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Z okazji nadchodzących
Świąt Wielkanocnych
pragniemy złożyć Państwu
najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, pogody ducha
i miłych chwil spędzonych
w gronie najbliższych.
Życzymy,
aby Święta Wielkanocne
przyniosły radość oraz
wzajemną życzliwość.
By stały się źródłem
wzmacniania ducha.
Niech Zmartwychwstanie,
które niesie odrodzenie,
napełni Was pokojem i wiarą,
niech da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością
patrzeć w przyszłość.
Życzymy chwili wytchnienia,
okazji do refleksji i zadumy
związanej z tym niezwykłym czasem.
życzą
Sławomir Janicki
Wójt Gminy Kaliska
oraz Zbigniew Szarafin
Przewodniczący Rady Gminy Kaliska

KLUB SENIORA
I KLUB STRAŻAKA W PIECEACH

DZIEŃ SOŁTYSA

W Piecach trwają prace remontowe dla zadania
„Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej przy OSP w
Piecach na potrzeby Klubu Seniora i Klubu
Strażaka” .
Remont realizuje wyłoniona w przetargu firma
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ZOJAX s.c.
Jan i Zofia Wildman ze Zblewa.

Sprawowanie tej funkcji jest zaszczytem, ale i
ogromnym zobowiązaniem wobec wyborców,
Waszych najbliższych sąsiadów.
Praca i społecznikowskie zacięcie pozwalają
Wam zjednoczyć ludzi wokół najważniejszych
spraw dotyczących Waszej małej Ojczyzny.
Dziś nie pozostajecie również obojętni wobec
będących w potrzebie naszych sąsiadów Ukraińców. Organizujecie pomoc uchodźcom. Taka
postawa to najlepszy dowód poczucia odpowiedzialności, ludzkiej solidarności, człowieczeństwa.
Dziękujemy za wszelkie inicjatywy i konkretne
działania podejmowane na rzecz mieszkańcy i
osób potrzebujących pomocy.
Sprawując funkcję publiczne nieraz mogliśmy
liczyć na Państwa wsparcie. Bardzo cenimy i
szanujemy pracę, którą wykonujecie.
Są Państwo rzeczywistymi liderami w swoim
środowisku. Nie bez powodu instytucja sołtysa
cieszy się od lat uznaniem mieszkańców naszej
gminy.
Z okazji Waszego święta życzymy spełnienia
marzeń i pomyślności w rozwoju Waszych
sołectw i w życiu osobistym.
Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki
Przewodniczący Rady Gminy Kaliska
Zbigniew Szarafin
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WIZYTA W URZĘDZIE GMINY WSPÓŁPRACA GMINY KALISKA
BISKUPA DIECEZJALNEGO
Z UCZELNIAMI WYŻSZYMI
W czwartek 24 marca 2022 r. Urząd Gminy w
Kaliskach odwiedził Biskup Diecezji Pelplińskiej ks. dr Ryszard Kasyna. Biskupowi towarzyszył Ksiądz Józef Słupski Proboszcz Parafii
Matki Bożej Nieustającej Pomocy Kaliskach.
Podczas wizyty Wójt Gminy pokrótce zrelacjonował bieżące działania samorządu, prowadzone inwestycje i inne zadania realizowane dla
mieszkańców. Ksiądz Biskup docenił pracę
samorządu i jego starania podejmowane na
rzecz mieszkańców, a także wyraził swoje zadowolenie z dotychczasowej współpracy Gminy z
Parafią - z Księdzem Proboszczem Józefem
Słupskim na czele.

W gminie Kaliska odbyło się spotkanie dotyczące nauki i szkolnictwa wyższego oraz poprawy
bezpieczeństwa mieszkańców gminy.
Gospodarzem spotkania był Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki, na którego zaproszenie
przybył Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i
Zarządzania dr hab. Janusz Gierszewski, prof.
Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz Prorektor
ds. Promocji, Współpracy z Otoczeniem i
Zagranicą Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku mgr Krystian Tafliński,
MBA.
Na spotkaniu ustalono między innymi obszary i
plany przyszłej współpracy, które będą miały
wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców i rozwój lokalny.

WAŻNA INFORMACJA
DLA ROLNIKÓW
Osoby zainteresowane, wnioskami o przyznanie
płatności obszarowych 2022 oraz z innymi
problemami związanymi z rolnictwem 29 marca
(wtorek) oraz w każdy kolejny wtorek od godziny 9.30 do godziny 13.00; będą mogły skorzystać z pomocy w Urzędzie Gminy w Kaliskach,
w pokoju (sala narad). Przyjmować będzie
doradca z Pomorskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego Artur Domert.
Kontakt pod numerem tel. 797-010-630
e-mail: a.domert@podr.pl
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UCZCILI DRUHÓW

WIZYTA UCZNIÓW W OSP KALISKA

Druhowie OSP Kaliska i OSP Piece uczcili
minutą ciszy poległych strażaków z Ukrainy.

W dniu 22 marca 2022 gościliśmy uczniów
dwóch klas Zespołu Szkół Publicznych w
Kaliskach. Dzieci w tym czasie zapoznały się z
obiektem oraz sprzętem jakim dysponuje
jednostka OSP Kaliska. Strażacy opowiedzieli o
specyfice swojej społecznej służby. Radosne
spotkanie bardzo zaciekawiło najmłodszych
uczniów. Prowadzący musieli odpowiadać na
wiele ciekawych i sprecyzowanych pytań.
Dziękujemy za miłe odwiedziny i polecamy się
na przyszłość!

NOWY SPRZĘT POŻARNICZY
W dniu 22 marca 2022 roku w Komendzie
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w
Starogardzie Gdańskim uczestniczyliśmy w
przekazaniu naszej jednostce kompresora sprężarki marki Bauer do napełniania przenośnych zbiorników wysokociśnieniowych.
Przekazany sprzęt poprawi możliwości operacyjne jednostki. Z naszej pomocy będą mogły
korzystać jednostki ościenne z naszej części
powiatu.
Na ręce Komendanta Powiatowego PSP w
Starogardzie Gdańskim składamy serdeczne
podziękowania za przekazany sprzęt.

Materiały
OSP Kaliska
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OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ
W dniu 25 marca 2022 roku na sali Domu
Strażaka w Kaliskach odbyły się Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Do konkursu przystąpiło 17 uczestników
w połączonych grupach wiekowych. Dzieci
miały za zadanie wypełnić test wiedzy o trzystopniowym poziomie trudności. Fundatorem
nagród dla wszystkich uczestników była Gmina
Kaliska, którą w tym dniu reprezentowała
Sekretarz Gminy Pani Bożena Jeleniewska.
Najlepsi uczestnicy z poszczególnych grup
wiekowych wezmą udział w eliminacjach
powiatowych konkursu.
Laureaci konkursu:
1. Bianka Konopacka
2. Nikola Somerfeld
3. Kacper Groth

Materiały
OSP Kaliska
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STAWKI ZA ODPADY KOMUNALNE
DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH BEZ ZMIAN W 2022 ROKU
Szanowni Państwo Klub Radnych „Przyszłość
Gminy Kaliska”, który od wielu lat współtworzy
nasz rozwój podjął decyzję, o tym aby nie zwiększać opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstw domowych.
Po dyskusji na Sesji Rady Gminy Kaliska podjęto decyzję, aby nie ingerować w sposób naliczania opłat. Nadal pozostanie system opłat od
jednej, dwóch osób i gospodarstwa domowego
(tj. trzech i więcej osób).
Kategorycznie odrzucamy metodę naliczania
opłat od powierzchni użytkowej mieszkania budynku. Taki system próbowano niedawno
wprowadzić w Starogardzie Gdańskim, lecz w
ekspresowym tempie tuż po jego uchwaleniu
dokonano jego zmiany. Kolejny możliwy wariant to opłata od zużytej wody, który sprawdza
się w rejonach nadmorskich i turystycznych – w
naszej ocenie ten sposób też nie jest sprawiedliwy dla mieszkańców naszej gminy.
Czy nasz system bilansuje się i czy samorząd
gminy dopłaca do naszych odpadów?
Przede wszystkim:
e Drożejące śmieci to konsekwencja wdrażania
unijnych celów i sposób ich realizacji przez
Rząd Polski.
e Ceny w przetargach podnoszone są m.in.
przez nieracjonalne wymagania przepisów prawa, które musi spełnić firma przewozowa i samorząd w zakresie organizacji systemu odbioru.
e Innym powodem jest konieczność uwzględnienia prawdopodobnych kar nakładanych na
firmy wynikających z zapisów w przetargach.
eWreszcie, mieszkańcy sami zaczęli produkować więcej odpadów, a w znacznej części sami
nie potrafią dobrze ich sortować.
eWzrastają opłaty związane z recyklingiem surowców. Sortownie takie jak Zakład Utylizacji
odpadów w Starym Lesie podnosi stawki opłat
za poszczególne frakcje i wprowadza kary dla
Samorządów, gdy ich mieszkańcy w sposób niewłaściwy segregują odpady.

6

Jak to wygląda w naszej gminie?
Za 2021 roku musieliśmy dopłacić do kosztów
obsługi zagospodarowania odpadów kwotę ponad 300.000 złotych z budżetu gminy. Rok 2021
był także rokiem, gdy dokonaliśmy wyliczenia
rzeczywiście odbieranych odpadów od posesji
niezamieszkałych (czyli firm) i nieruchomości
wykorzystywanych rekreacyjnie, gdzie obowiązuje stawka opłat ryczałtowa za dany rok. Nadal
systematycznie dokonujemy kontroli prawidłowego podawania danych w deklaracjach oraz
inwentaryzujemy powstające domki letniskowe
pod kątem posiadania deklaracji. Każda firma
jest zobowiązywana do posiadania odpowiedniej wielkości pojemników na odpady wytwarzane w związku z prowadzaną działalnością.
W związku z naszymi działaniami i zmianą
przepisów zwiększono opłatę dla posesji niezamieszkałych (firm) i pozostawiono maksymalną
stawkę ryczałtową dla posesji wykorzystywanych rekreacyjnie (domki letniskowe). Pomimo
głosów, aby wykluczyć z naszego systemu firmy
i domki letniskowe z punktu widzenia gminy jako społeczności lokalnej byłoby to po pierwsze
nieuczciwe, a po drugie przedstawione dane
wskazywały, że te podmioty nie obciążają naszego budżetu.
Podsumowując, chcemy zapewnić naszych
mieszkańców, że nie planuje się zwiększenia
opłat za odbiór odpadów w 2022 roku.
Dodatkowo zapewniamy, że jeżeli Zakład
Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”,
którego większościowym udziałowcem jest
Gmina Miejska Starogard Gdański nie podniesie
opłat za odbierane odpady, to nie będzie też
planowana podwyżka w 2023 roku.
Wójt Gminy Kaliska
Sławomir Janicki

KOMUNIKAT WOJEWODY
POMORSKIEGO
Wojewoda Pomorski ogłasza otwarty konkurs
ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej – edycja 2022. Termin składania ofert mija
22 kwietnia br.

Oferty konkursowe należy składać wyłącznie
na formularzu określonym w załączniku nr 1 do
rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do
spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji
zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z
wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz.
2057).
Poniżej - link do strony, na której znajdziecie
Państwo:
POgłoszenie Wojewody Pomorskiego o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na 2022 rok.
PWskazówki dla aplikujących organizacji pozarządowych dotyczące wypełniania formularza
oferty realizacji zadania publicznego.
PWzór oferty realizacji zadania publicznego w
formacie w wersji edytowalnej.
https://uwgdansk.bip.gov.pl/komunikatywps/komunikat-w-sprawie-otwartegokonkursu-ofert-dla-organizacjipozarzadowych-na-realizacje-zadanpublicznych-z-zakresu-pomocy-spolecznej-w2022-roku.html

PIĘKNA WIEŚ POMORSKA
Szanowni Państwo,
Rozpoczynamy kolejną, 29. edycję Konkursu
Piękna Wieś Pomorska.

Kazub
Celem Konkursu jest ukazanie zarówno piękna
wiejskiego krajobrazu, jak i wspólnych działań
społeczności wiejskiej, promowanie najlepszych wzorców i działań lokalnych społeczności, jak i indywidualnych mieszkańców obszarów wiejskich prowadzących działalność rolniczą, w tym również agroturystyczną, w celu
uzyskania wspólnej korzyści, jaką jest przyjazna
dla mieszkańca, zadbana wieś i zagroda, stanowiąca wizytówkę regionu.
Ponadto Konkurs służy poprawie estetyki i stanu
środowiska pomorskich wsi i zagród, których
mieszkańcy wykazują się gospodarnością oraz
działaniami na rzecz ochrony i pielęgnacji dziedzictwa kulturowego i kształtowania krajobrazu
naturalnego.
Więcej informacji na:
https://pomorskie.eu/press/rusza-konkursfunduszu-soleckiego-mozna-zdobyc-nagrodyfinansowe-dla-wsi/
Z wyrazami szacunku,
Małgorzata Polak
Departament Środowiska i Rolnictwa

Piece
Fotografia - WHITEDRON Przemysław Janicki
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WARSZTATY I SPOTKANIA „RADOSNYCH” Z ŚDS KALISKA
3 marca grupa „Radosnych” ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Kaliskach wybrała
się do Zamku Joannitów w Skarszewach, by
zwiedzić zamek oraz obejrzeć wystawę naszego
lokalnego artysty Pana Leszka Baczkowskiego.
Pan Leszek to znany na Pomorzu twórca ludowy, który wykonuje rzeźby postaci świętych,
zabawki ludowe, zegary oraz wiele innych.
Wystawa w zamku w całości była poświęcona
jego twórczości. Przy okazji dzięki uprzejmości
Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna
w Skarszewach mieliśmy okazję do zwiedzenia
zabytkowego zamku. Pan Tomek, który nas
oprowadzał opowiedział o jego historii oraz
zaprezentował nam filmy, które wzbogaciły nas
w doświadczenia i wiedzę o 700 letnim mieście
Skarszewy :-)
Serdecznie dziękujemy, a Panu Leszkowi
gratulujemy wspaniałej twórczości.

nam, że najważniejszy jest ruch, regularne picie
wody, a na naszych talerzach powinny królować
warzywa. Teraz "tylko" wprowdzić to w życie - a
zaczęliśmy zdrowym obiadem: kolorowym
risotto z warzywami.
Dziękujemy bardzo za spotkanie!

W marcu Radośni jak zwykle byli aktywni...a w
piątek, 11 marca gościli terapeutę i uczestników
ŚDS Starogardd Gd, którzy przyjechali wręczyć
dyplomy i upominki za przegląd "Cztery Pory
Roku w Arteterapii"- dziękujemy, a Damianowi
gratulujemy II miejsca.

4 marca Radośni z obu ośrodków uczestniczyli
w bardzo ciekawym spotkaniu z dietetyczką
Panią Natalią z Poradnia Dietetyczna Flowfit.
Z wykładu dowiedzieliśmy się jak zdrowo się
odżywiać, zwłaszcza jeśli zmagamy się z różnymi chorobami. Pani Natalia przypomniała
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21 marca oprócz Pierwszego Dnia Kalendarzowej Wiosny i oprócz Światowego Dnia Zespołu Downa obchodzimy Światowy Dzień Wody. I z tej okazji w naszym ośrodku odbyły się
zajęcia, które miały na celu podniesienie

WARSZTATY I SPOTKANIA „RADOSNYCH” Z ŚDS KALISKA
świadomości, jak wielką rolę odkrywa woda i
jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej
zasobów. Ponadto dowiedzieliśmy się ile jej zużywamy przy zwykłych czynnościach domowych, a także jak możemy wodę oszczędzać.
Przypomnieliśmy też sobie jak ważna jest dla
naszego organizmu i zgodnie podjęliśmy się
wyzwania, aby pić jej więcej na codzień!
Zaczęliśmy bez zwłoki, rozdając każdemu
butelkę wody.

Wiosnę w tym roku przywitaliśmy wyjątkowo.
We wtorek wszyscy udaliśmy się do Stajnia
Grzywka, gdzie spędziliśmy fantastyczny czas
ze zwierzakami. Każdy z nas mógł pielęgnować
konie, jeździć konno, obcować z przyjaznym
labradorem, a także przytulać się do lamy Damy
i Alpak, gdyż gościliśmy też pana Grzegorza z
Gospodarstwa Agroturystycznego Alpaki na
Kaszubach, Zagroda edukacyjna Alpaki na
Kaszubach . To była prawdziwa zooterapia w
pięknym otoczeniu i pięknym słońcu. A na
koniec piekliśmy kiełbaski na ognisku.
Dziękujemy za to spotkanie i wierzymy, że
wiosna będzie piękna tego roku...

We wtorek, 29 marca w ośrodku w Cieciorce
gościliśmy naszego lokalnego artystę rzeźbiarza Leszka Baczkowskiego, który opowiedział
nam o swojej twórczości i pracy oraz pokazał
jak się rzeźbi. Każdy z uczestników mógł też
chwycić dłuto i wyrzeźbić drobne ozdoby.
Panie Leszku, dziękujemy bardzo za ciekawe
spotkanie.

Materiały
ŚDS Kaliska
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KOLOROWY MARZEC W OREW W GMINIE KALISKA
Łączymy się z Ukrainą. W marcu dużo rozmawialiśmy o empatii, pomocy drugiej osobie,
solidarności oraz poczuciu bezpieczeństwa.
Podczas pogadanki powstało piękne serce z
barwami flagi Ukrainy.

czające, mądre i piękne. Dziękujemy za ogrom
życzeń i prezentów.
Nasi Wychowankowie stanęli na wysokości
zadania - jesteście prawdziwymi dżentelmenami

Na zajęciach z rozwijania kreatywności powstały piękne, wiosenne koszyczki.

Jak piątek to Stajnia Koń Polny.
Nasza zbiórka dobiegła końca! Dziękujemy
wszystkim za przyłączenie się do akcji zwłaszcza Uczniom i Pracownikom Szkoła Filialna
w Piecach ZSP Kaliska oraz Proboszczowi Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa ks. Bogdanowi Kozłowskiemu. Zbiórka przeszła nasze
najśmielsze oczekiwania.
Solidaryzujemy się z wszystkimi osobami dotkniętymi okrutnymi skutkami wojny. Razem
możemy więcej.
Najlepsze życzenia dla wszystkich Kobiet tych
starszych i tych młodszych Uśmiechu, zadowolenia oraz świadomości, że jesteście wystar-
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KOLOROWY MARZEC W OREW W GMINIE KALISKA
21 marca obchodzimy Światowy Dzień Osób z
Zespołem Downa oraz pierwszy dzień wiosny.
Kupiliśmy, sadziliśmy, podlewaliśmy bratki
oraz ubraliśmy skarpetki nie do pary!
Dziękujemy Rodzicom za kwiatki.

Wraz z klasą pierwszą Szkoły Filialnej w Piecach ZSP Kaliska i p. Moniką zorganizowaliśmy
zajęcia sensoryczne. Zadaniem naszych Wychowanków i Uczniów było stworzenie śniegu za
pomocą pianki do golenia i mąki ziemniaczanej.
Usprawniliśmy motorykę małą, pracę dłoni, palców, które rozwijają umiejętności pisania i rysowania, ogólny rozwój sprawności manualnej
oraz koordynację wzrokowo - ruchowej.

W Ośrodku powolutku robiło się niebiesko, a to
za sprawą 2 kwietnia, czyli Światowego Dnia
Świadomości Autyzmu.

W marcu mieliśmy przyjemność gościć w progach Ośrodka Księdza Biskupa Ryszarda
Kasynę. Ksiądz Biskup złożył wizytę w Parafii
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piecach
księdzu Bogdanowi Kozłowskiemu jak również
Szkole Filialnej w Piecach.
Dziękujemy za chwilę rozmowy, uścisk dłoni
oraz zainteresowanie naszą codzienną pracą.
Spacer, zajęcia z rozwijania kreatywności...

Materiały OREW w gminie Kaliska
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...Ż ŻYCIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ...
Konkurs czytelniczy „Baśniowy świat Pana
Andersena” rozstrzygnięty.
Tegoroczna edycja konkursu dotyczyła lektury
„Akademia Pana Kleksa” i przeznaczona była
dla uczniów klas IV. Test znajomości lektury
rozwiązywało aż dwudziestu czwartoklasistów.
Wyniki konkursu są następujące:
❖ I miejsce - Lena Grycz 4 c
❖ II miejsce - Ignacy Laniecki 4 c
❖ III miejsce - Lena Szmaglińska 4 a
Wyróżnienia:
Maja Prabucka 4 a, Stanisław Ćwikliński 4 b,
Sandra Dembek 4 b, Julia Szczepanek 4 a.
Rozdanie nagród i dyplomów nastąpiło w
bibliotece w obecności Pani Dyrektor Bogumiły
Wałaszewskiej.
Sylwia Pasterska

W marcu odbył się również konkurs recytatorski poezji miłosnej pod hasłem „Miłość
niejedno ma imię”. Wystąpiło w nim jedenastu
recytatorów z klas od V do VIII. W ich wykonaniu usłyszeliśmy wiersze polskich poetów
poświęcone różnym obliczom najpiękniejszego
z uczuć – miłości. Całość prowadziła Paulina
Krampichowska z klasy V a.
Po wysłuchaniu pięknych recytacji dwuosobowe jury (Pani Paulina Kruszyńska i Pani Anna
Trzcińska) ogłosiło następujący werdykt:
I miejsce – Katarzyna Frost VIII a
II miejsce – Aleksandra Węsierska VI a
III miejsce – Katarzyna Czerwińska VIII a
Dodatkowo przyznano ͟w͟y͟r͟ó͟ż͟n͟i͟e͟n͟i͟a͟: Mai Pilarskiej VIII a, Aleksandrze Frost VIII a i Julicie
Sakowskiej V a.
Serdecznie dziękujemy wszystkim recytatorom
w wykonaniu których usłyszeliśmy piękne poetyckie strofy ukazujące nam różne odcienie
miłości. Bez tego wspaniałego uczucia nasze życie byłoby z pewnością mniej wartościowe,
puste i smutne.
Organizatorzy:
Sylwia
Pasterska,
Joanna Sykutera
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„Moja ukochana biblioteczka”
Głównym celem tego konkursu była promocja
czytania oraz podtrzymywanie tradycji zbierania książek. Dwunastu uczniów z klas IV-VIII
przesłało zdjęcia swojej domowej biblioteczki
dowodząc, że kolekcjonowanie książek ma dla
nich ogromną wartość. W konkursie wzięli
udział: Błażej Haliniak Va, Maja Ostrowska VII
b, Nadia Kubiszewska VIII c, Joanna Dembicka
V b, Lena Grycz IV c, Tymoteusz Lewandowski
IV a, Hubert Lewandowski VII a, Ignacy
Laniecki IV c, Maja Prabucka IV a, Maja
Liczywek VII a, Zuzanna Kasperkowicz V a,
Franciszek Dulski VI a.
Wszystkie biblioteczki są wspaniałe, a ich właściciele zasłużyli na wyróżnienia.
Swoje domowe kolekcje książek pokazali, poza
konkursem, również nasi nauczyciele. Ogromne
podziękowania dla nich.
Dziękuję wszystkim za udział w konkursie.
Zachęcam do zaglądania na interaktywną tablicę
biblioteki (padlet). Do zobaczenia w bibliotece!

Sylwia Pasterska

WYDARZENIA ZE SZKOŁY
17 marca w Szkole Podstawowej Zespołu
Kształcenia i Wychowania w Rywałdzie odbyły
się Młodzieżowe Powiatowe Zawody w Piłkę
Koszykową Dziewcząt. Nasz powiat reprezentowały następujące szkoły:
► PSP nr 1 Starogard Gdański
► SPKiW Rywald
► PSP Kaliska
A oto wyniki rozgrywek: SPKiW Rywałd, PSP
Kaliska, PSP nr 1 Starogard Gdański.
Wszystkim naszym zawodniczkom gratulujemy
sukcesu i sportowego ducha walki.
Nauczyciel WF Beata Zaręba

W dniach od 14 do 18 marca w szkole zdominował kolor zielony, tradycyjny kolor Irlandczyków. Pojawiły się gazetki tematyczne oraz dekoracje nawiązujące do symboli Irlandii oraz obchodów tego święta w krajach anglojęzycznych.
Lekcje języka angielskiego poświęcone były
pogłębianiu wiedzy na temat Irlandii i jej Patrona oraz tradycji związanych ze świętowaniem
Dnia Św. Patryka. W czasie lekcji uczniowie
oglądali filmy o Irlandii oraz bajki o Świętym
Patryku w wersji angielskiej. Poza tym rozwiązywali zagadki, uzupełniali specjalnie przygotowane na ten dzień karty pracy, sprawdzali
swoją wiedzę rozwiązując quizy na portalach
Kahoot i Quizizz, kolorowali Leprechauna, trójlistne koniczynki i inne symbole szmaragdowej
wyspy, wykonywali plakaty, śpiewali piosenki
oraz tańczyli z Leprechaunem. Dodatkowo uczniowie klas I-III wykonali w czasie lekcji portrety Leprechauna, „koniczynkowego ludzika”,
a dziewczęta z klasy 4b - plakat przedstawiający
historię Św. Patryka w formie komiksu.

23 marca 2022 r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Starogardzie Gdańskim odbyły się
Powiatowe Zawody Mini-Koszykówki Chłopców. Miło nam poinformować, że reprezentacja
naszej szkoły zdobyła III miejsce.
Gratulujemy naszej wspaniałej drużynie.
Nauczyciel WF Marcin Koprowski

Od kilku lat w naszej szkole obchodzimy Dzień
Świętego Patryka, patrona Irlandii. Obchody te,
to jeden z elementów kształcenia kulturowego,
którego celem jest rozwijanie i poszerzanie wiedzy o historii i kulturze krajów anglojęzycznych,
kształtowanie u uczniów postawy szacunku i tolerancji wobec innych kultur i narodów, ich symboli, wierzeń oraz tradycji.

Ponadto w Dniu Św. Patryka najciekawiej
przebrani uczniowie otrzymali drobne upominki
ufundowane przez wydawnictwo Macmillan, a
18 marca przeprowadzony został Ogólnopolski
Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów klas
I-VIII SP pt: "Leon" oraz rozstrzygnięto konkurs pt. „Lapbook o Irlandii i Dniu Św. Patryka”
zakończone rozdaniem nagród ufundowanych
przez Radę Rodziców.
Dziękujemy fundatorom nagród, Paniom
Kucharkom za przepyszną surówkę we
wszystkich odcieniach zieleni zaserwowaną do
obiadu 17 marca oraz wszystkim, którzy wzięli
udział we wspólnej zabawie.
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BĄDŹ POZDROWIONY GOŚCIU NASZ...
W historię szkoły wpisują się wydarzenia,
które niejednokrotnie pozostają na długo w pamięci i w sercu wielu z nas. Niewątpliwie do takich należała wizyta Biskupa Diecezjalnego
ks. dr. Ryszarda Kasyny w dniu 24 marca 2022 r.
Doszło do niej się w ramach wizytacji kanonicznej w parafii Kaliska połączonej z uroczystością
udzielenia sakramentu bierzmowania.

Czcigodnego Gościa powitano w bardzo radosny sposób śpiewając piosenkę pt. ,,Bądź pozdrowiony Gościu nasz…”. Wśród osób towarzyszących biskupowi znalazł się proboszcz kaliskiej parafii, ksiądz Józef Słupski. W spotkaniu z
dostojnym Gościem wzięli udział przedstawiciele społeczności szkolnej: uczniowie klas ósmych, harcerze, nauczyciele, wychowawcy oraz
pracownicy administracji i obsługi.

Wszystkich zebranych w małej sali gimnastycznej powitał katecheta Piotr Wróblewski.
Krótką, acz bogatą w treści mowę wygłosiła pani
dyrektor ZSP Kaliska Bogumiła Wałaszewska.
Uczniowie zaprezentowali program artystyczny
nawiązujący w swojej wymowie do wartości
wychowawczych i postaw kształtowanych w
szkole. Zabrzmiał chór szkolny – pod kierunkiem Katarzyny Eliasz – w zróżnicowanym
14 repertuarze. Wystąpiły laureatki konkursów

recytatorskich – Aleksandra Węsierska z klasy
VI a i Paulina Morawka z klasy VIII b. Okazję do
prezentacji miał też zespół “Mali Kociewiacy”
podkreślający przywiązanie do swojej Małej
Ojczyzny. Sporą atrakcją okazała się rozmowa z
biskupem. Zacny Gość w miłej i serdecznej
atmosferze, z humorem odpowiadał na liczne,
spontanicznie zadawane przez uczniów pytania,
przez co zyskał ich ogromną sympatię. Na
zakończenie Ksiądz Biskup wpisał się do kroniki szkolnej. Pożegnano go kwiatami i piosenką
– wychodził uśmiechnięty.
Wszystko pięknie się udało!

DZIEŃ KOBIET
Zespół AKORD KOCIEWIE podbił serca naszej publiczności podczas marcowego koncertu
z okazji Dnia Kobiet. Przepięknie zagrane i zaśpiewane utwory m.in. takie jak: Nie liczę godzin
i lat, Gorzko słodka miłość, Bella donna, Amigo,
Kociewie me, to tylko niektóre z zaprezentowanych utworów muzyki rozrywkowobiesiadnej. Publiczność biła gromkie brawa po
każdym utworze, a zespół na zakończenie koncertu bisował aż trzy razy. Dziękujemy wszystkim przybyłym gościom za mile spędzony czas,
a Panu Wójtowi Gminy Kaliska i Panu Przewodniczącemu Rady Gminy Kaliska za złożenie życzeń wszystkim paniom i wręczenie kwiatów.

GOŚCIE W GOK KALISKA
W marcu nasza bibliotekę odwiedziły dzieci z
Samorządowego Przedszkola Publicznego w
Kaliskach.
Dzieci z grup Motylek i Jeżyków chętnie zwiedziły bibliotekę, szczególnie dział dla najmłodszych. Dodatkowo dowiedziały się jak zostać
czytelnikiem oraz jak dbać o wypożyczone
książki. Po raz kolejny zachęcaliśmy przedszkolaków do udziału w kampanii Mała Książka
Wielki Człowiek. Dla wielu przedszkolaków
była to pierwsza wizyta w bibliotece, ale mamy
nadzieję, że po tym spotkaniu zyskamy większe
grono małych czytelników. Bardzo dziękujemy
wychowawcom i opiekunom grup za zaangażowanie i rozbudzanie zainteresowań czytelniczych swoich podopiecznych.

Jesteśmy już po pierwszym turnieju z Cyklu
Grand Prix Ziemi Kaliskiej. Do turnieju zgłosiło
się 18 graczy. Klasyfikacja po dzisiejszym turnieju. Miejsce 1.Michał Ringwelski,
Miejsce 2. Oliwier Lipski,
Miejsce 3. Jarosław Ringwelski. Gratulujemy!
Dziękujemy wszystkim graczom za przybycie i
rywalizację. Życzymy dalszych sukcesów.
Kolejny turniej 11 czerwca. Materiały
GOK Kaliska
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JUBILEUSZE...

Jubilat
Wacław Rekowski
94 lata

Jubilatka
Janina Lazarek
90 lat

Z KALENDARZA WÓJTA...
*01.03.2022 - Kaliska - Udział w uroczystości 94 urodzin Wacłwa Rekowskiego z Czarnego.
*02.03.2022 - Kaliska - Udział w Sesji Rady Gminy.
*07.03.2022 - Kaliska - Wideokonferencja z Wojewodą Pomorskim i Marszałkiem Województwa
Pomorskiego z udziałem samorządowców i służb mundurowych oraz Kuratorem Pomorskim w
sprawie dotyczącej uchodźców z Ukrainy.
*09.03.2022 – Kaliska - Udział w Kapitule w zakresie wyłonienia osób i instytucji do nagrody
Wójta Gminy Kaliska „Słonecznik” za lata 2020-2021.
*10.03.2022 – Starogard Gd. - Udział w Konwencie Starosty Starogardzkiego w temacie
przyjmowania uchodźców z Ukrainy.
*11.03.2022 – Więckowy - Udział w spotkaniu sprawozdawczym Stowarzyszenia Sołtysów
Powiatu Starogardzkiego i uroczystym przekazaniu sztandaru dla w/w stowarzyszenia.
*14.03.2022 – Kaliska - Spotkanie z właścicielem firmy ROMADO Dominikiem Brzezinskim,
który zgłosił wzrost wartości materiałów niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji
„Utwardzenia ulicy Przemysłowej w Kaliskach”.
*15.03.2022 – Kaliska - Udział w uroczystości pogrzebowej Zbigniewa Groth, druha OSP
Kaliska.
*16.03.2022 – Kaliska - Spotkanie z Sołtysami Sołectw.
*21.03.2022 – Starogard Gd. - Zapisy notarialne kupna dizałki na rzecz gminy przeznaczonej na
ścieżkę rowerową przy ul.Krętej we Franku.
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,

