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Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W KALISKACH
Kilka uwag o roku 2009 w Zespole Szkół Publicznych w Kaliskach
Rok, który minął był bardzo ważny w historii naszej
szkoły. Mogliśmy przekonać się i docenić w praktyce fakt
posiadania nowej pięknej hali sportowej, zapewniającej
wspaniałe warunki ćwiczenia na lekcjach wychowania fizycznego. Lepsze warunki do ćwiczeń przekładają się na
wyniki szkolnych zespołów sportowych w rywalizacji międzyszkolnej, czego najlepszym dowodem jest dwukrotne
mistrzostwo powiatu gimnazjów ze szkół wiejskich w halowej piłce nożnej.
W szkole uczy się łącznie 530 uczniów w 23 oddziałach. Kadra pedagogiczna liczy 47 osób. Istotnym dla
działalności szkoły jest fakt wprowadzania reformy podstawy programowej w klasach I szkoły podstawowej i
gimnazjum. Uczniowie gimnazjum będą się uczyć dwóch
języków obcych (angielski i niemiecki), zmieniona została
ilość godzin na poszczególne przedmioty. Wprowadzono
nowe przedmioty, takie jak: edukacja dla bezpieczeństwa,
zajęcia artystyczne.
Spośród bardzo wielu imprez, które odbyły się w minionym roku, na szczególne wyróżnienie i uwagę zasługuje Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który tradycyjnie odbywa się w styczniu. Jest to niedzielny wieczór, w którym spotyka się wielu rodziców naszych
uczniów i mieszkańców, którzy przy okazji finału mogą po
prostu spotkać się z sobą. Uczniowie razem z nauczycielami i pozostałymi pracownikami szkoły przygotowują wiele
atrakcji. Jest to swego rodzaju „dzień otwarty” szkoły,
który dla mnie jest bardzo ważny, integrujący społeczność
szkoły i całej gminy.
Uczniowie zarówno szkoły podstawowej, jak i gimnazjum są bardzo aktywni w wielu konkursach przedmiotowych, artystycznych, w pracy społecznej na rzecz innych
(wolontariat), z czego się bardzo cieszymy. Jako przykład
chciałbym podać konkurs organizowany przez KP Policji
pod tytułem „Odpowiedzialny Gimnazjalista” gdzie nasi
reprezentanci pokonali wszystkich konkurentów.
Dużą wagę przykładamy do sfery wychowawczej naszej szkolnej działalności. W Szkolnym Programie Wychowawczym zawarliśmy wszystkie istotne obszary i tematy,
które staramy się realizować na godzinach wychowawczych i przy okazji innych przedsięwzięć rocznicowych,
okolicznościowych i sportowych.
Jako dyrektor pragnę stwierdzić, że zawsze mogę
liczyć na zaangażowanie i aktywność zarówno uczniów,
jak i pracowników szkoły we wszystkich przedsięwzięciach, które podejmujemy jako szkoła. Jednocześnie mam
świadomość, że pozostało jeszcze wiele do zrobienia zarówno w obszarze organizacji pracy szkoły, dydaktyki jak i
wychowania. Bardzo liczę na ukończenie w tym roku rozbudowy szkoły, co pozwoli w sposób zdecydowany poprawić bazę dydaktyczną, a tym samym jakość pracy szkoły.
Chciałbym w tym miejscu podziękować Radzie Gminy Kaliska, Panu Wójtowi i pracownikom urzędu za podjęte działania, mające na celu ukończenie budowy gimnazjum.
T. Skórczewski
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Z STATYSTYKI POLICYJNEJ
•

przestępstwa przeciwko mieniu (kradzieże, włamania, niszczenie
mienia) – 23

•

rozboje – 0

•

bójki i pobicia – 1

•

zatrzymano nietrzeźwych kierowców – 22

•

wypadki i kolizje drogowe – 31 (ofiar śmiertelnych: 3)

•

nałożono mandatów karnych – 366

•

przeprowadzono łącznie – 302 interwencji z czego 121 interwencji
domowych

•

do wytrzeźwienia doprowadzono – 24 osób
M. Kromer

Ponadto informujemy, iż w naszym komisariacie pracuje sześciu funkcjonariuszy, komendant i sekretarka. Ich obszarem działania objęty jest teren Gminy Czarna Woda i
Kaliska.

Z DZIAŁALNOŚCI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KALISKACH
Podsumowanie działalności naszego stowarzyszenia w roku 2009 rozpoczniemy od stanu organizacyjnego. Obecnie jednostka nasza liczy 49-ciu
członków, na co składają się członkowie czynni, honorowi, wspierający i Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza.
Na przełomie ubiegłego roku uczestniczyliśmy w 78 akcjach i zdarzeniach ratowniczych, w tym w gaszeniu pożarów 21 razy, likwidacji miejscowych zagrożeń razy 57. Prowadzone były też działania na terenie gmin
ościennych, i ta k; Szlachta 1, Zblewo 7, Czarna Woda 5, Stara Kiszewa 1
raz, a MDP już po raz drugi przeszła zorganizowany na terenie gminy Czarna
Woda pieszy marsz na orientację. Ratownicy nasi także uczestniczyli w recertyfikacji kursu pierwszej kwalifikowanej pomocy przedmedycznej, który to
ukończyli z wynikiem bardzo dobrym.
Ponadto Kaliscy strażacy brali udział w V Mistrzostwach Ratownictwa Medycznego, gdzie zajęli zaszczytne I miejsce, a wygrana nagroda doposażyła
technicznie naszą jednostkę w miernik „ Tox-Co ” ( miernik stężenia tlenku węgla )
W roku sprawozdawczym OSP pozyskała nowy sprzęt do ratownictwa
drogowego, w skład którego wchodzą pompa hydrauliczna, rozpieracz kolumnowy i rozpieracz ramieniowy,- do zakupienia pozostały już tylko nożyce
hydrauliczne.
Zajęliśmy się również ( w czynie społecznym ) poprawą estetyki i wizerunku
naszego obiektu , poprzez odnowienie podupadającej już elewacji i wymalowania pomieszczeń wewnętrznych.
R. Polakowski

Ponadto
Na terenie gminy działają również jednostki
- jednostka OSP Piece- licząca 15 strażaków
- jednostka OSP Iwiczno– licząca 17 strażaków
Każda z jednostek posiada samochód pożarniczy ”Zuk”. Natomiast jednostka OSP Kaliska dysponuje –
dwoma samochodami marki Mercedes, samochodem marki Star i samochodem marki Tatra.
T. Sabiniarz
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STOWARZYSZENIA I ICH DZIAŁALNOŚĆ
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kaliska za rok 2009
W roku 2009 Stowarzyszenie skupiło swoje działania na zaktywizowaniu członków i rozpoczęciu rzeczywistej działalności merytorycznej. Aktywność ta polegała na samodzielnych próbach udziału
Stowarzyszenia w aplikacji wniosków projektowych do różnych programów. Przygotowując się do tych działań Zarząd jeszcze bardziej
otworzył się na współpracę z istniejącymi na terenie Gminy organizacjami oraz aktywnymi grupami nieformalnymi.
Na odbywającym się zgodnie ze statutem Walnym Zgromadzeniu,
omówiono główne kierunki działań na rok 2009. Trzeba przyznać, że
bardzo pracowity był początek roku a to z uwagi na to, że na okres
pierwszego kwartału wyznaczono terminy aplikacyjne do różnych
działań projektowych.
Stowarzyszenie złożyło wnioski oraz pomagało grupom nieformalnym w złożeniu wniosków
o dotacje do programów Pożyteczne wakacje, Aktywna
Wiosna oraz Seniorzy w Akcji. Nasze projekty przechodziły
kolejne etapy weryfikacyjne lecz w ostatecznym rozrachunku brakowało końcowego sukcesu. Dużo większe powody do radości dały nam rozstrzygnięcia konkursu w ramach programu „Działaj lokalnie” ogłoszonego przez LOG
„Chata Kociewia”. Projekty, które otrzymały dofinansowanie to:
„ Nie straszny nam żaden projekt” - koordynator projektu Ewa Czeplina - Kozicka
„ Kaliski dzień dla zdrowia” - koordynator Barbara
Żmuda - Trzebiatowska
„ Stary ruszaj się” - koordynator Elżbieta Pasterska
Ponadto w roku minionym Stowarzyszenie wspólnie z 1. Kaliską Drużyną Harcerską było organizatorem III edycji Rajdu na Orientację „Wygoniec” rozgrywanego w ramach Pucharu „Borów Tucholskich”. Organizacja Rajdu została najwyżej oceniona spośród imprez pucharowych.
Kolejną formą aktywizacji Stowarzyszenia było udzielenie poparcia poprzez partnerstwo w
aplikacji wniosków do programu odnowy wsi dla sołectw Bartel Wielki oraz Cieciorka.
J. Otta

Stowarzyszenie Rodziców Wychowujących Dzieci Niepełnosprawne „Dziecko Miłości”
Stowarzyszenie Rodziców Wychowujących Dzieci Niepełnosprawne „Dziecko Miłości” w Kaliskach prowadzi swą działalność od
marca 1996 r. W minionym roku Stowarzyszenie uzyskało status
organizacji pożytku publicznego. Obecnie organizacja zrzesza 28
rodzin wychowujących 33 dzieci niepełnosprawnych.
Dzięki wsparciu darczyńców tj. osób fizycznych, przedsiębiorców , PFRON i gminy, Stowarzyszenie mogło w 2009 r. zorganizować takie imprezy integracyjne jak:
- tygodniowy biwak w Charzykowie – 23-28 czerwiec 2009
- dwudniową wycieczkę do Lichenia - 08-09 sierpień 2009
- dwudniową wycieczkę do Krakowa, Wieliczki i Częstochowy- 10-11 październik 2009
-wigilia– 15.12.2009 w Domu Kultury w Kaliskach dla rodzin ze stowarzyszenia i darczyńców– był Mikołaj, tort i prezenty dla dzieci. Wspólnie śpiewaliśmy i złożyliśmy sobie życzenia na Święta i Nowy
Rok.
Wszystkim osobom, instytucjom i organizacjom wspierającym nas od lat – serdecznie dziękuję w
imieniu swoim oraz wszystkich niepełnosprawnych dzieci ze stowarzyszenia i ich rodzin .
A. Kropidłowska
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Turystyczne Stowarzyszenie Gmin Kociewsko – Borowiackich
„Bór”
W 2009 roku Stowarzyszenie „Bór” zajmowało się takimi działaniami
jak:
1. Spójny System Informacji Turystycznej:
Internetowa baza danych—zaktualizowano dane dotyczące Działu
Turystyka, Agroturystyka, Gastronomia, Baza Noclegowa,
Na stronie www.bor.org.pl wstawiono aktualny kalendarz imprez na
2009r,
Współpracowano z LOT ”Kociewie” w zakresie spójnego systemu IT.

2. Kwatery agroturystyczne:
Zaktualizowano dane całej bazy noclegowej i agroturystyki na terenie gmin Stowarzyszenia „Bór”.
Współpracowano z „Międzygminnym Porozumieniem Agroturystyka Kociewia”
3. Szlaki turystyczne - system oznakowanych tras turystycznych.
Projekt pn; „ Kociewie Na cztery kopyta”- wytyczenie i oznakowanie szlaków konnych, zrealizowany I
etap - ma na celu utworzenie sieci szlaków konnych na Kociewiu. W rezultacie obecnych działań powstała dokumentacja na całą sieć tras konnych w ilości około 450 km, strona
www.konie.kociewie.eu, materiały promocyjne (logo, mapki) a także odcinek 121 km
oznakowanego szlaku konnego. Zadanie zostało zrealizowane ze środków Samorządu
Województwa Pomorskiego- dofinansowanie
dla projektów krajoznawczych w kwocie 19000, 00 zł., oraz ze środków gmin, przez
które przebiega oznakowana trasa w pierwszym etapie - Gmina; Bobowo, Starogard
Gdański, Zblewo, Stara Kiszewa, Kaliska,
Osiek, Osieczna oraz Gmina Miejska Skarszewy i Czarna Woda.
4. XII Kociewsko – Borowiacki Rajd Rowerowy.
Jak co roku zorganizowaliśmy Kociewsko – Borowiacki Rajd Rowerowy, który na stałe wpisał się do
kalendarza imprez gminy Kaliska jak i również gmin członkowskich Stowarzyszenia „Bór”. W dniach 8
i 9 sierpnia 2009r., uczestnicy (80 osób) z różnych stron Polski wraz z najliczniejszą grupą z Kalisk
przemierzali Kociewie poznając ciekawe miejsca i przepiękne zakątki regionu.
Impreza ta otrzymała wsparcie finansowe w formie dofinansowania ze środków Powiatu Starogardzkiego w kwocie 1500 zł na zakup nagrody głównej- roweru oraz drobnych upominków.
W formie darowizn pieniężnych i rzeczowych wsparli nas także: Nadleśnictwo ze Starogardu Gdańskiego i Lubichowa, Bank Spółdzielczy ze Starogardu Gdańskiego oraz Bank Spółdzielczy ze Skórcza
oddział w Zblewie.
5. Inne działania.
W minionym roku wzięliśmy udział w konferencji „
Polska pięknieje-wiedza czyni cuda”, której głównym hasłem był temat pn: -„Kajaki, rowery, konie,
… czyli jak pozyskać turystę aktywnego”, oraz
uczestniczyliśmy w posiedzeniach Zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej „ Kociewie”.

M. Borucka
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Kaliskie Stowarzyszenie Wspierania Sportu „Victoria”

Juniorzy „VICTORII” Kaliska – rocznik 1996/1997
Zespół juniorów „Victorii” Kaliska stanowi grupa 30 zawodników. W trakcie sezonu zajęcia odbywają
się regularnie dwa razy w tygodniu (wtorek, czwartek) plus mecz (sobota). W okresie między rundami
zajęcia treningowe przeplatane są turniejami piłkarskimi oraz sparingami. W sierpniu zespół przebywał na 9 dniowym obozie sportowym w Wielu. W obozie uczestniczyło 30 zawodników. Jest to forma
nagrody za rozegrany kolejny sezon oraz sposób przygotowania drużyny do nowych rozgrywek.
W roku 2009 w czerwcu zespół uzyskał awans do Pomorskiej Ligi Juniorów. Po rundzie jesiennej zajmuje wysokie 5 miejsce z dorobkiem 20 pkt.
Trener
Andrzej Sroka
Seniorzy „VICTORII” Kaliska
Zespół seniorów „Victorii” Kaliska występuje w klasie A gr. III pomorskiego ZPN w Gdańsku. Po rundzie jesiennej sezonu 2009/10 zajmuje w tabeli 7 miejsce w tabeli z dorobkiem 15 punktów (5 zwycięstw i 6 porażek).
Trener
Wojciech Błażek
Sprawozdanie z działalności 1. Kaliskiej Drużyny
Harcerskiej „Czarne Stopy” z 2009 roku:
W ciągu ubiegłego roku 1. KDH zorganizowała:
3 biwaki rowerowe
4 biwaki wędrowne
biwak szkoleniowy z zakresu technik alpinistycznych
biwaku szkoleniowym z zakresu umiejętności nawigacji
cykl 4 biwaków wdrażających nowych członków w życie
drużyny
2 biwaki świąteczne
2 biwaki przygotowujących III Rajd na Orientację „Wygoniec”.
Imprezę na Orientację „Ino z Jajem” dla Gimnazjum
III Rajd na Orientację „WYGONIEC” w ramach Pucharu Borów Tucholskich w MnO
14 – dniowy obóz w Bieszczadach
W ciągu ubiegłego roku 1. KDH uczestniczyła w:
3 biwakach hufcowych
3 Imprezach na Orientację
Biwaku Sylwestrowym w
Górach Stołowych
Spływie kajakowym
„Czysta Wda” połączonym
ze sprzątaniem rzeki.
w organizacji Kaliskiego
dnia dla Zdrowia

Poza weekendowymi biwakami 3 zastępy 1. Kaliskiej Drużyny Harcerskiej spotykają się na regularnych, cotygodniowych zbiórkach realizując program przyjęty na początku roku.
J. Otta
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Grupa Samopomocowa „Wspaniała Rodzinka”
Grupa osób niepełnosprawnych „Wspaniała Rodzinka” spotykająca się w Gminnym Ośrodku
Kultury w Kaliskach w każdy wtorek tygodnia rok 2009 spędziła bardzo aktywnie.
Oprócz cotygodniowych spotkań , na których były zajęcia kulinarne i techniczne , grupa
zorganizowała lub brała udział w następujących imprezach :
- w dniach 20 stycznia , 16 czerwca , 2009r. odbyły się zajęcia z muzykoterapii z udziałem utalentowanej muzycznie Anny Groth.
- w dniu 13 lutego 2009 roku była impreza integracyjna z okazji Walentynek z zaprzyjaźnionymi grupami osób niepełnosprawnych „Pogoda” ze Zblewa i Warsztatów Terapii Zajęciowej z Lalkowych uczestnicy spotkania zostali obdarowaniu czerwonymi lub różowymi serduszkami z imieniem. W trakcie imprezy były ciekawe konkursy, wspólne tańce i poczęstunek.
-w dniu 30 marca 2009 roku odbyło się spotkanie integracyjne w świetlicy Zespołu Szkół Publicznych
w Kaliskach z dziećmi objętymi indywidualnym tokiem nauczania . W trakcie spotkania uczniowie
przygotowali dla nas część artystyczną. Była to też okazja do zwiedzenia nowo wybudowanej hali
sportowej.
- w dniu 30 czerwca 2009r. pojechaliśmy na wycieczkę do ZOO w Gdańsku - Oliwie . W drodze powrotnej zjedliśmy obiad w Modrzewiowym Dworze.
Po raz kolejny skorzystaliśmy z udziału w lokalnym konkursie grantowym „Działaj Lokalnie VI”
– realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce /ARFP/ i Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności /PAFW/ otrzymaliśmy na realizację projektu „CHCEMY-MOŻEMY –DZIAŁAMY kwotę
2.333,00 zł ,którą przeznaczyliśmy na następujące zadania: :
- w dniu 27 maja 2009 roku wzięliśmy udział w Powiatowym
Konkursie Recytatorskim organizowanym przez Warsztaty
Terapii Zajęciowej w Lalkowych , gdzie członkowie naszej
grupy : Joanna Trawicka i Adam Kromka
w utworach
„Rozmowa liryczna” i ‘Fragment listu do Koryntian” zdobyli
III miejsce.
-w dniu 09.06 2009r. tradycyjnie jak co roku poszliśmy zwiedzać szkółkę drzew i krzewów „Frank Raj ” . W trakcie
zwiedzania były zimne napoje i lody śmietankowe.
- w dniu 11 lipca 2009roku w trakcie festynu „Lato na Kociewiu” przygotowaliśmy dla mieszkańców gminy loterię fantową i konkursy dla dzieci , które przyniosły grupie jak i społeczności lokalnej dużo radości i satysfakcji.
- w dniu 28 sierpnia 2009 roku zorganizowaliśmy w Bartlu
Wielkim spotkanie integracyjne „Pożegnanie lata 2009” z udziałem naszych przyjaciół ze Środowiskowego Domu Samopomocy z Kleszczewa i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lalkowych . Była wspólna
zabawa , konkursy i poczęstunek. Zawiązały się nowe znajomości i przyjaźnie. Uczestnicy imprezy zostali obdarowani różnokolorowymi serduszkami z imieniem.
- w październiku 2009 roku przygotowaliśmy na wernisaż ‘Sami Swoi” w GOK wystawę swoich prac
artystyczno – plastycznych wykonanych podczas wtorkowych zajęć tj. fantazyjne butelki, różne ozdoby okolicznościowe, robótki ręczne , klamerki, bukiety w wazonach, stroiki świąteczne , karmik dla
ptaszków itd.. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczestników wernisażu.
W okresie od listopada do grudnia 2009 roku realizowaliśmy zaplanowane działania ze środków
otrzymanych na projekt „Jednoczymy siły by świat był miły” z Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. I tak :
- 30 listopada przygotowaliśmy w GOK w Kaliskach spotkanie andrzejkowe .Oprócz poczęstunku i
różnych wróżb było tradycyjne lanie wosku.
- 16 grudnia w świetlicy w Cieciorce zorganizowaliśmy tradycyjne spotkanie wigilijne z udziałem
przedstawicieli władz gminnych , instytucji i innych organizacji. Oprócz poczęstunku tradycyjnie podzieliliśmy się opłatkiem a wszyscy uczestnicy spotkania wigilijnego zostali obdarowani upominkiem
świątecznym.
Dzięki środkom z projektów i wsparciu władz gminnych mogliśmy nadal kontynuować swoje
wtorkowe zajęcia techniczne i kulinarne. W trakcie spotkań mogliśmy rozwijać swoje zdolności manualne i uczyć się samodzielnego funkcjonowania w środowisku . Takie spotkania są dla nas powodem
do wyjścia z domu – spotkania z przyjaciółmi i aktywnego uczestnictwa w lokalnej społeczności i nie
tylko. Nasze działania powodują , że zaciera się bariera społecznego wykluczenia osób niepełnosprawnych .
T. Jagiełło
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Sprawozdanie świetlic terapeutycznych rok 2009
W ciągu roku w Kaliskach korzystało 47 dzieci z świetlicy.
Podczas roku odbywały się zajęcia wychowawczoprofilaktyczne na następujące tematy:
Podejmujemy odpowiedzialne decyzje dotyczące
zdrowia.
Jesteśmy niepowtarzalni.
Sposoby dbania o swoje zdrowie.
Doceniamy innych, a inni doceniają mnie.
Dostrzegamy mocne strony.
Moje sukcesy.
Moje mocne strony.
Wyrażamy uczucie mimiką.
Jak sobie radzić z przemocą i agresją.
Zwracamy uwagę na to co wkładamy do ust (I –
III).
Uczucia.
Co to jest złość.
Uczymy się odmawiać.
Moje przyjaźnie.
To są moi przyjaciele.
Czasami przeżywamy trudne sytuacje.
To właśnie Ja.
Zdrowe życie.
Dlaczego młodzi ludzie palą papierosy?
Moja rodzina.
Wewnętrzne Ja – zewnętrzne Ja.
Działania, konkursy przeprowadzone w świetlicy.
Moje marzenie na Nowy Rok – konkurs plastyczny
Kalambury – teleturniej wspólny z dziećmi z Pieców (I – III), (IV – VI),
(gimnazjum)
17.04.09
Konkursy sportowe na placu G.O.K.
21.04.09
Konkursy na świeżym powietrzu (babinkton , skakanka, dwa ognie)
01.05.09
Pomoc w organizacji X Biegu Trzeźwościowego , roznoszenie plakatów z dziećmi , wystawa prac plastycznych dzieci na Sali G.O.K.
01.06.09
Wspólny dzień dziecka w Kaliskach
23.06.09
Ognisko z pieczeniem kiełbasek z zaproszonymi gośćmi ( Panem Wójtem Antonim Cywińskim, Panią Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Barbarą Płonka, Dyrektor Domu Kultury w Kaliskach Danuta Guzińska-Zaremba)
07.07.09
Rozgrywki sportowe z nagrodami
13.07.09
Mini turniej w tenisa stołowego
20.07.09
Konkurs plastyczny „Nasza gmina za 20 lat”
27.07.09
Turniej „Piłkarzyki”
28.07.09
Konkurs plastyczny „Nie zanieczyszczajcie rzek i jezior”
24.10.09
Wystawa prac na wernisażu „Sami Swoi”
13.11.09
„Nie dajcie się nabrać – tytoń zabija” –konkurs plastyczny
20.11.09
Turniej piłkarzykowy (gimnazjum)
30.11.09
Wieczór Andrzejkowy – wróżby, konkursy, zabawy
15.12.09
Wspólna Wigilia świetlic w Domu Kultury w Kaliskach z zaproszonymi gośćmi ( Panem
Wójtem Antonim Cywińskim, Panią Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych Barbarą Płonka, Dyrektor Domu Kultury Danutą GuzińskaZaremba, Przewodniczącym Rady Gminy Kaliska Zbigniewem Szarafinem)
Co tydzień w piątki dzieci wspólnie przygotowywały dla siebie posiłki, odrabiały lekcje, mogły
korzystać z materiałów papierniczych potrzebnych do zadań domowych.
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W świetlicy terapeutycznej w Piecach w roku 2009 korzystało 60 dzieci.
Podczas roku odbywały się zajęcia wychowawczo-profilaktyczne na następujące tematy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uczucia i reakcje organizmu.
Jak sobie radzić ze wstydem?
Sposobny dbania o swoje zdrowie.
Jesteśmy niepowtarzalni.
Doceniamy innych, a inni doceniają mnie.
Sztuka słuchania.
Umowy i obietnice.
Czasami przeżywamy trudne sytuacje.
Dym papierosowy szkodzi niepalącym.
Uczymy się odmawiać.
Podejmuje odpowiedzialne decyzje.
Czasami zmieniamy swoje decyzje.
Jakim człowiekiem chcę być?
Co to jest złość.
To właśnie Ja.
Moje sukcesy. Moje mocne strony.
Możemy wpływać na swój nastrój.
Dlaczego młodzi ludzie palą papierosy.
Jak palenie papierosów wpływa na nasz organizm. Jak alkohol działa na nasz organizm.
Potrzeby i zachcianki.

Zajęcia były przeplatane zabawami ogólnorozwojowymi, grami, scenkami rodzajowymi. W miesiącu październiku dzieci uczyły się prawidłowej relaksacji, a także słuchały bajek mających na celu
wzmocnienie poczucia własnej wartości, kształtowanie własnych postaw moralnych, umiejętności ponoszenia konsekwencji własnych błędów.
Działania, konkursy przeprowadzone w świetlicy:
- udział w WOŚP w Piecach
- występy w układach tanecznych w WOŚP
- pocztę walentynkową świetlicy roznosiły dzieci w szkole w Piecach
04.02.09. Wyjazd dzieci do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
09.02.09. Wyjazd dzieci na spektakl teatralny „Latający Kufer” do Domu Kultury w Kaliskach
10.02.09. Wyjazd na turniej „Kalambury”
11.02.09. Konkurs plastyczny „Sposoby dbania o swoje zdrowie”
11.02.09. Wspólna dyskoteka z wychowawcami klas IV, V, VI
07.03.09. Występ dzieci na koncercie w Domu Kultury w Kaliskach jako grupa taneczna do piosenki
„Jesteś szalona” Boys
26.03.09. Konkurs plastyczny „Radość”
01.05.09. Występ w układzie tanecznym „Smerfy” na X Biegu Trzeźwościowym
01.06.09. Dzień dziecka wspólny w Kaliskach (konkursy, zabawy, gry)
23.06.09. Ognisko z pieczeniem kiełbasek z zaproszonymi gośćmi (Panem Wójtem Antonim Cywińskim, Panią Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Barbarą
Płonka, Dyrektor Domu Kultury w Kaliskach Danutą Guzińska – Zaremba)
22.07.09. Konkurs plastyczny „Nie zanieczyszczajcie rzek i jezior”
29.07.09. Turniej w Piłkarzyki
28.11.09. Występ dziewcząt w układzie tanecznym do piosenki „Kanikuły”
11.12.09. Występ dzieci w świetlicy z okazji 50 – lecia szkoły w Piecach
15.12.09. Wspólna Wigilia w Domu Kultury w Kaliskach (Panem Wójtem Antonim Cywińskim, Panią
Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Barbarą Płonka, Dyrektor Domu Kultury w Kaliskach Danutą Guzińska – Zaremba, Przewodniczącym Rady Gminy Kaliska
Zbigniewem Szarafinem)
Co tydzień w czwartki dzieci wspólnie przygotowywały posiłki. dzieci wykonywały także dekoracje na Sali, laurki z różnych okazji Dnia Matki, Ojca, kartki świąteczne oraz ozdoby.
Świetlica jest miejscem zabawy, nauki i odpoczynku dla dzieci. Przez cały rok mogą miło i pożytecznie spędzić swój wolny czas.
K. Szulist
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KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH - I ICH DZIAŁALNOŚĆ
KGW Piece
Gminny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Kaliskach, w skład którego wchodzą
Kółko Rolnicze w Piecach i Kółko Rolnicze w Iwicznie, które są zarejestrowane w Sądzie. Częścią Kółek
Rolniczych są Koła Gospodyń Wiejskich.
Koło Gospodyń Wiejskich w Piecach obchodzić będzie 60- lecie w marcu 2010 roku. Obecnie
Koło liczy 23 członków. Na swoim koncie ma wiele osiągnięć w zakresie działań dla dobra środowiska,
integracji mieszkańców, współpracy z instytucjami i organizacjami. Nie sposób aby kilka tylko słów
przekazać na temat działalności tej organizacji w ciągu roku 2009.
Od szeregu lat nasze Koło reprezentowane jest w Wojewódzkiej Radzie KGW (Janina Mucha – 2
kadencje). Obecnie już trzecią kadencję w Zarządzie Woj.
reprezentuje Koło powiatu starogardzkiego Zofia Czarnowska.
Wspomnieć należy iż od 1981 roku przewodniczącą Koła jest
Janina Mucha, V- ce przewodniczącą Zofia Czarnowska
(która w tym Kole bardzo aktywnie działa od 1962 r. czyli
48 lat).
Do wieloletnich aktywnych członkiń należą Felicja Ebertowska – wieloletnia sekretarz i najważniejsza osoba od spraw
kulinarnych w Kole. Po niej pałeczkę przejęła Irena Stopa.
Od 1981 r. skarbnikiem jest Stefania Fenska, bardzo aktywna członkini.
Do nieco młodszego pokolenia bardzo aktywnych członkiń
należą: Irena Stopa, Zofia Ebertowska, Iwona Grajczyk, Jolanta Trawicka, Danuta Połom, Zofia Kulas, Małgorzata Hartuna i Sylwia Rogaczewska.
Będąc obiektywnym należałoby wymienić wszystkie nazwiska członkiń, które w różnych formach działalności się zasłużyły.
W 2009 r. działalność naszego Koła przebiegała podobnie jak w latach ubiegłych.
Po raz pierwszy nasze Koło wzięło udział w XVII Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
w Piecach. Zorganizowano kawiarenkę, w której można było się posilić kosztując różne ciasta, bigos,
kiełbaski, sałatki i surówki, gofry oraz napić się kawy i herbaty. Dochód przeznaczony został na WOŚP. Okazjonalny tort przekazany został na licytację, którego wszyscy uczestniczy mogli skosztować.
Po raz pierwszy odbył się Gminny Dzień Zdrowia, w którym wzięliśmy udział oferując zdrowe, smaczne i regionalne potrawy.
Udział w powiatowych dożynkach stał się już tradycją. W
2009 r. byliśmy ze stoiskiem wyrobów swojskich i wypieków
w Lubichowie. W latach wcześniejszych byliśmy też na dożynkach wojewódzkich w Lubaniu.
Wzięliśmy też udział w VII Powiatowym Konkursie Wielkanocnym w Swarożynie.
W tym też roku nie zabrakło spotkań członkiń z okazji Dnia
Kobiet, Dnia Matki oraz Spotkania Opłatkowego. Swoimi wypiekami wspomogliśmy Festyn Wiejski w Piecach.
KGW w Piecach dba o zachowanie dziedzictwa kulturowego. Dbałość o zabytkową chatę kociewską, która jest
siedzibą Koła, ponadto posiadamy 6 strojów kociewskich kobiecych (oprócz butów i bluzek)
W latach wcześniejszych nasze Koło reprezentowało Kociewie
w Oliwie i w Gdańsku na Jarmarkach Dominikańskich. Nasza
członkini Zofia Czarnowska już dwukrotnie wzięła udział w Ogólnopolskim Spotkaniu Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich w Marózie, która to w Ogólnopolskim konkursie „Pierogarnia” zajęła I
miejsce na najlepsze pierogi.
W marcu 2009 r. nasza członkini Zofia Czarnowska otrzymała odznaczenie na Zjeździe Woj. Kółek
Rolniczych – Order Serca Matkom Wsi, za niespełna 50 letnią działalność społeczną. Obecnie jest prezesem Gminnego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Kaliskach i Kółka Rolniczego w
Piecach. Ona to doprowadziła do ich rejestracji w Sądzie w 2002 roku.
Z. Czarnowska
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KGW Iwiczno
Minął kolejny rok, a to skłania nas do podsumowania naszej działalności – potrzeby dalszego zrzeszenia się w ramach tego koła.
Nasz bilans składa się z następujących drobnych
dokonań:
21 stycznia zaprosiliśmy wszystkie BABCIE z naszej
miejscowości na wspólne spotkanie, aby uczcić ich
ŚWIĘTO. Była to okazja do wymiany doświadczeń
między pokoleniami.
Nie zapominamy o naszych dzieciach, inicjujemy
okazje do wesołych gier współpracujemy z Radą
Sołecką i miejscową Ochotniczą Strażą Pożarną, i
tak w lutym byliśmy na basenie w Chojnicach, a w
czerwcu zorganizowaliśmy Dzień Dziecka dla pociech z naszego sołectwa i tych, które gościnnie przebywały w naszej miejscowości.
Staramy się czynnie uczestniczyć w imprezach organizowanych na rzecz środowiska lokalnego. Brałyśmy udział w I Gminnym Dniu Zdrowia oraz w XI Leśnych Spotkaniach.
Pamiętamy również, aby godnie reprezentować naszą gminę. 6 września w Lubichowie na Dożynkach
Powiatu Starogardzkiego towarzyszyłyśmy Wójtowi - Antoniemu Cywińskiemu z wieńcem w korowodzie dożynkowym. Chętnie pokazujemy nasz „dorobek”. 11 sierpnia gościliśmy wraz z Radą Sołecką
samorządowców z Ukrainy w świetlicy wiejskiej, która powstała w ramach projektu Odnowy Wsi.
Mamy poczucie dumy i zadowolenia z miejsca zamieszkania.
S. Dąbrowska

SPRAWOZDANIE Z GMINNEGO KOŁA PZERiI w Kaliskach
Koło gminne w Kaliskach liczy 132 członków i należy do o/Rejonowego PZERiI w Starogardzie
Gd. jest jednym z największych Kół w naszym Oddziale. Ponad 80 lat liczy – 21 członków.
Do znaczących działań Zarządu Koła należało zorganizowanie kursu obsługi komputera, który staje
się obecnie coraz bardziej potrzebnym oknem na świat. Służy także coraz częściej do robienia zakupów i przesyłania wiadomości np. gadu – gadu, emaili.
Kurs ukończyło 11 osób. Grupa emerytów – 55 osobowa skorzystała z profilaktycznego badania celem wczesnego wykrycia gruźlicy płuc i chorób nowotworowych układu oddechowego. Włączamy się
też w organizację turnieju sołectw, a wieniec dożynkowy koleżanki Krystyny Winnickiej zdobył I
miejsce. Włożyliśmy swoją cegiełkę 120 zł na XVIII Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.
Nasze koleżanki i koledzy uczestniczyli w występach chóru i zespołu wokalnego. Zarząd naszego Koła uczestniczył w opracowaniu programów m.in. – seniorzy w akcji, aktywna wiosna, działaj lokalnie
i stary ruszaj się, na który otrzymaliśmy dotację – 4 350 złotych. Obejmuje on 20 h aerobicu, 20 h
siłowni, 10 h tańca, 54 h nordic walking i 12 h przygotowań do spartakiady emerytów, którą organizuje Zarząd naszego oddziału. Z otrzymanych dotacji zakupiliśmy kilka kijków nordic walking, 20
szt. kół do hula – hop i 20 szt. skakanek.
Byliśmy 5 sierpnia br. na spływie kajakowym, na trasie Wieck – Czarna Woda zakończonym świetną
zabawą przy ognisku.
12 września 25 naszych sportowców wzięło udział w V Powiatowej Spartakiadzie Sportowej Emerytów i Osób Niepełnosprawnych w Starogardzie Gd., którzy uczestniczyli we wszystkich konkurencjach, gdzie zajęliśmy drużynowo V miejsce. Wystąpiliśmy tam w pięknych koszulkach ze słonecznikami zakupionych nam przez GOK.
Należy podkreślić, że nasza koleżanka Zofia Czarnowska zajęła I miejsce w warcabach a kol. Małgorzata Pozorska z Janem Brdakiem w tańcu Polka.
7 maja br. zorganizowaliśmy „super majówkę” w Wirtach, zwiedzając założony w 1875 roku ogród
dendrologiczny z przewodnikiem – leśniczym Włodzimierzem Wałaszewskim, gdzie podziwialiśmy
piękno kwitnących drzew i krzewów. Trzygodzinne zwiedzanie zakończone pieczeniem kiełbasek
przy ognisku poprawiło naszą integrację i pozostało na długo w naszej pamięci. Panu nadleśniczemu
Krzysztofowi Frydlowi – za bezpłatny tam pobyt – serdecznie dziękujemy. Członkinie naszego Zarządu E. Pasterska i Zofia Czarnowska reprezentowały naszą organizację w Marózie na VIII Ogólnopolskim spotkaniu organizacji działających na obszarach wiejskich, gdzie uczestniczyły w wykładach i
warsztatach o Internecie, krajobrazach i sztuce wraz z 500 osobami z całej Polski /14 – 16 maja br./
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Zorganizowaliśmy 15 lipca br. wyjazd do katedry w Pelplinie na koncert organowy, gdzie wysłuchaliśmy trio z Sydney i organistów z Danii.
każdego roku odwiedzamy pary małżeńskie, obchodząc 50 – lecie pożycia oraz jubilatów na ich 90
urodziny. Uczestniczyliśmy też w organizowanych przez nasz O/Rejonowy w Starogardzie Gd. w Centrum Kultury – Koncertach Pieśni Maryjnych i Kościelnych oraz Przeglądzie Dorobku Artystycznego
Emerytów i Osób Niepełnosprawnych, który był połączony z wystawą prac rękodzieł artystycznych –
także przez członków naszego Koła.
Nasze hasło brzmi:
„Nie oglądaj się za siebie, lecz biegnij do wyznaczonej mety”
E. Pasterska, K. Szmagliński
Nasz hymn sportowy:
Kaliskie chłopy, kaliskie baby
nie straszne dla nich skoki, przysiady
Kaliskie chłopy, kaliskie baby
nie jeden pewnie medal dostanie!
ref. Biją rekordy nowe co dzień,
kto nie jest z nami,
ten mazgaj, leń.
piłka, rowery i hula hop
to nasza radość
niech żyje sport!

W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
Rok 2009 obfitował we wiele zdarzeń i imprez profilaktycznych. Po raz kolejny nasza gmina wzięła udział w
ogólnopolskiej kampanii zachowaj Trzeźwy Umysł. W
ramach tej akcji w szkołach w Kaliskach i Piecach odbyły się różne konkursy plastyczne i wiedzy. W maju miał
miejsce X Bieg Trzeźwościowy o Puchar Wójta Gminy
Kaliska. Przeprowadzona została też młodzieżowa akcja
„Nie sprzedajemy nieletnim” oraz policyjno- młodzieżowa akcja „Zachowuję trzeźwy umysł za kółkiem” Ponadto odbyły się akcje edukacyjne dla rodziców, wywiadówki profilaktyczne i lekcje wychowawcze o tematyce promującej zdrowy styl życia.
W sierpniu, na gminnym festynie „Leśne spotkania”
oprócz konkursów, turniejów, loterii i koncertów miały
miejsce spotkania o charakterze trzeźwościowym oraz
dyżury różnych służb, w tym Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Programy profilaktyczne realizowane były w szkołach w Kaliskach i Piecach. Kontynuowano działania
pn. „Uczeń Płomieniem- Dorośli Pochodnią”, program propagujący zdrowy styl życia „Trzymaj formę”,
w którym szkoła w Kaliskach zajęła II miejsce w naszym województwie. Realizowano też program
profilaktyczny „Spójrz inaczej”, warsztaty „Chemiczny świat”, konkurs „Mały Ratownik- Wielka sprawa”, „Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu” a także odbyło się sporo zajęć warsztatowych z pracownikami Poradni Psychologiczno- Wychowawczej w Starogardzie Gdańskim.
W minionym roku przeprowadzona została też akcja ulotkowa skierowana do dorosłych „Sprawdź, czy
Twoje picie jest bezpieczne”.
Przez cały rok kontynuowana była praca w dwóch oddziałach Świetlicy Terapeutycznej, gdzie prowadzono: zajęcia o tematyce profilaktycznej, zajęcia kulinarne, układy taneczne, konkursy i zabawy
ogólnorozwojowe, imprezy okolicznościowe oraz przygotowywano występy artystyczne. Na bieżąco
pracę prowadziła Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadząc rozmowy interwencyjne z osobami uzależnionymi i ich rodzinami oraz realizując procedurę przymusowego leczenia odwykowego.
Podsumowując, należy podkreślić, że profilaktyka to nie tylko wymienione powyżej działania, ale też
ścisła i ciągła współpraca Urzędu Gminy, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ,
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Posterunku Policji, Gminnego Ośrodka Kultury oraz Zespołu
Szkól Publicznych w Kaliskach i Zespołu Oświatowo- Wychowawczego w Piecach.
B. Płonka
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KARTY CIEKAWYCH WYDARZEŃ Z 2009 ROKU W KALISKACH
Szkolenie z zakresu Podstaw Pierwszej Pomocy
W poniedziałek 2.03.09 w Sali Narad Urzędu Gminy, odbyło się szkolenie z zakresu Podstaw Pierwszej pomocy osób dorosłych. Uczestnikami byli pracownicy Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej. Głównym celem szkolenia było zapoznanie się z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz uświadomienia
konieczności szybkiego podjęcia podstawowych działań ratowniczych
na miejscu zdarzenia. Przedstawioną przez instruktorów teorią
uczestnicy szkolenia musieli wykazać się podczas zajęć praktycznych.
Działania związane z podnoszeniem powszechnej umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej są jednym z aktualnych priorytetów realizowanych Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego.
M. Skiba

Brawo Juniorzy Victorii Kaliska
W sobotę po raz pierwszy w historii Gminy Kaliska drużyna juniorów w piłce nożnej awansowała do Makroligi. W sezonie 2008/2009 w 22 meczach zdobyli 55 punktów, pokonując takie drużyny jak : Rodło Kwidzyn, Mewa Gniew czy
Wietcisa Skarszewy. Na tak wielki sukces chłopcy pracowali od kilku lat : 2 razy w tygodniu
treningi, w sierpniu obóz sportowy w Wielu, w
sezonie co tydzień mecz. Ciężka i systematyczna praca
opłaciła
się: w
sobotę
13
czerwca na ich piersiach zawisły złote medale zwycięzców! Ale
nie byłoby tego wydarzenia, gdyby nie ogromne zaangażowanie trenera Andrzeja Sroki, który włożył w swoją drużynę nie
tylko pracę, cierpliwość i doświadczenie, ale i serce. Podziękowania należą się też Marcinowi Koprowskiemu, który wiernie
wspomagał pracę trenera i fanowi nr 1Victorii Andrzejowi Prabuckiemu. Kochani- jesteście wielcy!!!
A. Lipska

Spotkanie z Natalią Partyka
W minioną niedzielę można było spotkać spacerującą po naszych Kaliskach Natalię Partyka wraz z Rodzicami. Pozwoliłem sobie zaprosić Ich na „małą czarną” i krótką rozmowę. Wyraziłem w imieniu Nas Kaliszczaków uznanie dla Natalii za Jej postawę w życiu, sukcesy sportowe i tytuł Człowieka Roku 2008 „Polski Dziennika Bałtyckiego” Oczywiście złożyłem również gratulacje Rodzicom, bo to przecież Ich
Latorośl. Natalia Partyka to słynna już w całym świecie tenisistka stołowa. Szczegóły dotyczące Jej
tzw.. kariery sportowej i nie tylko można poznać na stronie www.nataliapartyka.-pl. Zachęcam, aby
tam zaglądać w miarę systematycznie i śledzić los Naszej Kaliszczanki. Dziadek Natalii od strony Mamusi - Zenon Beling pochodzi z Kalisk ( Babcia Urszula ze Zblewa). Dziadkowie spędzają cały okres
letni w swoim rodzinnym domku na naszym historycznym Osiedlu Tartacznym. Dawniej często widywaliśmy tu Ich wnuczki - właśnie Natalię i jej siostrę Sandrę. Dzisiaj z oczywistych względów bywają
tu rzadziej. Natomiast Rodzice Alicja i Andrzej są częstymi gośćmi w naszej gminie. Pan Andrzej grywa nawet z nami Kaliszczakami w piłkę nożną . Życzymy Ci Natalio wielu sukcesów sportowych i życiowych. Pamiętaj, jesteś potomkiem pracowitych, twardych Lasaków z Borów Tucholskich, których
przyroda uczyła mądrości, pokory i pracowitości. Wszystkiego Dobrego!
A. Cywiński
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VIII Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich „Internet, Edukacja,
Krajobraz, Sztuka” Maróz, 14 – 16 maja 2009 r.
VIII Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji Działających
na Obszarach Wiejskich „Internet, Edukacja, Krajobraz,
Sztuka” Maróz, 14 – 16 maja 2009 r. Pod takim tytułem
rozpoczęły się warsztaty w których wzięły udział: Panie z
terenu Gminy Kaliska: Zofia Czarnowska, Elżbieta Pasterska, Grażyna Dera, Hanna Zielińska, Anna Groth,
Alicja Jutrzenka-Trzebiatowska, Dorota Pryba i Danuta
Guzinska-Zaremba. Powyższe szkolenie podzielone było
na dwie części – warsztatową i integracyjno – rekreacyjną. W pierwszej części uczestniczyłyśmy w różnych zajęciach prowadzonych przez świetnych wykładowców. Działanie to cnota - Jak wykorzystać internet dla popularyzowania dziedzictwa - Internet inspiruje - Prezentacja
muzyki w internecie - Prawo w internecie - Jak w kamieniu dostrzec diament - Kampania społeczna – pomóż
swojej gminie - Cmentarze w Polsce - Projektowanie terenów zielonych - Dom drewniany w tradycji i
współcześnie - Tradycyjna kultura muzyczna na ziemiach Polskich - Bezpieczeństwo użytkownika w
internecie - Strona www. Po co nam ten kłopot. - Planowanie przestrzenne na terenach wiejskich Druga część, co prawda rekreacyjna polegała na przygotowaniu tzw. scenek do przyszłorocznego kalendarza o tematyce na wskroś historycznej tzn. 12 wieków historii Polski” Biskupin, Hołd Pruski, Popiel,
Chrobry, Unia Europejska i inne. Następnie wspólnie bawiliśmy się przy ognisku z zespołem „ Trebunie
Tutki”, braliśmy też udział w jarmarku podczas którego uczono nas wyplatania koszy, parawanów z
wikliny i wykonywania sztucznych kwiatów. Wzięłyśmy też udział w „Weselu Przyprostyńskim” podczas którego wskrzeszono całą obrzędowość i muzykę charakterystyczną dla tego regionu.
D. Guzinska-Zaremba

Dożynki Powiatu Starogardzkiego
W niedzielę 6 września gościliśmy w Lubichowie na
Dożynkach Powiatu Starogardzkiego. W uroczystym korowodzie dożynkowym gminę Kaliska reprezentował Wójt –
Antoni Cywiński oraz delegacja z sołectwa Iwiczno, które
przygotowało piękny wieniec dożynkowy. Ponadto Panie z
Koła Gospodyń Wiejskich w Piecach i
pracownicy Urzędu
Gminy przygotowali
stoisko promocyjne
gminy Kaliska.

B. Pozorska
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Wizyta gości z Ukrainy
W dniach 11 sierpnia i 08 września na terenie naszej gminy gościliśmy grupę trzydziestu Wójtów z
Ukrainy w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Przebywali oni z tygodniową
wizytą w Polsce. Realizator Projektu -Kaszubski Uniwersytet Ludowy wytypował naszą Gminę, jako
jedną z dwóch na terenie Województwa Pomorskiego pod kątem projektów w ramach Odnowy Wsi,
które w latach 2000-2008 zrealizowaliśmy na naszym terenie. Po prezentacji Gminy Kaliska w GOKu
obejrzeliśmy świetlice wiejskie w Cieciorce, Dąbrowie, Iwicznie, Studzienicach i Bartlu Wielkim. Odwiedziliśmy też szkoły w Kaliskach i Piecach. Na zakończenie każdej z tych wizyt odbyło się w ORiIS w
Bartlu Wielkim spotkanie Radnych Rady Gminy Kaliska i naszych sołtysów z Wójtami Ukraińskimi. Wymieniano doświadczenia i rozmawiano o zwykłych sprawach dnia codziennego. Nasi goście byli pełni
podziwu dla organizacji życia codziennego w Gminie i poszczególnych sołectwach. Obiecali nas kiedyś
zaprosić do siebie.
A. Cywiński

Trasy Konne na terenie Gminy Kaliska
Na terenie gminy Kaliska w październiku 2009 roku
zakończono znakowanie tras konnych. Odcinek o długości
18,2 km został wyznakowany kolorem pomarańczowym
zgodnie z Instrukcją Znakowania Szlaków Turystycznych.
Trasa wiedzie wzdłuż Jez. Wygonin przez Bartel Wielki
i Studzienice do Huty Kalnej.
Oznakowanie w terenie zostało wykonane w ramach
realizacji zadania
publicznego realizowanego przez
Turystyczne Stowarzyszenie Gmin Kociewsko Borowiackich
„Bór” pn: wytyczenie i oznakowanie tras konnych „Kociewie na cztery kopyta”. W ramach zadania opracowano
dokumentację na całą sieć tras konnych w ilości około 450
km, utworzono portal internetowy, opracowano logo i wydano mapki konnych tras turystycznych, a także powstał odcinek 121 km oznakowanego szlaku konnego.
Za realizację powyższego zadania należą się szczególne podziękowania Pani Lucynie Neugebauer i Andrzejowi
Pozorskiemu z Dunajek oraz Zdzisławowi Dera z Bartla Wielkiego, którzy swoją pasją i zaangażowaniem współuczestniczyli przy tworzeniu tras konnych.
Więcej informacji o trasach konnych „ Kociewie na
cztery Kopyta” na stronie www.konie.kociewie.eu
M. Borucka
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W 2009 roku zakończono prace przy tworzeniu Dydaktycznej
Ścieżki Leśnej w Bartlu Wielkim – „BARTLEWIANKI”
Projekt zrealizowano w partnerstwie Gminy Kaliska, Nadleśnictwa Kaliska oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim w ramach programu Samorządu Województwa Pomorskiego GRYF
Długość ścieżki wynosi ok. 6,4 km i przebiega przez lasy Nadleśnictwa
Kaliska, wokół dwóch jezior: Karaśnika oraz Nierybna Wielkiego. Spacer ścieżką to nie tylko przyjemność podziwiania nieskażonej przyrody
i urokliwych widoków, ale również możliwość pogłębienia wiedzy dzięki usytuowanym na trasie tablicom edukacyjnych. Średni czas przejścia wynosi ok. 3 godz.
Istnieje możliwość przejścia fragmentu ścieżki wokół jeziora Nierybno
tzw. „MAŁEJ BARTLEWIANKI” obejmującej następujące punkty trasy:
7,8,9,10,11,12,13,7 . Długość tej ścieżki wynosi 2,4 km, a średni czas
jej przejścia to ok. 1 godz.
Serdecznie Zapraszamy !
B. Pozorska
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50-lecie szkoły w Piecach
Uroczystość 50-lecia szkoły odbyła się 11 grudnia 202009 r. Obchody jubileuszu rozpoczęliśmy o godz. 11.00
mszą św. w kościele parafialnym, której przewodniczył ks.
kanonik Witold Szumiato, proboszcz parafii Piece.
Kolejna część z udziałem zaproszonych gości miała
miejsce w szkole o godz. 15.00. Zaszczycili nas swoją obecnością Wójt Gminy Kaliska p. Antoni Cywiński wraz z Przewodniczącym Rady Gminy p. Zbigniewem Szarafinem oraz
Wiceprzewodniczącą p. Zofią Czarnowską, byłą nauczycielką
szkoły w Piecach.
Cieszyliśmy się z obecności byłego Wójta p. Zbigniewa Partyki, przedstawicieli Wójta Gminy Zblewo p. Krzysztofa Trawickiego, absolwenta naszej szkoły, długoletniej dyrektor szkoły p. Barbary Mania, obecnie wizytatora
Kuratorium Oświaty Delegatura w Tczewie, oraz dyrektor GOK w Kaliskach p. Danuty GuzińskiejZaremby. Gościliśmy również dyrektor szkoły z Czarnej Wody p. Elżbietę Czapiewską wraz z delegacją, a także dyrektora szkoły w Kaliskach p. Tadeusza Skórczewskiego i dyrektor przedszkola w Kaliskach p. Justynę Kalinowską. Byli także radni miejscowości Piece, nie zabrakło sołtysa p. Marka Romanów i Przewodniczącej KGW p. Janiny Mucha, oraz Rady Rodziców na czele z przewodniczącą p.
Celiną Ossowską. Wśród gości należy również wymienić byłych nauczycieli i pracowników naszej szkoły oraz absolwentów. Czas jubileuszu to czas powrotu do wspomnień, chwila zadumy nad tym, co było, minęło bezpowrotnie. Czas jubileuszu to czas podsumowania tego, co osiągnęliśmy wspólnymi siłami dla dobra społeczności szkolnej, środowiska i gminy. Poprzez część artystyczną przygotowaną
przez nauczycieli i uczniów naszej szkoły przypomnieliśmy czas budowy, rozwoju, remontów, modernizacji budynku szkoły na przestrzeni 50-ciu lat. Pokazaliśmy wewnętrzne życie szkoły, wspominając o
organizacjach i kołach zainteresowań wówczas i obecnie istniejących i działających. Podkreśliliśmy
ważny dla nas moment nadania szkole imienia Jana Pawła II w 2000 r. Były układy taneczne w wykonaniu dzieci ze świetlicy terapeutycznej. Odbył się pokaz dawnej i współczesnej mody szkolnej. Przeprowadzaliśmy także krótkie wywiady z gośćmi, a także uroczyście wręczaliśmy książkę wydaną ze
środków ufundowanych przez Samorząd Gminy Kaliska z okazji jubileuszu 50-lecia szkoły, której autorką jest p. Zofia Czarnowska. Jest to historia szkoły, ze szczególnym ukazaniem życia szkoły w latach 1959-1974, a także częściowo w kolejnych okresach jej rozwoju. Dziękujemy p. Zofii za przybliżenie nam tamtego minionego czasu, ocalonego w ten sposób od zapomnienia. Były też wspólne śpiewy, pamiątkowe zdjęcie. Goście mieli okazję obejrzeć wystawy zdjęć, na których mogli odnaleźć siebie z lat szkolnych. Można było usiąść w dawnej ławce szkolnej, przypomnieć sobie sprzęt audiowizualny, kiedyś bardzo nowoczesny, obecnie tylko przechowywany gdzieś na strychu bądź w piwnicy. Co
odważniejsi spróbowali swych sił w dawnych zabawach szkolnych. Jak na urodziny przystało nie zabrakło tortu i innych smakołyków, przemówień gości i prezentów przekazanych na rzecz szkoły, za
które serdecznie dziękujemy. Trochę faktów z historii szkoły: Otwarcie nowego budynku 7-klasowej
Szkoły Podstawowej w Piecach nastąpiło 22 sierpnia 1959 r. Szkoła w Piecach była zbiorczą szkołą, do
której uczęszczały dzieci z Pieców, Kamiennej Karczmy, Iwiczna, Trzechowa, Czechowa, Młyńska i
Łążka. Otwarcia nowej szkoły dokonał zastępca Przewodniczącego Powiatowej Rady Narodowej w Starogardzie Gdańskim obywatel Raczkiewicz w obecności Inspektora Szkolnictwa obywatela Juchniewicza, Przewodniczącego Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Piecach obywatela Pancka, przedstawicieli tejże szkoły i zaproszonych gości. Cała uroczystość odbyła się na terenie szkoły. Budynek
udekorowany był girlandami. Uroczystość ta dla mieszkańców zakończyła się wieczorkiem tanecznym
na hollu. Jest to jedna ze szkół budowana z funduszy zbieranych od obywateli polskich na ‑Budowę
1000 szkół na 1000 lecie Polski. Budynek budowała firma ‑Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego.
Kierownikiem budowy był p. Pelowski.
W nowej szkole funkcjonowały 4 sale lekcyjne, holl, pokój nauczycielski, szatnia, kancelaria
(gabinet kierownika/dyrektora szkoły) oraz kuchnia. Na piętrze znajdowały się trzy mieszkania: dla
kierownika szkoły: 3 pokoje z kuchnią oraz przedpokojem, drugie mieszkanie: pokój z kuchnią i spiżarką oraz jednopokojowa kawalerka, a także dwa strychy. W piwnicy znajdowało się miejsce na skład
opału dla szkoły oraz dla osób zamieszkujących mieszkania służbowe. Ubikacje znajdowały się w budynku gospodarczym, które funkcjonowały do lat 90-tych. Obecnie Publiczna Szkoła Podstawowa im.
Jana Pawła II wchodzi w skład Zespołu Oświatowo-Wychowawczego, do którego należy Samorządowe
Przedszkole Publiczne. Szkoła w tym roku liczy 81 uczniów, a do przedszkola uczęszcza 27-oro dzieci.
M. Wróbel
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W RAMACH WSPÓŁPRACY Z PARTNERSKIM MIASTEM REINFELD
Z wizytą w Reinfeld
Dnia 24.06.2009 r. o godz. 9.00
spod Urzędu Gminy Kaliska odjechała
grupa młodzieży z kilkudniową wizytą do
Reinfeld. Program wizyty był dokładnie
zaplanowany, bowiem pierwsze dwa dni
przeznaczono na intensywny kurs języka niemieckiego,
natomiast popołudnia wypełniała rozrywka. W ostatnim dniu wizyty młodzież odwiedziła miasto Kiel, które
obchodziło „Tydzień Kiloński”. W niedzielę 28.06 br.
grupa młodzieży wróciła do Kalisk.
J. Rozmanowska

Wizyta gości z Reinfeld
W pierwszym tygodniu października gościliśmy w naszej gminie 15- osobową grupę osób z Niemiec. Wizyta gości
była jednym z kolejnych zdarzeń jedenastoletniej już współpracy z niemieckim miasteczkiem Reinfeld.
Podczas pierwszego dnia pobytu, goście udali się wraz
z Panią Grażyną Żytkowiak – Sekretarz Gminy oraz Justyną
Rozmanowską- koordynatorem współpracy Kaliska- Rainfeld
na wycieczkę do Chojnic. Po drodze zatrzymano się w Czersku, gdzie Pan Przemysław Bloch pracownik Urzędu Miasta
Czersk, opowiedział pokrótce historię powstania tamtejszego
rynku. Przed wyruszeniem w dalszą drogę, goście wypili kawę w restauracji hotelowej.
W Chojnicach nasi goście zwiedzili Muzeum Historyczno – Etnograficzne. Ku naszemu zaskoczeniu i zadowoleniu zwiedzający byli bardzo zainteresowani
wystawą, ponieważ zadawali przewodnikowi wiele pytań. Po zapoznaniu się z historią Muzeum i obejrzeniu eksponatów udano się wraz z przewodnikiem na spacer po chojnickim rynku. W czasie pobytu
w Chojnicach pogoda nam nie sprzyjała, ponieważ padał deszcz i wiał zimny wiatr. Mimo tak niesprzyjających warunków atmosferycznych nikogo nie opuszczał dobry humor. Po kilku godzinnym pobycie
w Chojnicach udano się do Fojutowa, gdzie zaplanowano ciepły posiłek.
Kolejny dzień rozpoczął się spotkaniem w Centrum Wsi – na targowisku, gdzie Pan Antoni Cywiński Wójt Gminy wraz z Panem Zbigniewem Szarafin Przewodniczącym Rady Gminy Kaliska oficjalnie powitał gości z Reinfeld. Po tej części oficjalnej zaplanowano część artystyczną przygotowaną
przez Panią Danutę Guzinską – Zaremba Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Panią Annę Groth –
Sołtys Sołectwa Kaliska. Część artystyczna, czyli przedstawienie pn. „Jezioro łabędzie i nie tylko” wykonały dzieci i młodzież z Gminy Kaliska w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury.
Po części artystycznej udano się do Ogrodów Ozdobnych Państwa Kopciowskich we Franku,
gdzie zwiedzano te ogrody oraz przy okazji goście zakupili dla siebie rośliny.
Następnie udano się do Bartla Wielkiego, gdzie na naszych gości czekał Pan Tomasz Sikorski,
który oprowadził grupę po nowopowstałej leśnej ścieżce dydaktycznej „bartlewiance”. W czasie spaceru można było podziwiać piękno naszych lasów i jednocześnie zbierać grzyby. Po długiej i wyczerpującej wędrówce leśnymi drogami nasi goście udali się do Ośrodka Rozwoju i Integracji Sołectwa Bartel
Wielki, gdzie rozgrzali się gorącą herbatą i kawą oraz posilili ciepłą zupą – grochówką. Następnie Pani
Danuta Guzinska - Zaremba wraz z Zespołem Wokalnym przy Gminnym Ośrodku Kultury w składzie
Anna Groth (gitara i wokal), Dorota Pryba (flet), Alicja Jutrzenka – Trzebiatowska (flet) oraz gościnnie
Małgorzata Pozorska (wokal) i Dariusz Kwiatkowski (akordeon) uczyła gości śpiewać po polsku piosenkę pt. „A u naszej Anki”. Po lekcji śpiewu przystąpiono do zajęć manualnych, które polegały na wykonaniu kwiatów z jesiennych liści. Po tak wypełnionym atrakcjami dniu nasi goście udali się do rodzin
goszczących, gdzie mogli odpocząć przed zaplanowanym na wieczór spotkaniem integracyjnym w
gawrze w Bartlu Wielkim.

Goniec Kaliski

Podsumowanie roku 2009

Str. 41

Spotkanie w gawrze rozpoczęło się kilkuminutowym
wystąpieniem Pana Antoniego Cywińskiego – Wójta Gminy, Pana Zbigniewa Szarafin Przewodniczącego Rady Gminy oraz Pana Hansa – Peter Lippardt – Przewodniczącego
Rady Miasta Reinfeld. Pan Antoni Cywiński powitał Starostę Powiatu Starogardzkiego Pana Leszka Burczyka wraz z
małżonką, rodziny goszczące oraz pozostałe osoby. Następnie Pani Danuta Guzinska – Zaremba Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury zaprosiła naszych gości, aby wspólnie z Zespołem Wokalnym przy GOK w składzie Anna
Groth (gitara, wokal), Dorota Pryba (flet), Alicja Jutrzenka
– Trzebiatowska (flet) i gościnie Małgorzata Pozorska
(wokal), Zofia Czarnowska (wokal), Krystyna Cywińska
(wokal) i Dariusz Kwiatkowski (klawisze) do odśpiewania
piosenki „A u naszej Anki”. Ciekawostką był fakt, iż na
burczybasie przygrywał Pan Richard Berkowski, a na diabelskich skrzypcach – Klaus Wiese. Po odśpiewaniu piosenki przystąpiono do nadania naszym gościom Aktu Mianowania na Kociewiaka. Akty Mianowania wręczał Pan Leszek Burczyk – Starosta Starogardzki, a treść uzasadnienia nadania aktu brzmiała:

„Za plachandry bartlewianki,
Za odśpiewanie kociewianki,
Za piękne dzieła rąk waszych
Oraz poznanie tradycji naszych.
Za bajdurzenie przy ognisku
Przyszła pora dać Wam nowe nazwisko.
Teraz jesteście kociewiaki,
tak jak my lasaki”
Dodatkowo do aktu mianowania nasi goście otrzymali również prezenty: Panie – drewniane korale, a Panowie – kubki z jagodami oraz czerwoną wstążeczką. Po uroczystości Mianowania na Kociewiaka wszyscy uczestniczyli
w zabawie tanecznej, na której wodzirejem był Pan Dariusz Kwiatkowski.
Kolejny dzień niedziela - to dzień pożegnania. Nasi
goście po kilku dniach pobytu w naszej gminie wrócili do
Reinfeld.
Cała wizyta trwała od 1 października do 4 października br.
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy rodzinom goszczącym,
które serdecznie i w rodzinny sposób przyjęły naszych gości. Dziękujemy również wszystkim osobą, które wsparły
nas i pomogły w przygotowaniu tegorocznej wizyty.
J. Rozmanowska

Kurs języka niemieckiego
W Zespole Szkół Publicznych w Kaliskach w każdy wtorek w godz. od 18.00 do 19.30 ośmioosobowa grupa mieszkańców gminy, uczestniczy w kursie języka niemieckiego dla średnio zaawansowanych. Kurs rozpoczął się w listopadzie 2009 roku i kontynuowany będzie do marca 2010 roku. Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela języka niemieckiego - Pana Wojciecha Wałaszewskiego.
J. Rozmanowska
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KLUB PRACY
Klub Pracy zorganizowany przez Powiatowy
Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim funkcjonuje w
tut. Urzędzie Gminy już 17 miesięcy. Godziny przyjęć
interesantów są takie same jak godziny otwarcia Urzędu Gminy, to znaczy: w poniedziałek i środę - od 8.00
do 16.00, natomiast wtorek, czwartek i piątek - od
7.00 do 15.00.
Klub Pracy jest to miejsce, w którym zarówno
osoby bezrobotne jak i poszukujące pracy mogą uzyskać kompleksową pomoc w procesie poszukiwania zatrudnienia. Interesanci mogą tu skorzystać z porady
indywidualnej, a także wziąć udział w szkoleniu grupowym. W ramach porady indywidualnej osoba bezrobotna i poszukująca pracy ma możliwość zapisania się do
Klubu Pracy i tym samym staje się jego członkiem,
tzw. klubowiczem. Ponadto za pośrednictwem Lidera Klubu Pracy może przeglądać w internecie oferty
pracy, profesjonalnie napisać dokumenty aplikacyjne, skorzystać z telefonu aby skontaktować się z
pracodawcami, a także uzyskać szereg porad zawodowych. W Klubie Pracy zapisanych jest 133 osoby
z terenu gminy Kaliska. Z kolei na szkolenia grupowe z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania
pracy osoby bezrobotne oraz poszukujące pracy mogą się zapisać w Klubie Pracy lub w Powiatowym
Urzędzie Pracy. Uczestnictwo w szkoleniu jest całkowicie dobrowolne i nieodpłatne. Do tej pory w Klubie Pracy odbyło się sześć szkoleń grupowych z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.
Lider Klubu Pracy również chętnie współpracuje z panią pedagog z Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach. W czerwcu odbyły się zajęcia dla uczniów ostatnich klas gimnazjum dotyczące dokumentów
aplikacyjnych oraz przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą.
M. Głodek

STAN BEZROBOCIA W GMINIE KALISKA W 2009 ROKU
Gmina Kaliska liczyła - według stanu na dzień 31.12.2009r. - 429 osób posiadających status
osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starogardzie Gdańskim ( była
wyższa aż o 148 osób od liczby bezrobotnych na koniec 2008r. ). Stosunek liczby osób bezrobotnych
do osób czynnych zawodowo wyniósł ok. 13%.
Z ogólnej liczby bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy - 264 osób - to
bezrobotne kobiety; 100 osobom przysługuje prawo do zasiłku; do 25 roku życia osób zarejestrowanych było 123; osób długotrwale bezrobotnych - 185; osób powyżej 50 roku życia - 54; osób bez
kwalifikacji zawodowych - 125; osób samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku
życia - 41; osób niepełnosprawnych - 8.
W 2009 roku Urząd Gminy zorganizował staże dla 3 osób i pracę w ramach robót publicznych
dla 18 osób.
Od lipca do grudnia 2009 roku odbyła się druga edycja projektu realizowanego przez GOPS Kaliska i współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny, w ramach Priorytetu VII - Promocja
integracji społecznej, Działania 7.1- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Podziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. W zajęciach udział
wzięło 20 bezrobotnych Pań z terenu gminy Kaliska. Beneficjentki zapewnione miały m.in. spotkania z
psychologiem, pedagogiem, terapeutami w ośrodku leczenia uzależnień, z doradcami zawodowymi.
Ponadto aktywnie i chętnie uczestniczyły w kursie komputerowym, opieki nad chorym w domu, kursie
z zakresu obsługi kas fiskalnych, kursie na pomoc kuchenną oraz profesjonalnego sprzątania. W ramach projektu panie odbyły wycieczkę do Szymbarka, na basen do Sopotu oraz wystąpiły na lokalnej
imprezie pn. „Sami swoi”. Ostatecznym i podstawowym założeniem projektu było wzmocnienie wśród
Pań poczucia własnej wartości, zwiększenie zaradności życiowej, asertywności, radzenia sobie z problemami wychowawczymi i ukierunkowanie na prawidłową realizację pełnionych ról społecznych, a
także rozwijanie zdolności interpersonalnych.
W Urzędzie Gminy działa Klub Pracy zorganizowany przez Powiatowy Urząd Pracy, który skierowany jest do wszystkich osób bezrobotnych i poszukujących pracy będących mieszkańcami gminy
Kaliska. Można tu bezpłatnie sprawdzić aktualne oferty pracy, skontaktować się telefonicznie z pracodawcami, zredagować życiorys zawodowy i list motywacyjny, uzyskać informacje zawodowe, m.in.
dotyczące ofert pracy i szkoleń organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy.
M. Głodek
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INFORMACJE TELEADRESOWE
Urząd Gminy Kaliska
ul. Nowowiejska 2
83-260 Kaliska
tel. 58 58-89-201
(fax) 58 58-89-206
www.kaliska.pl
e-mail: sekretariat@kaliska.pl
Urząd Gminy w Kaliskach przyjmuje
petentów w:
Poniedziałek i środę:
w godz. 8:00—16:00
Wtorek, czwartek i piątek
w godz. 7:00—15:00
Radca Prawny przyjmuje w:
Środę: w godz. 13:00—15:00

Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach
ul. Długa 53
83-260 Kaliska
tel. 58 58-89-224
fax. 58 58-89-329
www.szkola.kaliska.pl
e-mail: sekretariat@zspkaliska.hg.pl

Zakłady Opieki Zdrowotnej
ZOZ „Medpharma” SA Kaliska
ul. Nowowiejska 5
83-260 Kaliska
tel. 58 58-89-673/003
www.medpharma.pl
Bank Spółdzielczy w Skórczu
Oddział w Zblewie
Filia w Kaliskach
ul. Nowowiejska 2
83-260 Kaliska
tel. 58 58-89-126
Posterunek Policji
ul. Nowowiejska 2a
83-260 Kaliska
tel. 58 58-89-107
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Nowowiejska 2
83-260 Kaliska
tel. 58 58-89-201 wew. 45, 40, 32

Zespół Oświatowo – Wychowawczy w Piecach
Piece, ul. Kościelna 3
83-261 Kaliska
tel. 58 58-71-803
e-mail: psppiece@neostrada.pl
www.psppiece.kaliska.pl

Gminny Ośrodek Kultury
ul. Długa 18
83-260 Kaliska
tel. 58 56-09-245;
e-mail: pegaz.kaliska@poczta.fm

Samorządowe Przedszkole Publiczne
ul. Nowowiejska 3
83-260 Kaliska
tel. 58 58-89-269
E-mail: przedszkolekaliska@wp.pl
www.przedszkole.kaliska.pl

Urząd Pocztowy Kaliska
ul. Długa 5a
83-260 Kaliska
tel. 58 56-27-215

Stowarzyszenie Rodziców Wychowujących Dzieci Niepełnosprawne "Dziecko Miłości"
ul. Długa 18
83-260 Kaliska
tel. 58 56-09-245
Kaliskie Stowarzyszenie Wspierania Sportu „VICTORIA”
ul. Długa 18
83-260 Kaliska
tel. 58 56-09-245
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kaliska
ul. Nowowiejska 2
83-260 Kaliska
tel. 58 58-89-201

SOLENIZANCI I JUBILACI

Szanowni Jubilaci,
życzymy Wam
wszelkiej życiowej pomyślności,
niech każda chwila będzie dla Was
źródłem szczęścia i niech upływa
w spokoju i zdrowiu.

90 lat i więcej obchodzili:
Elias Helena
Szulc Gertruda
Szczepańska Kornelia
Czapska Feliksa
Rzezak Tadeusz
Gabriel Wanda
Jędrzejewska Jadwiga
Zielinska Bernardyna
Zagórski Bolesław
Krasuska Aniela
Szramka Klara
Rogaczewski Paweł
Narloch Aurelia
Fenska Maria
Miszewski Józef
Ossowska Józefa

Złote Gody 2009
Kinowski Jan i Helena
Malek – Podjaski Albin i Renata
Ossowski Józef i Janina
Żurawski Stanisław i Helena
Kalinowski Kazimierz i Margott
Ronkowski Antoni i Irena
Romanów Józef i Genowefa

