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MAMY NOWĄ PLACÓWKĘ EDUKACYJNĄ
Z dniem 1 września w miejscowości Piece w
budynku szkoły powstała nowa placówka z
myślą o mieszańcach gminy Kaliska. Mowa o
Ośrodku Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczym w Gminie Kaliska, który powstał
z misją pomocy dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Osoby te potrzebują kompleksowej opieki,
rehabilitacji, edukacji oraz wychowania. Jest to
specjalistyczna, niepubliczna, bezpłatna placówka oświatowa. Celem nadrzędnym działań
podejmowanych przez pracowników OREW
jest wszechstronny rozwój wychowanka, wspomagany przez integralnie pojmowane nauczanie, kształcenie umiejętności i terapię.
Do tej placówki uczęszcza pięcioro uczestników z naszej gminy, z czego czworo to uczniowie i absolwenci Szkoły Podstawowej w Piecach.

Placówkę tę powołano do funkcjonowania
poprzez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych,
działającą przy ŚDS Kaliska. Procedura utworzenia takiej placówki jest możliwa tylko taką
drogą. Po reorganizacji Szkoły Podstawowej

w Piecach i utworzeniu tam klas szkoły podstawowej od I do III pojawiła się możliwość utworzenia w szkole niezwykle potrzebnej placówki
w naszej gminie. Edukacja osób w takiej placówce może potrwać do 24 roku życia.
Dla części z tych osób kolejnym etapem dalszej
edukacji będzie z pewnością pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kaliskach,
który chcemy powiększyć o kolejne miejsca.
Podsumowując, jako samorząd gminy Kaliska
organizujemy jak najlepsze warunki dla naszych mieszkańców. Co najbardziej istotne w
funkcjonowaniu tej placówki będzie fakt, że
rodzice będą mieli możliwość wglądu do
finansów tej instytucji
Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki

KONTROWERSJE WOKÓŁ OREW-u
Sławomir
Janicki
Wójt Gminy
Kaliska
Szanowni
mieszkańcy
gminy Kaliska.
W nawiązaniu do
artykułu w Gazecie Kociewskiej,
która nie przedstawiła mojego
stanowiska przesłanego w terminie określonym w
prawie prasowym
(artykuł z dnia 20 września 2017 roku dotyczącego „Kontrowersji wokół OREW-ów”)
przedstawiam moje stanowisko.
W dniu 18 maja 2017 roku Naczelny Sąd
Administracyjny wydał wyrok I OSK 23/17 w
sprawie Skargi Kasacyjnej Rady Gminy Kaliska
od Wyroku Sądu Administracyjnego w Gdańsku
Syg. Akt III SA/Gd 416/16. Sytuacja wygląda
tak, że z dniem 31 sierpnia tego roku została zreorganizowana Szkoła Podstawowa w Piecach w
ten sposób, że w miejsce 6-letniej szkoły powstała filia Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach o strukturze organizacyjnej klas I - III.
Dodatkowo w budynku szkoły są dwa oddziały
przedszkolne. Nadmienić należy, że w klasach I
- III uczy się 21 uczniów (gdzie czworo z tej
liczby jest z innego sołectwa). Gdyby nie ta
czwórka dzieci to klasa pierwsza liczyłaby 4,
druga 8, trzecia 5 dzieci. Gdyby pozostawić te
istniejące klasy w strukturze „nowej” szkoły
podstawowej klas I - VIII, to chyba nie trzeba
przedstawiać nikomu skutków finansowych dla
naszego budżetu.
Pojawiają się głosy ze strony przeciwników
reorganizacji, że gminę na to stać, aby utrzymywać takie małe klasy. Gdyby tak było to Minister
Edukacji zapewniłaby finansowanie takich klas
i wszystkie oddziały w naszej gminie liczyłyby
nie więcej niż 10 osób. Minister teraz nie zapewnia w całości finansowania, dlatego brakuje nam
środków na utrzymanie tak małych oddziałów.
Nie wiem czy można wytłumaczyć to w bardziej
prosty sposób.
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Radny Zbigniew Toporowski twierdzi inaczej
mówiąc o finansowaniu szkoły w Piecach.
Wcześniej dezinformował opinię publiczną o
wątpliwości reorganizacji po pierwszym nieprawomocnym wyroku. Po kontakcie telefonicznym i pisemnym (w lipcu 2016 roku) z Panią
Kurator Oświaty, powoływał się na nieprawdziwe informacje, że odmawiam spotkań z Panią
kurator. Takie przedstawianie swojej osoby jako
mogącej więcej niż prawo pozwala oraz rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji powoduje, że próbuje się zrzucić winę za reorganizację na inne czynniki. Najlepiej jest odwrócić
od siebie uwagę i innych osób?
Jeśli chodzi o nowo powstały Ośrodek Rehabil i t a c y j n o - E d u k a c y j n o - Wy c h o w a w c z y
(OREW), jest to placówka działająca legalnie,
która musi być transparentna i działać dla dobra
osób niepełnosprawnych, w większości dla mieszkańców naszej gminy.
Jakie korzyści ma gmina Kaliska z tego, że ta
placówka jest na naszym terenie? Po pierwsze
nie musimy finansować wysokich kosztów odległego dowozu czy to do Starogardu Gdańskiego,
czy innej miejscowości. Po drugie osoby, które
ukończą naukę będą mogły zostać przeniesione
do Środowiskowego Domu Samopomocy w
naszej gminie Kaliska.
Moje wyobrażenie o samorządzie jest takie, że
powinien on być „samorządem równych szans”.
Wytłumaczę to na przykładzie OREW–u w
Piecach. Czworo uczniów tej placówki jako absolwenci tej szkoły musiałoby być dowożonych
kilkadziesiąt kilometrów do innych miejscowości, w innych gminach i tam się uczyć, bo
mieszkaniec Pieców Krzysztof Kłos twierdzi, że
gmina tworzy etaty „dla swoich” i za mało
pobiera za czynsz od OREW-u.
Może moje stwierdzenie będzie nieodpowiednie, ale chyba nikt nie chciałby się postawić, ani
w roli tych dzieci, ani rodziców. Prosiłbym aby
osoby, które dały się zmanipulować lub poniosły
je emocje, by się zreflektowały i przeprosiły za
takie zachowanie. Nie chce mi się wierzyć, ale
jeśli takie nieprzemyślane rzeczy opowiadają
ludzie inteligentni to czy w tle nie pojawia się
interes innych placówek typu OREW lub
podobnych? Tym pytaniem zakończę mój
komentarz.
Sławomir Janicki

BUDOWA ZBIORNIKA NA
ULICY MALINOWEJ
Powstaje zbiornik podziemny, który ma za zadanie odprowadzić wody opadowe z budowanej
ulicy Malinowej, Północnej i ulic przyległych.
Zastępca Wójta Gminy Kaliska
Łukasz Kruszyński

REWITALIZACJA
OGRODÓW PASTORA
Urząd Gminy wspólnie z Parafią Kaliska przygotowuje projekt rewitalizacji Ogrodów Pastora
w Płocicznie.
Zostały omówione założenia przedstawione
przez projektanta - projektu: „Utworzenie miejsca rekreacyjnego w Płocicznie wraz z odnowieniem i odbudową dawnych ogrodów”.
W spotkaniu uczestniczył ks.Romuald Prosator,
pracownicy urzędu, radny Andrzej Pozorski i
wykonawca projektu inż. Adam Ząbek z firmy
„DOM” Pracownia Konstrukcji Budowla:
Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki
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MIESZKANIA NA WYNAJEM
W Kaliskach przy ul. Długiej w nowo wybudowanym obiekcie Firmy EUROBUD dostępne
będą mieszkania na wynajem:
Poniżej informacja o ofercie wynajmu:
1.Mieszkanie 3-pokojowe 1300,00zł
miesięcznie, plus opłaty
2 . M i e s z k a n i e 2 - p o k o j o w e 11 0 0 , 0 0 z ł
miesięcznie plus opłaty,
Mieszkania posiadają pokoje z aneksem kuchennym, wyposażone w kuchenkę, zmywarkę i
lodówkę.
Informację przygotowała Magdalena Kijak
przedstawiciel Firmy EUROBUD,
telefon 665363700

KOMUNIKAT
DO WŁAŚCICIELI PSÓW
W związku z licznymi
skargami mieszkańców na
psy, które przez agresywne
zachowanie utrudniają
swobodne poruszanie się
po drogach publicznych,
przypomina się wszystkim
posiadaczom zwierząt o
obowiązku wiązania lub
trzymania w zamkniętych
ogrodzeniach swoich podopiecznych.
Nie podporządkowanie się tym obowiązkom
będzie skutkować ukaraniem mandatem karnym
do 250,00zł na podstawie art.77 Kodeksu Wykroczeń, lub przez Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim.
Wójt Gminy Kaliska
Sławomir Janicki

KLUB MALUSZKA
Zapraszamy do nowo powstającej placówki w
Kaliskach przy ulicy Długiej. W jednym z
mieszkań będzie mieścił się pierwszy w
Kaliskach żłobek.
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APTEKA W CENTRUM KALISK
Informujemy, że w Kaliskach powstała druga
apteka prowadzona przez Joannę Andrearczyk Frost. Na fotografii również właściciel nowego
obiektu przy ulicy Długiej P.Roman Chajewski.

NAJLEPSI MATURZYŚCI
W dniu 27.09.2017 r. podczas XXXVIII Sesji
Rady Gminy Kaliska odbyło się uroczyste wręczenie nagrody Rady Gminy Kaliska dla najlepszego maturzysty – absolwenta szkoły średniej,
mieszkańca gminy Kaliska w roku szkolnym
2016/2017.
Wyróżnienie wręczyli Wójt Gminy Kaliska
Sławomir Janicki, Przewodniczący Rady Gminy Kaliska Zbigniew Szarafin oraz Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Zofia Czarnowska.

TELEOPIEKA DLA SENIORÓW
W dniu 20.09.2017r. w Urzędzie Gminy Kaliska odbyło się szkolenie poświęcone wdrożeniu
Pomorskiego Samorządowego Systemu Teleopieki. W spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy
Kaliska, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach, przedstawicielka
Polskiego Centrum Opieki oraz osoby, które
zadeklarowały chęć przystąpienia do Systemu
Powszechnego w Gminie Kaliska.
Zakres szkolenia
obejmował: informację o Polskim
Centrum Opieki,
prezentację wypożyczanych urządzeń abonenckich,
obsługę tych urządzeń, szczegółowy zakres
świadczeń oraz przedstawione zostały korzyści
osiągane dzięki Teleopiece.
Po spotkaniu zostały przekazane dokumenty
mające na celu umieszczenie w bazie Pomorskiego Centrum Teleopieki osób, które na terenie naszej gminy będą objęte tą formą wsparcia.
Naszym zadaniem jest podwyższenie bezpieczeństwa naszych mieszkańców, zagwarantowanie wzmożonych działań z zakresu pomocy
społecznej jak również korzystania z szybkiej
pomocy medycznej. Liczymy, że przystąpienie
do sytemu nie tylko zabezpieczy osoby samotne
na naszym terenie, ale również wpłynie na
rozwój tej usługi, tak by w przyszłości można
było wdrażać kolejnych mieszkańców w już
istniejący system Teleopieki.
Kierownik GOPS Kaliska
Monika Szmaglińska

Najlepszą maturzystką została Karolina
Borucka uzyskując wynik 853,2 punktów proc.
Drugie miejsce zajęła Paulina Lipska z wynikiem 715,2 punktów proc., a miejsce trzecie
Jakub Haftka z wynikiem 600,8 punktu proc.
Komisja rozpatrzyła łącznie 7 wniosków o
przyznanie nagrody.
Gratulujemy osiągniętych wyników z
życzeniami dalszych sukcesów.

BEZPIECZNE PRZEJŚCIA
Dwa bezpieczne przejścia dla pieszych powstały w Kaliskach. Jedno z tych przejść znajduje
się przy ośrodku zdrowia i przedszkolu, a drugie
przy budynku ZSP Kaliska. Dodatkowo wspólnie z Powiatem wykonano doświetlenia tych
przejść i kolejnego przy urzędzie gminy.

Z-ca Wójta Gminy Kaliska Łukasz Kruszyński
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WIZYTA DELEGACJI Z MIASTA PARTNERSKIEGO Z REINFELD
Samorząd gminy Kaliska już od blisko 20-stu
lat aktywnie realizuje program współpracy partnerskiej z miastem Reinfeld w Niemczech.
Podejmowane działania umożliwiają wymianę
mieszkańców naszych gmin i nawiązywanie nowych przyjaźni. Współpraca partnerska realizowana jest również poprzez cykliczną wymianę młodzieży szkolnej oraz uczestnictwo w kursach językowych. W ramach partnerstwa odbywają się też oficjalne wizyty przedstawicieli
władz lokalnych, które służą wymianie doświadczeń głównie w sferze samorządowej. Wkład
włożony w tę współpracę przyczynia się do promocji gminy i kultury naszego regionu poza
granicami kraju.

Tegoroczna wizyta delegacji z naszego partnerskiego miasta miała miejsce w dniach od 7 do 9
września. Miała ona charakter roboczy, podczas
której odbyło się spotkanie przedstawicieli oświaty z miasta partnerskiego oraz władz samorządu gminy Kaliska. Szkołę Immanuela-Kanta
w Reinfeld, z którą kilkuletnią już współpracę
realizuje Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach, reprezentował koordynator wymiany Pan
Alfred Werner, natomiast w imieniu samorządu
gminy Kaliska rozmowy prowadził Pan Zbigniew Szarafin, Przewodniczący Rady Gminy. W
spotkaniu brał udział również Dyrektor ZSP w
Kaliskach Pan Karol Gołąbek. Ustalono
szczegóły przyszłorocznej wymiany młodzieży
oraz uzgodniono, że odbędzie się ona w
miesiącu maju.
W trakcie pobytu nasi goście odwiedzili Muzeum Kaszubskiego Parku Etnograficznego we
Wdzydzach Kiszewskich oraz Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Miała miejsce też
uroczysta kolacja, w której wzięli udział wszys-
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cy członkowie delegacji, rodziny goszczące, dyrektor szkoły w Kaliskach oraz przedstawiciele
władz lokalnych. Podczas spotkania Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Kaliska Zbigniewem
Szarafinem wręczyli Pani Brittcie Lammert
nagrodę – wyróżnienie Wójta Gminy Kaliska –
Słonecznik 2016. Nagroda ta jest wyrazem podziękowania za osobisty wkład p. Britty w pomyślność partnerstwa Kaliska – Reinfeld oraz za
wszelkie działania dla dobra przyjaźni polsko –
niemieckiej. Słonecznikowa Kapituła wyróżniła
p.Brittę podczas przyznawania corocznych nagród Wójta Gminy, jednakże laureatka nie mogła uczestniczyć w gali wręczenia nagród w
marcu br.

W związku z przypadającym w 2018 roku 20leciem partnerstwa Kaliska – Reinfeld podczas
tegorocznego spotkania ustalono także przebieg
jubileuszowych obchodów. Uroczystości zaplanowano na 2 czerwca 2018r. Zostaną one połączone z obchodami Dnia Dziecka w Kaliskach.
Wśród atrakcji zaplanowano, między innymi,
występy zespołów muzycznych z Reinfeld i
Kalisk.
Wójt Gminy Kaliska składa podziękowania
wszystkich osobom zaangażowanym w organizację wizyty, a zwłaszcza mieszkańcom, którzy
gościli naszych przyjaciół z Reinfeld.
Pracownik obsługi Rady Gminy
Anna Brzezinska

KONKURS KULINARNY „TOP KUCHARZ”
Tegoroczny TOP KUCHARZ już za nami. Jest
to konkurs kulinarny, który po raz trzeci zorganizował ŚDS w Kaliskach jako partner Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych w Gminie Kaliska. Środki na ten cel stowarzyszenie pozyskało
z budżetu Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gd. Kwota dofinansowania w wysokości
1000 zł pozwoliła na zakup nagród i artykułów
spożywczych do dwóch konkurencji. Głównym
celem imprezy była prezentacja talentów kulinarnych uczestników ośrodków wsparcia i uczniów szkoły podstawowej, pogłębienie wiedzy
na tematy związane z kulinariami oraz integracja, aktywizacja i dobra zabawa. W tym roku do
pięciu konkurencji przystąpiło aż 10 trzyosobowych drużyn:
- MOPS-iaki - ŚDS typu B w Starogardzie Gd.
- Wesołe Głodomory - ŚDS w Kleszczewie Koś
- Kwaśne Jabłko - PSP w Kaliskach
- Młode Grzybki - ŚDS typu A i C w Starogardzie Gd.,
- Kabaczki - DPS w Szpęgawsku
- Kulinarne Wariacje - ŚDS w Skarszewach
- Szalone Marchewki - WTZ w Skarszewach
- Korniszonki - WTZ w Lalkowach
- Kuchciki – ŚDS w Konarzynach
- Brukselki - ŚDS w Kaliskach.

Na początku drużyny wraz z opiekunami prezentowały przygotowane wcześniej i przywiezione zakąski w galarecie, które oceniało jury, w
składzie: Wójt Gminy P.Sławomir Janicki, Przewodniczący RG Kaliska P.Zbigniew Szarafin,
P.Wiesław Warchoł ze Starostwa Powiatowego
w Starogardzie Gd., Kierownik GOPS w Kaliskach P.Monika Szmaglińska, kucharka z zamiłowania P.Barbara Gruca oraz Prezes SRWDN
„Dziecko Miłości” P. Anna Ałanowska.
Drugą konkurencją, którą również oceniało jury
było przygotowanie sałatki owocowej. Kucharze wykonali to zadanie bez trudu, wykorzystu-

jąc mnóstwo owoców i dodatków przygotowanych przez organizatorów. Jury oceniało zgodność potrawy z tematem, smak i zapach, estetykę
wykonania i konsystencję. Kolejnymi zadaniami były: karmienie kucharza, wykonanie kulinarnej rzeźby i quiz z zakresu wiedzy kulinarnej.
Trzeba przyznać, że żadne z zadań nie stanowiło
dla kucharzy trudności i wykonali je znakomicie. Przy tworzeniu kulinarnej rzeźby wykazali
się ogromną wyobraźnią, kreatywnością i pomysłowością. Na pytania z quiz również wszyscy
odpowiedzieli, a pytania były takie: co jest
głównym składnikiem czerniny, co jest najważniejszym składnikiem czekolady, jaka ryba króluje na wigilijnym stole, wymień co najmniej
cztery składniki, których nie może zabraknąć w
pizzy i inne. Przed przerwą na poczęstunek dla
wszystkich uczestników imprezy grupa Radosnych, która podczas imprezy umilała czas śpiewając piosenki zaprezentowała inscenizację
wiersza Na straganie Jana Brzechwy.

W pięknie przygotowanych strojach nasi aktorzy rewelacyjnie prezentowali swoje „warzywne role”. Osiągnęliśmy cel-integrację i wspólną
zabawę. Na zakończenie konkursu każda z drużyn otrzymała nagrodę ufundowaną przez Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gd., nasi gości,
a jednocześnie członkowie jury i opiekunowie
pamiątkową skrzynkę z logo konkursu TOP
KUCHARZ, wykonaną przez uczestników ŚDS
Kaliska. Wszystkim drużynom dziękujemy za
udział, serdecznie gratulujemy!
Zapraszamy do zabawy już za rok!

Materiały ŚDS Kaliska
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KOLEJNA SPARTAKIADA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dnia 21 września na hali ZSP w
Kaliskach odbyła się kolejna Spartakiada. W tegorocznej imprezie uczestniczyli podopieczni z ŚDS Gminy
Zblewo, ŚDS w Konarzynach, ŚDS
ze Skarszew, OREW w Gminie Kaliska, ŚDS w Kaliskach oraz członkowie Stowarzyszenia Rodziców
Wychowujących Dzieci Niepełnosprawne „Dziecko Miłości” w Kaliskach.
Zadanie realizowane było dzięki środkom pozyskanym przez stowarzyszenie „Dziecko Miłości” w ramach zadania publicznego „Możemy
- Chcemy - Wspieramy”, gdzie nasz ŚDS był
partnerem.
Po przywitaniu i przedstawieniu gości, którzy
przyjęli nasze zaproszenie, aby nam kibicować,
kierownik ŚDS przedstawiła cel i plan imprezy,
po czym zawodnicy przystąpili do przysięgi
sportowej i integracji. Następnie odbyło się
osiem konkurencji sportowych nagradzanych
medalami: piłka w tunelu, skoki na skakance,
przewróć - postaw, sadzenie ziemniaków, kelner, kulawy lisek, kozłowanie piłki i nowe zadanie - sportowy quiz. W przerwach między zawodami uczestnicy korzystali z poczęstunku oraz
bawili się przy muzyce. Na zakończenie Spartakiady podsumowano sportowe zmagania i Pan
Wójt Sławomir Janicki wręczył drużynom nagrody i dyplomy.
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Serdecznie gratulujemy wszystkim
sportowej postawy, wspaniałej zabawy
i doskonałych wyników!

KONKURS „ZŁOTY ANIOŁ”
Na tegoroczny konkurs plastyczny "Złoty
Anioł" organizowany przez Warsztaty Terapii
Zajęciowej w Skarszewach zgłosiliśmy cztery
prace. Na piątkowej Gali rozdania nagród z
prawdziwą dumą przyjęliśmy wyróżnienia, a
także nagrodę za trzecie miejsce dla Martyna
Karlińskiego. Gratulujemy wszystkim
uczestnikom pięknych prac!!!

Materiały ŚDS Kaliska

KOCIEWSKIE DUBLETY W PETANQUE
Kociewskie Dublety już za nami. Zawody
odbyły się 24 września w Kaliskach.
Zorganizowane były przy wsparciu finansowym
Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gd.

W zmaganiach o Puchar Starosty Starogardzkiego w tym roku brało udział 26 drużyn z
całej Polski. Pierwsze miejsce zdobyła drużyna
Robert Szczepański i Karol Drawc z GSP
”Gdańskie Boule”, drugie miejsce Bogusław
Biel (ŚKP „Carbon”) i Wiesław Stasica
(Żywiecki Klub Boules), trzecie miejsce Jan
Neugebauer (Petanque Kaliska) i Piotr
Kurzyna (KP „Ciechan”), czwarte miejsce
Andrzej Osiak i Krzysztof Mejna (Petanque
Kaliska). Łącznie Kaliska reprezentowało 8
osób. Gratulujemy wyników i wspaniałej
organizacji naszym członkom Klubu Petangue
Kaliska. W ten sam weekend rozgrywane były
również Kociewskie Triplety.

Fotografia - Krzysztof Banul
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OPIEKA NOCNA I ŚWIĄTECZNA BLOG PANI DOMINIKI FIJAŁ
Ostatnio na temat pisania bloga ukazał się
artykuł w czasopiśmie "VERIZANE". Jedną z
przedstawionych osób piszących bloga jest
mieszkanka naszej gminy Pani Dominika Fijał.
Zapraszamy do zapoznania się z blogiem więcej: http://dofi.com.pl/
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SPOTKANIE AUTORSKIE
13 września odbyło się spotkanie autorskie z
pisarzem Pawłem Beręsewiczem, znanym i lubianym autorem książek dla dzieci i młodzieży.

Na sali widowiskowej gościliśmy dzieci ze
szkoły podstawowej, które licznie przybyły na
spotkanie.
Pan Paweł zaskakiwał dzieci zabawnymi scenkami i zapraszał do aktywnego udziału w prezentowanych inscenizacjach i trzeba przyznać,
że świetnie radził sobie z okiełznaniem tak licznej grupy. Dzieciaki były bardzo zainteresowane
opowieściami „prawdziwego pisarza” o tym, jak
powstają książki i skąd biorą się pomysły do
tworzenia kolejnych opowieści. Bardzo chętnie
zadawały pytania i wymieniały się pomysłami
odpowiadając na pytania pana Pawła.

Zastanawialiśmy się wspólnie nad tym dlaczego
ludzie czytają coraz mniej książek i jak można to
zmienić oraz jak może wyglądać w przyszłości
świat, w którym książki będą już tylko w …
muzeum. Na koniec nasz gość cierpliwie i z
uśmiechem zabrał się do podpisywania książek,
które można było nabyć w promocyjnych cenach. Dzieciom i dorosłym bardzo podobało się
spotkanie z panem Beręsewiczem, będziemy je
wszyscy wspominać bardzo miło.
Materiały GOK Kaliska

JAK GADELI NASZE LÓLKI
14 września spotkaliśmy się w Cieciorce, by –
w ramach projektu, porozmawiać o tym Jak gadeli nasze lólki. Część zainteresowanych gości
przyszła z kijkami nową ścieżką rowerową, inni
przyjechali rowerami, samochodami, jak kto
chciał.

Na to spotkanie zaprosiliśmy wyjątkowego
gościa: 85 letnią p. Mariannę Szwedowską autochtonkę społeczności cieciorkowskiej.
Pani Marianna w bardzo ciekawej formie opowiedziała o dawnym życiu na Kociewiu, „jak
gzubym byłam”. Wspomnieniami z dawnych lat
podzieliła się także p. Anna Rożewicz.
Potem nastąpiła mała lekcja gwary kociewskiej.
Rozpoczęliśmy odśpiewaniem hymnu kociewskiego do słów dr.Bernarda Sychty (1907-1982),
najwybitniejszego współczesnego folklorysty
Kaszub, Kociewia, Borów Tucholskich.
Czytaliśmy krótkie teksty gwarowe i tworzyliśmy słowniczki.
Dużo radości przysporzył wszystkim konkurs
czytania wierszyków dla przedszkolaków – po
kociewsku. Odważni, w nagrodę otrzymali po
słodkim lizaczku.
Zabawne, na pierwszy rzut oka, zdały się słówka gwarowe, ale przy tym pojawiły się różne
refleksje i dobra okazja do opowiadania kawałów.
Kol. Ela Pasterska przeczytała napisane ku
uciesze gwarą kociewską kipki opałki Bernarda
Janowicza.
Nie mogło na spotkaniu zabraknąć czegoś na
ząb, bo skądś trzeba czerpać siły do trudnych
ćwiczeń w gwarze. Kol. Basia Beling zadbała o
dobry smaloszek (do tego chleb i ogórki
kiszone), a p. Agnieszka Zalewska upiekła
drożdżówkę, czyli po naszemu – kuch.
Materiały www.emeryci-kaliska.pl
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JUBILEUSZE...
Jubilatka
Eryka Jasińska
90 lat
Jubilat
ks. Józef
Słupski
70 lat

Z KALENDARZA WÓJTA...
*28.08.2017 - Kaliska - Spotkanie ze Starostą Powiatu Starogardzkiego Leszkiem Burczykiem i
przedstawicielami wykonawcy, pracownikami ZDP w Starogardzie Gd. i Inspektorem nadzoru
w celu odbioru pierwszego etapu budowy ścieżki rowerowej z Kalisk do Cieciorki,
*31.08.2017 - Kaliska – Spotkanie z Nadleśnicznym Nadleśnictwa Kaliska w sprawie
omówienia założeń do studium uwarunkowań dla plaży w Trzechowie i miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Kaliska,
*02.09.2017 - Kaliska - Udział w projekcie kolejnej edycji narodowego czytania,
*06.09.2017 - Starogard Gd. - Zapisy notarialne służebności na rzecz gminy Kaliska umieszczenie w gruncie kanalizacji,
*08.09.2017 - Zblewo - Udział w spotkaniu zorganizowanym przez Związek Gmin Pomorskich
pn. „Fundusze unijne 2014 -2020 - szansa na rozwój obszarów wiejskich”,
*15.09.2017 - Kaliska - Udział w spotkaniu sołeckim Sołectwa Kaliska,
*19.09.2017 - Starogard Gd. - Udział w Konwencie Starosty z udziałem przedstawicieli
samorządów,
*21.09.2017 - Kaliska - Udział w Spartakiadzie Osób Niepełnosprawnych,
*21.09.2017 - Dąbrowa - Udział w zebraniu sołeckim,
*26.09.2017 - Studzienice - Udział w spotkaniu sołeckim,
*28.09.2017 - Starogard Gd.- Zapisy służebności na rzecz Gminnej Spółdzielni w Kaliskach,
*02.10.2017 - Cieciorka - Udział w uroczystości 90-tych urodzin P.Eryki Jasińskiej.
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