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*06.11.2014 - Owidz - Spotkanie członków LGD „Chata Kociewia”,
*10.11.2014 - Kaliska - Podpisanie umowy z Bankiem Spółdzielczym w Skórczu na budowę
parkingu w centrum Kalisk,
*11.11.2014 - Gdańsk - Udział w spektaklu z okazji 96 rocznicy Odzyskania Niepodległości
przez Polskę,
*19.11.2014 - Kaliska - Podpisanie umowy na budowę 10 lamp solarnych,
*21.11.2014 - Kaliska - Udział w pasowaniu na przedszkolaka w Przedszkolu Samorządowym,
*24.11.2014 - Kaliska - Wręczenie podziękowania za współpracę Krzysztofowi Frydel
poprzedniemu Nadleśniczemu Nadleśnictwa Kaliska,
*25.11.2014 - Kaliska - Podpisanie umowy na dostawę komputerów dla jednostek podległych
gminie w ramach projektu wykluczenia cyfrowego,
*28.11.2014 - Kaliska - Udział w podsumowaniu projektu „Razem przeciwko przemocy”,
*28.11.2014 - Piece - Udział w podsumowaniu projektu pn.”Uczniowskie kociewskie
gotowanie”,
*04.12.2014 - Kaliska - Udział w rocznicy powstania Środowiskowego Domu Samopomocy,
*07.12.2014 - Kaliska - Udział w Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich,
*08.12.2014 - Starogard Gd. - Udział w naradzie w sprawie przystąpienia gminy Kaliska do
programu w ramach gospodarki niskoemisyjnej pt. „Włącz się”,
*09.12.2014 - Piece - Udział w uroczystościach obchodów 100 urodzin p.Marii Fenskiej,
*10.12.2014 - Kaliska - Udział w Zarządzie Powiatowym ZOSP RP,
*10.12.2014 - Kaliska - Udział w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
*11.12.2014 - Starogard Gd. - Udział w spotkaniu opłatkowym Rady Kombatantów,
*12.12.2014 - Stary Las - Udział w Zwyczajnym Zgromadzeniu udziałowców ZUOK Stary Las,
*14.12.2014 - Cieciorka - Udział w spotkaniu podsumowującym projekt zagospodarowania
terenu działki przy świetlicy wiejskiej w Cieciorce - II etap,
*16.12.2014 - Kaliska - Spotkanie z sołtysami w sprawie wyposażenia świetlic w zestawy
komputerowe,
*18.12.2014 - Udział w spotkaniu opłatkowym w Środowiskowym Domu Samopomocy w
Kaliskach.
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,
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Szczęśliwego Nowego Roku...
Wszystkim Mieszkańcom Gminy Kaliska
życzymy wielu sukcesów,
odważnych marzeń,
mądrych decyzji,
satysfakcji,
spokoju
i pomyślności.
Aby każdy dzień
NOWEGO 2015 ROKU
dostarczał energii
i optymizmu
do realizacji nowych wyzwań.
Zdrowia, Radości , Miłości
i Szczęśliwego Nowego Roku
Życzy
Sławomir Janicki
Wójt Gminy Kaliska
oraz
Zbigniew Toporowski
Przewodniczący Rady
Gminy Kaliska

USUWAMY AZBEST
Informacja na temat realizacji programu
usuwania azbestu z terenu gminy Kaliska w
2014 roku

W ramach zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kaliska-edycja 2014” Gmina Kaliska pozyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku,
który realizuje postanowienia Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część
2) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

Powyższe zadanie zrealizowano w oparciu o
założenia Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Kaliska na lata 2009
do 2032.
Do tej pory w roku 2014 usunięto azbestowe
pokrycie dachowe z trzech posesji o łącznej powierzchni 180,00 m2, uzyskując efekt ekologiczny i rzeczowy w postaci unieszkodliwienia
łącznie 2,43 Mg wyrobów azbestowych. Koszt
tego zadania wyniósł 1671,98 zł, z czego 96,89
% stanowiła dotacja z WFOŚiGW w Gdańsku, w
tym także ze środków udostępnionych przez
NFOŚiGW.
Justyna Tomana
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GOK - III etap remontu
Zakończona została realizacja zadania pt.
„Przebudowa i remont budynku Gminnego
Ośrodka Kultury w Kaliskach - etap III.”
Wykonawcą robót była firma B.B. Budownictwo s.c. z Czeska.

W ramach zadania zostały:
1) Przeprowadzone roboty rozbiórkowe i budowlane, gdzie rozebrano ściany kotłowni wraz z
schodami oraz schody do świetlicy terapeutycznej wraz z klatkę schodową za sceną.
W ramach robót budowlanych wykonano nowe
ściany kotłowni nowe schody do kotłowni i
świetlicy terapeutycznej oraz wykonano nową
trzy kondygnacyjną klatkę schodową wraz z
balustradami.
2) Wymienione rurociągi instalacji Wodociągowej oraz zostały zamontowane dwie nagrzewnice,
3) Wymienione pozostałe okna i drzwi wewnętrzne i zewnętrzne.

Wartość zadania to kwota 159.805,45 zł, z czego
dofinansowanie Ministra kultury i Dziedzictwa
Narodowego wynosi 100. 000,00 zł.
Zadanie „ Dofinansowano ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego „

Mirosława Borucka

II miejsce w Polsce dla ucznia Szkoły z Pieców
Uczeń Zespołu Oświatowo-Wychowawczego
w Piecach z klasy IV–PIOTR KACZOROWSKI
– zajął II miejsce w konkursie matematycznym
„Matematyka wygrywa“.
W terminie od 26 września do 16 listopada 2014
roku odbywał się konkurs matematyczny pod
nazwą „Matematyka wygrywa“.
Konkurs ogłoszony został w ramach Festiwalu
Matematyki pod hasłem „Matematyka się liczy”
i skierowany był do dzieci w wieku szkolnym i
młodzieży gimnazjalnej.
Organizatorem konkursu jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, a fundatorem nagród Fundacja mBanku z siedzibą w Warszawie.
Zgodnie z regulaminem konkursu przyznane
nagrody przekazywane są dla placówki oświatowej, do której uczęszcza uczestnik konkursu z
przeznaczeniem na projekty edukacyjne, materiały i pomoce dydaktyczne związane z nauczaniem matematyki.
Nagrody w konkursie za zajęcie:
a) I Miejsca, jest grant na kwotę 5000 zł brutto,
b) II Miejsca, jest grant na kwotę 4500 zł brutto,
c)III Miejsca, jest grant na kwotę 4000 zł brutto.
Uczeń IV klasy Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Piecach Piotr Kaczorowski w ramach zajęć koła matematycznego prowadzonego społecznie przez Zofię Czarnowską opracował projekt gry pt. „Matematyczne domino”.
Gra wyglądem przypomina klocki powszechnie
znanej gry domino, ale zasady wymagają umiejętności sprawnych obliczeń pamięciowych oraz
strategicznego myślenia.
Podczas zajęć koła matematycznego uczniowie
klas IV-V chętnie próbowali swoich sił w rozgrywkach. Gra może być wykorzystana zarówno
podczas zajęć pozalekcyjnych, jak i być doskonałym urozmaiceniem w czasie lekcji matematyki.
Decyzją jury konkursowego praca Piotra zajęła
II miejsce w konkursie.
Piotr razem z opiekunką koła Zofią Czarnowską
(babcią Piotra) oraz mamą Małgorzatą
Kaczorowską wziął udział w gali ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród, które
miało miejsce na Festiwalu Matematyki, 29
listopada 2014 r. o godzinie 12.00 w siedzibie
"Gazety Wyborczej".
Jest to ogromny sukces naszej szkoły ze
względu na wysokość wygranej, która może

wzbogacić zasoby
dydaktyczne naszej
placówki i
wesprzeć inicjatywy rozwijania
zainteresowań
matematycznych
wśród uczniów.
Przede wszystkim
jednak jesteśmy
dumni, że pomysł
naszego ucznia
zyskał uznanie i
został doceniony na
konkursie
ogólnopolskim.
Gratulacje
Dla Piotra Kaczorowskiego za bardzo dobry
wynik ogólnopolskiego konkursu matematycznego „Matematyka wygrywa” składają:
Przewodniczący Rady Gminy Kaliska
Zbigniew Toporowski
oraz Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki

„RAZEM PRZECIWKO PRZEMOCY”
GOPS Kaliska zakończył realizację projektu
pt."RAZEM PRZECIWKO PRZEMOCY", dofinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i
Polityki Socjalnej w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie".

Na realizację zadań wynikających z projektu uzyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 10.000 zł
natomiast środki własne stanowiły kwotę 2.720
zł - łącznie 12.720zł. Projekt trwał od sierpnia do
listopada 2014r. Uczestnikami projektu były
dzieci i młodzież z terenu gminy (Kaliska-20
osób, Piece-15 osób).
Materiały GOPS 11

MISTRZOSTWO POLSKI dla VICTORII w halowej piłce nożnej

WYBORY SAMORZĄDOWE
W dniu 16.11.2014r w naszej gminie wybraliśmy nowy skład Rady Gminy Kaliska. Skład
rady wchodzi 15 radnych. Tak się złożyło, że w
15-stu okręgach kandydowało po dwóch kandydatów. Po raz pierwszy wszystkie okręgi były
jedno-mandatowe.
Dzięki takiemu podziałowi mieszkańcy mają
możliwość wybrać taką osobę, której najbliższe
są sprawy i potrzeby mieszkańców.
Nasi mieszkańcy bardzo licznie uczestniczyli
w głosowaniu. Frekwencja wyniosła około 57%.
WÓJT

Liczba głosów
na
kandydatów

% ważnych
głosów

1375
980
2355

58.39
41.61
100

Janicki Sławomir
Skórczewski Tadeusz
RAZEM

Dnia 7 grudnia 2014r odbyły się Mistrzostwa
Polski w halowej piłce nożnej klubów o nazwie
"Victoria". Zostały oficjalnie zakończone!
Mistrzem Polski została Victoria Kaliska!
Gratulujemy!!!
Następujące miejsca zdobyli:
I miejsce - Victoria Kaliska
II miejsce - Victoria Sianów
III miejsce - Victoria Laski
IV miejsce - Victoria Słupsk II
V miejsce - Victoria Szadek
VI miejsce Victoria Jaworzno
VII miejsce Victoria Żytno
VIII miejsce Victoria Stanowice
IX miejsce Victoria Łódź
X miejsce Victoria Niemcz
XI miejsce Victoria Słupsk Old Boy
XII miejsce 10 Victoria Słupsk I

LAMPY SOLARNE
W listopadzie w Urzędzie Gminy Kaliska podpisano umowę na budowę 10 sztuk lamp solarnych na terenie pięciu sołectw. Lokalizacja lamp
to miejsca, gdzie z przyczyn technicznych obecnie nie było możliwości budowy oświetlenia
ulicznego tradycyjnego. Projekt ten posiada dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie ponad 60 tys złotych.
Koszt budowy nowych lamp po przetargu
wyniósł 131 tys.zł. Gmina Kaliska zrealizowała
już drugi tego typu projekt. Pierwsze dwie lampy
solarne powstały przy zagospodarowaniu centrum miejscowości Piece. Nasza Gmina również
przystąpiła do opracowania programu gospodarki niskoemisyjnej. Dzięki tego typu działaniom
w przyszłości zarówno placówki gminne, jak i
osoby prywatne będą mogły korzystać z dostępnych dofinansowań na odnawialne źródła energii.
Gmina Kaliska zamierza w przyszłości w dalszym ciągu inwestować w odnawialne źródła
energii. W przyszłym roku będziemy wnioskować o kolejne lampy. Wójt Gminy Kaliska
Sławomir Janicki

W wyborach tych wybrany na Wójta Sławomir
Janicki uzyskał też największą ilość głosów jako
kandydat na radnego w okręgu Nr 1. Z tego
powodu w tym okręgu zostaną rozpisane wybory
uzupełniające.
Przedstawiamy informację o liczbie głosów i
procencie ważnych głosów na poszczególnych
kandydatów. Kolorem niebieskim oznaczono
osoby, które zdobyły większą liczbę głosów i
jednocześnie zostały Radnymi Rady Gminy
Kaliska.
Zestawienia obrazują, że większość radnych
reprezentuje Komitet Wyborczy „Przyszłość
Gminy Kaliska”.
Okręg

KWW "Przyszłość
Gminy Kaliska"

%
KWW Głosy ważnych Przyszłość to
głosów
MY

W dniu 01.12.2014r odbyła się I Inauguracyjna
Sesja Rady Gminy Kaliska. Na sesję przybyli
wybrani radni oraz goście.
Po uroczystym otwarciu i powitaniu gości przez
najstarszą wiekiem radną P.Zofię Czarnowską,
Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej –
Teresa Olszańska wręczyła zaświadczenia dotyczące objęcia mandatu .
Kolejnym punktem Sesji było uroczyste ślubowanie. Po zaprzysiężeniu Rada Gminy Kaliska
wybrała przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego rady.
Przewodniczącym Rady Gminy Kaliska został
ponownie P. Zbigniew Toporowski, a wiceprzewodniczącym P. Grzegorz Pawłowski.
Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki złożył
gratulacje nowej Radzie Gminy licząc na dobrą
współpracę. Na zakończenie Sesji uroczyste ślubowanie złożył także Wójt Gminy Kaliska
Sławomir Janicki.
Anna Brzezinska

%
Głosy ważnych
głosów

KWW Przyjazna
Gmina Kaliska

%
Głosy ważnych
głosów

Razem

Okręg 1

Janicki Sławomir

105

59,66

Smuczyńska Ewelina

71

40,34

176

Okręg 2

Malinowski Zbigniew

64

45,39

Pryba Marek

77

54,61

141

Okręg 3

Słomińska Marta

77

40,74

Skórczewski Tadeusz

112

59,26

189

Okręg 4

Pettka Katarzyna

89

42,18

Szarafin Zbigniew

122

57,82

211

Okręg 5

Koliński Michał

113

59,79

Groth Anna

76

40,21

189

Okręg 6

Wysokińska Natalia

72

44,44

Haftka Zofia

90

55,56

162

Okręg 7

Czarnowska Zofia

61

56,48 Nowakowski Leon

47

43,52

108

Okręg 8

Toporowski Zbigniew

120

90,91 Groth Gabriela

12

9,09

132

Okręg 9

Romanow Marek

150

80,21 Gliniecka Arleta

37

19,79

Okręg 10 Szandrach Franciszek

110

60,77

Kaliszewski Adam

71

39,23

Okręg 11 Pawłowski Grzegorz

50

53,76

Borzeszkowska Danuta

43

46,24

93

Okręg 12 Baczkowska Teresa

85

60,28

Lipski Błażej

56

39,72

141

Okręg 13 Narloch Marlena

69

60,53

Jutrzenka-Trzebiatowska A.

45

39,47

114

Okręg 14 Kujawski Marian

85

63,43

Dera Zdzisław

49

36,57

134

Okręg 15 Szmaglińska Monika

43

27,74

Pozorski Andrzej

112

72,26

1293

96

187

924

181

155

2313
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TRZY NOWE PLACE ZABAW
W miesiącu listopadzie zakończono kolejne
zadanie dofinansowane ze środków unijnych. W
trzech sołectwach: Frank, Iwiczno i Czarne powstały nowe place zabaw.
W sołectwie Frank zamontowano dwie ławki z
oparciem, zestaw zabawowy, dwa bujaki sprężynowe i tablice informacyjne.

W przetargu ofertowym najniższą cenę zaoferowało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„ZOJAX”s.c. ze Zblewa.
Edward Mania

W miejscowości Iwiczno zamontowano dwie
ławki z oparciem, zestaw zabawowy, dwa bujaki
sprężynowe, huśtawkę sprężynową, huśtawkę
typu ważka oraz tablicę informacyjną.
W miejscowości Czarne zamontowano dwie
ławki z oparciem, dwa bujaki sprężynowe, huśtawkę typu ważka, huśtawkę łańcuchową oraz
tablicę informacyjną.
Dodatkowo wykonano prace ziemne polegające
na montażu dwóch studni chłonnych wraz z połączeniem rurami, wyrównaniem terenu ziemią
oraz częściowe utwardzenie terenu płytami ażurowymi.
Wartość całości tych zadań to kwota 61.575zł.
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MIKOŁAJ w Kaliskach
W sobotę 6.12.2014r. w Gminnym Ośrodku
Kultury w Kaliskach odbyły się Mikołajki.

nie mało emocji, mobilizacja drużyn trwała do
ostatnich sekund, pod czas, których uczestnicy
mogli wykazać się niebanalnymi umiejętnościami. Dzieci otrzymywały od Śnieżynki słodycze za poprawnie wykonane zadania w konkurencjach.

W tym roku można było zobaczyć dzieci z grupy
kółka teatralnego z GOK Kaliska pod okiem
Jasia Radzewicza pod nazwą „Teatr Impuls”,
które przygotowały przedstawienie specjalnie na
tą okazję. Wszystkim dzieciom i ich rodzicom
oglądającym spektakl z okazji mikołajek, bardzo
się podobało, co widać było po ich uśmiechniętych twarzach.

Wydarzenie to z całą pewnością zostanie w pamięci najmłodszym mieszkańców Kalisk i będzie przez nich miło wspominane w oczekiwaniu na Bożonarodzeniowe prezenty od Mikołaja.

Po przedstawieniu grupa wraz z P.Dyrektor
GOK Mirosławą Borucką i prowadzącym grupę
Jasiem Radzewiczem oraz Angeliką Kinowską
opiekunem świetlicy terapeutycznej odtańczyli
w podziękowaniu dla wspaniałej publiczności
taniec.
Wspólne zabawy i konkursy były w dalszej części programu prowadzone przez grupę Imprezową Forty Degrees. Święty Mikołaj wraz ze swoją
pomocnicą Śnieżynką prowadzili ciekawe sportowe konkurencje. Nie tylko dzieciakom, ale
również rodzicom i dziadkom udzielił się duch
sportowej rywalizacji. Potyczki we wszystkich
przewidzianych konkurencjach wzbudziły

Mirosława Borucka
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Środowiskowy Dom Samopomocy obchodził ROCZEK :-)
Kaliski Środowiskowy Dom Samopomocy
dnia 4 grudnia uroczyście obchodził pierwszą
rocznicę swojej działalności. Uroczystość odbyła się na sali widowiskowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach. Wśród zaproszonych
gości byli: Wójt Gminy Sławomir Janicki, Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Toporowski,
Starosta Powiatu Leszek Burczyk, ks. Józef
Słupski, W-ce Burmistrz Czarnej Wody Łukasz
Łangowski, dyrektorzy szkół, kierownicy i dyrektorzy jednostek samorządowych, przedstawiciele stowarzyszeń, rodzice naszych uczestników, a także nasi przyjaciele z innych ośrodków
wsparcia: ŚDS Gminy Zblewo wraz z opiekunami, WTZ Lalkowy wraz z wychowawcami,
ŚDS Skarszewy wraz z wychowawcami i mieszkańcy DPS w Rokocinie.

Pierwszym punktem naszej imprezy był pokaz
fair show, zaprezentowany przez ks. Rafała ze
Skarszew. Następnie wszyscy udali się do sali,
gdzie uczestnicy grupy Radośni przedstawili
przygotowany przez siebie repertuar muzyczny.
Uczestnicy ŚDS zaśpiewali: Nie zadzieraj nosa,
Biały Miś, Mydełko Fa, Nie płacz kiedy odjadę
oraz My cyganie. Piosenki te przeplatane były
wspomnieniami kierownika ŚDS z tego, co działo się w czasie minionego roku oraz wierszami
recytowanymi przez Asię i Dawida. Po przedstawieniu wszyscy wspólnie zaśpiewali finałową piosenkę o tym, że to jest właśnie to o co
chodzi, to kapitalna sprawa…
Następnie kolejno występowali gości, składając
uczestnikom i kadrze ŚDS gratulacje i najlepsze
8 życzenia na kolejne lata działalności. Było też

mnóstwo kwiatów i upominków, a na koniec
słodki poczęstunek, czyli jak przystało na pierwsze urodziny - ogromy tort.
Podczas imprezy można było obejrzeć prezentację zdjęć z działalności Domu przygotowaną
przez Krzysia-jednego z uczestników ŚDS, kronikę oraz wystawę prac wykonanych w naszych
pracowniach.
Autor zdjęć: Krzysztof Banul.

Powiatowy Zarząd Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Na zaproszenie druhów z gminy Kaliska w dniu
10.12.2014 roku w Gminnym Ośrodku Kultury
w Kaliskach odbył się Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Obrady prowadził Prezes Zarządu Powiatowego
druh Wiesław Wrzesiński. Podczas spotkania
koleżanki i koledzy druhowie mieli okazję po raz
pierwszy po remoncie obejrzeć naszą strażnicę.

Następnie podczas prezentacji Naszej Gminy
na scenie wystąpili uczniowie ZSP w Kaliskach.
Goście mieli też okazję obejrzeć prezentację o
gminie, inwestycjach, historii i osiągnięcia druhów strażaków z OSP Kaliska, Piece i Iwiczno.

Po zrealizowaniu programu obrad ksiądz proboszcz Józef Słupski wprowadził nas w nastrój
świąteczny i wszyscy zebrani podzielili się

opłatkiem, składając przy tym życzenia świąteczne i noworoczne.

Goście wysoko ocenili przygotowanie do ostatniego w tym roku zarządu powiatowego i podkreślili wysoki stan wyszkolenia i oceny, jakie
nasza jednostka otrzymała podczas inspekcji
Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej.

Na zebraniu Prezes Zarządu Powiatowego
przedstawił harmonogram prac na cztery kwartały 2015 roku. Dodatkowo zebrani druhowie
mieli możliwość podsumować miniony rok, który pod względem zdarzeń jest kolejnym rokiem z
tendencją malejącą. Natomiast stan wyszkolenia
i wyposażenia w sprzęt wszystkich jednostek powiatowych jest coraz lepszy. Łukasz Kruszyński
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Turniej Kół Gospodyń Wiejskich w ramach projektu
W dniu 7 grudnia 2014r odbył się Turniej KGW,
gdzie na wstępie Dyrektor GOK poinformowała
uczestników o realizacji Turnieju KGW w ramach projektu pn: „Remont i doposażenie pomieszczeń kuchni w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach wraz z organizacją turnieju
KGW”, który realizowany był z zakresu małych
projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na
lata 2007 -2013.
Kolejno Dyrektor odczytała cele turnieju, którymi było:
1. Aktywizowanie społeczności wiejskiej zmierzająca do poprawy warunków życia na wsi,
2. Budowanie tożsamości w kontekście historii i
dziedzictwa kulturowego i regionalnego,
3. Kultywowanie tradycji kuchni kociewskiej.
Następnie na scenę została zaproszona Prezes
Zarządu Gminnego Związku Rolników, Kółek i
Organizacji Rolniczych - P. Zofia Czarnowska,
która przedstawiła krótki zarys kół działających
na terenie Gminy Kaliska.
Po tej informacji Dyrektor GOK przywitała
zebranych gości. Zaś P. Zofia Czarnowska powitała Koła i przybyłego Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych - P. Piotra Hałuszczaka.

Turniej Kół Gospodyń Wiejskich w ramach projektu

Zbigniew Malinowski i Piotr Hałuszczaka. Jury
oceniało przygotowane potrawy pod względem
smaku, estetyki i sposobu prezentacji danej potrawy.

Koło Gospodyń Wiejskich Kaliska, które
największą liczbę punktów uzyskało za
konkurencję „potrawy” . Drugim odczytanym
kołem było Koło Gospodyń Wiejskich Iwiczno uzyskujące największą liczbę punktów w
dwóch konkurencjach: „ stroik” i „wygląd
stołu ogółem”.

W trakcie występów, Jury w składzie 7-osobowym, dokonało oceny poszczególnych konkurencji w oparciu o opracowane karty ocen.
Każde koło przygotowało 10 potraw z otrzymanych produktów spożywczych. Przygotowane
potrawy zostały oparte o przepisy pochodzące z
publikacji P.Krystyny Gierszewskiej. Kolejną
konkurencją było wykonanie stroika z otrzymanych dekoracji. Liczyła się oryginalność kompozycji w nawiązaniu do Świąt Bożego Narodzenia. Trzecim elementem ocenianym przez jury było ustawienie potraw i dekoracji na świątecznym stole oceniane, jako całości.

Dyrektor GOK zaprosiła osoby: Wójta Gminy
Kaliska Sławomira Janickiego, przewodniczącego jury Zbigniewa Malinowskiego oraz Panią
Zofia Czarnowską i gościa Piotra Hałuszczaka,
które dokonały uroczystego wręczenia nagród
oraz podziękowań dla wszystkich kół z Gminy
Kaliska za udział w Turnieju KGW. Następnie
P.Piotr Hałuszczak zaprosił wszystkich do degustacja potraw.

Zaproszony na scenę przewodniczący Jury
Zbigniew Malinowski poinformował, iż wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich biorące udział w
turnieju wykazały się ogromnym zaangażowaniem w przygotowane potrawy, jak i również w
elementy dekoracyjne.
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W turnieju wzięły udział Koła Gospodyń Wiejskich z Bartla Wielkiego, Cieciorki, Czarnego
(w trakcie rejestracji) z Iwiczna, Kalisk i Pieców.
Po tej części oficjalnej w oczekiwaniu na występ
zespołu Kociewie Retro został przedstawiony
program imprezy oraz skład Jury oceniającej
konkurencje. W skład Jury wchodzili:
P..Teresa Łasicka, P.Jadwiga Koprowska oraz
P.Janina Mucha. Kolejnymi członkami jury byli
P.Leszek Wardziński, P..Franciszek Szandrach,

Podczas turnieju muzycznymi akcentami były
występy zespołów. „Kociewie Retro” pod opieką Bożeny Piór i Mirosławy Mőller ze Starogardu Gd. zaprezentowały folklor kociewski w
tańcu i śpiewie.
Bardzo miłym zaskoczeniem okazał się występ
zespołu folklorystycznego „Lubichowskie Kociewiaki„ pod opieką P.Bogumiły Fiałkowskiej.
Zespół wystąpił w ponad 27 grupie, która zaprezentowała śpiew, taniec oraz montaż słownomuzyczny. Artyści zostali nagrodzeni gromkimi
oklaskami.

Projekt pn: „ Remont i doposażenie pomieszczeń kuchni w Gminnym
Ośrodku Kultury w Kaliskach wraz z organizacją turnieju KGW”,
który realizowany był z zakresu małych projektów w ramach działania
413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na
lata 2007 -2013.

Kolejno przedstawił koła, które otrzymały największą liczbę punktów w poszczególnych konkurencjach. W pierwszej kolejności odczytał

Mirosława Borucka
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