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Z KALENDARZA WÓJTA...
*03.01.2015 - Kaliska - Udzielenie ślubu cywilnego,
*15.01.2015 - Trzechowo - Udział w uroczystości urodzin Henryka Fołdzińskiego,
*16.01.2015 - Kaliska - Spotkanie z dyrektorem ZDP w sprawie inwestycji drogowych na
terenie gminy Kaliska,
*21.01.2015 - Gdańsk - Spotkanie z zastępcą dyrektora GDDKiA w sprawie poprawy
bezpieczeństwa na drodze krajowej Nr 22 w obrębie miejscowości Piece,
*23.01.2015 - Kaliska - Udział w uroczystości urodzin Jadwigi Mikulskiej,
*28.01.2015 - Starogard Gd. - Udział w Konwencie Prezydenta, Burmistrzów i Wójtów,
*28.01.2015 - Kaliska - Udział w Jubileuszu 60-lecia ślubu Haliny i Zygmunta Beyer.
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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DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA KULTURY WCIĄŻ ZASKAKUJE
Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach zakwalifikował się do udziału w programie Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2015”. Do tegorocznej edycji programu aplikowało 106 instytucji z całej Polski,
wyłoniono 50 beneficjentów, w tym nasz GOK.
Celem programu jest zwiększenie zaangażowania domów kultury, ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w życie społeczności lokalnych poprzez odkrywanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, realizowanych przez mieszkańców gmin miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich.
Zadanie jest realizowane w dwóch etapach.
Pierwsza cześć zadania realizowana od lutego
do 30 czerwca, na które otrzymaliśmy 7.900zł.
Dofinansowanie tej części zadania wynosi do
100%. W ramach I części zadania zaplanowano
zorganizowanie spotkań, przeprowadzenie diagnozy środowiska w formie ankiet i sondażu,
weryfikację wyników i opracowanie diagnozy.
Zgłaszanie przez mieszkańców pomysłów na
projekty i wybór 5 najciekawszych propozycji do
realizacji w II etapie.
Zaś druga część zadania to realizacja wspólnie
z autorami 5 projektów w terminie od 31 lipca do
22 listopada 2015 roku, gdzie maksymalna kwota dofinansowania wynosi 22.000zł brutto przy
dofinansowaniu do 95% budżetu tej części zadania.

Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach otrzymał
dofinansowanie oraz podpisał umowę na realizację zadania pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej
w Piecach w scenę estradową i nagłośnienie”.
W ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania” Odnowa i rozwój wsi” objętego
PROW na lata 2007 -2013.
Wartość całkowita projektu wynosi 99.961zł,
z czego refundacja to 65.000zł.

W zakres powyższego zadania wchodzi: scena
modułowa o wymiarach 8m x 6m wraz z zadaszeniem dwuspadowym, zakup nagłośnienia
oraz organizacja imprezy powitanie wiosny.

"Dofinansowano w ramach Programu
Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury + Inicjatywy lokalne."

Materiały Gminnego Ośrodka Kultury

ZMIANY W URZĘDZIE GMINY
Beata Wysokińska - Kierownik
ds.kultury i świetlic oraz ewidencji ludności

Monika Szmaglińska - p.o. Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Z dniem 02.02.2015roku Wójt Gminy powołał
na stanowisko Kierownika ds. kultury i świetlic
oraz ewidencji ludności Beatę Wysokińską –
dotychczasowego Kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach.
Pani Beata w latach 1983 do 1987 pracowała w
Zespole Opieki Zdrowotnej w Starogardzie
Gdańskim na stanowisku instruktora służb społecznych. Od maja 1987 roku do grudnia 1990
roku pracowała w GS „Samopomoc Chłopska w
Kaliskach jako referent ds. zaopatrzenia.
W Urzędzie Gminy Kaliska pracowała od stycznia 1991r na stanowisku Kierownika GOPS.
Od tego czasu działała na rzecz pomocy społecznej. Ponadto P.Beata Wysokińska tym okresie zainicjowała utworzenie i nadal wspiera
działalność Stowarzyszenia Rodziców Wychowujących Dzieci Niepełnosprawne „Dziecko
Miłości” oraz grupę samopomocową „Wspaniała Rodzinka”. W roku 2013 dzięki pomocy
P.Beaty Wysokińskiej utworzono Środowiskowy Dom Samopomocy typu A, B i C w Kaliskach.
Pani Beata Wysokińska wielokrotnie otrzymała
wyróżnienia i nagrody za całokształt pracy na
rzecz pomocy społecznej.

Z dniem02.02.2015roku Wójt Gminy powołał
na stanowisko p.o.Kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach
p.Monikę Szmaglińską.
Pani Monika od urodzenia zamieszkuje w miejscowości Okoninki. Ukończyła studia wyższe na
dwóch kierunkach na Uniwersytecie Mikołaja
Kopernika w Toruniu. Była terapeutą, pedagogiem, oligofrenopedagogiem w Zespole Terapeutycznym w Skarszewach. Przez dziewięć lat
pełniła funkcję Kierownika Środowiskowego
Domu Samopomocy w Skarszewach.
Z problematyką i zadaniami Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej zetknęła się w realizacji zadań wynikających z poprzedniego zatrudnienia.
Jest osobą, która całe życie zawodowe poświęciła drugiemu człowiekowi. W nowej pracy liczy,
że doświadczenie byłej Pani Kierownik Beaty
Wysokińskiej będzie pomocą w dalszej poprawie
działań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a
nowe spojrzenie wniesie szereg pozytywnych
działań.
Prywatnie jest matką pięcioletniego syna. Czas
wolny spędzam chętnie z rodziną i znajomymi
najczęściej na wyjazdach rekreacyjno - turystycznych.

ZNACZEK PERSONALIZOWANY
Ukazały się dwa
nowe znaczki
personalizowane.
Znaczki promują
obiekty naszej
gminy - Kościół
w Kaliskach i
Płocicznie.
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Znaczki są do
nabycia w
Urzędzie
Pocztowym
w Kaliskach.
Cena znaczka
4,50zł.
Zapraszamy!!!

TURNIEJ OLDBOYS
W PIŁCE HALOWEJ
W dniu 24 stycznia w hali sportowej ZSP w
Kaliskach został rozegrany Turniej Oldboys o
Puchar Wójta Gminy Kaliska.
W zawodach udział wzięło 5 drużyn, w tym
cztery z naszego powiatu oraz gościnnie drużyna
LOTOSU GDAŃSK. Zawody poprowadził sędzia Franciszek Bieliński.
Po zakończeniu meczów odbyła się oficjalna
ceremonia zakończenia turnieju, podczas której
wręczono puchary ufundowane przez Urząd
Gminy Kaliska, dyplomy oraz statuetki.
Najlepszym zawodnikiem mistrzostw został
wybrany Jarosław Rozkwitalski reprezentujący
Victorię Kaliska, który strzelił 5 bramek. Królem
strzelców z 6 bramkami na koncie został Marek
Naczyk reprezentujący Starogard Gd., natomiast
najlepszym bramkarzem został wybrany
Tomasz Łanucha reprezentujący Lotos Gdańsk.
Końcowa klasyfikacja turnieju OLDBOYS w
Zespole Szkół Publicznych w Kaliskach:
I miejsce - Starogard Gd.
II miejsce - Victoria Kaliska
III miejsce - Lotos Gdańsk
IV miejsce - Czarna Woda
V miejsce - Zblewo

Podziękowania należą się Wójtowi Gminy
Kaliska Sławomirowi Janickiemu za ufundowanie i wręczenie pucharów, dyrektorowi ZSP Kaliska Karolowi Gołąbek za udostępnienie hali
oraz Andrzejowi Grzywaczowi-trenerowi Victorii Kaliska wraz z zawodnikowi za załatwienie
spraw organizacyjnych oraz innym osobom, które przyczyniły się do organizacji tego turnieju.

NADLEŚNICTWO KALISKA MISTRZAMI SIATKÓWKI
Dnia 15.01.2015 w hali sportowej Liceum
Ekonomicznego w Starogardzie Gdańskim odbył się co roczny turniej służb mundurowych w
siatkówkę.
Do turnieju przystąpiły drużyny:
J Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim
J Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie
Gdańskim
JKomendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Starogardzie Gdańskim
J Nadleśnictwa Kaliska.
Turniej rozpoczął się powitaniem drużyn przez
Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej w
Starogardzie Gd. i Dyrektora Aresztu Śledczego.
Mecze odbywały się systemem każdy z każdym
do dwóch wygranych setów. Po zaciętej walce
po raz trzeci z rzędu wygrała drużyna
Nadleśnictwa Kaliska i w związku z tym puchar
przeszedł na stałe do nadleśnictwa.

Zwycięska drużyna Nadleśnictwa Kaliska
Stoją od lewej: Paweł Muniowski, Marcin
Tomana, Paweł Narloch, Sławomir Lempkowski
klęczą od lewej: Hubert Ginter, Piotr Dorawa,
Piotr Lubiński, Marcin Kuliński.
Turniej zakończył się wręczenie dyplomów i
pucharu przez Komendanta Powiatowego Straży
Pożarnej w Starogardzie Gdańskim, Dyrektora
Aresztu Śledczego oraz Nadleśniczego
Nadleśnictwa Kaliska.
Materiały Nadleśnictwa Kaliska

Krzysztof Partyka i Andrzej Grzywacz
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„Słoneczne Pomorze”
W dniu 19 stycznia 2015 roku w ramach programu „Słoneczne Pomorze”, podczas zajęć
przyrody odbyły się prelekcje dla uczniów klas
IV-VI na temat alternatywnych źródeł energii
elektrycznej. Podczas lekcji dzieci dowiedziały
się co to są odnawialne źródła energii elektrycznej i jakie mają zastosowanie.

Następnie podczas zajęć w terenie uczniowie
mieli możliwość poznania alternatywnych źródeł energii elektrycznej w Naszej Gminie - lamp
solarnych, które są usytuowane m.in. w miejscowości Piece. Kolejna część warsztatów dotyczyła tego, jakie wady i zalety mają poszczególne
odnawialne źródła energii: energia słoneczna,
energia wiatru, energia wody, energia geotermalna, czy też energia biomasy .

Na zakończenie uczniowie mieli możliwość zastosowania poznanych informacji w praktyce,
grając w grę planszową o alternatywnych źródłach energii, udzielając poprawnych odpowiedzi i wygrywając grę.
Materiały ZOW Piece
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Złoto dla Kaliska Power Volleyball
Dnia 01.02.2015r. na sali gimnastycznej w
Zespole Szkół w Starych Polaszkach został rozegrany Turniej Piłki Siatkowej drużyn mieszanych. Drużyny grały w 3-osobowych składach
(2 mężczyzn + kobieta). Organizatorami Turnieju byli: Urząd Gminy Stara Kiszewa, Sołectwo
Stary Bukowiec i Zespół Szkół Stare Polaszki.
Do rywalizacji przystąpiło 7 drużyn 3-osobowych. Drużyny zostały podzielone na dwie
grupy. W grupach zagrano systemem „każdy z
każdym”.
W „walce” o I miejsce w turnieju zagrały drużyny Kaliska Power I i Mastersi Stare Polaszki. Jak
przystało na finał, drużyny rozegrały 3 sety i dopiero tay brek wyłonił zwycięzcę, a została nim
drużyna Kaliska Power I. Zgodnie z przewidywaniami mecz stał na wysokim poziomie, a zawodnicy prezentowali wysoki poziom wyszkolenia technicznego. Ataki, bloki i obrony świadczyły o dużych umiejętnościach siatkarskich.

Zwycięska drużyna zagrała w składzie:
Dominika Beling, Szymon Grandt i Łukasz
Matern. II miejsce Mastersi Stare Polaszki w
składzie: Wiktoria Łęgowska, Wiktor Ostrowski
i Adrian Jaromek. III miejsce Start TEAM Stare
Polaszki w składzie: Małgorzata Kulas, Maciej
Borkowicz i Dawid Jaszewski.
Podczas turnieju zostali nagrodzeni medalami
zawodnicy grający na poszczególnych pozycjach siatkarskich. I tak:
Najlepsza przyjmująca – Małgorzata Kulas
Najlepszy przyjmujący – Mateusz Gołuński
Najlepsza rozgrywająca – Wiktoria Łęgowska
Najlepszy rozgrywający – Adrian Jaromek
Najlepsza atakująca – Paulina Jóźwiak
Najlepszy atakujący – Łukasz Matern
Za najbardziej wszechstronnego zawodnika
turnieju Komisja sędziowska wybrała Szymona
Grandt z Kalisk. Mat. Gminy Stara Kiszewa

WYBORY SOŁTYSÓW NOWA ORDYNACJA WYBORCZA

INFORMACJA dla osób, które
zamierzają usuwać AZBEST

Wójt Gminy w Kaliskach informuje, iż wybory
sołtysów sołectw Gminy Kaliska, po raz pierwszy odbędą się zgodnie z nowymi zasadami
wyboru określonymi w statutach sołectw.

Do tej pory sołtysa wybierało zebranie wiejskie, gdzie podczas jego trwania zgłaszane były
kandydatury z sali i odbywało się głosowanie.
Zgodnie z nowymi zasadami wyboru sołtysa,
kandydaci na sołtysa zgłaszani są spośród wyborców danego sołectwa do dnia 23 lutego 2015r
w sekretariacie Urzędu Gminy Kaliska.
Zgłoszenie musi być poparte podpisami co
najmniej 20 mieszkańców. W zgłoszeniu wskazuje się także od 1 do 2 kandydatów do składu
obwodowych komisji wyborczych. Zgłoszenia
należy dokonać na drukach określonych w
Zarządzeniu nr 19/2015r. Wójta Gminy Kaliska
z dnia 29 stycznia 2015r.
Termin wyborów wyznaczono na dzień 15
marca 2015r. we wszystkich sołectwach gminy
Kaliska. Wybory będą przeprowadzone przez
obwodowe komisje wyborcze w lokalach wyborczych sołectw w godz. od 8.00 do 17.00.
Terminy poszczególnych czynności wyborczych szczegółowo określa kalendarz wyborczy.
Wymagane druki zgłoszeń oraz szczegółowe
informacje są dostępne na stronie Bip Urzędu
Gminy Kaliska.
Zapraszam mieszkańców gminy Kaliska do
zgłaszania kandydatów oraz do udziału w wyborach.

Wójt Gminy Kaliska uprzejmie informuje, iż
osoby zainteresowane pozyskaniem w 2015r dofinansowania na usunięcie ze swoich posesji wyrobów zawierających azbest (np..eternitowe pokrycia dachowe) powinny złożyć stosowny
wniosek wraz załącznikami do Urzędu Gminy
Kaliska w terminie do dnia 27 lutego 2015 roku.
Dofinansowanie obejmować będzie koszty
związane z demontażem, transportem oraz unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest.
Wysokość dofinansowania może wynosić do
100% kosztów kwalifikowanych. Wykonawcą
zadania obejmującego powyższe prace na terenie gminy będzie jedna firma wybrana zgodnie z
przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, która wykona zadanie po uzgodnieniu terminu z wnioskodawcą.
Regulamin udzielania dofinansowania, formularz wniosku oraz załączników: „informacji o
wyrobach zawierających azbest” oraz „ocena
stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania
wyrobów zawierających azbest” dostępne są na
stronie internetowej www.kaliska.pl w zakładce
„dokumenty i wnioski do pobrania”, a także w
Urzędzie Gminy Kaliska - pokój nr 1.

W Komendzie Powiatowej Policji w Starogardzie Gd. uruchomiony został specjalny numer
telefonu, za pośrednictwem którego osoby mające problem z komunikacją werbalną w razie pilnej potrzeby, pomocy lub w sytuacji zagrożenia
życia lub zdrowia mogą wezwać interwencję
policji.
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ZNAK NATURY

„WŁĄCZ SIĘ KOCIEWIE”

Gmina Kaliska promowana przez Ligę Ochrony Przyrody - ZNAK NATURY.
Miło nam poinformować, że gmina Kaliska jest
jedną z 10 gmin w Polsce, które przystąpiły do
projektu realizowanego przez Ligę Ochrony
Przyrody i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Gmina Kaliska przystąpiła do projektu wdrożenia i upowszechnienia energetycznej narady
obywatelskiej „Włącz się Kociewie”, realizowanego przez dwie fundacje - Instytut na rzecz
Ekorozwoju i Pole Dialogu.
Pierwszym wspólnym działaniem były warsztaty wstępne, które odbyły się w dniach 29 i 30
stycznia. Podczas spotkania, o założeniach projektu i współpracy z gminą Kaliska opowiadali
przedstawiciele instytucji inicjujących projekt –
omówiono harmonogram oraz przybliżono założenia narad obywatelskich.

Więcej informacji można uzyskać na stronie:
http://www.znaknatury.lop.org.pl/.
W projekcie współuczestniczy również Nadleśnictwo Kaliska. Celem projektu są działania
promocyjne gminy, za które nie ponosimy żadnych kosztów. Strona utworzona w ramach tego
projektu promuje tereny objęte strefami ochronnymi. W naszym przypadku jest to Natura 2000.
Dzięki tej stronie potencjalni mieszkańcy-turyści uzyskają informację o walorach przyrodniczych, kulturalnych i innych Naszej Gminy.
Dodatkowo zostały umieszczone dane adresowe
i informacje na temat możliwości skorzystania z
kwater agroturystycznych w gminie Kaliska.
Celem całego przedsięwzięcia jest również
realizacja konkursów edukacyjnych. Kolejny z
nich został rozstrzygnięty w dniu 16.01.2015r.
Komisja dokonała oceny prac konkursowych na
opracowanie „Eko Szlaków”. Konkurs polegał
na wykonaniu opisu szlaku turystycznego pieszego bądź rowerowego najlepiej ukazującego
walory przyrodniczo-turystyczne naszej gminy,
a także wartości kulturowe i historyczne.
Wyniki konkursu:
I miejsce - Karolina Kasprzak
„Szlak Bociani”, ZSP Kaliska.
*wyróżnienie - Klub Miłośników
Przyrody „Kaliski Szlak Rowerowy”,
ZOWPiece,
*wyróżnienie - Marcin Krause
„Szlak Kaliski”, ZSP Kaliska.
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KONCERT KOLĘD W KOŚCIELE Zdolna młodzież naszej szkoły ...
W dniu 25 stycznia 2015r. w Kościele Parafialnym w Kaliskach odbył się koncert kolęd w
wykonaniu chóru szkolnego "Bellevoce" oraz
solistów. Organizatorem koncertu był Zespół
Szkół Publicznych w Kaliskach. Koncert rozpoczęła Pani Dyrygent Izabela Pruszak witając
wszystkich zgromadzonych.

Młodzież zaprezentowała kolędy:
Chór: ,,Wśród nocnej ciszy”, ,,Przybieżeli do
Betlejem”,
W drugim dniu warsztatów skupiono się na
planowaniu wspólnych działań z przedstawicieami gminy. Szczególnie długo dyskutowano o
składzie zespołu energetycznej narady obywatelskiej - kogo należy do niego zaprosić, tak by
nie pominąć żadnej z ważnych grup mieszkańców. Burzliwie debatowano o tym, jakie informacje są najważniejsze, by przekonać mieszkańców do udziału w spotkaniach, a także gdzie
najlepiej umieścić informacje i zaproszenia na
narady.

Mamy nadzieję, że wnioski zebrane podczas
warsztatów przyczynią się do dobrej – organizacji narad obywatelskich oraz jak najlepszej
realizacji projektu w gminie.
Projekt Włącz się Kociewie realizowany jest w
ramach programu Obywatele dla Demokracji
finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG.

SPOTKANIE Z LEŚNIKIEM
W Przedszkolu w Piecach

± Anna Talaśka - pastorałka ,,Maleńka
gwiazdka”,
±Krzysztof Cieślewicz – kolęda góralska przy
współudziale chóru - ,,Jam jest dudka”,
±Weronika Burczyk i Klaudia Kawecka –
pastorałka ,,Wigilia”,
±Sara Gomoła – pastorałka ,,Kto wie?”,
±Weronika Dembicka – kolęda ,,Nie było miejsca dla Ciebie”.
Na skrzypcach zagrała:
±Aleksandra Groth – ,,Gdy śliczna Panna”.
Na koncercie zaprezentowały się również klasy,
które zwyciężyły w Szkolnym Konkursie Kolęd.
Zastępca Dyrektora Bogumiła Wałaszewska

W styczniu nasze przedszkole odwiedził Pan
Marian Kujawski, leśniczy Leśnictwa Kamienna
Karczma. Nasz Gość zapoznał dzieci z pracą
leśnika oraz opowiedział o ptakach zimujących
w naszym kraju.
Maluchy dowiedziały się, w jaki sposób można
pomóc ptakom przetrwać zimę, mogły także zobaczyć wszystkie omawiane gatunki ptaków na
zdjęciach i obrazkach przyniesionych przez naszego Gościa. Spotkanie przebiegło w bardzo
miłej atmosferze.
Na koniec spotkania wszyscy otrzymali upominki – opaski i zawieszki odblaskowe.
Serdecznie dziękujemy za tą interesującą lekcję
przyrody oraz wspaniałe prezenty.

Dnia 1 lutego 2015r
nasz Fanpage
przekroczył
1000 - FANÓW
DZIĘKUJEMY
ZA ZAUFANIE!
1000 fanem naszej
strony okazał się
Fanpage - Hotel
Wrota Kaszub.
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Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach w 2014 roku
Działalność GOK - Gminna Biblioteka Publiczna, która funkcjonuje w strukturze
GOK w Kaliskach.
Zbiory biblioteczne:
¨ stan księgozbioru na 31.12.2014r wynosi
12.504 woluminów.
¨ przybyło nowych książek – 546 woluminów
na kwotę 12 843,00 zł, w tym:
¨ 317 woluminów (literatura piękna)
¨ 75 woluminów (literatura dla dzieci i młodzieży)
¨ 54 woluminy (literatura popularnonaukowa)
Gminna Biblioteka Publiczna - Statystyki
Czytelnictwo zarejestrowano 505 czytelników.
Czytelnicy według wieku:
§Do lat 5 - 23
§06- 12 lat -72
§13- 15 lat - 36
§16- 19 lat - 55
§20- 24 lat - 55
§25- 44 lat - 136
§45-60 lat - 75
§Pow.60 lat - 53
Czytelnicy zarejestrowani według zajęcia:
¤Osoby uczące się (uczniowie, studenci) – 189
czytelników,
¤Pracownicy (umysłowi, robotnicy, rolnicy,
inni zatrudnieni) - 131,
¤Pozostali (emeryci, renciści, niepracujący,
dzieci do lat 5) - 185.
Promocja czytelnictwa:
ëSpotkania biblioteczne ,
ëSpotkania autorskie,
ëWystawki okolicznościowe,

ëUdział
w akcji
„Cała
Polska
Czyta
Dzieciom”.

ëkonkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży z
nagrodami pt.:
*„Wesoły przyjaciel z książki Kornela Makuszyńskiego " - rok 2014 ogłoszono rokiem
Kornela Makuszyńskiego,
*„ Najpiękniejsza kartka świąteczna”.
*„Najładniejsza pisanka wielkanocna”,
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Złożono wnioski – o dofinansowanie pt.:
”Dom Kultury + Kaliskie Inicjatywy lokalne
2015, część I”
Budżet zadania –7.900,00 zł
Kwota dofinansowania – 7.900,00 zł – 100%
”Przebudowa i remont budynku GOK w
Kaliskach-etap IV ”
Budżet zadania – 457. 518,00 zł
Wkład własny - 137.256,00 zł
Kwota dofinansowania - 320. 262,00 zł – 70%
„Przebudowa i remont budynku Gminnego
Ośrodka Kultury w Kaliskach etap III „-rozliczony
*Wartość inwestycji to: 159.805,45 zł
*Dotacja MKiDN to: 100.000,00 zł
*Dotacja UG – 50.000,00 zł
*Środki GOK - 9.805,45 zł
„Remont i doposażenie pomieszczeń kuchni w
GOK wraz z organizacją turnieju KGW„ - w
trakcie oceny i rozliczenia
Wartość projektu:100.281,98 zł
Dotacja UG: 47.384,47 zł
Refundacja: 49.147,92 zł
Wkład GOK: 3.749,59 zł
Zrealizowane projekty pt.:
„Spartakiada po kociewsku”- rozliczony
Wartość projektu: 5.809,80 zł
Wkład własny: 1.713,10 zł
Refundacja: 4.096,70 zł
Dni Kalisk - Lato na Kociewiu - organizacja
festynu gminnego w Kaliskach - rozliczono
Wartość projektu: 81.465,99 zł
Dotacja UG: 30.000,00 zł
Refundacja 23.440,00 zł
Działania na 2015 rok
PRealizacja kalendarza imprez,
POrganizacja stałych form zajęć,
PBieżąca działalność biblioteki,
PUtworzenie składnicy akt – weryfikacja i
przekazanie dokumentacji celem archiwizacji
dokumentacji,
PUtworzenie strony www.gokkaliska.pl i BIP,
PPozyskiwanie środków zewnętrznych na:
Realizację projektu pt: „Wyposażenie świetlicy
wiejskiej w Piecach w scenę estradową i nagłośnienie”. Budżet zadania 99.961,00zł.
Wkład własny - 34.960,00 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania 65.000,00zł – ok. 65 %
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
Mirosława Borucka

Z KART HISTORII - BUDOWA SZKOŁY
Prezentujemy zdjęcia z budowy szkoły w
Kaliskach - zamknięte w szkolnych albumach...

Materiały ZSP KALISKA
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Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach w 2014 roku
Przedstawiamy Państwu informację z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach
za 2014 rok oraz projekt działań na 2015 rok.
W minionym roku GOK zatrudniał 7 osób oraz
13 instruktorów i osób prowadzących zajęcia.
W ramach zaspokajania potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców gminy Kaliska organizowane były następujące koła zainteresowań:
” zajęcia gry na instrumentach: gitara,
keyboard -15 osób
”taniec towarzyski – Latino -13 osób
”taniec Zumba dorośli - 40 osób
”taniec Zumba Kids - 35 osób
”zajęcia kulinarne - 12 osób
”kółko teatralne - 31 osób
”szachy dla dzieci - 12 osób
”gry stolikowe - PZERiI- …….
”zajęcia artystyczne – 12 osób
”Aerobic – 51 osób
”zajęcia plastyczne dla dzieci – 11 osób
”zajęcia baletu – 18 osób
”tenis stołowy – 8 osób
”warsztaty malarskie dla dorosłych - 9 osób
GOK w Kaliskach zrealizował następujące
imprezy:
± Wy s t a w a M a l a r s t w a - Ry s z a r d a
Rosławskiego,
±Konkurs facebookowy- z okazji 8 marca.
±Koncert z okazji „Dnia Kobiet”,
±Koncert słowno – muzyczny upamiętniający
IX rocznicę śmierci Papieża Jana Pawła II,
±Koncert organowy Gedymin Grubba–organy, Taras Riznyak – baryton,
±Koncert ze wspólnym śpiewaniem Krzysztof
Gornowicz, Tomasz Radimonas oraz gość
Adrian Cherek ,
±Koncert pt."POMYŚL O MNIE" wspomnieniami Anny German”,
±Koncert kolęd,

%II otwarty turniej szachowy o Puchar Wójta
Gminy Kaliska,
%Kaliska Open 2014 -kostka rubika,
%Letnie rozgrywki w boule.
%Warsztaty Popingu,
%Majówkowe harce,
%Dzień Dziecka,
%Pożegnanie Wakacji.

Imprezy, które są m.in. wskaźnikami do
projektów:
„Zagospodarowanie centrum wsi Iwiczno wraz
z modernizacją świetlicy wiejskiej”:
1) Ferie zimowe dla dzieci z sołectwa Iwiczno,
2) Dzień Kobiet w Iwicznie,
3) Pożegnanie zimy,
4) Dzień Dziecka w Iwicznie,
5) Cykliczne zajęcia wakacyjne dla dzieci,
6) Andrzejki dla dzieci w Iwicznie,
7) Festyn rodzinny – Iwiczno,

®

Zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży w
sołectwie Bartel Wielki, Studzienice i Iwiczno,
®Warsztaty komiksu w Kaliskach,
®Warsztaty karykatury w Piecach
®Zabawa Andrzejkowa dla młodzieży,
®Mikołajki dla dzieci,
®XIV Wernisaż „Sami-Swoi” i goście przegląd dorobku artystycznego twórców amatorów
z terenu Gminy Kaliska i zaproszonych gości,

* Zabawa Karnawałowa, C z e r w c ó w k a zabawa taneczna, Zabawa Sylwestrowa.
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Zagospodarowanie centrum wsi Płociczno”:
1) Dzień dziecka w Płocicznie,
2) Festyn charytatywny dla kościoła w Płocicznie - „Na Dach”,
3) Święto pieczonego ziemniaka.
Imprezy w ramach umów partnerskich:
.”Doposażenie Świetlicy wiejskiej w Studzienicach”
1) Warsztaty Kuchni Kociewskiej.
”Remont
pomieszczeń
Izby Izydora
Gulgowskiego”
1) Występ zespołu
ludowego
Burczybas,
2) W I z b i e I z y d o r a G u l g o w s k i e g o Przedstawienie historii o Izydorze Gulgowskim
oraz zwiedzania Izby,
3) Mieszkamy na Kociewiu-Wystawa książek o
Kociewiu oraz wystawa i warsztaty haftu
Kociewskiego,
4) Kuchnia Kociewska-Pory roku na talerzu.
Spotkanie autorskie z P.Krystyną Gierszewską,
5) Kociewskie zwyczaje- tradycje adwentowo –
bożonarodzeniowe na Kociewiu-tradycyjne
potrawy wigilijne oraz ich znaczenie.

Imprezy kulturalne i rozrywkowe wspierane
przez GOK:
a) Rock w Dunajkach,
b) Dzień dziecka w Piecach.
organizowane w budynku GOK:
a) Bal karnawałowy – przedszkole,
b) Powitanie wiosny „Żyj kolorowo”,
c) Obchody 1-go roku działalności ŚDS,
d) Dzień Seniora,
e) Wigilijny opłatek PZERiI,
f) Wigilijny opłatek Stowarzyszenia Rodziców
wychowujących Dzieci Niepełnosprawne
„Dziecko Miłości”.
g) Wigilijny opłatek Świetlicy terapeutycznej.
Imprezy realizowane wraz z Sołectwami:
µFestyn rodzinny – Studzienice,
µFestyn rodzinny – Frank,
µFestyn charytatywny dla kościoła w
Płocicznie „Na Dach”,
µFestyn
rodzinny
„Dzień
Drwala”
w Bartlu
Wielkim,

µFestyn rodzinny – Piece,
µFestyn Rodzinny – Czarne,
µFestyn rodzinny – Iwiczno,
µ Festyn rodzinny „Pożegnanie

Wakacji”
Cieciorka 2014.
Imprezy realizowane przy współpracy z
Urzędem Gminy Kaliska
d Słonecznik 2013,
d15 Kaliski Bieg Uliczny,
dAktywne ferie w GOK,
d Festyn Dni Kalisk - „Lato na Kociewiu”,
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