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Z KALENDARZA WÓJTA...
*26.01.2017 - Starogard Gd. - Spotkanie ze Starostą Starogardzkim Leszkiem Burczykiem w
sprawie omówienia założeń budowy ścieżki rowerowej z Kalisk do Cieciorki,
*26.01.2017 - Kaliska – Spotkanie z Zarządem OSP Kaliska,
*31.01.2017 - Kaliska - Spotkanie z projektantem Adamem Ząbkiem dotyczące uzgodnień w
zakresie wykonywanych projektów budowlanych na zlecenie gminy,
*01.02.2017 - Kaliska - Spotkanie z sołtysami w sprawie zagrożenia hodowli drobiu wirusem
ptasiej grypy,
*02.02.2017 - Kaliska - Udział w jubileuszu 90-tych urodziny p.Janiny Kasprzak,
*02.02.2017 - Kaliska - Spotkanie z najemcami mieszkań przy Ośrodku Zdrowia w Kaliskach w
celu określenia procedury wykupu mieszkań,
*06.02.2017 - Gdańsk - Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim samorządowców z
przedstawicielami spółki gazownictwa w zakresie rozbudowy sieci w poszczególnych gminach
województwa,
*09.02.2017 - Iwiczno - Spotkanie z przedstawicielami Zarządu Zlewni Wisły Kujawskiej
p.Mirosławą Pławińską i p.Marią Ossowską na spotkaniu zorganizowanym przez
Stowarzyszenie Sołtysów w sprawie wyjaśnienia przyczyn zalewania łąk przez rzekę Wdę,
*10.02.2017 - Kaliska - Kolejne spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych w sprawie
omówienia projektów uchwał dotyczących przystosowania placówek do nowych przepisów
oświatowych,
*16.02.2017 - Kaliska - Udział w spotkaniu zorganizowanym przez posła Jana Kiliana,
*17.02.2017 - Owidz - Spotkanie przedstawicieli samorządów zrzeszonych w Stowarzyszeniu
na Rzecz Modernizacji Drogi Krajowej Nr 22,
*22.02.2017 - Piece - Spotkanie dotyczące organizacji 100-lecia OSP Piece.
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,
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Bezpłatny Informator Urzędu Gminy Kaliska

ŻYCZENIA DLA WSZYSTKICH KOBIET...
Z okazji Dnia Kobiet wszystkim Paniom
składamy serdeczne życzenia
zdrowia, miłości,
pogody ducha oraz
sukcesów w życiu prywatnym
i zawodowym
Niech ten Dzień i każdy kolejny
będzie wyjątkowy i pełen uśmiechu.
życzą
Sławomir Janicki
Wójt Gminy Kaliska
oraz
Zbigniew Szarafin
Przewodniczący
Rady Gminy Kaliska

NOMINACJA OFICERSKA KS. JÓZEFA SŁUPSKIEGO
Kochani parafianie i Szanowni Goście,
Wasz ksiądz proboszcz, został wzięty do wojska
w czasie studiów w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie i ulokowany w specjalnej
Jednostce Wojskowej w Bartoszycach (północ
Polski, dzisiaj – przy granicy rosyjskiej).
W wojsku przeżyłem dwa lata. Od 27 października 1966r. do 15 października 1968r. Koszary
opuściłem w stopniu kaprala.
W tej jednostce Ludowego Wojska Polskiego,
razem ze mną służył ks. Jerzy Popiełuszko.
Byliśmy w II kompani tejże jednostki. On został
zaszeregowany do II plutonu, a ja do I plutonu.
Ta jednostka Wojskowa była specjalnie zaprogramowana i zorganizowana tylko dla studentów Seminariów Duchownych z całej Polski.

11. lutego 2017 roku, w katedrze Wojska Polskiego w Warszawie, została złożona Najświętsza Eucharystia na ołtarzu.
Tej Mszy św. Przewodniczył Jego Ekscelencja
ks. Biskup Józef Guzdek, Biskup Polowy Wojska Polskiego. Razem z Nim w koncelebrze
uczestniczyli byli klerycy – żołnierze.
Koncelebra liczyła 161 kaplanów dawnych
alumnów seminaryjnych – żołnierzy.
Po Mszy św. Nastąpiło uroczyste wręczenie patentów oficerskich. Patenty te, są rzeczywiste, a
zarazem honorowe. Bez żadnych korzyści
finansowych. Przekazuję treść nominacji
oficerskiej.
Ks. Józef Słupski

ZAJĘCIA Z ROBOTYKI W NASZEJ SZKOLE W KALISKACH
Warsztaty z robotyki odbyły się w naszej szkole
15.02.2017r w ramach realizacji jednego z założeń Innowacji pedagogicznej pn. Enter, w której
od września br.szkolnego uczestniczą uczniowie
klas IV. Naszą przygodę z programowaniem rozpoczęliśmy od cyklu lekcji w programie Scratch
- wizualnego języka programowania. Aby „ożywiać” zaprojektowane skrypty nie tylko na ekranie komputera zaprosiliśmy do nas instruktorów
robotyki, prowadzących zajęcia edukacyjne, na
których dzieci konstruują prawdziwie poruszające się roboty z wykorzystaniem specjalnych
zestawów.

Warsztaty, które przeprowadzili specjaliści z
Interaktywnego Centrum Edukacji EduFun w
Gdyni to nie tylko świetna zabawa – to także zachęta do rozwijania zainteresowań w kierunku
przedmiotów ścisłych, nauka programowania
oraz trening intelektualny dla naszych uczniów.
Nauka programowania w formie robotyki pozwala lepiej zrozumieć zagadnienia z zakresu algorytmiki oraz uczy logicznego sposobu myślenia. Dzięki nabytym umiejętnościom nasi czwartoklasiści zbudowali inteligentne urządzenia,
które potrafią chodzić, tańczyć oraz mówić :)
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Innowacja pedagogiczna została przyjęta do
realizacji przez Kuratorium Oświaty na okres
trzech lat. W niedalekiej przyszłości realizować
będziemy kolejne zagadnienia tego programu.
W ramach zajęć komputerowych sterować będziemy zakupionymi na rzecz szkoły robotami o
nazwie Dash. Są to roboty edukacyjne, ponieważ
poprzez zabawę z robotem uczniowie wchodzą
w świat programowania (tworzenie zdarzeń,
algorytmów, budowanie sekwencji i pętli).

Realizacja innowacji pedagogicznej Enter jest
możliwa dzięki zakupionemu sprzętowi a także
opłaceniu warsztatów z robotyki. Korzystając z
okazji składam podziękowanie dyrektorowi
szkoły za zapewnienie środków finansowych na
ten cel.

Koordynator projektu Adam Lewandowski
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BIBLIOTEKA Z WIZJĄ
Miło nam poinformować, iż znaleźliśmy się w
gronie instytucji, które otrzymały dofinansowanie w pilotażowym program– PARTNERSTWO
DLA KSIĄŻKI – Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W 2017 roku realizować będziemy zadanie pn.
BIBLIOTEKA Z WIZJĄ wartość zadania to
17.850,00zł, z czego otrzymane dofinansowanie to 13.350,00 zł.
W ramach zadania
zaplanowano:
*Spotkania autorskie min. z Katarzyną Basacką,
Ryszardem Koperskim, Małgorzatą Kalicińską czy Agnieszką
Linga-Łoniewską; przeprowadzenie warsztatów tematycznych, podczas których dzieci i
młodzież opracują tematyczną książeczkę–Lapbook pn. lapbook w bibliotece, czyli książka na
kolanach;
*prezentację bajki poprzez drewniany teatrzyk
kamishibai,
*spotkania z książką i filmem podczas nocy
bibliotek,
*organizację 2 konkursów plastycznych z nagrodami.
*prowadzenie – dyskusyjnego klubu
czytelniczego.
*organizacje narodowego czytania.

SUKCES NATALII PILARSKIEJ
Do finału międzydekanalnego konkursu wiedzy o bł. siostrze Marcie Wieckiej zakwalifikowały się uczennice naszej szkoły: Weronika
Krause z kl. I b oraz Natalia Pilarska z kl. III b.
Konkurs odbył się 3 lutego w parafii św.
Michała Archanioła w Skarszewach. Patronat
honorowy nad konkursem objął Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Wiesław Śmigiel.
Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród
nastąpiło po uroczystej Mszy świętej.
Bardzo ucieszył nas fakt, że laureatką konkursu,
zdobywając I miejsce okazała się nasza uczennica Natalia Pilarska.
Podczas konkursu
towarzyszyli nam
również księża reporterzy z diecezjalnego Radia
Głos, którzy przeprowadzali wywiady. Zdjęcia i
nagrania dostępne
są na stronie internetowej Radia
Głos.
Serdecznie gratulujemy ogromnej
wiedzy i godnego
reprezentowania
naszej szkoły
podczas finału.
Opiekunowie:
Mariola Klaman i Wojciech Hiller

PIOTR KACZOROWSKI
FINALISTĄ KONKURSU
MATEMATYCZNEGO
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Dnia 6 lutego 2017r Piotr Kaczorowski zmierzył się z najlepszymi uczniami województwa
pomorskiego w dziedzinie matematyki. To był
ostatni trzeci etap konkursu kuratoryjnego.
Kilka dni niepewności w oczekiwaniu na wynik,
ale już wiemy – nasz uczeń z klasy VI, został
FINALISTĄ wojewódzkiego konkursu matematycznego.
Serdecznie gratulujemy!
Jesteśmy dumni z osiągnięcia Piotra i życzymy
mu dalszych sukcesów w kolejnych konkursach.
Opiekun Wioleta Słomińska

BUDŻET NA 2017 ROK - KOLEJNE PROJEKTY
Sławomir
Janicki
Wójt Gminy
Kaliska
Szanowni
mieszkańcy
gminy Kaliska.
W 2017 roku planujemy wykonanie, poza budową
dróg opisanych w
poprzednim Kaliskim Gońcu, kolejne przedsięwzięcia:
d rozpoczęcie
budowy sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa
i przebudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cieciorka, Dąbrowa, Iwiczna wraz z
rozbudową oczyszczalni ścieków w Kaliskach,
d dokończenie projektu modernizacji ujęcia
wody w Cieciorce i podłączenia z siecią wodociągową w Kaliskach,
d rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Kaliska - projekt,
d kontynuacja wykonanie dokumentacji projektowej w ramach pomorskiego projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe” na przystanie kajakowe,
d dokończenie projektu remontu chaty kociewskiej w Piecach,
d wykonanie dokumentacji projektowej na
zadanie ”utworzenie miejsca rekreacyjnego w
Płocicznie wraz z odnowieniem i odbudową
dawnych ogrodów – dokumentacja projektowa”
d wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie „ utworzenie miejsca rekreacyjnego nad
jeziorem Trzechowskim w Iwicznie”,
d przebudowa i modernizacja budynku GOK w
Kaliskach etap IV,
d przygotowanie dokumentacji do przystosowania budynku ZSP w Kaliskach dla potrzeb
osób niepełnosprawnych (podjazdy dla osób
niepełnosprawnych, wymiana drzwi oraz zamontowanie platformy transportowej przy głównym wejściu,
d złożenie wniosku o dofinansowanie z
PFRON zakupu samochodu przystosowanego
do przewozu osób niepełnosprawnych,
d przygotowanie dokumentacji na wymianę

oświetlenia wewnętrznego na LED w budynkach ZSP w Kaliskach oraz PSP Piece,
W zakresie poprawy bezpieczeństwa planujemy:
a nowe punkty oświetlenia Strychu, Iwicznie i
Piecach,
a wspólnie z powiatem wykonanie dwóch bezpiecznych przejść dla pieszych z doświetleniem
w Kaliskach (jedno przy ZSP w Kaliskach, drugie przy Ośrodku Zdrowia) – w miejscu przejść
mają powstać tzw. wyniesienia z kostki polbrukowej,
a wykonanie dokumentacji projektowej na doświetlenie przejść dla pieszych w miejscowości
Kaliska przy ul. Długiej przy przystanku autobusowym i skrzyżowaniu przy kościele,
a wykonanie projektu oświetlenia ulicy Borowej w Studzienicach,
a zakup ciągnika wraz z ładowarką,
a zakup pługa do samochodu ciężarowego do
odśnieżania dróg,
a zakup posypywarki do samochodu ciężarowego.
W tym roku dokończyliśmy już opracowanie
dokumentów planistycznych takich jak:
c plan miejscowy dla działki gminnej w Bartlu
Wielkim,
caktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Kaliska.
W opracowaniu będą następujące dokumenty:
b zmiana studium kierunków i uwarunkowań
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obszarów gminy Kaliska,
b opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości
Łążek.
Gmina Kaliska podejmuje także inne inicjatywy dla mieszkańców w zakresie pomocy finansowej w zakresie ochrony środowiska jak: realizację programu dopłat do utylizacji azbestu z
budynków mieszkalnych, dopłatę do budowy
przydomowych oczyszczalni, dopłatę do budowy studni głębinowych, realizację programu w
ramach WFOŚ w Gdańsku dotyczący wymiany
źródeł ciepła na ekologiczne (program realizowane od kilku lat przez gminę Kaliska).
Realizujemy szereg programów z polityki społecznej dla osób niepełnosprawnych oraz programów zdrowotnych szczepień przeciwko wirusowi hpv, wad postawy dzieci oraz innych.
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NOWA JAKOŚĆ KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

DRUHOWIE PODSUMOWALI
W dniu 18 lutego 2017 roku w Domu Strażaka
odbyło się coroczne zebranie sprawozdawcze
członków OSP Kaliska, na którym podsumowano działalność za rok 2016.

W dniach 24,28.02.2017r. (wtorek, piątek) w
godzinach od 10:00 do 13:00 w namiocie terenowym przed siedzibą Urzędu Gminy w Kaliskach
oraz na targowisku gminnym zorganizowane zostały punkty konsultacyjne. Jest to jedna z metod
konsultacji społecznych wybranych przez Gminę w ramach udziału w projekcie pn. „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu
przestrzennym”.
W punkcie konsultacyjnym pracownicy prezentowali planowaną zmianę „Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska”. Pomimo złej pogody punkty konsultacyjne cieszyły się dużym zainteresowaniem
ze strony mieszkańców. Pracownicy urzędu zachęcali przechodniów do złożenia wniosku w
sprawie konsultowanej zmiany studium oraz do
zadawania pytań związanych z planowaniem
przestrzennym.
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Największe zainteresowanie mieszkańców
wzbudzała zmiana zagospodarowania terenu
działek nad jeziorem Trzechowskim. Dla osób,
które wzięły udział w punktach konsultacyjnych, przewidziano mały upominek w postaci
linijki z definicją studium. W ramach projektu
grantowego przygotowano mapy topograficzne
przedstawiające zakres zmiany przeznacze-

nia terenów. Każdy z odwiedzających punkt
konsultacyjny otrzymał broszurę w formie krótkiego przewodnika po planowaniu przestrzennym w Gminie Kaliska.
Serdecznie dziękujemy za Państwa zainteresowanie terenowymi punktami konsultacyjnymi!

Zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców
na warsztaty dotyczące konsultacji projektu dokumentu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w
Gminie Kaliska”.
Warsztaty realizowane będą w ramach umowy
grantowej oraz w związku z udziałem Gminy
Kaliska w projekcie pn. „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym”. Powyższe spotkania zorganizowane będą
w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach w
dniu 14 marca (wtorek) w godzinach od 17:0019:00 oraz w dniu 28 marca (wtorek) w godzinach od 17:00-19:00. Warsztaty prowadzone
będą przez osobę posiadającą doświadczenie
zarówno w planowaniu przestrzennym jak i w
konsultacjach społecznych.
Zachęcamy serdecznie do udziału w projekcie!
Pracownik Działu Rozwoju
Dorota Chylińska

Wśród osób zaproszonych znaleźli się między
innymi: Komendant Powiatowy PSP w
Starogardzie Gd. st. Bryg. Zbigniew Kamiński,
Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP
RP dh Wiesław Wrzesiński, Starosta Powiatowy
Pan Leszek Burczyk. Zebraniu przewodniczył
Prezes OSP w Kaliskach dh Krzysztof Stoba.
Głównym tematem zebrania było podsumowanie minionego roku oraz przedstawienie planów
na kolejne lata. W chwili obecnej do organizacji
należy 67 członków. W tym 32 strażaków mogących brać bezpośredni udział w akcjach ratowniczych. Reszta to członkowie honorowi, wspierający oraz Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza.
W roku 2016 strażacy do zdarzeń wyjeżdżali
do zdarzeń 53 razy (44 razy na terenie Gminy
Kaliska, reszta wyjazdów do Gmin ościennych).
Głównie do pożarów 14 razy i 39 razy do zwalczania miejscowych zagrożeń w tym również
udział w wypadkach komunikacyjnych. Podczas
zdarzeń udzielono pierwszej pomocy 25 osobom.

W zeszłym roku pięciu ratowników przeszło
pozytywnie szkolenie podstawowe połączone z
kursem ratownictwa technicznego.

Na bieżąco organizowane są ćwiczenia na terenach zakładów pracy oraz konserwacje sprzętu.
Oprócz działalności ratowniczej strażacy chętnie udzielają się społecznie. Na zakupy sprzętu i
umundurowania w ubiegłym roku wydano prawie 104 tyś. złotych.
Na kwotę oprócz środków z budżetu Gminy
składają się dotacje z Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Strażackiego Funduszu Strażackiego
oraz Nadleśnictwa Kaliska.
Najważniejszym zakupem jest pozyskanie motopompy Tohatsu (ok.34.000zł) oraz rozpieracza
cylindrycznego do ratownictwa drogowego
(ok.14.000zł).

Głównym planem na przyszłość jest pozyskanie
ciężkiego pojazdu pożarniczego w roku 2018
oraz zagospodarowanie terenu wokół remizy.
Zarząd za rok pracy otrzymał jednogłośne
absolutorium.
Kierownik Referatu Komunalnego
Łukasz Kruszyński
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GAZ ZIEMNY W KALISKACH
GAZ W NASZEJ GMINIE - PIERWSZY
KROK WYKONANY.
W dniu 15 lutego 2017 rok w Gdańsku został
podpisany LIST INTENCYJNY pomiędzy Polską Spółką Gazownictwa reprezentowaną przez
dyrektora oddziału w Gdańsku Barbarą Koba i zcą Piotrem Lamparskim.
Na mocy tego dokumentu wójt Sławomir Janicki
zobowiązał się podjąć działania w kierunku
wykazania ewentualnych potrzeb gminy i tym
samych wykazania celowości podjęcia działań
projektowych.
O kolejnych naszych ustaleniach będziemy informować naszych mieszkańców. We wstępnym
etapie, będziemy ankietować (potrzeby zużycia
gazu) potencjalnych największych odbiorców.
Gdy dane te będą przekonywujące, to zostanie
podjęta decyzja przez spółkę o budowie sieci
gazowej zasilającej naszą gminę.

DZIAŁKI DO NABYCIA

AZBEST - DOFINANSOWANIE
Informacja dotycząca składania wniosków o
dofinansowanie na usuwanie ze swoich posesji
wyrobów zawierających azbest.

Wójt Gminy Kaliska uprzejmie informuje, że
osoby zainteresowane pozyskaniem w 2017r
dofinansowania na usunięcie ze swoich posesji
wyrobów zawierających azbest (np. eternitowe
pokrycia dachowe) powinny złożyć stosowny
wniosek wraz załącznikami do Urzędu Gminy w
Kaliskach w terminie do 17.03.2017 r.
Dofinansowanie obejmować będzie koszty
związane z demontażem, transportem oraz unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest.
Wysokość dofinansowania może wynosić do
85% kosztów kwalifikowanych.
Wykonawcą zadania obejmującego powyższe
prace na terenie gminy będzie jedna firma wybrana zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, która wykona zadanie po
uzgodnieniu terminu z wnioskodawcą.
Regulamin udzielania dofinansowania, formularz wniosku oraz załączniki: „informacja o wyrobach zawierających azbest” oraz „ocena stanu
i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” dostępne są na stronie internetowej www.kaliska.pl w zakładce
„dokumenty i wnioski do pobrania”, a także w
Urzędzie Gminy w Kaliskach pokój nr 13.

Wójt Gminy Kaliska ogłasza przetargi na
zbycie nieruchomości gruntowych w Kaliskach,
we Franku, w Piecach, w Studzienicach i w
Smolniku. Przetargi odbędą się 23 marca 2017 r.
o godz. 15.30. w Urzędzie Gminy Kaliska.

Kaliski Obszar
Przedsiębiorczości

Studzienice

Frank
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Inspektor Działu Rozwoju Robert Stoliński

Więcej:http://www.kaliska.pl/wojt-gminykaliska-oglasza-przetargi-na-zbycienieruchomosci-gruntowych-1 oraz na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
Pracownik Geodezji Ewelina Beling

Smolnik

Piece
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ŚWIATOWY DZIEŃ KOCIEWIA W ZSP KALISKA

Dnia 10 lutego 2017r. obchodziliśmy w naszej
szkole Światowy Dzień Kociewia. Już od rana
na korytarzu można było skosztować wypieków
przygotowanych przez rodziców. Na trzeciej godzinie lekcyjnej na sali gimnastycznej odbył się
apel dla klas I – VI. Po przywitaniu wszystkich
zebranych przez pana dyrektora Karola Gołąbka
prowadzący apel zapoznał przybyłych z historią
obchodów Światowego Dnia Kociewia.
Następnie na scenie wystąpiły dzieci z kółka
tanecznego Samorządowego Przedszkola w Kaliskach „Mali Kociewiacy”. Artyści zaprezentowali się w utworach „Przywitanie”, „Z pamniantnika babci”, „Nasze Kociewie ziamnie ukochane”oraz „Do wijdzynia, zobaczenia”; piosenkach „Hymnie kociewskim”, „A u naszej
Anki”. Wykonawcy pokazali, iż są również
wspaniałymi tancerzami występując przed publicznością w zabawie „ To je sznoptuch haftowany”. Chcielibyśmy serdecznie podziękować
paniom prowadzącym zespół, pani Ewie
Kujawskiej oraz pani Karolinie Dunajskiej.

Po wystąpieniu „Małych Kociewiaków” publiczność obejrzała prezentację barwnie przedstawiającą piękno naszej łagodnej krainy –
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Kociewia. Z okazji 10 lutego – święta wszystkich Kociewiaków ogłoszony został również rodzinny konkurs poetycki „Moja miejscowość” .
Do organizatorów trafiło 18 prac, spośród których jury postanowiło nagrodzić trzy najlepsze
wiersze oraz przyznać pięć wyróżnień. Pierwsze
miejsce w konkursie zajął uczeń klasy 4 a
Kacper Cherek, drugie miejsce przyznano
uczennicy klasy 5 b Kornelii Rosińskiej, trzecie
miejsce przypadło w udziale uczniowi klasy 6 b
Jakubowi Nadolskiemu.
Wyróżnienia otrzymali: Natalia Lica, Maja
Pasterska, Dominik Grudnowski, Karolina
Stoba, Julia Gołuńska. Dziękujemy fundatorowi
wspaniałych nagród dla uczestników konkursu –
sołtysowi sołectwa Kaliska - Panu
Kazimierzowi Głodek.

ŚWIATOWY DZIEŃ KOCIEWIA W ZSP KALISKA

Ten uroczysty dla nas dzień nie odbyłby się
bez zaangażowania wielu osób i instytucji.
Dziękujemy Urzędowi Gminy Kaliska, Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kaliskach. Serdeczne
podziękowania kierujemy pod adresem wszystkich nauczycieli, uczniów oraz rodziców, którzy
przygotowali wystrój korytarzy (dekorację gazetek tematycznych, słoneczniki), loterię oraz
wspaniałe wypieki, z których dochód przeznaczony będzie na zakup strojów regionalnych dla
uczniów. Dziękujemy również naszemu lokalnemu twórcy – rzeźbiarzowi, panu Leszkowi
Baczkowskiemu za udostępnienie rzeźb, które
młode pokolenie miało możliwość podziwiać.
Organizatorzy: Anna Krużycka,
Świetlica szkolna
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