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NARODOWE BARWY NA URZĘDZIE GMINY W KALISKACH

11. listopada 1918 roku jest jedną z najważniejszych i wyjątkowych dat w historii narodu polskiego. Odzyskanie niepodległości po 123 latach
zaborów było wynikiem splotu niezwykle
korzystnych czynników wynikających z sytuacji
międzynarodowej oraz obsesyjnemu wręcz
dążeniu większości polskiego społeczeństwa do
samostanowienia narodowego.
Dlaczego Rzeczypospolita upadła?

Co było przyczyną spektakularnego załamania
się potężnego państwa leżącego na obrzeżach
cywilizowanej Europy? Skoro upadło państwo,
ale został naród, to w jaki sposób ów naród mógł
swoje państwo i samostanowienie odzyskać?
Była to długa droga do NIEPODLEGŁOŚCI - a
MY w tym roku z całym Państwem obchodzimy
100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości 1918 - 2018.

WYNIKI WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH
Wójt Gminy Kaliska - Sławomir Janicki
Liczba głosów - 1508 - 65,17%
KWW "Przyszłość Gminy Kaliska”
Okręg 1
część sołectwa Kaliska: miejscowość Kaliskaulica: Długa z wyłączeniem nr 45A i 45B
Radna Małgorzata Czesława Pozorska
Liczba głosów - 93 - 67,88%
KWW "Przyszłość Gminy Kaliska”
Okręg 2
część sołectwa Kaliska: miejscowość Kaliskaulice: Krótka, Nowa, Piaskowa, Przedszkolna,
Robotnicza, Szkolna
Sławomir Janicki
Liczba głosów - 88 - 67,18%
KWW "Przyszłość Gminy Kaliska”
W okręgu 2 zostaną przeprowadzone wybory
uzupełniające z uwagi na uzyskany mandat
wójta.
Okręg 3
część sołectwa Kaliska: miejscowość Kaliskaulice: Jasna, Malinowa, Nowowiejska,
Ogrodowa, Poprzeczna
Radna Wiesława Maria Babińska
Liczba głosów - 109 - 55,33%
KWW "Przyszłość Gminy Kaliska”
Okręg 4
część sołectwa Kaliska: miejscowość Kaliskaulice: Leśna, Południowa, Północna, Sosnowa,
Spacerowa, Wschodnia, Zachodnia
Radny Zbigniew Szarafin
Liczba głosów - 154 - 72,64%
KWW "Przyszłość Gminy Kaliska”
Okręg 5
część sołectwa Kaliska: miejscowość Kaliskaulice: Boczna, Bursztynowa, Firmowa, Kolejowa, Krzywa, Łąkowa, Okrężna, Polna, Starowiejska, Wspólna, Zblewska
Radny Kazimierz Benedykt Głodek
Liczba głosów - 141 - 73,82%
KWW "Przyszłość Gminy Kaliska”
Okręg 6
część sołectwa Kaliska: miejscowość Kaliskaulice: Dziewięciu z Nieba, dr Floriana Ceynowy, Cicha, Długa 45A i 45B, Dworcowa, Jodłowa, Sportowa
Radny Zbigniew Tadeusz Malinowski
Liczba głosów - 93 - 65,03%
KWW "Przyszłość Gminy Kaliska”
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Okręg 7
część sołectwa Piece: miejscowość Piece-ulice:
Działkowa, Krótka, Polna, Północna, Starogardzka, miejscowość Kamienna Karczma
Radny Jacek Bogusław Rola
Liczba głosów - 51 - 42,50%
KW Prawo i Srawiedliwość
Okręg 8
część sołectwa Piece: miejscowość Piece-ulice:
6 - go Marca 1938 r.-numery parzyste, Okrężna,
Poprzeczna, Zachodnia, miejscowość
Biedaczek
Radny Zbigniew Zdzisław Toporowski
Bez głosowania
KWW Nasze Piece
Okręg 9
część sołectwa Piece: miejscowość Piece-ulice:
6-go Marca-numery nieparzyste, Boczna, Kościelna, Południowa, Słoneczna, Szkolna,
Wschodnia, Zielona, miejscowość Trzechowo
Radny Marek Romanów
Liczba głosów - 114 - 69,09%
KWW Nasze Piece
Okręg 10
sołectwo Czarne: miejscowość Czarne, Czubek,
sołectwo Iwiczno: miejscowość: Czechowo
Iwiczno, Łążek, Młyńsk
Radny Franciszek Michał Szandrach
Liczba głosów - 112 - 56,85%
KWW "Przyszłość Gminy Kaliska”
Okręg 11
część sołectwa Dąbrowa: miejscowość Dąbrowa, Strych
Radny Grzegorz Franciszek Pawłowski
Bez głosowania
KWW "Przyszłość Gminy Kaliska”
Okręg 12
część sołectwa Dąbrowa: miejscowość Frankulice: Gajowa, Kociewska, Kręta, Osiedlowa,
Wiklinowa
Radna Teresa Baczkowska
Liczba głosów - 87 - 56,13%
KWW "Przyszłość Gminy Kaliska”

WYNIKI WYBORÓW
SAMORZĄDOWYCH

SZANOWNI MIESZKAŃCY
GMINY KALISKA

Okręg 13
część sołectwa Dąbrowa: miejscowość Frankulice: Brzozowa, Bursztynowa, Lipowa, Różana, Wspólna
Radna Marlena Katarzyna Narloch
Liczba głosów - 88 - 70,97%
KWW "Przyszłość Gminy Kaliska”
Okręg 14
sołectwo Bartel Wielki: miejscowość: Bartel
Mały, Bartel Wielki, Wygoninki, sołectwo Studzienice: miejscowość Studzienice, Cegielnia,
Kocia Góra, Leśna Huta, Smolnik
Radny Marian Henryk Kujawski
Liczba głosów - 88 - 61,54%
KWW "Przyszłość Gminy Kaliska”
Okręg 15
sołectwo Cieciorka: miejscowość Cieciorka,
Dunajki, Kazub, Lipska Karczma, Lipski Młyn,
Okoninki, Okoniny, Płociczno, Stara Lipa
Radny Andrzej Jan Pozorski
Liczba głosów - 90 - 52,63 %
KWW "Przyszłość Gminy Kaliska”
Pragnę serdecznie podziękować moim wyborcom za okazane zaufanie, życzliwość oraz oddane głosy. Ponowny wybór na urząd Wójta Gminy Kaliska jest ogromną nobilitacją i zachętą, a
jednocześnie zobowiązaniem do jeszcze bardziej energicznego działania na rzecz wszystkich mieszkańców Naszej Gminy.
Szczególne podziękowania składam wszystkim osobom, które aktywnie pomagają mi w
budowaniu Przyszłości Naszej Małej Ojczyzny.
Dziękuję również za wszystkie głosy oddane na
kandydatów do Rady Gminy Kaliska z naszego
komitetu. Tak wielkie otrzymane poparcie cieszy i jednocześnie zobowiązuje.
Będziemy nadal w tym samym tempie kontynuować wszystkie rozpoczęte inwestycje oraz
realizować nowe proponowane w naszym programie wyborczym. Jestem pełen optymizmu
bowiem wspierają mnie wspaniali, wybrani
przez Państwa Radni-ludzie, którym leży na sercu przyszłość naszej gminy i jej mieszkańców.
Poparcie, które od Państwa otrzymaliśmy zamierzamy zamienić na dalszą pracę na rzecz
Gospodarnej, Rozwojowej i Nowoczesnej
Gminy.
Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Sławomir Janicki
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NASZA BIAŁO - CZERWONA
Tegoroczny projekt nosi tytuł Nasza BiałoCzerwona i ma związek z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. W ramach
tzw. Akumulatora Społecznego otrzymaliśmy
na realizację projektu nieco ponad 3 tys. zł.
Spotykaliśmy się we wrześniu i październiku
niemal co tydzień, następnie w Święto Niepodległości i wreszcie zamkniemy projekt pod koniec listopada.

Nasze spotkania:
20.09 – Historia w pigułce – wieczornica – ZSP
świetlica szkolna.
Nasz kolega Zbyszek (dla niewtajemniczonych
– Szarafin) pięknie nam znów opowiadał o
historii. Frekwencja dopisała, około 35 osób
zechciało wziąć udział w spotkaniu.
26.09 - remiza OSP w Kaliskach.
Na spotkanie została zaproszona p. Daniela
Ebertowska – Rola. Zaprosiliśmy ją, by zechciała nieco nami pokierować i poćwiczyć śpiewanie pieśni tematycznie związanych w rocznicą
odzyskania niepodległości przez Polskę.
11.10 - Tańcowała igła z nitką - szyjemy kotyliony.
17.10 - Taniec i śpiew - nauka poloneza.
23.10 - Lekcja nauki tańca – poloneza pod
kierunkiem p. Beaty Zaręby.
Materiały www.emeryci-kaliska.pl
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ŚWIĘTO SENIORA
W tym roku uroczystość przypadła na 5 października. Około godziny 14-ej zaczęli się licznie zbierać członkowie naszego Stowarzyszenia
oraz zaproszeni goście.
Spotkanie rozpoczęła prezes KSS kol. Elżbieta
Pasterska, która po powitaniu zebranych, przedstawiła sprawozdanie merytoryczne z działalności za ubiegły rok. Po niej kol. Lucyna Kawecka
zapoznała gremium ze sprawozdaniem finansowych. Oba sprawozdania zostały przyjęte pozytywnie.
Po tych formalnościach głos zabrali Szanowni
Goście: starosta powiatowy p. Leszek Burczyk,
wójt gminy p. Sławomir Janicki, kier. ŚDS p.
Iwona Ciemińska, dyr. Zespołu Szkół Publicznych p. Adam Lewandowski, z ramienia GOPSu p. Sylwia Drewczyńska, prezes stowarzyszenia Dziecko Miłości p. Anna Ałanowicz.
Na zakończenie części oficjalnej kol. Barbara
Płonka przedstawiła krótką informację o realizacji projektu Nasza Biało-Czerwona, a kol.
Kornelia Ziółkowska pozostałe informacje
bieżące.

A potem było już tylko radośnie i wesoło.
Zamówiony wcześniej zespół muzyczny
przygrywał nam do tańca. Hulaliśmy kilka dobrych godzin, aż słońce zaszło, a za oknem zrobiło się ciemno. Gdyby to było możliwe iskry
sypałyby się spod obcasów (ale nie ma już dziś
takich podłóg ani takich obcasów). Suknie wirowały, bluzki i koszule kleiły się do ciała, temperatura na sali podnosiła się z każdą przetańczoną
pioseneczką coraz bardziej. Były polki i walce,
tanga i rock`n roll… Wszystkiemu daliśmy radę,
bo czyż nasze szacowne grono nie potrafi?!
Uroczystość opłacona została z budżetu gminnego. Catering przygotowała p. Martyna Cieplińska, ciasta popiekły nasze koleżanki.
Wszystkim, którzy pomogli przy organizacji
naszego święta i wsparli pomocą przy sprzątaniu, Zarząd składa serdeczne podziękowania.

SPRAWOZDANIE Z AKTYWNEJ DZIAŁALNOŚCI SENIORÓW
W imieniu całego
zarządu naszego
stowarzyszenia
chcę zdać sprawozdanie z działalności za ubiegły rok
naszej pracy. W
zarządzie pracują
koleżanki:
Kornelia
Ziółkowska,
Barbara Płonka, Lucyna Kawecka, Zofia
Czarnowska, Elżbieta Adamowska, Krystyna
Pawłowska, Barbara Beling i dwóch kolegów:
Feliks Światczyński i Karol Piszczek. To zasługa całego zarządu, co udało się zrealizować
przez cały rok.
Półtora roku pracujemy już w innym wymiarze
nie Gminnego Koła PZERiI a samodzielnego
Kaliskiego Stowarzyszenia Seniorów. Bieżący
rok to rok szczególny - 100 lat temu Polska
odzyskała niepodległość! Nasze myśli i zadania
skupiały się wokół tej szczególnej daty. „Nic nie
jest nam dane raz na zawsze, dotyczy to także
wolności. Wolność trzeba ciągle zdobywać, ciągle o nią walczyć”- powiedział nasz wielki rodak
Jan Paweł II. Sztuką jest umierać dla ojczyzny,
ale największą sztuką jest dobrze dla niej żyć!
Dlatego nasz projekt, który realizujemy nosi
tytuł „Nasza Biało - Czerwona”. Wniosek, to już
8 z kolei, złożyliśmy w Chacie Kociewia do
Akumulatora Społecznego i otrzymaliśmy
3.140zł. Dzięki temu możemy się spotykać i
spełniać nasze założenia, by uroczyście przeżyć
Święto Niepodległości - 11.11. Spotykamy się,
by śpiewać pieśni patriotyczne, robić kotyliony,
słuchać poezji, opowieści z czasów wojny, a
wszystko to w przyjaznej miłej atmosferze przy
filiżance kawy czy herbaty. Jestem niezmiernie
dumna, że tyle kolegów angażuje się w projekt.
Bardzo się wzruszyłam w Noc Kupały w Czarnym, gdy widziałam Was, drogie koleżanki i koledzy w tych naszych narodowych barwach
śpiewających hymn i inne pieśni patriotyczne,
choć był to czas zabawy. Było nas wtedy wiele,
ok. 70-ciu, gdyż było to spotkanie integracyjne.
Zaprosiliśmy Aktywnych Seniorów ze Starogardu Gd. A przerażenie nas ogarnęło czy wszystkich pomieścimy w sali. Niebiosa były dla nas
łaskawe, bo wypogodziło się i mogliśmy w wię-

kszości spędzić czas na świeżym powietrzu.
Zwieńczeniem spotkania było puszczanie wianków, które zachwycały nas nie tylko wyglądem,
ale niecodziennym rozwiązaniem technicznym.
Ciekawe jak daleko popłynęły i co o nas powiedziały…
Tegoroczne wyjazdy, to wycieczki do Gdańska:
w szczególności zwiedzanie muzeów: II wojny
światowej i Solidarności oraz 3-dniowa do
Wrocławia i Pragi.
Byliśmy również na Jarmarku Dominikańskim
na Dniu Kociewia, w kinie na filmie „Listy do
M.”, w teatrze na musicalu „Notre Dame de
Paris” oraz na koncercie charytatywnym Moniki
Kuszyńskiej, na koncercie kolęd. Dla Super Seniorów zorganizowaliśmy majówkę w Wirtach.
Nasze dzisiejsze hasło brzmi: Ludzie nie
dlatego przestają się bawić, że się starzeją, lecz
starzeją się, bo się przestają bawić. Wierni temu
hasłu bawimy się i się ruszamy. Co roku w
czerwcu stajemy do rywalizacji gry w boule.
Jak widzicie, starzenie się to nie tragedia.
Nawet w najbardziej zaawansowanym wieku
możesz zacząć żyć wspaniale, owocnie, aktywnie i twórczo, lepiej niż kiedykolwiek wcześniej.
Niejeden z nas dopiero na emeryturze odkrył
swoje talenty. Prace naszych seniorów można
było zobaczyć na wernisażu Sami Swoi.
Miło spędziliśmy czas bawiąc się razem z członkami stowarzyszenia Dziecko Miłości, które
realizowało projekt grupy nieformalnej Drzewo
Miłości „spotkanie przy kiełbasce”.
Poprowadziłam lekcje regionalizmu w ŚDS-ie,
realizującym projekt i na kółku polonistycznym
w szkole.
Nie tylko dbamy o ciało, ale także o umysł. Na
hasło: Będzie kurs komputerowy - zgłosiło się
30 uczestników. To już kolejny kurs.
Jesteśmy zdania, że starzeć się należy ładnie.
Sędziwy wiek ma swoją wspaniałość, piękno i
mądrość. Jesteśmy tak młodzi, jakimi się czujemy. Sędziwy wiek to nasz atut. Możemy się
dzielić wiedzą, doświadczeniem, mądrością.
Pamiętaj - śmiało spoglądaj w przyszłość, bowiem życie jest bezkresne. Jesteśmy przekonani, że odkrywanie cudów i wspaniałość życia nigdy się nie kończy. Staraj się stale odkrywać coś
nowego, a twój umysł pozostanie zawsze młody.
Rozwijaj umysł, a za nim podąży ciało, gdyż jest
ono zwierciadłem myśli. Elżbieta Pasterska
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FARMA SŁONECZNA
Jak widać na załączonych zdjęciach w naszej
gminie powstaje farma słoneczna, która już
wkrótce zacznie produkować prąd.
Inwestorem tego przedsięwzięcia jest prywatna
firma, a przygotowania do jej powstania trwały
od kilku lat.
Zatem nasza gminna, która powstanie przy
oczyszczalni ścieków będzie drugą famą
słoneczną.

NAJLEPSI MATURZYŚCI
W dniu 26.09.2018 roku podczas LIV Sesji
Rady Gminy Kaliska zostały wręczone nagrody
Rady Gminy Kaliska dla najlepszych maturzystów, mieszkańców Gminy Kaliska w roku
szkolnym 2017/2018.
Najlepszym maturzystą jest Marcin
Tuszkowski – absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Wincentego Pola w Czersku – z wynikiem 790,9 %.

Drugie miejsce - Natalia Szarmach, absolwentka I Liceum Ogólnokształcące im. Marii
Skłodowskiej – Curie w Starogardzie Gd. z wynikiem 639,9%.

WYKONANO POSZERZENIE
SKRĘTU
Jednym z wniosków na ostatnim zebraniu sołeckim w Kaliskach było wykonanie łagodniejszego skrętu dla pojazdów z ulicy Lipowej na
ulicę Starowiejską.
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Natomiast trzecie miejsce zajęła również
absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego im.
Marii Skłodowskiej – Curie w Starogardzie Gd.
– Beata Lazarek z wynikiem 633,2%.

Gratulujemy osiągniętych wyników
i życzymy dalszych sukcesów.

PAMIĘCI PANA HUBERTA KOPCIOWSKIEGO
Wszystkim tym z
Państwa, którzy
zechcieli w jakikolwiek sposób
(modlitwą różańcową, udziałem w
nabożeństwie
pogrzebowym,
serdecznymi
wpisami na
facebooku) uczcić
pamięć p. Huberta
Kopciowskiego, a
tym samym okazać nam duchowe
wsparcie, Rodzina Zmarłego składa
najserdeczniejsze podziękowania.
W czwartek, 11 października odszedł od nas
na zawsze Pan Hubert Kopciowski, współtwórca i współwłaściciel Firmy Frank-Raj we Franku, gmina Kaliska.

Pan Hubert Kopciowski, z wykształcenia historyk sztuki, zawodowo spełniał się szkolnictwie.
Pracę rozpoczął jako nauczyciel (plastyka, prace ręczne) w kilku placówkach na terenie powiatu starogardzkiego. Kolejno były to: Bartel
Wielki, Dąbrówka, Cieciorka i na koniec Kaliska. Po ukończeniu studiów wyższych przeszedł
do ówczesnego inspektoratu oświaty w Starogardzie Gdańskim jako wizytator, a następnie
do gdańskiego oddziału CDN w charakterze metodyka wychowania plastycznego. Za wybitne
zasługi na polu oświaty p. Hubert Kopciowski
był wielokrotnie wyróżniany nagrodami
resortowymi, otrzymał również Złoty Krzyż
Zasługi.

Po przejściu na emeryturę oddał się całkowicie
nowej pasji – ogrodnictwu. Pan Hubert był pomysłodawcą i wykonawcą Polskich Ogrodów
Ozdobnych, które powstały w 2005r na terenie
Firmy. Początkowo powstały cztery ogrody począwszy od średniowiecznego, w kolejnym roku
dalsze trzy. Są to założenia wzorowane we fragmentach na faktycznie istniejących ogrodach w
Polsce; m.in. wilanowski, białostocki, oliwski…
Na koniec założenia te wzbogaciła palmiarnia.
Ogrody i palmiarnia nieustannie cieszą oczy i
wzbudzają podziw zwiedzających, bowiem wykonane zostały przez Pana Huberta Kopciowskiego z ogromnym pietyzmem, starannością i
niezaprzeczalną znajomością sztuki. Laureat
nagrody Kaliskie Słoneczniki z 2016 roku.
Żegnając Pana Huberta Kopciowskiego wyrażamy nadzieję, że wyruszył w ostatnią drogę ku
najpiękniejszym rajskim ogrodom wieczności.
Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

SŁOWA PODZIĘKOWANIA OD
KSIĘDZA JÓZEFA SŁUPSKIEGO
Słowa podziękowania dla Pana Huberta
Kopciowskiego za pracę na rzecz kaliskiej
parafii
PANIE HUBERCIE
™ za projekt wizerunku frontowego nowego,
pancernego tabernakulum (koniec roku 1986)
™ za artystyczne wykonanie dekoracji orła z
koroną (godło Polski) o dużych rozmiarach, który został umieszczony na ścianie starego kościoła (tej ściany już nie ma) w kaplicy polowej na
czas Nawiedzenia Obrazu Matki Boskiej
Częstochowskiej w naszej kaliskiej parafii (maj
1989r.)
™ za przewodniczenie komitetowi budowlanemu i skuteczny współudział w budowaniu nowego kościoła, który jest załączony ze starym,
™ za bezcenny dar ołtarza bocznego, ofiarowany razem z małżonką, w którym mamy obraz
Matki Boskiej Częstochowskiej (koniec maja
2009r.)
™ za każdą inwencję i twórczy wkład wykonywany dla naszej kaliskiej świątyni i wiernych
parafii - uwerturą mojego serca wyśpiewuję
przepiękną melodię wdzięczności - Dla Ciebie
Panie Hubercie.
Proboszcz Parafii Kaliska Ks. Józef Słupski
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WERNISAŻ „SAMI SWOI” I GOŚCIE ZE STAREJ KISZEWY
26. października br. po raz osiemnasty w sali
widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w
Kaliskach miało miejsce otwarcie i prezentacja
wystawy artystów amatorów pod nazwą „Sami
Swoi”. Aura jaka unosiła się podczas tej uroczystości była jesienna, a oprawę muzyczną zapewnił zespół Darius Group. Tym razem oprócz lokalnych artystów zaproszono gości - twórców z
Gminy Stara Kiszewa.
Wystawa cieszyła się wielkim zainteresowaniem zarówno ze strony mieszkańców gminy jak
również przybywających na nią gości. Wśród
wielu atrakcyjnych prezentacji odnaleźć można
było m.in.: fotografie, wyroby rzeźbiarskie i hafciarskie, prace na szydełku i drutach, malarstwo
ale również wiele innych...na przykład carving
(rzeźbienie w owocach i warzywach).
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Fotografia - Krzysztof Banul

WERNISAŻ „SAMI SWOI” I GOŚCIE ZE STAREJ KISZEWY

Fotografia - Krzysztof Banul
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KONKURS KULINARNY „TOP KUCHARZ”
W czwartek 11 października w Gminnym
Ośrodku Kultury w Kaliskach odbyła się kolejna, IV już edycja kulinarnego konkursu TOP
KUCHARZ. ŚDS w Kaliskach zorganizował go
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Inicjatyw
Lokalnych w Gminie Kaliska, pozyskując na ten
cel dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego
w Starogardzie Gdańskim.
Kwota dofinansowania projektu, który obejmuje m.in.: zakup nagród, zakup naczyń i zakup
artykułów spożywczych do konkurencji oraz do
poczęstunku wyniosła 1700zł. Celem imprezy
tradycyjnie 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 10 trzyosobowych
drużyn: Kasztanki z DPS w Szpęgawsku, Młode
Grzybki z ŚDS typu A i C w Starogardzie Gd. ul.
Pelplińska 3, Rybka lubi pływać z WTZ w Skarszewach, Grube Ryby z ŚDS w Skarszewach,
Uśmiechnięte Głodomory z ŚDS w Kleszczewie
Kościerskim, Dream Team z kl. VIII b Publicznej Szkoły Podstawowej w Kaliskach, Wesołe
Truskaweczki – WTZ Lalkowy, Kuchciki z ŚDS
w Konarzynach, Gang Śledzików z kl. VII
Publicznej Szkoły Podstawowej w Kaliskach,
Radosne Kuchciki z ŚDS w Kaliskach.
Zgodnie z regulaminem konkursu na początku
drużyny wraz z opiekunami zaprezentowały
przygotowane wcześniej i przywiezione potrawy. W tym roku była to potrawa ze śledziem w
roli głównej i oceniało je jury.
Drugą konkurencją również podlegającą ocenie
jury było przygotowanie potrawy z podanych
przez organizatorów składników i było to przygotowanie 10 babeczek z różnego rodzaju nadzianiami: słodkim i słonymi. Nasi kucharze mając do dyspozycji: serki homogenizowane,
różne owoce, bitą śmietanę, kokos, kolorowe
posypki, galaretki, serki smakowe, łososia, makrelę, paprykę, majonez - wykonali to zadanie
znakomicie.
Kolejnym zadaniem było ułożenie jak najdłuższego węża ze skórki jabłek obranych przez zawodników - najdłuższy wąż miał 320 cm, następnie dekorowanie stołu na Kolacje Wigilijną,
gdzie uczestnicy nakrywali stół i dobierali potrawy, jakie powinny się na nim znajdować, a

10

ostatnią konkurencją był quiz z zakresu wiedzy
kulinarnej. W ostatnim zadaniu zawodnicy rozwiązywali kulinarne zagadki, np.: podaj tytuły 5
programów kulinarnych z telewizji, podaj 3 rodzaje kaszy, jakie owoce możemy zbierać w lesie, a także rozpoznawali owoce i warzywa używane do potraw-kaki, imbir, daktyle, awokado.
Wszyscy kucharze stanęli na wysokości zadania, zdobywając wysokie oceny od jury, a imprezie cały czas towarzyszyła radość i wspólna
zabawa. W czasie wykonywania zadań przez kucharzy widzowie, którzy dopingując wspierali
swoje drużyny słuchali piosenek o tematyce kulinarnej wykonanych przez grupę Radosnych.
Przed przerwą na poczęstunek Radośni zaprezentowali też przedstawienie do wiersza Juliana
Tuwima pt.: „Rzepka”. Uczestnicy w pięknych,
kolorowych strojach przygotowanych w pracowni haftu i szycia, przy rytmicznej muzyce i narracji Moniki wyciągnęli rzepkę, która rosła w
ogrodzie.
Podczas imprezy wszyscy skorzystali z pysznego poczęstunku, który składał się m.in. z potraw
przywiezionych przez kucharzy, przygotowanych babeczek i innych pyszności przygotowanych w pracowni kulinarnej ŚDS w Kaliskach.
Na zakończenie konkursu każda z drużyn
otrzymała nagrodę, opiekunowie pamiątkową
skrzynkę z przetworami z pracowni kulinarnej
ośrodka z logo konkursu TOP KUCHARZ.
Najlepszą drużyną okazał się Gang Śledzików z
ZSP w Kaliskach, więc Im i pozostałym zawodnikom należą się ogromne brawa i gratulacje.
Dziękujemy wszystkim za udział i do
zobaczenia za rok!

Materiały ŚDS Kaliska

SMACZNIE, ZDROWO I SPORTOWO
W Samorządowym Przedszkolu Publicznym
w Kaliskach realizowany jest projekt „Smacznie, zdrowo i sportowo”.
Grupa nauczycieli „Aktywni +” z SPP złożyła
wniosek i otrzymała dofinansowanie w kwocie
1205,00 zł na realizację projektu „Smacznie,
zdrowo i sportowo”. Założeniem projektu jest
wzbogacenie oferty dla rodziców i dzieci o nowe
zajęcia sportowe i kulinarne. Zajęcia mają za zadanie wzmocnienie świadomości rodziców na
potrzebę aktywnego spędzania czasu oraz zdrowe odżywianie się dzieci. Wśród dzieci natomiast pragniemy zaszczepić naturalną chęć ćwiczeń oraz pokazać, że zdrowe jedzenie także
może być smaczne. Projekt realizowany będzie
przez trzy miesiące (wrzesień-listopad). W tym
czasie, 1 x w tygodniu odbywać się będą naprzemiennie zajęcia w czterech blokach tematycznych: Aikido, zajęcia gimnastyczne, taniec nowoczesny i zajęcia kulinarne. Na zakończenie
przedszkolaki wezmą udział w Spartakiadzie z
udziałem osób niepełnosprawnych ze Środowiskowego Domu Samopomocy „Radośni”.
Dodatkowo dzięki dofinansowaniu zakupione
zostaną gry i pomoce sportowe, które wzbogacą
nasze przedszkole.

Pierwsze, wrześniowe zajęcia już za nami. W
trakcie spotkań panowała świetna atmosfera Był
to czas, który dostarczył uczestnikom wiele
zabawy i radości.
Projekt dofinansowany w ramach Funduszu
Akumulator Społeczny, ze środków Programu
FIO Narodowego Instytutu Wolności – Centrum
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
realizowanego przez Lokalną Grupę Działania
„Chata Kociewia”. Celestyna Schmidt- Plata

WSPIERAMY SEGREGACJĘ

18. października 2018r. w naszej szkole gościliśmy panią Annę Ossowską, pracownika Urzędu
Gminy w Kaliskach. Na wniosek naszego gościa
odbyły się dwa apele zorganizowane wokół tematu segregacji odpadów.

Pani Anna przybliżyła uczniom najważniejsze
informacje dotyczące odpadów powstających w
naszych domach. Oprócz wiadomości zostały
sprawdzone umiejętności naszych uczniów, którzy zmierzyli się z segregacją przygotowanych
odpadów. Całość dopełnił konkurs wiedzy, w
którym wzięli udział przedstawiciele poszczególnych klas.
W kategorii klas 4-6:
I miejsce zajął uczeń klasy 4c Jakub Trawicki
II miejsce zajął uczeń klasy 6a Aleksander
Grudnowski
III miejsce zajął uczeń klasy 5b Franciszek
Osiak
W kategorii klas 7-8:
I miejsce zajęła Rozalia Cherek z VIIb
II miejsce Piotr Zieliński z VIIa
III miejsce Aleksandra Kotlenga z VIIc

Serdecznie dziękuję Pani Annie za współorganizację tej ekologicznej inicjatywy, podzielenie
się wiedzą i doświadczeniem oraz przygotowaniem wartościowych nagród rzeczowych dla
wszystkich uczestników konkursu, natomiast
uczniom gratuluję wiedzy z zakresu gospodarki
odpadami i reprezentowanie klas w konkursie
wiedzy, życząc dalszych sukcesów.
Beata Lewandowska
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SZLAKIEM IZYDORA
GULGOWSKIEGO
Gra terenowa „Szlakiem Izydora Gulgowskiego” - powstała w Iwicznie podczas spotkań prowadzonych przez panią Malwinę Sikora w ramach projektu Gminnego Ośrodka Kultury w
Kaliskach. Przejście szlaku odbyło się przy
udziale Próbnej Drużyny Harcerskiej z Kalisk
oraz zaproszonej Drużyny Harcerskiej z Hufca
ZHP Czarna Woda.

WARSZTATY HAFTU
KOCIEWSKIEGO
22 i 23 października odbyły się dwa spotkania
warsztatowe haftu kociewskiego w Izbie Izydora Gulgowskiego w Iwicznie. Zajęcia pod nazwą
„Mieszkamy na Kociewiu” zorganizowane zostały w ramach realizacji rezultatu wskaźników
do projektu „Remont pomieszczeń Izby Izydora
Gulgowskiego.”

Warsztaty prowadziła pani Zdzisława
Gulgowska, która z chęcią opowiadała o swojej
pasji i dzieliła się swoją wiedzą z zakresu technik tradycyjnego haftu. Osoby zainteresowane
mogły spróbować swoich sił i wyhaftować wybrane wzory.
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Materiały GOK Kaliska

KOCIEWSKIE INSPIRACJE
PĘDZLEM I SZPACHLĄ
Realizacja zadania pn. "KOCIEWSKIE
INSPIRACJE PĘDZLEM I SZPACHLĄ
UCHWYCONE 2018".
Rozpoczęliśmy we wrześniu cykl warsztatów
malarskich współfinansowanych ze środków
Gminy Kaliska.

WARSZTATY CERAMICZNE
12 października odbyło się drugie spotkanie w
ramach warsztatów Kociewskie Tradycje –
Warsztaty Ceramiczne. W czasie zajęć powstały
ozdobne miseczki, patery oraz kubki gliniane.
Kolejnym etapem będzie wypalanie naszych
prac w specjalnym piecu, a następnie ozdobienie
naczyń barwnymi szkliwami.
Warsztaty dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu
„Kultura - Interwencje 2018”.

Materiały GOK Kaliska
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WARSZTATY ARTYSTYCZNE GOBELINY
Na warsztatach artystycznych - gobeliny jak za
dawnych lat powstają pierwsze poduszki wykonane haftem krzyżykowym. Organizatorem jest
grupa nieformalna Kociewskie amatorki. Całość
finansowana ze środków Gminnego Ośrodka
Kultury w Kaliskach w ramach zadania:
Inicjatywy lokalne.

ZAPRASZAMY NA TRENINGI
Pan Adam Wroński zaprasza na Atom Treninig
50+ (czwartki o godz.16.00) oraz Atom Trening
( czwartki o godz.17.00) w GOK Kaliska.
✔ wzmacnianie
✔ stabilizowanie
✔ zwiększenie ruchomości
✔ poprawa kondycji
Zapraszam na treningi w Kaliskach

VICTORIA KALISKA LIDEREM
W jesiennej rundzie A klasy zespół Victorii
Kaliska objął prowadzenie po zwycięstwie z
Meteor Pinczyn.

Materiały
GOK
Kaliska
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ZAPRASZAMY

Zaproszenie na obchody
100-lecia niepodległości
KOMPOSTOWNIKI
W celu zmniejszenia ilości oddawanych odpadów
zielonych do RIPOK, poprawienia estetyki kompostowania, jak również
ochrony środowiska pragniemy zaproponować
dodatkowo, bezpłatne
dostarczenie kompostowników na odpady zielone dla nieruchomości
zamieszkałych.
Więcej informacji na www.kaliska.pl

Zespół Szkół Publicznych w Kaliska
zaprasza na uroczystość z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, która odbędzie się 9 listopada o godz.
11:00 w małej sali gimnastycznej.
Program obchodów
Akademia upamiętniająca 100-lecie niepodległości z udziałem Gdyńskiej Orkiestry
Symfonicznej
Wspólne odśpiewanie Hymnu Narodowego
Prezentacja wystawy pn. Ku Niepodległej
15

JUBILEUSZE...

Jubilatka
Wanda Wacholc
93 lat

Jubilatka
Zofia Bryńska
93 lata
50 Rocznica Ślubu
Helena i Bonifacy Gulgowscy

50 Rocznica Ślubu
Bogumiła i Bogdan Rosmawitti

Z KALENDARZA WÓJTA...
*27.09.2018 - Kaliska - Udział w spotkaniu informacyjnym w sprawie dopłat w programie
„Czyste Powietrze”,
*28.09.2018 - Piece - Udział w zebraniu sołeckim,
*28.09.2018 - Gogolinek - Udział w jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego Teresy i
Ryszarda Ossowskich,
*02.10.2018 - Starogard Gd. - Spotkanie z P.Ewą Ceroń-Szmaglińską Przewodniczącą Komisji
Międzyzakładowej Pracowników Oświaty NSZZ „Solidarność”,
*03.10.2018 - Kaliska - Odwiedziny żon kombatantów,
*04.10.2018 - Starogard Gd. - Zapisy notarialne zbycia działek gminnych oraz nabycia działki
drogowej od osoby prywatnej,
*05.10.2018 - Kaliska - Udział w Dniu Seniora,
*10.10.2018 - Starogard Gd. - Udział w konsultacjach w ramach modernizacji linii kolejowej
Tczew - Chojnice,
*11.10.2018 - Kaliska - Udział w konkursie „Top Kucharz”,
*12.10.2018 - Kaliska - Udział w uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
*15.10.2018 - Dąbrowa - Udział w jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego Bogumiły i
Bogdana Rosmawitty.
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,

