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GMINA KALISKA NAJLEPSZA W POWIECIE
Gmina Kaliska najlepiej zarządzana w
powiecie starogardzkim – za 2020 rok w
rankingu zamożności gmin w Polsce wśród gmin
wiejskich jesteśmy na 190 miejscu, a w naszym
powiecie na pierwszym miejscu.
Ranking został przygotowany przez gazetę
”WSPÓLNOTA”.
Jesteśmy oceniani i postrzegani jako gmina
atrakcyjna dla inwestycji, posiadamy sprecyzowane kierunki rozwoju i dobre warunki do osiedlania, i prowadzenia biznesu.

Te kierunki naszej polityki przekładają się na
ciągły wzrost dochodów własnych i spowodowały, że jesteśmy społeczeństwem z roku na rok
bardziej zamożnym.
Tak wysokie lokaty poparcie we wielu rankingach (poprzednio prezentowany ranking w 2019
roku łącznie z pozyskiwaniem środków unijnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca) to z
pewnością efekt konsekwentnie od lat prowadzonej polityki prorozwojowej, wspierania
przedsiębiorczości oraz roztropności w gmin-

RANKING SAMORZĄDÓW

BUDOWA OŚWIETLENIA
W BARTLU WIELKIM
W miesiącu wrześniu została podpisana umowa
na budowę oświetlenia ulicznego w Bartlu
Wielkim.
W postępowaniu przetargowym złożono siedem
ofert. Najkorzystniejszą złożył Zakład Usługowy ELEKTRUS Mariusz Musiał. Powstanie 15
kolejnych lamp za całkowitą kwotę 95.900,65 zł

nych wydatkach.
Tego sukcesu i wysokiej pozycji w rankingach
nie byłoby bez współpracy z mieszkańcami gminy Kaliska – kreatywnymi i ambitnymi ludźmi.
To oni byli i są motorem rozwoju i naszej przyszłości.
Wysoka ocena to wiele składowych liczb i działań pracowników urzędu gminy, w tym skuteczne sięganie po środki europejskie. W konsekwencji środki zewnętrzne dają nam możliwość
sięgania po ważne inwestycje, które wpływają
na stabilność gminy i jej bogactwo.
Najnowszy ranking „Wspólnota” akcentuje naszą pozycję w Polsce i daje nam pierwsze miejsce w powiecie starogardzkim wśród gmin wiejskich i miejskich. Na uwagę zasługuje fakt, że
miasto Starogard Gdański w tym rankingu wypada najgorzej z dochodem mniejszym o 795 zł
w przeliczeniu na każdego mieszkańca miasta.
Dzięki Państwa wsparciu dalej będziemy zwiększać atrakcyjność i zamożność naszej gminy.
Przed nami kolejne ważne inwestycje, takie jak
budowa mieszkań komunalnych, żłobka i
rozbudowa przedszkola w Kaliskach.
Sławomir Janicki Wójt Gminy Kaliska
oraz Zbigniew Szarafin
Przewodniczący Rady Gminy Kaliska
R a n k i n g
n a
s t r o n i e :
https://wspolnota.org.pl/.../Najbogatsze_samor
2 zady_2020.pdf

NOWY PLAC ZABAW
Z DOFINANSOWANIEM
Gmina Kaliska w ramach funduszy europejskich otrzymała dofinansowanie dla budowy nowego placu zabaw w centrum Kalisk. Na zadanie to otrzymaliśmy wsparcie 31.815,00 zł.
Środki finansowe pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Dziękujemy Zarządowi Województwa Pomorskiego – umowa na dofinansowanie została już
podpisana przez Wójta Gminy Kaliska Sławomira Janickiego i Skarbnika Katarzynę Liczywek. Realizacja zadania nastąpi w 2022 roku.
Plac zabaw będzie miał bezpieczną nawierzchnię i nowe elementy zabawowe.

PROGRAM PRIORYTETOWY „CZYSTE POWIETRZE”
Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny
Programu „CZYSTE POWIETRZE” działa w
Urzędzie Gminy Kaliska w dni robocze w godzinach pracy Urzędu (parter budynku pok. nr
2). Zapraszamy wszystkich mieszkańców zainteresowanych modernizacją źródła ciepła oraz
termomodernizacją swoich domów do kontaktu
telefonicznego pod numerem 585889201 wew.
538 lub na wizytę osobistą w celu uzyskania informacji i pomocy przy aplikowaniu o dofinansowanie.

Cel programu i podstawowe zasady realizacji.
Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie
emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę
źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez
beneficjentów uprawnionych do podstawowego
poziomu dofinansowania oraz beneficjentów
uprawnionych do podwyższonego poziomu
dofinansowania.
Okres kwalifikowalności kosztów
1.Rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest,
jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury
lub równoważnego dokumentu księgowego) i
może nastąpić:
a)dla dotacji: nie wcześniej niż sześć miesięcy
przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie,
b)dla dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu: nie wcześniej niż data złożenia wniosku o
dofinansowanie w banku, który przystąpił do
Programu.
Koszty poniesione wcześniej, a także przed datą
wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków o
dofinansowanie, jak i przed oddaniem budynku
do użytkowania uznawane są za niekwalifikowane.

2. Zakończenie przedsięwzięcia (data wystawienia ostatniej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego lub innego dokumentu
potwierdzającego wykonanie prac) oznacza
rzeczowe zakończenie wszystkich prac objętych umową o dofinansowanie, pozwalające na
prawidłową eksploatację zamontowanych urządzeń.
W ramach Programu finansowane są również
przedsięwzięcia zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji, pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte
wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji
oraz nie wcześniej niż przed datą wskazaną w
ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie w formie dotacji. W ramach Programu nie są
finansowane przedsięwzięcia zakończone przed
dniem złożenia wniosku o dofinansowanie w
formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego w banku, który przystąpił do
Programu.
3.Okres realizacji przedsięwzięcia wynosi:
a)dla dotacji: do 30 miesięcy od daty złożenia
wniosku o dofinansowanie,
b)dla dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu: do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o
dofinansowanie, lecz nie później, niż do
30.06.2029 r., z zastrzeżeniem pkt 11.10 Części
1) Programu oraz pkt 11.10 Części 2) Programu.

Kwalifikowalność VAT
Podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem
kwalifikowanym tylko wówczas, gdy jest on
faktycznie i ostatecznie ponoszony przez Beneficjenta, a Beneficjent nie ma prawnej możliwości odliczenia podatku naliczonego od podatku
należnego w jakiejkolwiek części, zgodnie z
przepisami ustawy o podatku od towarów i
usług.
Robert Stoliński
Inspektor ds. inwestycji
i utrzymania obiektów gminnych
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# SZCZEPIMY SIĘ - III DAWKA SZCZEPIONKI
Przypominająca, trzecia dawka szczepienia
przeciw COVID-19 zalecana jest seniorom,
medykom i osobom z niską odpornością.
Od 1 września
Trzecia dawka szczepionki, uzupełniająca,
zalecana jest osobom z niską odpornością.
E-skierowanie na trzecią dawkę szczepionki
przeciw COVID-19 dostały osoby:
ţ w trakcie leczenia przeciwnowotworowego,
ţ po przeszczepach narządów, przyjmujące leki immunosupresyjne lub terapie biologiczne,
ţ po przeszczepie komórek macierzystych w
ciągu ostatnich 2 lat,
ţ z umiarkowanymi lub ciężkimi zespołami
pierwotnych niedoborów odporności (np. zespół DiGeorge'a, zespół Wiskotta-Aldricha),
ţ z zaawansowanym lub nieleczonym zakażeniem wirusem HIV,
ţ leczone aktualnie dużymi dawkami kortykosteroidów lub innych leków, które mogą hamować odpowiedź immunologiczną,
ţ dializowane przewlekle z powodu niewydolności nerek.
Te osoby dorosłe otrzymają szczepionkę marki
Pfizer lub Moderna, a młodzież w wieku 12-17
lat szczepionkę Pfizer. Trzecia dawka może być
im podana już po 28 dniach od podania drugiej
dawki szczepienia.
Narodowy Program Szczepień
w województwie pomorskim
2.484.310 - Liczba szczepień ogółem
1.784 - Dzienna liczba szczepień
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1.284.423 - Mieszkańcy zaszczepieni przynajmniej jedną dawką,
54,7% populacji i
63,2% populacji uprawnionej 12+
1.246.470 - Mieszkańcy w pełni zaszczepieni
53,1% populacji
i 61,3% populacji uprawnionej 12+
47% średnia osób zaszczepionych w podziale na
gminy w pełni (najwyższy 63,5% Gdańsk,
najniższy 32,1% Sierakowice).
Narodowy Program Szczepień w powiecie
starogardzkim
Ranking miast i gminy powiatu starogardzkiego
zaszczepionych na dzień 08.10.2021r. wynosi:
Osiek 52,7%, Skórcz(m) 51,4%, Starogard
Gdański(m) 51,3%, Czarna Woda 50,8%, Smętowo Graniczne 50%, Skarszewy 45,2%, Starogard Gdański(w) 43,9%, Bobowo 43,8%, Kaliska 43,6%, Lubichowo 43,5 %, Osieczna 43,5%
Skórcz(w) 42%, Zblewo 38,4%.
Dane szczepień można śledzić na bieżąco na
stronie: https://www.gov.pl/web/szczepieniagmin#/ranking.
Szczepienia w gminie Kaliska (gmina wiejska)
Liczba zaszczepionych min. 1 dawką - 2.371
Liczba mieszkańców w pełni zaszczepionych
2.256
Liczba mieszkańców - 5.436
Procent zaszczepionych min. 1 dawką - 43,6%
Procent mieszkańców w pełni zaszczepionych
41,5% .
Nowe przypadki zakażeń Źródło:
https://public.tableau.com

FESTYNY CHARYTATYWNE
Jak wspominaliśmy w poprzednim wydaniu
Kaliskiego Gońca w dniu 28.08.2021r. odbył się
Piknik Charytatywny dla Joanny Durawy. Organizatorami byli Joanna Koprowska, Marcin
Treydowski i Michał Fiałek. Jednocześnie przepraszamy za pomyłkę w imieniu.
Zapraszamy do krótkiej fotorelacji wykonanej
przez Krzysztofa Banul - Fotografia.

W niedzielę 26.09.2021r. serca Kociewiaków
były z nami! Dzięki wam zebraliśmy kwotę
17.143,87zł (Bobowo 3.913,00zł, Kaliska
1.768,31zł, Starogard Gdański 11.462,56zł),
która pozwoli zabezpieczyć działanie grup
wsparcia przez pół roku lub zakupić 10 specjalistycznych łóżek do wypożyczalni sprzętu
(przed nami ciężka decyzja).
Dziękujemy każdemu kto chociaż w niewielkim geście przyczynił się do tego, aby ten dzień
był tak wspaniały.
Przede wszystkim wielkie brawa dla was, tych
wszystkich, którzy tego dnia byliście z nami na
miejscu i w sercach, tych wszystkich którzy
wrzuci choć złotówkę do jednej z puszek….
Bądźcie z nami każdego dnia, abyśmy mogli
przynosić nadzieję na lepsze dzisiaj i dobre
jutro.
Kociewiacy dla Hospicjum

Strzelanie z łuku
z właścicielami
Dzikiego Brzegu

Malowanie
buziek oraz
przejażdżki
konne
Rzeźbiarstwo
Leszka
Baczkowskiego

Smaczne jedzonko
z KGW

Pokazy strażackie
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ZAWODY WĘDKARSKIE
Z inicjatywy kolegi Marcina Koprowskiego, w
dniu 18.09.2021 r. na jeziorze Kazub Zarząd Koła 56 PZW zorganizował zawody spławikowe
dla młodzieży szkoły podstawowej w Kaliskach,
w ramach mile spędzonego czasu na łonie natury.
Należy przy tej okazji podziękować skarbnikowi Koła koledze Adamowi Prabuckiemu za
kompleksową organizację przedsięwzięcia oraz
Panu Andrzejowi Tworkowi za umożliwienie
dojazdu.
Sponsorami zawodów było Koło 56 PZW w
Kaliskach, sklep Pani Barłóg, Państwa Gumińskich, Państwa Pikuła i Państwa Marulskich
oraz Lewiatan, dzięki którym każdy z uczestników otrzymał upominek.
Serdecznie dziękuję w imieniu swoim i
uczestników.
Prezes Koła 56 PZW
Leszek Gebauer

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU

Niestety pogoda w tym czasie nie chciała z nami współpracować i nieco musieliśmy zweryfikować nasze plany i działania. Wcześniej przygotowane zostały zdrowe przekąski na słodko i
na słono, które w dniu imprezy znalazły się na
stole stanowiącym strefę zdrowego jedzenia.
Uczestnicy imprezy przez kilka godzin podzieleni na drużyny z wielkim zaangażowaniem brali udział w grach stolikowych, grach i zabawach
sportowych, a także uczestniczyli w pokazach
tanecznych. Na koniec, po pysznym poczęstunku w postaci kiełbasek z grilla wszyscy otrzymali puchary, dyplomy i nagrody za zaangażowanie
i udział w imprezie, a także wszystkich działaniach realizowanych w ramach tego projektu Salsation, Zumbie, Zdrowym kręgosłupie, nordic walking oraz jeździe konnej.
To były bardzo dobre zajęcia, mobilizujące do
aktywności sportowej i zdrowego stylu życia na
codzień. Będziemy to kontynuować!

W dniu 16 września zorganizowaliśmy ostatnie
działanie w ramach zadania publicznego współfinansowanego ze środków Gminy Kaliska „Jeśli wierzysz - zrób to - cykl zajęć sportowych”,
czyli Marsz na orientację.

Materiały
Stowarzyszenie
Inicjatyw
Lokalnych

6

TOP KUCHARZ - VI EDYCJA
W czwartek, 30 września po roku przerwy spowodowanej pandemią w GOK w Kaliskach odbyła się VI już edycja kulinarnego konkursu
TOP KUCHARZ. Jak co roku Stowarzyszenie
Inicjatyw Lokalnych w Gminie Kaliska organizowało go w partnerstwie z ŚDS w Kaliskach,
pozyskując na ten cel dofinansowanie z Powiatu
Starogardzkiego.
K w o t a
dofinansowania
projektu wyniosła
2000 zł i została
przeznaczona na
zakup nagród dla
u c z e s t n i k ó w,
zakup naczyń do
przeprowadzenia
konkurencji, zakup artykułów spożywczych do
konkurencji oraz do przygotowania poczęstunku. 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 11 trzyosobowych drużyn: ŚDS Kaliska filia w Cieciorce Pozytywni Kucharze, Dom Pomocy Społecznej
w Szpęgawsku – Kasztanki, ŚDS typu A i C w
Starogardzie Gd.– Młode Grzybki, WTZ w
Skarszewach - Szparagi, ŚDS w Skarszewach Skarszewiano Siciliano, ŚDS Gminy Zblewo Uśmiechnięte Głodomory, ŚDS w Starogardzie
Gd. przy Pelplińskiej - Kociewianki, WTZ Lalkowy – Babeczki z Lalków, ŚDS Konarzyny –
Kuchciki, ŚDS Kaliska – Radosne kuchciki,
drużyna z ZSP w Kaliskach - Geslerowie…
Pierwszym zadaniem uczestników była
prezentacja przygotowanych wcześniej potraw.
W tym roku była to „Sałatka z makaronem”.
Podczas gdy jury w składzie: Członek Zarządu
Powiatu Starogardzkiego Pani Wioleta Strzemkowska-Konkolewska, przedstawiciel Powiatu
Starogardzkiego Pan Wiesław Warchoł, Sekretarz Gminy Pani Bożena Jeleniewska, Dyrektor
GOK w Kaliskach Pani Mirosława Borucka,
Kierownik GOPS w Kaliskach Pani Monika
Szmaglińska oraz Prezes SRWDN „Dziecko
Miłości” Pani Anna Ałanowska oceniało te dania, drużyny przystąpiły do kolejnej konkurencji.

Zadaniem do końca owianym tajemnicą było w
tym roku przygotowanie tortilii. Następnie nasi
kucharze przyodziani w piękne stroje przystąpili do zadania zręcznościowego. Tym razem było
to transportowanie czekoladowych kulek za
pomocą słomki z jednej miseczki do drugiej.
Każda drużyna miała no to zadanie 3 minuty, a
rekordziści przenieśli ich ponad 100! Kolejne
zadanie to „Pizza na wynos” i ostatnia konkurencja to już tradycyjnie quiz.

Na zakończenie
podsumowano
konkurs, wręczono nagrody i
s t a t u e t k ę TO P
KUCHARZA dla
zwycięskiej drużyny, którą w tym roku okazała
się drużyna SZPARAGI z WTZ Skarszewy. W
podziękowaniu za przygotowanie drużyn opiekunowie, a jurorzy za ocenę zadań otrzymali
pamiątkowe kubki z logo imprezy wykonane w
ŚDS.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy udziału w
zabawie, jurorom za ocenę, wszystkim za ogrom
miłych słów i za to, że z nami byliście. Widzimy
się za rok!
"TOP KUCHARZ" - wydarzenie organizowane
przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w
Gminie Kaliska z dofinansowaniem.
Materiały ŚDS Kaliska
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ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO W ZSP KALISKA
01.09.2021 r. uczniowie klas pierwszych zebrali się z rodzicami w hali sportowej aby powitać
Nowy Rok Szkolny 2021/2022. Z powodu pandemii uczniowie klas II – VIII witali się w salach
lekcyjnych z wychowawcą, gdzie mogli obejrzeć filmik z okazji rozpoczęcia roku szkolnego
przygotowany przez Samorząd Uczniowski.

zapisała się na kartach naszej historii. Część
artystyczną apelu przygotowali starsi uczniowie. Lena Szmaglińska z klasy IV a, Zofia Krużycka oraz Julita&nbspSakowska z klasy V a
ubrane w stroje kociewskie zaprezentowały
wierszyk w gwarze kociewskiej „Powitanie”.
Maksymilian Skrzypczak z klasy V a i Maja
Ostrowska z klasy VII b zaśpiewali piosenki pt.
,,Nasza szkoła” oraz „Odlotowa szkoła”, aby
zaprezentować jak w szkole może być wesoło i
ciekawie.

W uroczystości na hali uczestniczyli zaproszeni
goście: Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki,
Przewodniczący Rady Gminy Kaliska Zbigniew
Szarafin, Starosta Starogardzki 2007-2018,
Radny Powiatu Starogardzkiego, były dyrektor
szkoły Leszek Burczyk, ksiądz proboszcz Józef
Słupski, Przewodnicząca Rady Rodziców Ewa
Czeplina, dyrektor szkoły Bogumiła Wałaszewska, wicedyrektor Wioleta Słomińska oraz
wychowawczynie klas I: Wiesława Dolna oraz
Aleksandra Lech.

Podczas akademii Pani Dyrektor przedstawiła
plany dotyczące rozpoczynającego się roku
szkolnego 2021/2022, a także oficjalnie rozpoczęła rok szkolny pierwszym dzwonkiem. Głos
zabrały wychowawczynie klas pierwszych czytając specjalny list do swoich uczniów i ich rodziców. Minutą ciszy uczciliśmy 82 rocznicę
wybuchu II wojny światowej, która tragicznie
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Pierwszoklasistom i pozostałym uczniom
życzymy dobrych ocen, dużo zapału do nauki i
wiele radosnych chwil! Nauczycielom dużo
wyrozumiałości i cierpliwości w pracy.
Dziękujemy uczniom i nauczycielom zaangażowanym w tworzenie uroczystości i filmiku z
okazji rozpoczęcia Nowego Roku Szkolnego.
Opiekunki Samorządu Uczniowskiego
Małgorzata Stypa-Zygmunt
i Natalia Trzebiatowska

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO W SZKOLE W PIECACH
Po wakacyjnej przerwie społeczność Szkoły
Filialnej w Piecach stanęła u progu nowego roku
szkolnego 2021/2022. Uroczystość inauguracyjna powiązana była z przekazaniem do użytku
wyremontowanej sali gimnastycznej. W obchodach tego ważnego dla szkoły dnia uczestniczyli: Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w
Kaliskach Pani Bogumiła Wałaszewska, Wicedyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach Pani Katarzyna Pettka, nauczyciele, rodzice uczniów klasy pierwszej oraz uczniowie
klas pierwszej drugiej i trzeciej. Uroczystość
uświetnili zaproszeni goście: Wójt Gminy Kaliska Pan Sławomir Janicki, Przewodniczący Rady Gminy Kaliska Pan Zbigniew Szarafin, Radni Gminy Kaliska - Pan Marek Romanów oraz
Pan Jacek Rola, Proboszcz Parafii Piece Ksiądz
Bogdan Kozłowski, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Ewa Czeplina.

Podczas uroczystości oficjalnie powitaliśmy w
naszych progach uczniów klasy pierwszej, którzy zostali zaproszeni do wystąpienia na dzisiejszej „estradzie”. Pierwszaki wykazały się wielką odwagą i dzielnie zaprezentowały się przed
wszystkimi zebranymi. Za odwagę dzieci otrzymały pierwsze szkolne medale oraz zakładki do
książek od nowej wychowawczyni Pani Moniki
Jankowskiej. Starsi uczniowie z klasy drugiej
powitali młodszych kolegów piosenką
„Pierwszaczek”.

Ostatnim punktem uroczystości było przekazanie do użytku wyremontowanej sali gimnastycznej. W związku z tym faktem oficjalni goście
wraz z dyrekcją dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi otwierającej wstęp na salę. Ksiądz
Bogdan Kozłowski dokonał poświęcenia wyremontowanego obiektu. Padły pierwsze strzały
do bramki, które potwierdziły, że na nowej podłodze będzie się świetnie ćwiczyło i rozgrywało różnego typu pojedynki sportowe.
Uczniowie klasy drugiej ze smutkiem pożegnali
wakacje, ale z wielką radością powitali nowy
rok szkolny wygłaszając na ten temat krótkie
wierszyki.

Przed nauczycielami, uczniami i rodzicami
dziesięć miesięcy ciężkiej pracy. Życzymy
wszystkim, aby przebiegała ona w atmosferze
wzajemnej i życzliwej współpracy oraz
przynosiła oczekiwane efekty.
Ewa Węsierska
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AKCJA „SPRZĄTANIE ŚWIATA”
Za nami kolejna 28. edycja akcji „Sprzątanie
Świata”, która w tym roku odbywała się pod
hasłem „Myślę, więc nie śmiecę”. Tegoroczne
przedsięwzięcie w naszej szkole to również
jeden z elementów projektu „Eko-innowacyjna
szkoła”, realizowanego w ramach ścieżki tematycznej „Dbaj o środowisko z Polpharmą”.
Dnia 17 września 2021 roku uczniowie wraz z
nauczycielami sprzątali wybrane tereny: boiska
szkolne oraz najbliższe okolice szkoły.

Uczestnicy zostali wyposażeni w niezbędne
materiały do przeprowadzenia akcji, tj. worki
oraz rękawice i z zaangażowaniem włączyli się
w to wydarzenie. Dodatkowo w ramach podjętych działań poza sprzątaniem wskazanych terenów, nauczyciele świetlicy przeprowadzili pogadanki z „Wesołymi Świetliczakami” z zakresu
edukacji odpadowej. Przypomnieli dzieciom, na
czym polega segregacja odpadów oraz wskazali
możliwości wykorzystania surowców wtórnych. Powstały również prace plastyczne i plakat promujący tę inicjatywę.
„Sprzątanie Świata” to niewątpliwie wspólna
lekcja, której celem jest budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na
rzecz ochrony środowiska, poczynając od
kształtowania świadomości proekologicznej
wśród najmłodszych.
Paulina Kruszyńska
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I MIEJSCE W POWIATOWYM
SEJMIKU EKOLOGICZNYM
,,Jestem zdrowy i aktywny” – tak brzmiał temat
tegorocznego Powiatowego Sejmiku Ekologicznego w Bolesławowie, w którym reprezentanci naszej szkoły wywalczyli I miejsce.

W dniu 22.09.2021r. uczniowie klasy VIIIc –
Filip Lempkowski, Bartosz Pasterski i Bartosz
Słomiński wzięli udział w kolejnej edycji Sejmiku Ekologicznego. W tym roku swoją prezentację rozpoczęliśmy od recytacji wiersza J. Kochanowskiego – ,,Na zdrowie’’. Następnie uczniowie opowiedzieli wszystkim uczestnikom o
swojej działalności w Klubie Sportowym Starogard Gdański oraz jak wyglądają ich rutynowe
przygotowania do treningu i meczu. Wyjaśnili
słuchaczom m.in. jak uniknąć kontuzji oraz jak
powinien odżywiać się piłkarz. Nasi chłopcy
przygotowali również występ ,,Rap na zdrowie’’
i opowiedzieli zabawne kawały związane z tematem sejmiku. Zaprezentowali też tablice i makiety poglądowe na temat zdrowego odżywiania. Pod okiem opiekuna stworzyli dwa stoiska:
owocowo-warzywne, na którym znalazły się
również wypieki ufundowane przez piekarnię
‘’Kropek’’ ze Zblewa oraz stoisko zielarskie, na
którym znajdowały się zdrowe herbaty ziołowe
stosowane przy wielu dolegliwościach.
Przedstawiliśmy szereg przypraw, które królują
każdego dnia w naszej kuchni i wspierają układ
odpornościowy. Na koniec omówiliśmy unijny
program ,,Owoce i warzywa w szkole”, a także
profilaktyczny program ,,Trzymaj formę”, realizowany od ponad 8 lat w naszej szkole we
współpracy z Powiatową Stacją SanitarnoEpidemiologiczną w Starogardzie Gdańskim.
Po tak wyczerpującym występie jury doceniło
nasz wkład i zaangażowanie. Reprezentantom
gratuluję zdobycia podium i życzę dalszych sukcesów edukacyjnych.
Katarzyna Krause

„CZYTAMY Z SERCEM”
W ramach obchodów Ogólnopolskiego Dnia
Głośnego Czytania i Światowego Dnia Serca nasza szkoła przyłączyła się do Ogólnopolskiej
Akcji Czytelniczej „Czytamy z sercem”.
Celem tej akcji jest: promocja wśród uczniów
literatury i czytelnictwa, poszerzanie ich wiedzy
na temat serca, rozwijanie wrażliwości na cierpienie i potrzeby osób chorych oraz propagowanie zdrowego stylu życia.

W związku z tym część pierwszej lekcji poświęciliśmy na głośne czytanie wybranych fragmentów literatury pięknej i popularnonaukowej.
Czytali zarówno nauczyciele, jak i uczniowie we
wszystkich klasach młodszych i starszych.
Wśród wybranych książek znalazły się następujące tytuły :„Ktoś” Aleksandry Chmielewskiej, „Pracownia Aurory” Roksany Jędrzejewskiej-Wróbel, „Dwa serca anioła” Wojciecha
Widłaka, „ Bracia Lwie Serce” Astrid Lindgren,
„Atramentowe serce” Cornelii Funke, „Serce
Neftydy” Marcina Szczygielskiego, „Moje serce należy do Ciebie” Alessio Puleo, „Ciało człowieka”, „Nauka o człowieku”, „Biologia. Nowe
spojrzenie na człowieka”.
Lektura niektórych tytułów dostarczyła wielu
wzruszeń. Książki okazały się tak interesujące,
że natychmiast po zakończeniu akcji znalazły
swoich czytelników.
Dziękujemy wszystkim za udział w tym
czytelniczym przedsięwzięciu.

Materiały ZSP Kaliska

II MIEJSCE W „TOP KUCHARZ”
W tym roku szkolnym ponownie otrzymaliśmy
zaproszenie na konkurs kulinarny organizowany
przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w
Gminie Kaliska w partnerstwie ze
Środowiskowym Domem Samopomocy w
Kaliskach.
Cele konkursu:
– Prezentacja talentów kulinarnych uczestników
ośrodków wsparcia,
– Pogłębienie wiedzy na tematy związane z
kulinariami,
– Integracja i aktywizacja osób niepełnosprawnych,
– Dobra
zabawa
poprzez
gotowanie.

Udział w konkursie wzięło trzech kulinarnie
uzdolnionych uczniów klasy 7a:
Karolina Troka, Sabina Ługowska oraz Szymon
Kowalczyk, którzy zmierzyli się z dziesięcioma
drużynami w pięciu kategoriach:
vprezentacja gotowej potrawy – sałatka z
makaronem,
vprzygotowanie potrawy z podanych przez
organizatora składników,
vkonkurencja ruchowa,
v„Pizza na wynos” – stworzenie własnej pizzy
oraz stworzenie jej reklamy,
vkrótki quiz kulinarny.
Uczniowie naszej szkoły zdobyli 142 pkt, co
przełożyło się na II miejsce w konkursie.
Dziękuję uczniom za zaangażowanie i reprezentowanie naszej placówki w regionie, a także
ich rodzicom, którzy pomogli w przygotowaniach do konkursu.
Życzę powodzenia i sukcesów w kolejnych
konkursach! Opiekun: Beata Lewandowska
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DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH
26.09.2021 r. obchodziliśmy Europejski Dzień
Języków Obcych. Z tej okazji w naszej szkole
przygotowaliśmy wystawę poświęconą 3 państwom: Wielkiej Brytanii, Stanom Zjednoczonym i Niemcom. Uczniowie aktywnie brali
udział w zajęciach organizowanych przez nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego.

Na uczniów czekały zadania do wykonania:
m.in. dopasowywanie nazw państw do odpowiednich flag, czytanie i tłumaczenie ciekawostek, uzupełnianie krzyżówek, rysowanie flag.
Uczniowie mieli również okazję obejrzeć przygotowany specjalnie dla nich filmik z native
speaker’em : 11 letnią dziewczynką Polą, która
mieszka w Anglii. Pola zachęciła naszych uczniów do nauki języków obcych oraz do nagrania
filmiku dla niej.
W środę 29.09.2021 odbył się Quiz Wiedzy o
Krajach : Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i
Niemcy. Uczniowie dzielnie walczyli o zdobycie jak najwyższych wyników.
Oto wyniki Quizu:
I miejsce - Szymon Kowalczyk, kl. 7a
II miejsce - Jan Rola, kl. 5 b
III miejsce - Piotr Malecki, kl. 6a
wyróżnienie - Igor Szmagliński, kl. 7b
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i zapraszamy na wspaniałą językową zabawę już za rok!
Materiały ZSP Kaliska
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„Z PODWÓRKA NA BIEŻNIĘ”
29.09.2021 r. w Starogardzie Gdańskim odbyła
się ogólnopolska akcja „Z podwórka na bieżnię”. Wyróżnikiem imprezy było połączenie
rywalizacji sportowej na otwartych bieżniach
lekkoatletycznych z występami artystycznymi i
zabawą. Zawody składały się z następujących
konkurencji: 600 m – bieg integracyjny, 30 m –
bieg krótki, 200 m – bieg średni, 30 m – bieg
przez małe płotki, 4 x 200 m – sztafeta, która
składała się z 4 zawodników z klas IV, V i VI.
Naszą szkołę reprezentowało 29 uczniów.
Oto wyniki:
✔ Dziewczęta w sztafecie 4 x 200 m zajęły
I miejsce spośród 6 reprezentacji szkół powiatu
starogardzkiego. Skład zwycięskiego zespołu:
a) z klas IV: Lena Kamińska, Amelia Czerwionka, Kornelia Brzezińska i Martyna Brzezińska,
b) z klas V: Joanna Dembicka, Zofia Krużycka,
Dorota Pardua, Kinga Brzezińska,
c) z klas VI: Maria Gornowicz, Aleksandra
Węsierska oraz Oliwia Janikowska i Nikola
Janikowska.

✔ W konkurencji 200 m – w biegu indywidualnym: Maria Gornowicz zajęła I miejsce.
Każdy uczestnik otrzymał koszulkę z logo akcji
oraz medal i dyplom.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów sportowych! Jak również dziękujemy
wszystkim dzieciom za udział w tej akcji.
Nauczyciele wychowania fizycznego

„SPRZĄTANIE ŚWIATA”
W SZKOLE W PIECACH
W piątek 17.09.2021r. cała społeczność szkolna i przedszkolna z udziałem uczniów OREW- u
wzięła udział w kolejnej edycji ogólnopolskiej
akcji SPRZĄTANIE ŚWIATA – POLSKA.
Tegoroczna akcja odbyła się pod hasłem
„MYŚLĘ, WIĘC NIE ŚMIECĘ” i miała na celu
promowanie „nieśmiecenia” oraz zmian w naszych codziennych nawykach dotyczących
świadomości ekologicznej. Przed przystąpieniem do sprzątania uczniowie wzięli udział w
konkursie polegającym na udzieleniu prawidłowej odpowiedzi na pytanie: Czym jest segregacja? Nagrodę za prawidłową odpowiedź otrzymał Kacper Domagalski z klasy pierwszej.
W ramach działań
edukacyjno –
ekologicznych
uczniowie pod
opieką nauczycieli
wykonali domowym sposobem
płyn do czyszczenia szyb, którym wyczyścili kilka okien na terenie szkoły. Po efektywnym czyszczeniu okien
wszyscy przystąpili do działań związanych ze
sprzątaniem ulic i obiektów na terenie Pieców.
Po zakończeniu sprzątania przydzielonych terenów poszczególne klasy i grupy wypełniły raport ze sprzątania, z którego wynika, że w całej
akcji wzięło udział 60 osób i zebrano łącznie 7
worków śmieci. Tradycyjnie już odbył się „Kiermasz rzeczy niepotrzebnych” oraz zajadaliśmy
się pysznymi ziemniakami upieczonymi w
ognisku.
W akcji
Sprzątanie
Świata 2021
wzięli udział
uczniowie
klas 1 – 3,
uczniowie
Ośrodka
Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego, dzieci z oddziałów przedszkolnych.
Wszystkim uczestnikom tegorocznej imprezy
dziękujemy za zaangażowanie i zapraszamy do
udziału w przyszłorocznej edycji, a mieszkańców Pieców zachęcamy do „nieśmiecenia”.
Ewa Węsierska

AMS - AKADEMIA MŁODEGO
SPORTOWCA - ZAPRASZA
NA ZAJĘCIA W KALISKACH
Witajcie w Gminie Kaliska! W każdą środę będziemy u Was wzmacniać sportowo dzieciaczki.
Pięknie dziękujemy za miłe przyjęcie i obecność. Podziękowania dla Dyrekcji Publicznej
Szkoły Podstawowej w Kaliskach oraz Rodzicom za zaangażowanie.
Zobaczcie kolejną niesamowitą galerię zdjęć od
„Przez obiektyw- Karolina Kodrycka”.
Zaproście też znajomych - nabór w toku:
www.ams-sport.pl/zapisz-sie

Materiały - FB - Akademia Małego Sportowca
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WARSZTATY, ZAJĘCIA I SPOTKANIA W GOK W KALISKACH
"Moralność Pani Dulskiej" podczas dziesiątej
odsłony Narodowego Czytania pod patronatem
honorowym pary prezydenckiej. Odczytaliśmy
fragmenty lektury z podziałem na role:
Aniela Dulska - Ewa Czeplina, Zbyszko Dulski Dominika Fijał, Hesia Dulska - Malwina Sikora,
Mela Dulska - Monika Maria Wałaszewska,
Mania Juliasiewiczowa - Anna Alanowska,
Hanka - Kasia Szulist.
Po odczytaniu uczestnicy otrzymali podziękowania i kwiaty, które wręczył obecny na sali Pan
Zbigniew Toporowski. Bardzo dziękujemy
wszystkim, którzy włączyli się do tego wydarzenia.

Rozstrzygnięto konkurs plastyczny pt. "Kapelusz Pani Dulskiej". Wyróżnione zostały prace
uczestników: Aleksandra Dąbrowska, Agnieszka Prabucka, Przemysław Schutzmann, Wiesław Jasiński, Przemysław Górnowicz, Anna
Groth, Dawid Murach, Krzysztof Szczepański,
Piotr Kądziela, Jerzy Kościelniak, Rozalia Kozłowska, Roman Paszek, Patrycja Moczyńska.
Wszystkie kapelusze były przepiękne.
Dziękujemy uczestnikom za udział w konkursie.

W dniu 16.09.2021 r. w GOK Kaliska odbyło
się spotkanie autorskie z Jakub Małecki - laureat
licznych nagród i wyróżnień literackich, autorem książek takich jak: Dygot, Rdza, Ślady czy
Saturnin, oraz najnowszej wydanej 15 września,
Święto ognia. Spotkanie przebiegło w bardzo
miłej atmosferze, a pan Jakub opowiadał o najnowszej książce jako kameralnej opowieści o
przekraczaniu granic i cenie, jaką trzeba za to zapłacić. Prawa do ekranizacji "Święta ognia" jeszcze przed publikacją książki zakupiła wytwór14 nia Opus Film-czekamy z niecierpliwością.

Uczestnicy spotkania mogli na miejscu zakupić
książki oraz otrzymać autograf Autora.
Rozmowę z Jakubem Małeckim poprowadziła
Dominika Fijał, autorka bloga książkowego
dofi.com.pl
Spotkanie zostało finansowane ze środków Instytutu Książki w ramach programu Dyskusyjne
Kluby Książki.

20 września obchodzimy Ogólnopolski Dzień
Przedszkolaka. Dlatego wybraliśmy się do grupy "Motylki", aby uatrakcyjnić im ten dzień i
przeczytać bajkę Kamishibai. "O wilku i siedmiu koźlątkach".
Zachęcaliśmy również do wzięcia udziału w
projekcie Mała Książka Wielki Człowiek, który
skierowany jest właśnie do najmłodszych czytelników (roczniki 2015-2018).

Materiały
GOK
Kaliska

WARSZTATY, ZAJĘCIA I SPOTKANIA W GOK W KALISKACH
20 września w świetlicy wiejskiej w Studzienicach odbyły się Warsztaty Kuchni Kociewskiej. Panie podczas spotkania przygotowały
kotlety schabowe, zupę ze świeżej kapusty oraz
na słodko kaszę mannę z jagodami. Warsztaty
minęły w miłej atmosferze, wszystkim bardzo
smakowały potrawy regionalne.

Prace pn. Kobieta i „Chłop” wykonali Michał
Ostoja-Lniski i Marek Zagórski, projekt Michał
Ostoja-Lniski. A dużego Koguta – zabawkę ludową wykonał Leszek Baczkowski, nasz gminny rzeźbiarz. Prace będzie można podziwiać na
Wernisażu Sami Swoi i goście dnia 23.10.2021r.

W dniach od 20.09. do 24.09. odbyły się warsztaty rzeźbiarskie na palcu przy GOK. W warsztatach udział wzięli: Leszek Baczkowski,
Michał Ostoja-Lniski i Marek Zagórski. Trzech
rzeźbiarzy wykonało podczas tygodnia rzeźby
trzy prace z drzewa lipowego.

Materiały - GOK Kaliska
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JUBILEUSZE
60 Rocznica Ślubu
Emilia Józef Muchlińscy

60 Rocznica Ślubu
Gertruda Walter Ossowscy

Z KALENDARZA WÓJTA...
*03.09.2021 - Starogard Gd. - Zapisy notarialne zamiany nabycia działek z PUK Kaliska Spółka
z o.o. i firmy „OLA” Kaliska w związku z przygotowaniem inwestycji budowy drogi ulicy
Przemysłowej w Kaliskach.
*08.09.2021 - Starogard Gd. - Spotkanie z projektantem MPZP do plaży w Trzechowie Panią
Marią Kiełb - Stańczuk w sprawie omówienia zmian do koncepcji zagospodarowania plaży.
*10.09.2021 - Wygoninki - Spotkanie z przedstawicielem miasta Lubeki z Niemiec w ramach
pikniku na terenie gminy Kaliska zorganizowanego przez prof. dr hab. Janusza Jaśkiewicza
Kierownika Katedry Chirurgii Onkologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz
małżonkę prof. dr hab. Marzenę Wełnicką-Jaśkiewicz.
*11.09.2021 - Wygoninki - Udział w pikniku zorganizowanym dla uczestników ŚDS Kaliska.
*12.09.2021 - Piece - Udział w jubileuszu 60-lecia pożycia małżeńskiego Państwa Emili i
Józefa Muchlińskich.
*23-24.09.2021 - Jurata - Udział w konferencji „Prespektywy rozwoju Pomorza w latach 2021 2027 z uwzględnieniem obszarów wiejskich” zorganizowanej przez Związek Gmin Pomorskich.
*27.09.2021 - Kaliska - Udział w Radzie Gospodarczej przy Wójcie Gminy 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,

