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GOSPODARNY SAMORZĄD
Jesteśmy dumni z 16. miejsca rankingu wśród
gmin wiejskich w kategorii Gospodarny Samorząd i 20. miejscu w rankingu Obywatelski
Samorząd.

W dniu 6 września 2017 roku, podczas XXVII
Forum Ekonomicznego w Krynicy rozdane zostały nagrody Gospodarny Samorząd 2017. To
pierwsza edycja rankingu, który przygotowali
eksperci Centrum Gospodarczego im. Mikołaja
Kopernika, Instytutu Studiów Wschodnich oraz
organizator Forum Ekonomicznego w Krynicy.
Nagroda Gospodarny Samorząd
Ranking Gospodarny Samorząd koncentruje się
na ocenie rozwoju gospodarczego gmin. Celem
rankingu jest nagradzanie osiągnięć włodarzy
gmin na tym polu. Niezależnie, od sukcesów w
rozwijaniu lokalnej gospodarki, laureaci rankingu muszą utrzymywać zdrowy budżet. Zasadą jest rozpatrywanie osiągnięć samorządów z
trzech ostatnich lat 2014 -2016 (w odniesieniu
do 2013). Ranking przebiegał w II etapach.

Wyróżnienie - Obywatelski Samorząd
To wyróżnienie dla samorządów, które najlepiej
współpracują z mieszkańcami.
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INWESTYCJA W EKOLOGIĘ
Jest duża szansa, że zadbamy o własne
pieniądze z odpadów komunalnych i ochronę
środowiska...
Gmina Kaliska jako jedna z niewielu gmin
złożyła wniosek o dofinansowanie na budowę
punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Wniosek, który złożyliśmy opiewa na
kwotę 2 mln złotych z czego dofinansowanie
stanowi 85% kosztów kwalifikowanych tj: 1,7
mln złotych. Czekamy na rozstrzygnięcie tego
konkursu. Inspektor Referatu Komunalnego
Jarosław Kielsz

NAGRODY W PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE POMORZA”
Dzięki wsparciu Urzędu Gminy i przystąpieniu
do programu WFOŚIGW w Gdańsku mieszkańcy gminy Kaliska wydali kwotę 483.130 zł - na
wymianę pieców węglowych ogrzewających
mieszkania na piece ekologiczne
Jest to rekordowa kwota i liczba aktywnych
mieszkańców, którzy w 2017 roku w trosce o
czystość powietrza podjęli się wymiany źródeł
ogrzewania własnych mieszkań. Zachęcamy do
korzystania z programów realizowanych za pośrednictwem urzędu gminy.
W ramach zadania pn.: Modernizacja źródeł
energii cieplnej na terenie Gminy Kaliska w
ramach konkursu „Czyste Powietrze Pomorza
– edycja 2017” Gmina Kaliska pozyskała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (www.wfos.gdansk.pl).
Zadanie polegało na modernizacji istniejącego
systemów grzewczych w budynkach jednorodzinnych, stanowiących własność osób fizycznych. Ostatecznie realizacja zadania objęła 23
nieruchomości, osiągając efekt ekologiczny w
postaci likwidacji 26 kotłów i pieców węglowych. Zainstalowano 21 kotłów opalanych biomasą (pelet), jedną pompę ciepła z wymiennikiem gruntowym oraz 1 kocioł na olej opałowy.
Modernizacji także (w różnym stopniu) uległy
wewnętrzne instalacje centralnego ogrzewania i
przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Poprzez modernizację ogrzewania węglowego
na ekologiczne zmniejszona została emisja
szkodliwych substancji do powietrza. W wyniku
realizacji w/w zadania w Gminie Kaliska redukcja zanieczyszczeń wyniesie: 2,088 Mg/rok pyłów ogólnych, 1,041 Mg/rok SO2, 0,016 Mg/rok
NOx, 4,656 Mg/rok CO, 204,693 Mg/rok CO2,
emisja zrównoważona 9,471 Mg/rok.
Łączny koszt kwalifikowany zrealizowanych
inwestycji wyniósł 483.130 zł, z czego 21,16%,
tj. 102.220 zł stanowi dotacja z WFOŚiGW w
Gdańsku. Dotacja z budżetu Gminy Kaliska wynosi 63.595 zł, co stanowi 13,16% kosztów kwalifikowanych zadania.
Eliminacja niskiej emisji niesie za sobą szereg
korzyści środowiskowe i zdrowotne. Nie tylko
następuje poprawa kondycji i samopoczucia, ale
także zmniejsza się liczba zachorowań na choroby układu oddechowego.
Kierownik Ref. Rozwoju Justyna Tomana

Wręczono nagrody w konkursie literackim
"CZYSTE POWIETRZE POMORZA”

I miejsce - Kinga Kaczorowska V c
II miejsce - Sandra Paulitz V c
III miejsce – Kacper Cherek V a
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie literackim zaproponowanym przez Urząd
Gminy w Kaliskach, który zorganizowano w ramach realizacji programu Czyste Powietrze Pomorza. Konkurs polegał na napisaniu wiersza
lub rymowanki na temat niskiej emisji gazów
cieplarnianych, ich negatywnego wpływu na
środowisko oraz możliwości poprawy sytuacji
poprzez działania proekologiczne, np. wymianę
pieców i instalacji grzewczych.
W konkursie wzięło udział dziewięcioro uczniów z klas piątych i szóstych naszej szkoły, do
których konkurs był adresowany. Są to: Kacper
Cherek, Amelia Polakowska, Maja Pasterska i
Marita Gomoła z klasy Va, Kinga Kaczorowska
i Sandra Paulitz z klasy V c, Karolina Stoba i
Julia Kuczyńska z klasy VI a oraz Faustyna
Lotkowska z klasy VIb. Wszyscy uczestnicy napisali bardzo ciekawe prace oraz wykazali się
dużą wiedzą i pomysłowością w ujęciu tematu.
Aby podsumować konkurs i nagrodzić uczniów
za ich twórczy wysiłek 24 stycznia br. naszą
placówkę odwiedził Pan wójt Sławomir Janicki,
który wraz z Panią dyrektor Bogumiłą Wałaszewską pogratulował uczestnikom oraz wręczył wszystkim pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez UG w
Kaliskach.
W imieniu swoim i uczniów dziękujemy organizatorom za możliwość wzięcia udziału w konkursie.
Nauczyciele języka polskiego
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Z ŻYCIA OREW-u W GMINIE KALISKA - PLACÓWKA W PIECACH
W dniu 12.01.2018r wychowankowie Ośrodka
Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Gminie Kaliska - Placówka w Piecach uczestniczyli w Balu Karnawałowym organizowanym przez Środowiskowy Dom Samopomocy "Radośni" w Kaliskach.

W dniu 18 stycznia w Ośrodku gościł Pan
Grzegorz Kuliś wraz z alpakami. Pan Grzesiu
prowadzi Gospodarstwo Hodowlano - Agroturystyczne oraz Zagrodę Edukacyjną w Nowej
Hucie. Jest również Wiceprezesem Stowarzyszenia Hodowców Alpak i Lam w Polsce.
Przybliżył funkcjonowanie tych zwierząt oraz
przeprowadził zajęcia terapeutyczne.

W styczniu 2018r uczestnicy OREW-u mieli
również zajęcia z jazdy konnej z elementami hipoterapii u Pani Łucji Neugebauer w Dunajkach.
Wychowankowie OREW-u rozwijają swoją
kreatywność i umiejętności na różne sposoby.

W niedzielę 21.01.2018r uczestniczyli w XXIII
Rodzinnym Śpiewaniu Kolęd w Jabłowie.
Wydarzenie zorganizował ks. kanonik Gerard
Jakubiak ze swoimi parafianami. Kolędowanie
rozpoczęła Msza św. pod przewodnictwem wicedyrektora Radia Głos ks. Zbigniewa Gełdona.
W miejscowej szkole towarzyszył artystom pyszny poczęstunek, konkursy, żywa szopka oraz
imponujący pokaz fajerwerków.

Materiały OREW
w gminie Kaliska
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ZMIANY KADROWE
W OŚWIACIE
Wójt Gminy Kaliska informuje, że z dniem 04
grudnia 2017 roku w Zespole Szkół Publicznych
w Kaliskach nastąpiły zmiany na stanowisku
dyrektora tej placówki. Na okres do 10 miesięcy
obowiązki dyrektora zostały powierzone Pani
Bogumile Wałaszewskiej, natomiast obowiązki
vice – dyrektora objął Pan Adam Lewandowski.
W miesiącu marcu planuje się ogłosić konkurs
na stanowisko dyrektora ZSP w Kaliskach na
kadencję pięcioletnią od września 2018 roku do
sierpnia 2023 roku.

DOFINANSOWANIE PROGRAMU
„UMIEM PŁYWAĆ”
Informujemy, iż po rozpatrzeniu naszego wniosku Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznało
nam dofinansowanie na prowadzenie w 2018r.
zajęć sportowych dla uczniów, organizowane w
ramach Programu powszechnej nauki pływania
"Umiem Pływać" w kwocie 13. 500,00 zł.
Program obejmie uczniów klas III Zespołu
Szkół Publicznych w Kaliskach oraz Szkoły
Filialnej w Piecach. Na basenie dzieci będą się
uczyły pływać w 5 grupach 15 osobowych. Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowanych
instruktorów.

SAMORZĄD RÓWNYCH SZANS EDYCJA 2017
Z przyjemnością informujemy, że GMINA
KALISKA została wyróżniona w konkursie
KONKURS „MARTA WIECKA DZIŚ”."Samorząd Równych Szans" 2017 na najlepsze
W dniu kolejnej rocznicy Chrztu bł. s Marty projekty na rzecz osób z niepełnosprawnościaWieckiej, 18 stycznia 2018r. w Skarszewach od- mi, które realizowane są przez polskie samobył się finał IV edycji konkursu wiedzy o bł. s. rządy. Dziękujemy za to wyróżnienie.
Marcie „Marta Wiecka Dziś”. Do zmagań stanęW kategorii najlepsza gmina przyznano trzy
ło 43 uczniów ze szkół podstawowych i gimna- statuetki, które otrzymały: Dobre Miasto za
zjalnych z terenu Diecezji Pelplińskiej. Program nadbudowę budynku Warsztatu Terapii Zajędnia przewidywał napisanie testu, Mszę Św., ciowej, Klucze za „MOWES – Małopolski Ośrokonferencję sióstr szarytek oraz ogłoszenie dek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małowyników.
polska Zachodnia” oraz Piła za Manufakturę
W IV edycji konkursu w etapie finałowym Dobrych Usług.
wzięły udział dwie uczennice z naszej szkoły, z Wyróżnienia - Kaliska („Żyć lepiej – wsparcie i
klasy II b gim. Weronika Krause oraz z klasy III a poprawa jakości życia osób starszych i niepełnogim. Urszula Pilarska. Wszyscy uczestnicy sprawnych z terenu Gminy Kaliska”),
otrzymali nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.
Kołobrzeg („Jak przyjemnie być seniorem”),
Patronat honorowy nad konkurTczew („Życie to teatr”),Trzebina (Wyposem objął ówczesny Biskup Pomożyczalnia Sprzętu Medycznego w Trzebini), a
cniczy Diecezji Pelplińskiej
także Wiązowna (Spółdzielnia Socjalna
Wiesław Śmigiel.
"Odmiana").
kat. Wojciech Hiller
Materiały www.pfron.org.pl 5

GRUPA „RADOŚNI” NA CO DZIEŃ I OD ŚWIĘTA
W dniu 12.01.2018 uczestnicy ŚDS Kaliska
bawili się na corocznym balu karnawałowym w
naszym domu kultury. W zabawie uczestniczyli
podopieczni ŚDS Skarszewy, ŚDS Konarzyny,
ŚDS Kleszczewo Kościerskie, OREW w
Gminie Kaliska oraz gospodarze imprezy- grupa
Radośni. Były tańce, śpiewy, zabawy i poczęstunek, słowem udany bal!

W styczniu br. z inicjatywy Beaty i Radka w
ŚDS odbyły się zajęcia z zakresu savoir-vivre.
Były to pierwsze zajęcia z tego cyklu, który
obejmuje różne dziedziny życia - zachowanie
przy stole, wygląd i higienę, formy towarzyskie,
komunikacje i zachowanie w określonych sytuacjach. Podczas zajęć uczestnicy poznali niektóre
z zasad, a także w grupach dzielili przykładowe
sytuacje i działania na pozytywne i negatywne.

W środę (24.01.2018) w naszym ŚDS-ie
Monika i Angelika przeprowadziły zajęcia na
temat zdrowego odżywiania. Na podstawie
przygotowanych slajdów mówiły o diecie, piramidzie żywienia, zdrowych i niezdrowych produktach, o higienie ciała i ducha oraz o tym, jak
ważnym posiłkiem jest śniadanie, o którym niestety część z nas zapomina.

Aby utrwalić zdobyte wiadomości Radośni
podzieleni na grupy przyporządkowywali produkty spożywcze do poszczególnych warstw
piramidy żywieniowej. Zadanie wykonali na 5 i
obiecali, że zdobyte wiadomości wprowadzą w
życie :) :) :)
Piramida żywienia, która powstała na zajęciach
zostanie umieszczona na naszej gazetce, którą
przygotuje Patrycja ;)
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Materiały ŚDS Kaliska

WOŚP - WIELKIE SERCA NASZYCH MIESZKAŃCÓW
14 stycznia 2018 roku graliśmy razem z Wielką
Orkiestrą Świątecznej Pomocy, dla wyrównania
szans w leczeniu noworodków.

Każdego roku tę największą w gminie Kaliska
imprezę charytatywną organizuje Zespół Szkół
Publicznych w Kaliskach, angażując w przygotowania uczniów od przedszkola po gimnazjum
wraz z wychowawcami i nauczycielami oraz
rodzicami, którzy pomagają w całej organizacji.
W tym roku po raz pierwszy finał odbywał się na
hali sportowej ZSP w Kaliskach, czyli z wielkim
rozmachem. Zainteresowanie inicjatywą tradycyjnie okazało się bardzo duże, pojawiło się wielu mieszkańców i gości. Swoją obecnością zaszczycili nas Wójt Gminy Kaliska Pan Sławomir
Janicki oraz Przewodniczący Rady Gminy Pan
Zbigniew Szarafin. Oficjalnego otwarcia 26
Finału dokonała pełniąca obowiązki dyrektora
Pani Bogumiła Wałaszewska wraz z szefową
sztabu #4680 Moniką Platą. Całą imprezę prowadziły absolwentki naszej szkoły Julia Kromer
i Natalia Pilarska.
Graliśmy na pokaźnej scenie, skupiając wszystkie atrakcje w jednym miejscu. Przygotowaliśmy bogatą ofertę artystyczną oraz gastronomiczno-kulinarną. Każdy mógł skosztować wielu
smakołyków, które oferowały liczne kawiarenki: Słodkie serce klasy Va, Bake off - Ale ciacho
klasy Vc, Cukiernia klasy IIIb SP, Cukiernia pod
serduszkiem klasy IIIa PG, Słodkości klasy IIa i
IIIb PG oraz bufet z dobrym jadłem przygotowanym przez panie kucharki i świetlicę szkolną.
Oprócz tego można było podziwiać wystawę
aniołów i szopek bożonarodzeniowych. Dla
dzieci przygotowano także stoiska z balonami
klasy IIa SP oraz samorządu uczniowskiego.
Dodatkowo można było wygrać upominki na
małej loterii, którą prowadziły wychowawczynie klas Ib, VIa, VIb, VIIb. Natomiast klasa IIIa

SP zorganizowała serduszko dla małych i dużych, czyli kiermasz różności. Gośćmi, którzy
prezentowali się podczas finału była drużyna
łucznicza Fenrira, Avon, a także OSP Kaliska.
Główną atrakcją jak co roku była Wielka Loteria
Fantowa.

Na scenie działo się wiele. Część artystyczną
otworzyły wierszem Ola i Kasia z IVa. Występy
muzyczne przygotowali uczniowie klas Ia, IIIb,
IIIc, Vb, Vc, VIIb, IIb PG, Julia z klasy IIa PG
oraz kółko muzyczne GOK, a także grupa
RADOŚNI ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Kaliskach. W tańcu zaprezentowały się
dziewczęta z kółka tanecznego, klas IIa PG oraz
Balet. Na scenie gościliśmy także uczniów Samorządowego Przedszkola Publicznego w Kaliskach, czyli występ zespołu „Mali Kociewiacy”
oraz jasełka w wykonaniu Stokrotek. Mieliśmy
również okazję, aby obejrzeć pokaz akrobatyki,
a także występ kabaretowy klasy VIIa. Imprezę
uświetniły występy zaproszonych gości, czyli
Śpiewający DJ Mat i zespół, który od dawna
wspiera WOŚP, który tworzy grupa przyjaciół
grająca muzykę rokowo-metalową - ZESPÓŁ
BANDEROLA.

Tradycyjnie Finał zakończyliśmy światełkiem
do nieba, które w tym roku było niezwykle efektowne, dlatego szczególne podziękowania należą się sponsorom, którzy się do tego przyczynili.
Wszystkim, którzy w tym roku wspierali 26 finał
WOŚP wraz z nami - DZIĘKUJEMY.
Dzięki paniom, które liczyły pieniądze już teraz
wiemy, że … pobiliśmy rekord!
Zebraliśmy kwotę 20.917,21 zł.
Organizator WOŚP Monika Plata
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NIETYPOWA AKCJA
Dnia 31.01.2018r. o godz.16:24 nasza jednostka została zadysponowana przez SKKP PSP
Starogard Gd. zastępami GBA 2.5/26+łódź i
GBARt 1,8/16 w obsadzie 12 ratowników do
wyciągnięcia konia z bagna w miejscowości
Lipski Młyn.
Po dojeździe dwóch
ratowników
ubranych w ubrania
do pracy w wodzie
podłożyło pod konia
dwa odcinki węża i
sile wszystkich
strażaków udało się
wyciągnąć biednego konia. Wraz z
nami działał oficer
operacyjny PSP
Starogard Gd .
Materiały OSP Kaliska

PAMIĘTAJMY O 1%
PRZY ROZLICZENIACH PIT-ów

KGW I SOŁTYS SOŁECTWA IWICZNA
ZAPRASZAJĄ
NA DZIEŃ KOBIET
7 MARCA 2018r o godz. 17.00
w Świetlicy w Iwicznie
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STYPENDIA MARSZAŁKA
Uczniowie oraz absolwenci Publicznego Gimnazjum w Kaliskach uzyskali stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego dla najzdolniejszych uczniów. Uroczysta Gala Wręczania
Stypendium odbyła się w dniu 18 grudnia 2017
roku w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku.
Ogółem przyznano 904 stypendiów, a w tym
uczniom Publicznego Gimnazjum w Kaliskach:
Weronice Krause z klasy II b i Urszuli Pilarskiej
z klasy III a oraz absolwentom Publicznego
Gimnazjum: Karolinie Babińskiej, Annie Cieplińskiej, Annie Frost, Klaudii Kaweckiej, Julii
Kromer oraz Natalii Pilarskiej.

Dnia 30 stycznia 2018r w Urzędzie Gminy w
Kaliskach odbyło się spotkanie z absolwentami
Publicznego Gimnazjum w Kaliskach, którzy
uzyskali stypendium Marszałka Województwa
Pomorskiego dla najzdolniejszych uczniów.
W spotkaniu wzięli udział: stypendystki wraz z
rodzicami, Wójt Gminy Kaliska - Sławomir
Janicki, Przewodniczący Rady Gminy Kaliska Zbigniew Szarafin, Sekretarz Gminy Kaliska Bożena Jeleniewska oraz Dyrektor ZSP w Kaliskach - Bogumiła Wałaszewska.
Podczas spotkania, Wójt Gminy Kaliska wraz
z Przewodniczącym RD Kaliska wręczyli listy
gratulacyjne i upominki. Pani Dyrektor złożyła
gratulacje oraz wręczyła dyplomy tegorocznym
stypendystom. Serdecznie gratulujemy uczniom
oraz absolwentom Publicznego Gimnazjum w
Kaliskach i życzymy dalszych sukcesów.
Pracownik ds. Oświaty
Magdalena Modrzejewska

MIKOŁAJKI W DUNAJKACH I SOŁECTWIE DĄBROWA
Jeden z najmilszych dni mijającego 2017 roku !
Mikołajkowo-świąteczny dzień w Stajni
Dunajki.
Sportowa rywalizacja, zmagania intelektualne
w grupach - najtrudniejsze hasło krzyżówki "jak
na imię ma p..Lucyna ? " - wszystkie odpowiedzi
były bezbłędne, jazda konna w zastępie i skoki
przez przeszkody, dekorowanie choinki ozdobionymi własnoręcznie końmi z piernika, prezenty z wora Mikołaja, wreszcie wspólne kolędowanie.

W dniu 6.01.2018r w świetlicy wiejskiej w
Dąbrowie dzieci wraz z rodzicami czekały na
wizytę świętego Mikołaja.

Zanim doszło do tegoż jakże miłego spotkania
panie z Rady Sołeckiej wraz z Panią Sołtys
Alicją Lipską zabawiały dzieci w rytm muzyki.
Po przybyciu Mikołaja, zaśpiewaniu kolęd i recytacji wierszyków dzieci zostały obdarowane
paczkami ze słodyczami. Oprawę muzyczną
zapewnił Radny Gminy Kaliska z Dąbrowy.
Materiały Sołectwa Dąbrowa
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BAL KARNAWAŁOWY
W poniedziałek, 17 stycznia 2018 roku odbył
się - tak długo oczekiwany przez uczniów Szkoły Podstawowej - bal karnawałowy. Uczniowie
klas I – III bawili się na drugiej i trzeciej godzinie lekcyjnej, natomiast IV – VII - na czwartej i
piątej lekcji. W tym dniu sala gimnastyczna zamieniła się w zaczarowaną krainę pełną wróżek,
czarodziejów, księżniczek, kowbojów, duchów,
motylków i innych barwnych postaci z kreskówek i bajek.

Przy dźwiękach skocznej muzyki i utworach
znanych wykonawców uczniowie mogli pobawić się ze szkolnymi kompanami, a także rodzicami i nauczycielami. Rozrywkę uczestnikom
balu zapewniła grupa imprezowa "Forty Degrees" pana Krzysztofa Gdańca, która nikomu
nie pozwoliła się nudzić. Uczniowie bawili się
świetnie z Wróżką i Krasnalem, chętnie uczestniczyli w konkursach prowadzonych przez animatorów. Pląsy na parkiecie i wspólne zabawy
wyczerpały siły tancerzy. Na koniec balu ogłoszono królową i króla balu. Wśród uczniów klas
I – III nagrodzono uczennicę z klasy drugiej
Szkoły Podstawowej w Piecach oraz ucznia klasy II a Pawła Bujaka, natomiast najlepszymi
tancerzami w klasach IV – VI okazali się: Katarzyna Czerwińska z klasy IV a oraz Filip Lempkowski – uczeń klasy IV c.
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Materiały ZSP Kaliska

MISTRZOSTWA REJONU

ZAPRASZAMY

Dnia 24 stycznia w Czarnej Wodzie odbyły się
Mistrzostwa Rejonu w Piłce Ręcznej dziewcząt.
W rywalizacji rejonowej brały udział 4 drużyny
z naszego rejonu: Szlachta, Lubichowo, Czarna
Woda i Kaliska. Po losowaniu pierwszy mecz
zagrały drużyny z Kalisk i Szlachty, z wynikiem
10:4, wygrywając zdecydowaną różnicą
bramek. Po długiej przerwie dziewczęta zagrały
z drużyną z Lubichowa, również wygrywając
19:3. Po tej rozgrywce drużyna z Kalisk zagrała
ostatni mecz z rywalami turnieju z Czarnej Wody. Początek meczu był wyrównany, ale nasze
dziewczęta rozkręciły się na tyle, że wygrały
mecz 9:4.
W kwalifikacji końcowej:
I miejsce zajęła szkoła z Kalisk,
II miejsce szkoła z Czarnej Wody,
III miejsce szkoła ze Szlachty i miejsce IV
szkoła z Lubichowa. Wygrana dziewcząt jest
historycznym wydarzeniem w dziejach szkolnej
piłki ręcznej. Od lat prym w tej grze zespołowej
wiodła drużyna z Czarnej Wody, Kaliska od lat
były na drugim miejscu, ale cały czas trenując z
nadzieją na sukces. Gra dziewcząt była na bardzo wysokim poziomie, zarówno w ataku i obronie dziewczęta wykazały się szybkością, zwinność i siłą rzutu, podnosząc wynik gry. Kibicom
dostarczyły wiele emocji i niezapomnianych
wrażeń. Wielkie gratulacje dla całej drużyny i
powodzenia na Mistrzostwach Powiatu, które
odbędą się w Kaliskach. Zapraszamy uczniów
oraz nauczycieli naszej szkoły do kibicowania.

Reprezentacja szkoły: Grzywacz Wiktoria (ŚR),
Dywelska Martyna (PR), Zajączkowska Paulina
(LR), Groth Agata (PS), Wensierska Wiktoria
(bramkarz), Guzińska Kinga (LS), Plata Wiktoria (OB.), Dąbrowska Honorata (OB.), Tuszkowska Daria (LS), Zielińska Daria, Talaśka
Anna, Konopacka Agata, Dembicka Marta,
Plata Magda.
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JUBILEUSZE...

Jubilatka
Urszula Miszewska
90 lat
Jubilatka
Jadwiga Mikulska
93 lata

Jubilatka
Agata Zielińska
92 lata
Jubilatka
Antoni Bieliński
90 lat

Z KALENDARZA WÓJTA...
*18.12.2017 - Starogard Gd. - Spotkanie z Naczelnikiem działu egzekucji Urzędu Skarbowego
P. Andrzejem Siwcem,
*18.12.2017 - Stara Kiszewa - Udział w spotkaniu opłatkowym organizowanym przez
Nadleśnictwo Kaliska,
*21.12.2017 - Kaliska - Udział w jubileuszu 90-tych urodzin Zygmunta Rożewicz,
*28.12.2017 - Starogard Gd. - Udział w Zgromadzeniu wspólników ZUOIK „Stary Las”,
*29.12.2017 - Starogard Gd. - Zapis notarialny działki na rzecz gminy Kaliska przy ul.Leśnej,
*04.01.2018 - Kaliska - Podpisanie umowy na wykonanie wymiany opraw oświetleniowych w
ZSP Kaliska,
*10.01.2018 - Kaliska - Spotkanie z Dyrektorem Zarządu Dróg P. Dariuszem Kurzyńskim w
sprawie wspólnych zadań utrzymania dróg powiatowych,
*11.01.2018 - Kaliska - Spotkanie z osobą zainteresowaną budową ośrodka rehabilitacyjnego na
terenie gminy Kaliska,
*16.01.2018 - Starogard Gd. - Spotkanie z posłem Janem Kilianem,
*24.01.2018 - Starogard Gd. - Udział w rozprawie sądowej, jako uczestnik, w sprawie
dotyczącej przejęcia przez Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gd. na własność ulicy
Jagodowej i Wrzosowej w sołectwie Studzienice,
*31.01.2018 - Piece - Udział w jubileuszu 90-tych urodzin P.Antoniego Bielińskiego,
*06.02.2018 - Kaliska - Udział w otwartym spotkaniu z mieszkańcami i właścicielami działek w
Łążku w sprawie omówienia zebranych wniosków do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla wsi Łążek.
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,

