągle się ono rozwija, modernizuje i doposaża. Laureaci nie boją się wyzwań i z sukcesem wprowadzają nowe inwestycje, również unijne. Jedną z nich jest ubiegłoroczny zakup nowoczesnego robota do udoju
mleka, powiększając tym samym jego produkcję. Wielokrotnie można było usłyszeć opinię,
że to właśnie gospodarstwo może stanowić wzór
do naśladowania. Doceniając trud rolniczej pracy i przedsiębiorcze działania Kapituła przyznała Nagrodę Słonecznika 2021 w dziedzinie
przedsiębiorczości Państwu Teresie i Mirosławowi Brzezińskim z Iwiczna. Serdecznie
gratulujemy.

SŁONECZNIKI W DZIEDZINIE
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNOKULTURALNA
Wyróżnienie specjalne - Świetlica szkolna
Wyróżnieniem specjalnym Kapituła postanowiła uhonorować osoby, które z zaangażowaniem realizują swoją codzienną pracę opiekuńczo-wychowawczą, organizują dla uczniów naszej szkoły szereg imprez okolicznościowych i
edukacyjne konkursy, jak np. coroczny „Turniej
Wiedzy o Sołectwie i Gminie Kaliska”. Trud
pracy laureatów doceniany jest zarówno przez
uczniów, jak i rodziców. Tym wyróżnieniem
Kapituła wyraża także szczególne podziękowania za niesioną pomoc w realizacji przez uczniów zdalnych zajęć podczas pandemii.
Wyróżnienie odebrali wychowawcy świetlicy
szkolnej przy Publicznej Szkole Podstawowej w
Kaliskach: p.o. Kierownika Paulina Kruszyńska, Joanna Linda, Anna Trzcińska oraz Adrian
Prabucki. Serdecznie gratulujemy.
Wyróżnienie - ŚDS Kaliska
Instytucja, którą Słonecznikowa Kapituła postanowiła wyróżnić, funkcjonuje w gminie Kaliska
od kilku lat. W tym czasie zdążyła znacznie się
rozwinąć, poszerzyć zakres swojego działania
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oraz stać się miejscem, do którego z wielką radością uczęszczają jej podopieczni. Sprawność i
dynamiczny rozwój Laureata możliwy jest dzięki zaangażowaniu oraz codziennej pracy całej
kadry tej jednostki. W 2021 roku poszerzyła ona
zasięg oferowanej pomocy, poprzez utworzenie
nowocześnie wyposażonej filii. Na uznanie zasługuje także współpraca z innymi organizacjami na terenie gminy oraz pomysłowość, jak i
wkład pracy opiekunów w realizację pracy zdalnej podczas pandemii. Doceniając te działania
Kapituła wyróżniła Środowiskowy Dom Samopomocy w Kaliskach z Filią w Cieciorce.
Wyróżnienie odebrała Kierownik ŚDS Kaliska
Iwona Ciemińska. Gratulujemy.
Wyróżnienie - Barbara Żmuda-Trzebiatowska
Kolejnym wyróżnieniem uhonorowano osobę
artystycznie uzdolnioną i z sukcesami realizującą swoje pasje. To ona podjęła się prowadzenia
„Galerii Pod Kasztanem” w miejscowości
Frank, gdzie prezentowane są nie tylko prace
malarskie artystki, ale również dorobek jej męża
w dziedzinie kowalstwa artystycznego.
Podziwiać i zakupić tam można również prace
innych twórców, szczególnie w dziedzinie rzeźby i haftu. Kapituła docenia i składa podziękowania zwłaszcza za promowanie gminy poprzez
organizację wystaw swoich prac, między innymi
w Chojnicach i w Skarszewach. Laureatka maluje głównie pejzaże, przedstawiając w nich piękno krajobrazu Kociewia. W uznaniu dla wspaniałego talentu Kapituła wyróżniła Słonecznikiem Panią Barbarę Żmuda-Trzebiatowską. Z
powodu choroby Pani Barbara nie mogła przybyć i wyróżnienie odebrała w jej imieniu Pani
Barbara Płonka.
NAGRODA - Krzysztof Stoba
Kapituła, decydując o uhonorowaniu tego laureata, zwróciła szczególną uwagę na jego zaangażowanie w zapewnianie bezpieczeństwa przeciwpożarowego naszych mieszkańców, dbałość
o najwyższy poziom wyszkolenia strażaków
oraz stan wyposażenia ratowniczego. Z poświęceniem oddaje się także pracy charytatywnej.
Jego aktywna postawa przyczynia się do rozwoju i promocji działań pożarniczych.
Szczególnym osiągnięciem laureata jest przygotowanie i wydanie książkowej wersji kroniki
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaliskach. Ta
superciekawa pozycja liczy aż 644 strony!

NAGRODY WÓJTA GMINY KALISKA SŁONECZNIK 2021
W uznaniu dla wkładu pracy i poświęconego
czasu na upamiętnienie strażackiej historii
Kapituła przyznała Nagrodę Słonecznika 2021
Panu Krzysztofowi Stoba – Prezesowi OSP
Kaliska. Serdecznie gratulujemy.

SŁONECZNIKI W DZIEDZINIE
ŻYCZLIWA DŁOŃ
Wyróżnienie - Szkolne Koło Wolontariatu przy
Szkole Podstawowej w Kaliskach
Bezinteresowna pomoc potrzebującym, empatia oraz troska o drugiego człowieka to postawy
wartościowe. Tegorocznym laureatem wyróżnienia w dziedzinie Życzliwa Dłoń jest organizacja promująca takie właśnie postawy wśród
dzieci i młodzieży szkolnej. Pomoc ta ma charakter dobrowolny i nieodpłatny i zawsze wiąże
się z ofiarowaniem siebie drugiemu człowiekowi. Ta piękna idea przyświeca już od wielu lat
Szkolnemu Kołu Wolontariatu przy Szkole Podstawowej w Kaliskach. Lista przedsięwzięć, w
których Koło wzięło udział w ubiegłym roku jest
imponująca i były to nie tylko akcje lokalne, ale
też np. akcja społeczna na rzecz dzieci z Boliwii
czy Filipin. Gratulując godnej naśladowania postawy oraz dziękując za mnogość podejmowanych działań wyróżnienie przekazujemy na ręce
opiekunek Koła: Natalii Trzebiatowskiej, Marty
Słomińskiej – Glinieckiej oraz Anety
Cieślewicz.
Wyróżnienie - Jerzy Piotrzkowski
Kolejnym wyróżnieniem w dziedzinie Życzliwa
dłoń Kapituła uhonorowała osobę, która już do
wielu lat jest zaangażowana w działania na rzecz
swojej społeczności. To nie tylko osoba pomocna, życzliwa i zawsze chętna do działania, ale też
dzieląca się z innymi cennym doświadczeniem.
Godna podziwu jest aktywność laureata w różnego rodzaju akcjach charytatywnych, we

współpracy z innymi organizacjami w gminie, w
akcji sprzątania świata, a przede wszystkim w
zapewnieniu jak najlepszego funkcjonowania i
wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w
Piecach, której jest Prezesem. Na uznanie zasługuje także wyjątkowa dbałość o najmłodszych
mieszkańców Pieców, do których nawet w czasie pandemii dotarł mobilny Mikołaj.
Serdecznie gratulujemy Prezesowi OSP Piece
Jerzemu Piotrzkowskiemu.
NAGRODA - Marcin Treydowski
Laureat nagrody to osoba aktywnie działająca
na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców jako
druh kaliskiej OSP i nie tylko. Udziela się w wielu akcjach pomocowych i zbiórkach, wykazując
się przy tym własną inicjatywą, zaangażowaniem i organizacyjnym talentem. Cieszy się opinią osoby dla której nie ma rzeczy niemożliwych
o każdej porze dnia i nocy można na nim
polegać.
W ubiegłym roku był jednym z inicjatorów pikniku charytatywnego, podczas którego kwestowano na rzecz potrzebującej mieszkanki gminy.
Jest to jednak przykład tylko jednej z wielu inicjatyw podejmowanych przez laureata samodzielnie lub wspólnie z druhami OSP. Z dobroci
serca podjął także wyzwanie współorganizacji
akcji dla „Kociewskiego Hospicjum”. W uznaniu dla tej postawy oraz w podziękowaniu Kapituła uhonorowała Nagrodą Słonecznik 2021 w
dziedzinie Życzliwa Dłoń Marcina
Treydowskiego. Serdecznie gratulujemy.
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SPOTKANIA W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W KALISKACH
4 kwietnia 2022 r. odbyły się w GOK Kaliska
pierwsze warsztaty tworzenia kartek wielkanocnych. Wychowankowie OREW w Gminie Kaliska i 3 klasy uczniów ze Szkoła Filialna w Piecach ZSP Kaliska, tworzyli wspólnie z wyciętych elementów kolorowe kartki wielkanocne.
Elementy do tworzenia tych kartek powstają za
pomocą dziurkaczy dp craft oraz specjalnych
wykrojników. Warsztaty poprowadziła Dyrektor
OREW w Gminie Kaliska Marta Muttke wraz z
pracownikami. Praca aż wrzała w rękach i nawet
się nie spostrzegliśmy kiedy minęło 1,5 godziny.
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7 kwietnia odwiedziła nas grupa "Stokrotek” z
Samorządowe Przedszkole Publiczne w
Kaliskach Jest to kolejna klasa najmłodszych
czytelników, które odwiedziły Gminną
Bibliotekę Publiczną, dzieci poznały pracę
bibliotekarza oraz księgozbiór, a także
dowiedziały się jak zapisać się do biblioteki oraz
jak dbać o książki. Mamy nadzieję, że po tym
spotkaniu zyskamy większe grono małych
Czytelników. Bardzo dziękujemy dzieciom oraz
Paniom za odwiedziny. Materiały GOK Kaliska

SPOTKANIA W GOK

JUBILEUSZE

07.04.2022 r. odbyły się warsztaty tworzenia
kartek wielkanocnych. Odwiedziły nas Żabki,
Jeżyki i Stokrotki, 3 grupy zerówkowiczów z
Samorządowego Przedszkola Publicznego w
Kaliskach wraz ze swoimi wychowawczyniami
i paniami wspomagającymi. Dziękujemy za
przyjęcie zaproszenia. Warsztaty poprowadziła
Dyrektor OREW w Gminie Kaliska Marta
Muttke. Kolejny raz praca aż paliła się w malutkich rączkach zerówkowiczów i wychowanków
OREW. Wszystkie dzieci z zadowoleniem tworzyły własne kartki. Dziękujemy za te dwa przemiłe spotkania integracyjne.

Agnieszka i Zygmunt Graban
50 Rocznica Ślubu

27.04.2022 r. odbyło się kolejne spotkanie
DKK, podczas którego rozmawialiśmy o książce "Cicho, cichutko" Ignacego Karpowicza wielokrotnego finalisty Nagrody Literackiej
Nike.
Czytelnik poznaje w książce dwie historie.
Bohaterem pierwszej jest Michał (Miś), który w
wieku dwóch lat cudem wymyka się śmierci,
dlatego wychowuje się pod okiem cioci. W drugiej historii poznajemy Annę, która straciła
wszystko, nawet miłość. Otrzymuje natomiast
kłopotliwy prezent - przybranego syna Misia.
Połączone skrawki wspomnień rekonstruują historię Misia i Anny.
Zapraszamy na kolejne spotkanie DKK.

Materiały GOK Kaliska

Teresa i Henryk Abresz
50 Rocznica Ślubu

Edyta i Franciszek Stopa
60 Rocznica Ślubu
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JUBILEUSZE...

Jubilatka
Anna Rożewicz
91 lat

Jubilatka
Aniela Litzau
95 lat
Z KALENDARZA WÓJTA...
*24.03.2022 - Kaliska - Wizyta w Urzędzie Gminy Biskupa ks. dr Ryszarda Kasyny.
*25.03.2022 - Starogard Gd. - Udział w rozdaniu nagród „Gryf Kociewski”.
*28.03.2022 - Piece - Spotkanie na plebanii w Piecach w ramach wizytacji ks.bp Ryszarda
Kasyny.
*04.04.2022 – Kaliska - Kontrola realizacji projektu instalacji fotowoltaicznych przez
pracowników Urzędu Marszałkowskiego.
*05.04.2022 – Morzeszczyn - Spotkanie Komisji Rewizyjnej „LOT Kociewie”.
*06.04.2022 – Kaliska - Udział w uroczystości 95 urodzin P.Anieli Litzau z Kalisk.
*12.04.2022 – Kaliska - Spotkanie z współwłaścicielem działki w miejscowości Dąbrowa
dotyczące jej wykupu.
*14.04.2022 – Kaliska - Podpisanie umowy na rozbudowę przedszkola wraz z budową Centrum
Edukacyjno - Historycznego.
*15.04.2022 – Kaliska - Udział w uroczystości 91 urodzin P.Anny Rożewicz.
*20.04.2022 – Kaliska - Spotkanie z urzędnikiem Wydziału Komunikacji Starostwa
*20.04.2022 – Kaliska - Udział w sesji Rady Gminy Kaliska.
*20-29.04.2022 – Gmina Kaliska - odbyły się zebrania sołeckie.
*22.04.2022 – Kaliska - Udział w uroczystości rozdania nagród Wójta Gminy Kaliska.
*25.04.2022 – Kaliska - Spotkanie z przedstawicielami Kół Gospodyń z terenu giny Kaliska.
*29.04.2022 – Kaliska - Udział w Jubileuszu „Złotych Godów” P. Graban i P.Abresz.
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,

