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INWESTUJEMY W EKOLOGIĘ - ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI
Budowa nowego ciągu
oczyszczalni w Kaliskach
już trwa - to pierwsze kroki
tego kolejnego dużego
zadania...
W maju 2018 roku Firma
BIOGRADEX z Elbląga
rozpoczęła prace budowlane na terenie oczyszczalni
ścieków w Kaliskach.
Zadanie pod nazwą
"Rozbudowa oczyszczalni
ścieków w Kaliskach
dofinansowane jest ze
środków Unii Europejskiej.
Wartość zadania to kwota
prawie 7 mln złotych.

ZEBRANIA SOŁECKIE
W miesiącu kwietniu 2018 roku odbyły się
zebrania sołeckie w naszej gminie. Na wszystkich zebraniach podsumowano miniony rok i jego efekty w wymiarze zrealizowanych inwestycji z budżetu gminy Kaliska w rozbiciu na zadania finansowane z budżetu gminy w całości i
budżetu jako wyodrębnionego funduszu sołeckiego.
Z większych inwestycji, które zrealizowano,
to budowa ścieżki rowerowej z Kalisk do Cieciorki (zadanie współfinansowane przez powiat
starogardzki, i to w znacznej części), budowa
ulicy Malinowej w Kaliskach wraz z odwodnieniem, utwardzenie ulicy Leśnej, Sosnowej w
Kaliskach, zakup samochodu 9 –cio osobowego
dla przewozu osób niepełnosprawnych, dofinansowano zadanie wymiany pieców w budynkach jednorodzinnych, wykonano nowe punkty
oświetleniowe, przebudowano i zmodernizowano budynek Gminnego Ośrodka Kultury w
Kaliskach, zainstalowano monitoring w miejscowości Piece, zakupiono sprzęt dla potrzeb
działu komunalnego (zamiatarkę, pług do odśnieżania i inne) modernizowano chodniki w
Kaliskach i Piecach, układano płyty drogowe na
drogach w Piecach, Franku, Iwicznie, Kazubie i
Studzienicach.
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Struktura dochodów w 2017 roku prezentowała
się następująco (zdjęcie nr 1) dochody to kwota
25.288.123,89 zł, z czego 10 mln zł to dotacje na
zadania zlecone, zasiłki rodzinne, pomoc rodzinie 500+, oraz pomoc społeczną.
Następnie pozycje to otrzymana subwencja
oświatowa w kwocie 5 mln zł i pozostałe subwencje w kwocie 2,6 mln zł. Z tego wyliczenia
wynika, że nasze pozostałe dochody w skali roku to kwota ok. 7,9 mln zł.
Wydatki natomiast przedstawia (zdjęcie nr 2).
Jak można zauważyć deficyt wyniósł kwotę
1.233.069,91 zł, pomimo to zadłużenie w odniesieniu do wszystkich zobowiązań wynosi około
18,4% wykonanych dochodów ogółem.
Rok bieżący 2018 będzie rokiem wielu inwestycji, na które przeznaczymy rekordowa kwotę
ponad 16 mln zł, z czego tylko 6,8 mln zł zostanie pokryte przychodami z kredytów.
Planowane zadłużenie na koniec 2018 roku
wyniesie 11,7 mln zł co stanowić będzie 34,88 %
wykonanych dochodów ogółem. Należy podkreślić, że dopuszczalne zadłużenie jest na
poziomie 60% dochodów ogółem.
Mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć,
że inwestycje zaplanowane w tym roku na kwotę 16 mln zł i w przyszłym na kwotę 14 mln zł

ZEBRANIA SOŁECKIE
dają sumę 30 mln zł, z czego na kwotę tylko
30% zaciągamy pożyczkę.
W tych dwóch latach wykonamy kolejny „milowy krok” w naszym rozwoju. Zakończymy
rozbudowę oczyszczalni ścieków, rozbudowę
sieci kanalizacyjnej, budowę budynków socjalnych i wiele innych inwestycji. Poziom wielkości inwestycji wymaga szybkiego i taniego finansowania, w tym celu ogłosiliśmy przetarg na
kredyt, który został już rozstrzygnięty z oprocentowaniem łącznym 2,3%. Jest to bardzo
atrakcyjna oferta.

Zdjęcie nr 3 prezentuje dochody gminy w
2018 roku, a zdjęcie nr 4 wydatki, które są imponujące i wynoszą ok. 40 mln zł. Pamiętam okres
przed 7 lat, gdy wydatki były na poziomie 20
mln zł. Wzrost dochodów i wydatków jest wynikiem rozwoju naszej gminy, otrzymywanymi
znacznymi kwot dotacji i subwencji oraz wzrostu dochodów własnych i pozyskanych środków
unijnych. Przeliczając per capita na jednego
mieszkańca inwestycje, to jakbyśmy zainwestowali kwotę ponad 3.000,00 zł od każdej osoby.
Jest to z pewnością rekord w skali całego
powiatu starogardzkiego.

Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki
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INWESTYCJE DROGOWE
W miejscowości Kazub ułożyliśmy pierwszy
odcinek płyt drogowych.
Kazub

Zgodnie z zapowiedziami zrealizowany zostanie ostatni odcinek ul. Polnej, dzięki czemu ostatecznie zostaną połączone ze sobą miejscowość
Kaliska - Frank i Piece poprzez ulicę Polną.
Pozostała kwota w kwocie 70.000,00zł będzie
pochodzić z budżetu gminy Kaliska.
Ulica Polna
Piece

W dniu 22.05. 2018 roku zostały zakończone
prace przy utwardzeniu kolejnego ul. Borowej w
Studzienicach – wartość zadania: 19.359,12 zł.
Z tej kwoty sołectwo dofinansowało zadanie w
ramach swoich środków sołeckich w wysokości
8.000,00 zł.
Ulica Borowa
Studzienice

Ulica Piaskowa w Kaliskach zmieniła się z
piasku na płyty.
Ulica Piaskowa
Kaliska

Pracujemy też w miejscowości Strych, gdzie
układamy kolejny odcinek płyt na drogę w tej
miejscowości.

Ulica Wschodnia w Kaliskach wygląda już tak...
Ulica Wschodnia
Kaliska
Strych
Informujemy, że na podstawie Uchwały
Zarządu Województwa Pomorskiego nr
472/329/18 z dnia 15-05-2018r. dot. podziału
środków z budżetu Województwa Pomorskiego
związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji
rolnych otrzymaliśmy dotację w wysokości
36.029,00zł na realizację zadania pod nazwą:
„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów
4 rolnych ul. Polna w Piecach”.

Łukasz Kruszyński
Zastępca Wójta Gminy Kaliska

MAJÓWKA DLA SUPER SENIORÓW
Od rana zapowiadał się udany dzień. Świeciło
słońce, było ciepło. Radowało to szczególnie
Zarząd, gdyż na środę, 16 maja zaplanowany był
wyjazd do Ogrodu dendrologicznego w Wirtach
na doroczną majówkę dla szacownych Super
Seniorów naszego Stowarzyszenia.
W imieniu Arboretum przywitał nas p. Jakub
Piechowiak, który dyskretnie cały czas sprawował nad nami pieczę.

Przed budynkiem edukacyjnym, w którym się
rozlokowaliśmy, już płonęło ognisko, więc nie
zwlekając zabraliśmy się do smażenia kiełbasek.

Potem na naszych Gości czekała niespodzianka:
pracownicy Arboretum zorganizowali objazd po
Ogrodzie meleksem. Przejażdżka była bardzo
atrakcyjna, tym bardziej że uzupełniona ciekawą
opowieścią fachowca. W tym samym czasie
urządziliśmy „sesję fotograficzną” z rododendronami i azaliami w tle. Te imponujące krzewy
były akurat w pełnym rozkwicie. Feeria barw aż
prosiła o uwiecznienie w kadrze.
Po przejażdżce przygotowaliśmy podwieczorek. Była kawa i ciasto upieczone przez nasze
koleżanki: Basię Beling i Elę Pasterską. Po czym
nadszedł czas na gwóźdź programu: w imieniu
Stowarzyszenia posadziliśmy w Arboretum

drzewko z okazji 100-lecia odzyskania przez
Polskę niepodległości. Pracownicy Ogrodu wyznaczyli miejsce sadzenie i przygotowali piękną
jodełkę. Na wypisanym wcześniej Akcie posadzenia podpisali się wszyscy uczestnicy majówki wraz z leśniczymi. Akt ten, umieszczony w
butelce, zakopany został wraz z drzewkiem.
Moment sadzenia był doprawdy bardzo podniosłą chwilą! Każdy chciał mieć w tym udział, w
związku z czym łopata przechodziła z rąk do rąk.

Na koniec były jeszcze śpiewy i tańce, a wreszcie przyjechał po nas autobus p. Andrzeja i
trzeba było wracać.
Impreza nadzwyczaj się udała i to głównie za
sprawą p. Kornelii Ziółkowskiej, która była w
stałym kontakcie z leśnikami Arboretum. Zaplanowała i przygotowała atrakcje spotkania na tiptop. Podziękowaliśmy więc naszej Koleżance
(która również zalicza się do grona Super Seniorów jako 85-latka!) z całego serca i wręczyliśmy
Jej upominek od Zarządu. Bez Pani, Pani
Kornelio, na pewno nie byłoby tak wspaniale.

Dziękujemy również Dyrekcji Ogrodu i panom
leśniczym za wielką otwartość, życzliwość i
gotowość niesienia pomocy.
Materiały www.emeryci-kaliska.pl 5

AKTYWNA TABLICA
Wojewoda Pomorski zatwierdził listę szkół
zakwalifikowanych do Rządowego programu
rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych –
„Aktywna tablica”. Wpłynęło 115 wniosków
(218 szkół) organów prowadzących o udzielenie
wsparcia finansowego. Wojewódzki zespół
kwalifikacyjny odrzucił 18 wniosków ze względów formalnych – były niepełne lub złożone po
terminie. Łączna kwota wsparcia finansowego
wynosi 2.778.632 zł.

Szkoła Podstawowa w Kaliskach w ramach
programu "Aktywna Tablica” otrzymała
14.000,00 zł.
Program ten umożliwia doposażenie klas w
tablice multimedialne. Dziękujemy wszystkim
osobom zaangażowanym w przygotowanie tego
wniosku.

INPOST W KALISKACH

InPost, należący do amerykańskiego fundusz
Advent International inwestuje w nowe Paczkomaty® w miejscowościach, które dotychczas
były pomijane pod względem inwestycji w
infrastrukturę logistyczną. Celem firmy jest
postawienie nowoczesnego, czynnego 24h/ na
dobę i 7 dni w tygodniu urządzenia za pomocą
której można zarówno odebrać jak i nadać przesyłkę w każdej miejscowości w Polsce. Tym
razem nowy Paczkomat® trafił do gminy
Kaliska, gdzie przy ulicy Długiej 9 została
6 postawiona najnowsza maszyna InPostu.

GRUPA BIEDRONEK
W OSP KALISKA
Kontynuując cykl spotkań z rodzicami dzieci z
grupy „Biedronek” tatuś Franka, Pan Łukasz
Kruszyński - Zastępca Wójta Gminy zorganizował dla przedszkolaków niezapomnianą
wycieczkę.

Na początek dzieci wybrały się do Urzędu
Gminy. Wizyta „Biedronek” rozpoczęła się od
zwiedzania gabinetu Pana Łukasza, oraz gabinetu Pana Wójta Sławomira Janickiego. Pan Wójt
pomimo swych licznych obowiązków znalazł
czas, aby przyjąć dzieci i opowiedzieć im o
funkcji Urzędu w Gminie.
Następnie dzieci odwiedziły Panie pracujące na
Poczcie, gdzie najmłodsze przedszkolaki serdecznie przywitała i obdarowała lizakami Pani
Wiesława Babińska. To jeszcze nie był koniec
wrażeń tego dnia, tatuś Franka zaprosił Biedroneczki do Straży Pożarnej. Dzieci mogły obejrzeć bardzo szczegółowo wozy strażackie, oraz
sprzęt ratowniczy. Każdy z przedszkolaków
miał okazję wejść do samochodu i poczuć się
przez chwilę prawdziwym strażakiem.

Materiały
Przedszkola
Publicznego
w Kaliskach

DZIEŃ ŚWIĘTEGO FLORIANA - DZIEŃ WSZYSTKICH STRAŻAKÓW

Z okazji Dnia Św. Floriana przykazujemy
wszystkim Strażakom wyrazy szacunku i
uznania za ofiarną służbę, trud i poświęcenie.

„Kiedy zostajesz strażakiem
- właśnie zdałeś największy egzamin z odwagi.
Potem zostaje już tylko ciężka praca”.
„Są wśród nas, w pracy, szkole zawsze gotowi
nieść pomoc bliźnim w dzień, jak i w nocy”.

Dzień Strażaka 2018r. rozpoczęto mszą św.
Kościele Parafialnym w Kalichach. Potem odbyła część oficjalna obchodów przed budynkiem OSP Kaliska, a następnie zaprzysiężono
nowo przybyłych członków MDP.

Zdjęcia
OSP
Kaliska
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RADOSNE CHWILE W ŻYCIU „RADOSNYCH”
W środę, 9 maja obchodziliśmy w naszej gminie Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. Uroczystość rozpoczęliśmy Mszą Św. w Kościele Parafialnym w Kaliskach. W tym roku oprócz zaproszonych gości:
naszych władz i kierowników jednostek, razem
z nami uroczystość obchodzili nasi przyjaciele
ze Środowiskowych Domów Samopomocy przy
MOPS w Starogardzie Gd. oraz wychowankowie OREW w Gminie Kaliska razem ze swoimi
opiekunami i rodzicami.
Po Mszy Św. wszyscy razem udaliśmy się do
szkoły, gdzie Radośni zaprezentowali przygotowane wiersze i piosenki. Następnie przeszliśmy
do naszego ośrodka na poczęstunek przygotowany przez uczestników pracowni kulinarnej.
Kolejnym punktem uroczystości był quiz dla
uczestników ośrodków, w którym wszyscy chętnie brali udział - uczestnicy po dźwiękach piosenki musieli odgadnąć tytuły bajek, odgadywać
smaki, czy wykazać się wiedzą na temat
Polskich sportowców. Dziękujemy wszystkim,
którzy z nami byli za piękne życzenia, za kwiaty
i słowa uznania.

Konkurs Recytatorski Poezji Miłosnej "Mów
do mnie jeszcze" został zorganizowany przez
WTZ w Lalkowach już po raz dziesiąty. W tym
roku w pięknym Grabowym Dworze w Rynkówce uczestnicy recytowali wiersze z bogatego
zbioru Juliana Tuwima. Naszą grupę reprezentowali Ania z wierszem " Ty" i Dawid z wierszem
"Wieczorny wiersz". Poziom konkursu był wysoki, a wszyscy uczestnicy świetnie przygotowani - można by ich było słuchać przez cały
dzień...
Dziękujemy Ani i Dawidowi za piękną
recytację, a wszystkim uczestnikom
gratulujemy!
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Piękne dekoracje, piękne stroje, wspaniała atmosfera i rewelacyjna zabawa - tak było na spotkaniu integracyjnym organizowanym przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Kleszczewie
Kościerskim

W dniu 29 maja po raz kolejny obchodziliśmy
Dzień Rodziny. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście, podopieczni ŚDS, ich rodziny,
opiekunowie i bliskie osoby. Tegoroczne odbyło
się w Gawrze w Bartlu Wielkim. Po powitaniu
wszystkich uczestników przez kierownika ŚDS
grupa Radosnych przedstawiła inscenizację do
wiersza Brzechwy „Na straganie”, zaśpiewała
kilka piosenek ze swojego repertuaru i recytowała wiersze. Na koniec z piękną choreografią
Radośni zaśpiewali piosenkę dla Mamy.
Materiały ŚDS Kaliska

AKTYWNIE W OREW-ie W PIECACH
09. maja mieliśmy
przyjemność uczestniczyć w obchodach Dnia
Godności Osób
Niepełnosprawnych
Intelektualnie
organizowanym przez
Środowiskowy Dom
Samopomocy w
Kaliskach. Dziękujemy
wszystkim za miłe
przyjęcie, pierwszy raz
uczestniczyliśmy w tak
wzruszającym i pełnym
emocji Dniu!
Dziś gościliśmy w Szkole Filialnej w Piecach
p.Sławomira Główkę z Fabryki Rytmów z "Pokazem muzyki etnicznej" część I. Pan Sławek
przybliżył nam dźwięki: gjemba, digeridoo, kalimbu i rury deszczu. To był egzotyczny występ
z udziałem naszych Wychowanków!

Łapacz snów niegdyś był amuletem niektórych
plemion Indian z
Ameryki Północnej, obecnie także
popularny nie
tylko w Ameryce,
ale również jako
ozdoba o charakterze etnicznym.
Dziś łapacze snów
zagościły w
O R E W .
Wychowankowie
starali się
wykonać je
samodzielnie.

Rehabilitacja w wodzie pozwala nie tylko na
lepsze samopoczucie i relaks, ale przede wszystkim na poprawę jakości życia naszych Wychowanków z dysfunkcją ruchu, autyzmem. Woda
ze względu na swoje właściwości wpływa na
rozluźnienie mięśni oraz wzmacnia poprzez
opór wody określone grupy mięśni.

Miło nam poinformować, że Pani Marta Połom
ukończyła szkolenie z zakresu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych potrzebnych
do prowadzenia treningów umiejętności społecznych TUS SST dla dzieci, młodzieży i osób
dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną,
z zaburzeniami i chorobami psychicznymi, z zaburzeniami ze
spektrum autyzmu i z Zespołem
Aspergera oraz z
zaburzeniami
zachowania.

Rodzina to podstawowa jednostka społeczeństwa, w której wszyscy się wychowujemy. To w
niej tworzą się podstawowe reguły i normy poprzez zabawę i naśladownictwo. Dziś wraz z
Wychowankami świętowaliśmy trzy święta:
Dzień Matki, Dzień Dziecka i Dzień Ojca. Było
kolorowo, wesoło, sympatycznie, emocjonująco, smacznie a przede wszystkim naturalnie
dzięki Gospodarzom Zaczarowany Folwark. 9

KOLOROWE ZAJĘCIA W NASZYM PRZEDSZKOLU
W naszym przedszkolu obchodziliśmy "Dzień
Ziemi". Dzieci razem z wychowawczyniami
przygotowywały na zajęciach eko-roboty i
uczyły się piosenki „Cztery kubły” o segregacji
śmieci. Każda grupa zaprezentowała swojego
robota i opowiedziała do czego służy. Dzieci z
grupy „Muchomorki” i „Krasnale” przygotowały przedstawienie pt.„ Królewna Śmieszka i
Ekoludki”, które zaprezentowały zebranej
widowni. Po obejrzeniu przedstawienia dzieci
miały okazję wesoło się pobawić w konkursach.
Wszyscy wiele się nauczyli i dobrze bawili.
Bardzo dziękujemy Paniom Wychowawczyniom i dzieciom za zaangażowanie w przygotowania do obchodów Dnia Ziemi.

W ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom
odbyło się kolejne spotkanie czytelnicze w naszym przedszkolu. Tym razem do czytania zaprosiliśmy panią Mariolę Gliniecką z Biblioteki
Publicznej w Kaliskach. Pani bibliotekarka
przedstawiła bajkę o „Wilku i siedmiu koźlątkach”, w formie teatrzyku kamishibai.
Przedszkolaki z ogromnym zainteresowaniem
słuchały i oglądały opowiadanie. Po zakończeniu chętnie wymieniały się swoją wiedzą na
temat bezpieczeństwa w domu i poza nim.
Dzieci doskonale wiedzą, że nie należy otwierać
obcym drzwi i nie rozmawiać z nieznajomymi.
Na zakończenie dzieci wręczyły naszemu
gościowi podziękowanie, w zamian otrzymując
smakołyki.

Kontynuując cykl spotkań z rodzicami w grupie
Biedronki, najmłodsze przedszkolaki udały się z
wizytą do Przychodni Lekarskiej Medpharma w
Kaliskach. Na miejscu, powitały je pani Joanna
Polaszewska, mamusia Antosi, lekarz specjalista medycyny rodzinnej oraz dobrze znana
wszystkim dzieciom pani pielęgniarka
Wiesława Gdaniec.

Po raz kolejny dzieci z Naszego Przedszkola
oraz przedszkola w Piecach zostały zaproszone
przez Państwo Wandę i Huberta Kopciowskich
na warsztaty ogrodnicze. Z tej okazji udały się
na wycieczkę do "Frank - Raju".
Dzieci uczestniczyły w ciekawych zajęciach
przyrodniczych przygotowanych i poprowadzonych przez pracowników Przedsiębiorstwa
Handlowo-Nasiennego W. Legutko z Jutrosina.
Przedszkolaki wysłuchały krótkiej pogadanki
na temat uprawy roślin, a także miały okazję
zaprezentowania swojej wiedzy przyrodniczej.

Przedszkolaki miały okazję zapoznać się z pracą
lekarza, a także zobaczyć jak wyglądają gabinety. Dzieci z wielkim zainteresowaniem słuchały przekazywanych informacji. Mamusia
10 Tosi opowiedziała na czym polega jej praca.

Materiały Przedszkola Publicznego

WIWAT MAJ, 3 MAJ!
Społeczność naszej szkoły oraz zaproszeni
goście spotkali się w odświętnie przystrojonej w
narodowe barwy sali gimnastycznej, aby uczcić
zbliżającą się rocznicę uchwalenia Konstytucji 3
Maja. Uroczysty apel rozpoczęło wprowadzenie
sztandaru szkoły oraz wspólne odśpiewanie
hymnu narodowego. Patriotyczną akademię
wypełniły informacje historyczne, prezentacje
multimedialne, pieśni, recytacje, a także układ
taneczny-polonez. Wszystko po to, by przypomnieć ważne wydarzenia z historii Polski.

W przygotowanie apelu włączyła się liczna
grupa uczniów z klas 3a, 3c, 4a, 5c i 7b oraz
nauczycieli. Nad przygotowaniem młodych artystów czuwały: p. Zyta Chylińska, p. Anna
Cybula, p. Joanna Linda i p. Joanna Sykutera.
Dekoracją sceny zajęły się panie: Beata Dróżkowska i Elżbieta Pałys oraz świetlica szkolna.
Okolicznościowe kotyliony w narodowych barwach wykonali uczniowie pod kierunkiem p.
Malwiny Sikory. Wspólnie przygotowana uroczystość pozwoliła nam godnie uczcić ważną
datę w historii naszej Ojczyzny, jaką było
uchwalenie Konstytucji 3 Maja 1791 roku. O
randze tego wydarzenia powiedzieli również
dyrektorzy
szkoły w swoich podsumowujących apel
wystąpieniach
. Materiały
ZSP Kaliska

WYMYŚL RYM NA ANTY - DYM !

Dwanaścioro uczniów z klas V i VI naszej szkoły wzięło udział w konkursie na rymowankę o
tematyce ekologicznej pod hasłem „Wymyśl
rym na anty-dym !” Wszystkie napisane i wysłane na konkurs prace naszych uczniów były bardzo ciekawe i pomysłowe, a cztery z nich zwróciły szczególną uwagę jury i znalazły się wśród
10 najlepszych wytypowanych spośród ponad
70 prac nadesłanych ze szkół z całego powiatu
starogardzkiego. Spośród nich w II etapie konkursu wyłoniono trójkę zwycięzców. Znalazły
się wśród nich dwie uczennice naszej szkoły:
Kinga Kaczorowska z klasy V c, która zdobyła I
miejsce i Kornelia Rosińska z klasy VI b – zdobywczyni III miejsca. Nagrodzone dziewczęta
wraz z opiekunami, p. Janiną Kaszubowską i p.
Joanną Sykuterą, zostały zaproszone na uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród.
Odbyło się ono podczas sesji Rady Powiatu w
Starostwie Powiatowym, które było organizatorem konkursu. Serdecznie Gratulujemy !

DZIEŃ BIBLIOTEK

Obchodzony
8 maja
Dzień
Bibliotekarza i
Bibliotek
stał się
Sylwia Pasterska
doskonałą
okazją do spotkań z uczniami i rozmów na temat
pracy bibliotekarza i biblioteki. W pierwszej
części lekcji piątokla-siści zapoznali się z
sylwetką włoskiego malarza Giuseppe
Arcimboldiego i uczyli się analizować obraz
jego autorstwa pt. „Bibliotekarz”.
W drugiej części lekcji uczniowie pracowali w
grupach, tworząc „słoneczka” przedstawiające
cechy charakteryzujące dobrego bibliotekarza.
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KALISKA - REINFELD - WYMIANA MŁODZIEŻY
W dniach od 23 - 28 kwietnia 2018 roku grupa
uczniów z Publicznego Gimnazjum w Kaliskach
uczestniczyła w kolejnej wymianie młodzieży
pomiędzy ZSP Kaliska a szkołą Immanuela
Kanta w Reinfeld (Niemcy). W poniedziałek po
przybyciu do Reinfeld zostaliśmy miło powitani
i przyjęci przez opiekuna młodzieży ze strony
niemieckiej p. Albrechta Wernera, uczniów i
rodziny goszczące. Powitaniu towarzyszyły napisy w języku polskim. We wtorek z rana gościł
nas dyrektor szkoły p. Swen Trinkler. Nasi uczniowie mogli zobaczyć, jak wyglądają lekcje w
niemieckiej szkole. Popołudniu zostaliśmy zaproszeni przez p. Eckharda Bode, wieloletniego
sponsora kursów językowych organizowanych
dla naszych uczniów, do siedziby jego firmy,
gdzie P.Eckhard Bode wraz z P.Detlevem Andresenem opowiadali o początkach współpracy partnerskiej pomiędzy miastem Reinfeld a gminą
Kaliska. W środę cała grupa wizytowała nowy
ratusz miejski, gdzie burmistrz Reinfeld p.
Heiko Gerstmann przedstawił historię miasta.

W dniach od 21 - 25 maja 2018 roku miała
miejsce kolejna polsko - niemiecka wymiana
młodzieży. Naszą szkołę odwiedziło siedem
uczennic ze szkoły Immanuela - Kanta w
Reinfeld wraz z nauczycielem P. Albrechtem
Wernerem. Każdego dnia uczennice miały zaplanowanych wiele ciekawych zajęć, spotkań i
wyjazdów. Nasze zajęcia rozpoczęliśmy od gier
i zabaw animacyjnych, mających na celu integrację grupy, a następnie przystąpiliśmy do realizacji projektu pt: „20 - lecie partnerstwa Kaliska - Reinfeld” w formie opracowania kroniki
wspomnień. We wtorek spotkaliśmy się z Wicedyrektorem ZSP p. Bogumiłą Wałaszewską,
która przywitała naszych gości, oprowadziła ich
po budynku szkoły i wręczyła okolicznościowe
upominki. Następnie spotkaliśmy się z władzami samorządowymi Gminy Kaliska P. Sławomirem Janickim i P. Zbigniewem Szarafinem w
Urzędzie Gminy Kaliska. Tego samego dnia
wieczorem spędziliśmy miło czas, piekąc kiełbaski w drewnianej gawrze w Bartlu Wielkim.

W ratuszu otrzymaliśmy upominki, a także
wspólny prezent – wycieczkę do Hamburga.
Zwiedzaliśmy miasto, w tym „Miniatur Wunderland”–największą makietę modelarstwa kolejowego na świecie. W czwartek grupa przygotowywała się do wykonania zadania związanego
z przeprowadzeniem rozmów z najważniejszymi osobami, zaangażowanymi po stronie
niemieckiej w nawiązanie współpracy z Gminą
Kaliska. W piątek wyjechaliśmy na wycieczkę
do Lubeki. Zwiedziliśmy m.in. rynek miasta,
ratusz, bramę holsztyńską oraz kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny. Następnie
nasi gimnazjaliści zostali zaproszeni przez
rodziny goszczące na ściankę wspinaczkową.

Nie zabrakło również różnych form aktywności:
wspólna gra w piłkę siatkową oraz nożną. W
środę pojechaliśmy na wycieczkę do Gdańska.
Po Starym Mieście oprowadził nas przewodnik,
który przybliżył nam historię tego miasta. Na
zakończenie pobytu w Gdańsku rozegraliśmy
turniej w bowling. W czwartek wyjechaliśmy do
„Centrum Edukacji i Promocji Regionu” w
Szymbarku. Zwiedziliśmy Dom Sybiraka,
,,Dom do góry nogami”, podziwialiśmy okolicę
z wieży widokowej w Wieżycy. Dodatkową
atrakcją był park linowy. W piątek pożegnaliśmy
naszych gości przed budynkiem szkoły i zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcia.
Paulina Kruszyńska, Wojciech Wałaszewski
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MEMORIAŁ JERZEGO DĘBIŃSKIEGO
W sobotę 19. maja br. spotkaliśmy się wszyscy
już po raz szósty w małej Sali gimnastycznej
ZSP Kaliska na corocznym Turnieju Szachowym, którego organizatorem jest Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach.
Jak zwykle frekwencja dopisała, pogoda i humory również. W turnieju wzięło udział 56 zgłoszonych uczestników. Rywalizacja była zacięta
ponieważ było o co walczyć. Główną pomysłodawczynią zorganizowania Turnieju Szachowego I Memoriał Jerzego Dębińskiego jest Elżbieta
Dębińska, żona zmarłego Jerzego Dębińskiego
założyciela grupy inicjatywnej: „Aktywni”.

Elżbieta Dębińska ufundowała w tym roku po
raz pierwszy nagrody pieniężne dla I, II i III
miejsce w kategorii OPEN. Oprócz nagród pieniężnych Pani Elżbieta sfinansowała wykonanie
statuetek z drewna. Drewniane koniki szachowe, które cieszyły się bardzo dużą popularnością
wyrzeźbił Pan Leszek Baczkowski. Nagrody
rzeczowe zostały dofinansowane ze środków
Starostwa Powiatowego w Starogardzie GD., a
puchary za I miejsce we wszystkich czterech
kategoriach ze środków Gminy Kaliska.
Jak zwykle bardzo dużym zainteresowaniem
cieszył się poczęstunek w formie ciepłej kiełbaski i swojskiej drożdżówki serwowany przez
bardzo miłe panie w świetlicy szkolnej . Bardzo
dziękujemy dyrekcji ZSP Kaliska za udostępnienie pomieszczeń do przeprowadzenia turnieju
oraz za bardzo miłą pomoc pracowników dyżurujących tego dnia na terenie szkoły. Wyniki
Turnieju we wszystkich czterech kategoriach
można zobaczyć na stronie
www.chessarbiter.com w zakładce turnieje
szachowe wyniki. Gratulujemy wygranej !
ZAPRASZAMY ZNOWU ZA ROK !!!

Jerzy Dębiński uczestnik wielu rozgrywek szachowych odbywających się na terytorium Polski
wraz ze swoim wnukiem. Współpracował od
wielu lat z organizacjami z Gdyni i Kartuz.
Propagator wielu gier min. gry w szachy, jako
jednej z form spędzania czasu wolnego wśród
dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.
Zainicjował i zorganizował I, II i III Turniej Szachowy o Puchar Wójta. W 2015 prowadził bezpłatnie kółko
szachowe
dla dzieci
w GOK w
Kaliskach.
Pomysłodawca IV
edycji.
W związku z wieloletnią już tradycją organizacji rozgrywek szachowych istnieje potrzeba
organizacji kolejnej edycji. W odpowiedzi na
wcześniejsze uruchomione zostały zajęcia dla
dzieci – szachy dla jednej grupy. Poprzez organizację kolejnego turnieju nastąpi wymiana doświadczeń na różnych poziomach, promocja gry
w szachy. Została podjęta współpraca z coraz
nowymi instytucjami kultury oraz większym
gronem osób zainteresowanych. Zaś informacja
o dofinansowaniu zadania ze środków Powiatu
Starogardzkiego to promocja regionu oraz powiatu jednocześnie zachęta dla uczestników.

Materiały GOK Kaliska
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SPOTKANIE Z
ADAMEM WAJRAKIEM
25 maja gościliśmy u nas pana Adama Wajraka,
znanego dziennikarza i przyrodnika związanego
z Puszczą Białowieską; autora wielu książek
opisujących życie i zwyczaje zwierząt.

Pan Wajrak zaprezentował najpierw zrobione
przez siebie zdjęcia opowiadając przy tym ciekawe historie, a potem rozpoczęła się luźna wymiana opowieści między naszym gościem, a
przybyłymi. Na widowni przeważały dzieci,
które przyszły specjalnie na spotkanie z autorem
swoich ulubionych książek i oczywiście dzieci z
klubu DKK, które mogły poczuć się wyróżnione
gdyż to właśnie dzięki naszym czytelnikom z
obu Dyskusyjnych Klubów Książki mogliśmy
zorganizować spotkanie wspólnie z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną im. Josepha
Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku.

Spotkanie było sympatyczne i na pewno bardzo
inspirujące dla wszystkich przybyłych gości
ponieważ pan Adam jest niezwykłym gawędziarzem i pasjonatem, a przy tym bardzo ciepłym
człowiekiem. Już na początku czerwca będzie
można kupić uaktualnione wydanie „Wielkiej
księgi prawdziwych tropicieli” autorstwa naszego gościa, więc komu mało opowieści o przyrodzie może już teraz planować czytelnicze eskapady. Dziękujemy wszystkim za przybycie:)
Materiały GOK Kaliska
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KOLEJNE POZYSKANE
ŚRODKI DLA GOK KALISKA
Gratulacje dla
Gminnego
Ośrodka Kultury
w Kaliskach dobra załoga
pozyskuje dla
naszej gminy
kolejne środki
finansowe...

Gminny Ośrodek Kultury otrzymał unijne dofinansowanie w ramach wniosku złożonego do
LGD „Chata Kociewia”.
Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach znajduje
się na liście operacji wybranych do dofinansowania w ramach Przedsięwzięcia 3.2.2 Niekomercyjna infrastruktura kulturalna i będzie realizował zadanie pn.: „Zakup agregatu prądotwórczego i wyposażenia pracowni ceramiki”
Wartość zadania to kwota 89.436,90 zł, a dofinansowanie stanowi kwotę 56.909,00zł. W
związku z tym projektem budynek Gminnego
Ośrodka Kultury w Kaliskach wzbogaci się w
zasilanie awaryjne w przypadku zaniku prądu,
dodatkowo zostanie zakupiony piec do wypalania ceramiki, a całość projektu zostanie zakończona warsztatami ceramiki jako praca społeczna przez partnera projektu Stowarzyszenie
Kaliskie Pegazy.
Stowarzyszenie Kaliskie
Pegazy otrzymało 5.500 zł
z programu Działaj Lokalnie na realizację zadania
pn. Zakończenie wakacji z
robotami pn.: "Kreatywnie i przyjemnie" - zajęcia
plastyczne, happening.
Zadanie przewiduje
przeprowadzenie warsztatów z robotyki i programowania dla dzieci grupa wiekowa 7-12, zajęcia plastyMateriały
czne podczas wakacji oraz
GOK Kaliska
happening.

TEATR IMPULS
Starogardzkie Szranki Teatralne.
8 maja br. odbyły się w Starogardzkim Centrum
Kultury eliminacje do 34 Wojewódzkiego Turnieju Teatralnego "Niebieskie Tarcze". Dzieci z
teatru "IMPULS" brały udział po raz pierwszy w
takim turnieju. W eliminacjach zmierzyło się ze
sobą 7 zespołów z terenu Powiatu Starogardzkiego.

Nasz zespół zaprezentował sztukę "Genessis rzeczywistość wokół nas" w formie teatru cieni i
żywego aktora za którą otrzymał wyróżnienie.
Bardzo dziękujemy organizatorom za tak ciepłe
przyjęcie, opiekunom Beacie Zarębie, Annie
Ałanowskiej i instruktorowi Katarzynie Bednarek za przygotowanie dzieci do eliminacji oraz
wszystkim członkom teatru "IMPULS".

VICTORIA BASKET KALISKA
Zespół
z Kalisk
podsumował
sezon w
Tczewskiej
Amatorskiej
Lidze
Koszykówki
Gratulujemy świetnego wyniku !
Zespół Victoria Basket Kaliska wziął udział w
Tczewskiej Amatorskiej Lidze Koszykówki
(TALK). Po rundzie zasadniczej, w której do
zagrania było 21 meczy zespół zajął 4 miejsce z
bilansem 11 zwycięstw i 10 porażek. W I rundzie
play-off rywalizował z 5 zespołem DEVILS
Tczew z którym zwyciężył 2:0. W półfinale
zespół Victorii trafił na niepokonanych ProCam
Tczew (jak się później okazało jest to tegoroczny
mistrz Talku). Po zaciętej walce niestety koszykarze z Kalisk przegrali 2:0. W meczu o 3 miejsce zespół trafił na Basket Tczew, z którym wygrał 2:0 i ostatecznie zajął 3 miejsce w sezonie
2017/2018.
Zawodnicy, którzy godnie reprezentowali
Gminę Kaliska w rozgrywkach:
# 5 Filip Nowak
# 32 Marcin Dera
# 72 Grzegorz Cieśliński
# 34 Jacek Kloska
# 23 Maciej Polok
# 8 Szymon Jutrzenka-Trzebiatowski
# 21 Piotr Miętki
#4 Kasper Zimny(brak na zdjęciu)

POMÓŻMY MARTYNOWI

https://www.siepomaga.pl/martynkarlinski
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JUBILEUSZE...

Jubilatka
Elżbieta Neckarz
90 lat

Jubilatka
Maria
Kolińska
90 lat

Z KALENDARZA WÓJTA...
*26.04.2018 - Jabłowo - Udział w Walnym Zebraniu BS Skórcz,
*09.05.2018 - Kaliska - Udział w obchodach Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną zorganizowaną przez ŚDS Kaliska,
*16.05.2018 - Strogard Gd. - Spotkanie z P.Jolantą Wichrowską z NSZZ „Solidarność”,
*17.05.2018 - Kaliska - Spotkanie z P.Tyborskim Ryszardem prezesem Związku Solidarności
Polskich Kombatantów im. Henryka Szumana,
*22.05.2018 - Kaliska - Spotkanie z młodzieżą i opiekunem z Reinfeld,
*22.05.2018 - Starogard Gd. - Udział w Powiatowym święcie Dnia Strażaka zorganizowanym
przez Powiatową Straż Pożarną w Starogardzie Gd.,
*29.05.2018 - Młyńsk - Udział w jubileuszu 90-tych urodzin P. Elżbiety Neckarz,
*29.05.2018 - Kaliska - Udział w Sesji Rady Gminy Kaliska,
*02.06.2018 - Kaliska - Udział w obchodach Dnia Dziecka Sołectwa Kaliska i GOK Kaliska.
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,

