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W GMINIE ZAINWESTOWANO PONAD 5 MILIONÓW NA DROGI
Ponad 5 milionów złotych zainwestowano w
tym roku w gminie Kaliska w infrastrukturę drogową. Tylko część tych środków pochodziła z
naszego budżetu – jest się czym szczycić.

Z KALENDARZA WÓJTA...
*23.09.2015 - Czarne - Udział w spotkaniu sołeckim,
*25.09.2015 - Piece - Udział w spotkaniu sołeckim,
*28.09.2015 - Bartel W. - Udział w spotkaniu sołeckim,
*30.09.2015 - Owidz - Udział w obradach Powiatowego Zarządu OSP RP,
*01.10.2015 - Kaliska - Odwiedziny kombatantek wraz z prezesem ZSPK im.KS.Henryk
Szumana P.Ryszardem Tyborskim,
*02.10.2015 - Kaliska - Udział w spotkaniu zorganizowanym z okazji Dnia Seniora,
*08.10.2015 - Kaliska - Spotkanie z urbanistą Rafałem Łuckim w celu omówienia etapów
realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
*08.10.2015 - Kaliska - Spotkanie z przedstawicielami Steico w celu omówienia rekrutacji do
pracy mieszkańców gminy Kaliska,
*09.10.2015 - Kaliska - Udział w imprezie zorganizowanej przez Samorządowe Przedszkole w
Kaliskach pn.”Święto Pieczonego Ziemniaka”,
*10.10.2015 - Lipski Młyn - Udział w uroczystości 90-tych urodzin P.Wandy Wacholc,
*14.10.2015 - Owidz - Udział w seminarium poświęconym projektom zwiększenia możliwości
retencyjnych i przeciwdziałania powodzi suszy w ekosystemie leśnym i nizinnym,
*17.10.2015 - Kaliska - Udział w wernisażu „Sami Swoi”.
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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To właśnie w naszej gminie ponad 4 miliony
złotych zainwestowano ze środków rządowych
w przebudowę skrzyżowania we Franku, budowę ścieżki rowerowej oraz chodników na odcinku od Dąbrowy do Pieców.
Znaczne środki (kilkaset tysięcy złotych) zainwestowały Polskie Koleje Państwowe w poprawę bezpieczeństwa na przejeździe kolejowym
przy ul. Północnej.
Ze środków powiatowych zainwestowano ponad 170 tys.zł (łącznie) na wykonanie cienkiej
nalewki nawierzchni od drogi nr 22 do przejazdu
kolejowego w Kaliskach oraz na remont odcinków drogi w miejscowości Iwiczno (odwodnienie z naprawa nawierzchni) oraz w sołectwie
Czarne, gdzie ułożono płyty drogowe. W
funduszach mieszczą się także prace projektowe
ścieżki rowerowej z Kalisk do Cieciorki wraz z

projektem poszerzeniem drogi z Cieciorki do
Płociczna.
Również imponujące są nasze środki z budżetu
na ponad 800 tys.zł, które zainwestowano w tym
roku w nasze drogi.
Z własnych środków wykonano:
K utwardzenia 1041 mb drogi poprzez ułożenie
płyt JOMB (ulice Nowa, Polna, Bursztynowa,
Słoneczna i Borowa).
Wartość zadania 438.945zł (w tym dofinansowanie Marszałka Województwa ok.70 tys.zł),
K budowę ciągu pieszo-jezdnego wraz z odwodnieniem w Kaliskach przy ul. Dziewięciu z
Nieba (ponad 200 mb) za kwotę 233.750 zł.
K remont chodnika w Piecach. Na realizację
przeznaczono ponad 50 tys.zł.

K pozostałe remonty dróg gruntowych, w tym:
drogi z Dąbrowy do Strycha, naprawa odcinka
drogi z Iwiczna do Pieców, odwodnienie ulicy
Sosnowej w Kaliskach, budowę utwardzeń oraz
dokumentację projektową dla ulic w Kaliskach i
wykup gruntu pod drogę w Piecach.

W GMINIE ZAINWESTOWANO PONAD 5 MILIONÓW NA DROGI
wydatkowano łącznie kwotę ponad 150 tys.zł.

„BRAMY NIEBA I
PŁOMIENIE PIEKŁA”
Dnia 30 i 31 października 2015 r. odbyły się
spektakle pt.: „Bramy Nieba Płomienie Piekła”
w ramach projektu pt. „Organizacja warsztatów
oraz przedstawienia pt. „BRAMY NIEBA I
PŁOMIENIE PIEKŁA” realizowanego przez
grupę nieformalną – „MIŁOŚNICY TEATRU –
VEKTOR”. Przedstawienie zostało poprzedzone spotkaniem organizacyjnym oraz cyklem
warsztatów przygotowujących do powyższych
przedstawień.

Taki zakres inwestycji to efekt pracy dobrze
przygotowanej kadry pracowników, którzy wykonują rzetelnie swoje zawodowe obowiązki.
Dobre relacje ze wszystkimi zewnętrznymi
instytucjami powodują, że te gigantyczne kwoty
są inwestowane właśnie w gminie Kaliska.
Należy też zaznaczyć, że w parze z tymi działaniami idą dobre działania i planowanie budżetu
przy udziale skarbnika.
Już dzisiaj przygotowujemy plany w zakresie
przygotowania dokumentacji na kolejne przedsięwzięcia na następny rok i kolejne lata.
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Warsztaty przeprowadziła grupa teatralna składająca się z 2 wykwalifikowanych reżyserów,
którzy przygotowali osoby występujące na scenie do roli aktorów. Przedstawienia składały się
ze scenek z życia wziętych, w których udział
wzięli aktorzy – min. mieszkańcy gminy Kaliska
(dzieci, młodzieży i dorośli ) w ilości 38 osób.
Przygotowana dekoracja, gra świateł, specjalne efekty dźwiękowe i multimedialne oraz
aktorzy w kostiumach spowodowały niezwykły
odbiór tego przedstawienia.
Głównym celem było stworzenie możliwości
integracji dzieci, młodzieży i dorosłych, poznawanie siebie, wyzwalanie ukrytych talentów
aktorskich, rozwijanie relacji rodzinnych przez
wspólne uczestniczenie w organizowanym projekcie.
Grupa nieformalna otrzymała dofinansowanie
w kwocie 3500,00 zł na realizacje powyższego
zadania.

Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki

Materiały
GOK
Kaliska

Warsztaty plastyczne w Piecach
Dnia 30 października 2015 roku w Zespole
Oświaowo - Wychowawczym w Piecach odbył
się wernisaż prac plastycznych uczniów placówki, podsumowujący realizację projektu w ramach Kaliskich Inicjatyw Lokalny+ pn. „Warsztaty plastycznej twórczości w Piecach” realizowaną przez grupę nieformalną – „LOKALNI
ARTYŚCI”.

Podczas spotkania zaprezentowana została
krótka prezentacja przedstawiająca informacje o
powstaniu projektu oraz o jego przebiegu, wzbogacona o zdjęcia z samych warsztatów. Następnie wręczono uczestnikom projektu pamiątkowe dyplomy oraz słodki upominek. Nie zabrakło również przemówień i podziękowań ze strony gości.
Po części oficjalnej organizatorzy zaprosili na
poczęstunek oraz zachęcili do obejrzenia efektów warsztatów w postaci różnorodnych i ciekawych prac plastycznych.
Kierujemy serdeczne podziękowania dla Pani
Gabrieli Groth za współpracę przy realizacji projektu, a także dziękujemy rodzicom za zaangażowanie się w warsztaty i systematyczne uczestnictwo w nich.
Marta Słomińska
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MISTRZOSTWA KULINARNE - TOP KUCHARZ 2015 cd.
przydadzą się w pracowniach kulinarnych każdego ośrodka oraz pamiątkową deseczkę z logo
konkursu TOP KUCHARZ, wykonaną przez
uczestników ŚDS Kaliska.

Dodatkowo, zgodnie z punktacją wyłoniliśmy
zwycięzców, którym nagrody wręczył Wójt
Gminy Pan Sławomir Janicki. I tak:
III miejsce zdobyła drużyna Młode Grzybki,
II miejsce drużyna Trzy Babeczki- Mufineczki,
natomiast zwycięzcami I edycji konkursu TOP
KUCHARZ została drużyna Ciepłe Bułeczki z
WTZ w Skarszewach.
Wszystkim drużynom serdecznie gratulujemy!

Od kilku lat w naszej gminie, w każdej miejscowości pojawiają się nowe rośliny. W tym roku też się pojawiły. Środki finansowe na nasadzenia pochodzą ze środków unijnych, gminnych oraz funduszy sołeckich.

Dziękuję też grupie Radosnych i wszystkim
terapeutom za świetne pomysły i ogromne zaangażowanie w organizację imprezy.
Kierownik ŚDS Iwona Ciemińska

PRACA W STEICO

Podczas imprezy panowała wyjątkowo sympatyczna atmosfera, wszyscy dobrze się bawili i
zapewniali, że chętnie wrócą do nas za rok. Jako
organizatorzy serdecznie dziękujemy za przybycie i udział w fantastycznej kulinarnej przygodzie.
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ESTETYZACJA GMINY

Steico Spółka z o.o. w Czarnkowie poszukuje
osób do pracy w Zakładzie w Czarnej Wodzie.
Steico Spółka z o.o. w Czarnkowie firma o
ugruntowanej pozycji na rynku zajmująca się
produkcją ekologicznych materiałów izolacyjnych i konstrukcyjnych poszukuje osób do pracy
w Zakładzie w Czarnej Wodzie w charakterze:
Pracowników do obsługi maszyn i urządzeń
produkcyjnych.
Oferujemy:
- możliwość rozwoju
zawodowego,
- szkolenia podnoszące
kwalifikacje,
- stabilność zatrudnienia,
- praca w miłej atmosferze.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie
CV wraz z listem motywacyjnym, kopią dokumentów świadczących o posiadanych kwalifikacjach oraz zgodą na przetwarzanie danych
osobowych na adres:
Steico Spółka o.o.
Zakład w Czarnej Wodzie
Tel.058 58 77 353
lub pocztą e-mail:tlibiszewska@steico.pl

Wypełniamy także obowiązki w związku z
nakazem wykonania nasadzeń nowych drzew i
krzewów od uzyskanych decyzji zezwalających
na ich usunięcie. W tym roku dokonano następujących nasadzeń:
P171 szt. krzewów gatunku żywotnik szmaragd
nasadzono na terenie Samorządowego Przedszkola
Publicznego w
Kaliskach (nasadzenia dokonano w zamian za
usunięty żywopłot),
P 10 szt. drzew gatunku sosna zwyczajna
P 2 szt. drzew z rodzaju wierzba nasadzono w
miejscowości Łążek (nasadzeń dokonano w zamian za usunięte drzewa).
Większość krzewów zostało nasadzonych w
centrum Kalisk przy parkingu kościelnym i
Ośrodku Zdrowia.
W ramach współpracy z Sołectwem Kaliska (z
jego funduszu) zakupiono kilkumetrową choinkę, którą
posadzono na parkingu
kościelnym.

WODA - OPŁATA
ABONAMENTOWA
Na Sesji Rady Gminy Kaliska w dniu 28 października 2015 roku dokonano zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzenie ścieków.
W uchwale postanowiono
pozostawić stawki na
poziomie ubiegłego roku,
to jest - 2,50 zł (netto) za 1m3
wody i 4,10 zł (netto) za 1m3 ścieków.
Natomiast dla ścieków odprowadzanych poprzez przydomową przepompownię zasilaną z
własnego źródła energii elektrycznej ustalono
cenę 1m3 ścieków na kwotę 3,70 zł (netto).
Dodatkowo wprowadzono opłatę miesięczną
abonamentową. Jest to opłata na pokrycie kilkuprocentowych kosztów utrzymania urządzeń
wodociągowych w gotowości (powszechnie stosowana w innych gminach).
Wprowadzona opłata abonamentowa będzie
obowiązywała od nowego roku i wyniesie 2,00zł
(netto) miesięcznie na odbiorcę - gospodarstwo
domowe i inne wyposażone w wodomierze o
przekroju do 20 mm i 11,00zł (netto) miesięcznie pozostali odbiorcy.
W przyszłym roku i latach następnych planujemy wprowadzenie zdalnego odczytu zużycia
wody, wprowadzenie indywidualnych kont bankowych do rozliczeń, a w przyszłości e-faktury.

AKADEMIA BEZPIECZNEGO
PUCHATKA
Nasza szkoła przystąpiła do programu „Akademia Bezpiecznego Puchatka”. Wszyscy
uczniowie klas I szkoły podstawowej będą uczestniczyć w zajęciach dotyczących najważniejszych zasad bezpieczeństwa.
To największy program w Polsce, który uczy
pierwszoklasistów, jak być bezpiecznym na drodze, w domu, w szkole oraz w czasie wypoczynku. Dodatkowo został on wzbogacony w przydatną dla dzieci tematykę efektywnego zapamiętywania, treningu koncentracji, nauki selekcji informacji i rozwijania kreatywności.
W grudniu odbędzie się Ogólnopolski Test Bezpieczeństwa, który
sprawdzi wiedzę dzieci i pozwoli
im otrzymać Dyplom Akademii.
Pedagog szkolny: Monika Domert
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REGULAMIN CMENTARZA KOMUNALNEGO W KALISKACH
§1
1. Właścicielem Cmentarza Komunalnego w
Kaliskach, jest Gmina Kaliska.
2. Zarządcą Cmentarza jest Urząd Gminy w
Kaliskach, ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska
3. Godziny urzędowania Zarządcy Cmentarza od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do
15.30
§2
1. Pochówek na terenie Cmentarza Komunalnego może być dokonany za zgodą Zarządcy
Cmentarza.
2. Dochówek do istniejącego grobu może być
dokonany za zgodą dysponenta tego grobu oraz
Zarządcy Cmentarza.
3.Rodzaj i typ grobu ustala Zarządca
Cmentarza.
§3
1. Cmentarz otwarty jest całodobowo.
2. Firma wykonująca usługę pogrzebową lub inne prace na Cmentarzu zobowiązana jest do
pozostawienia miejsca pochówku i jego okolicy
w należytym stanie.
3. Wykonywanie jakichkolwiek prac związanych z budową grobowców lub nagrobków może być realizowane za zgodą Zarządcy Cmentarza w dni powszednie w godz. od 7.30 do
15.30. W indywidualnych, uzasadnionych przypadkach Zarządca Cmentarza może ustalić inny
termin wykonania prac.
4. Przed wykonaniem prac przez firmy kamieniarskie Zarządca Cmentarza wyznaczy powierzchnię, na której dozwolone będzie ustawienie
pomnika.
5. Po zakończeniu prac firma kamieniarska dokona protokolarnego przekazania miejsca cmentarnego upoważnionemu pracownikowi Zarządcy Cmentarza.
§4
1. Na terenie Cmentarza obowiązuje zakaz:
* zakłócania ciszy i porządki,
* przebywania dzieci bez opieki,
* picia alkoholu i przebywania w stanie nietrzeźwym,
*wysypywania śmieci poza miejscami wyznaczonymi,
*wyprowadzania zwierząt,
*prowadzenia działalności handlowej.
2. Na terenie Cmentarza zakazuje się bez zezwo4 lenia Zarządcy:

* prac budowlanych i kamieniarskich,
* ustawiania, przesuwania i wynoszenia z
Cmentarza jego urządzeń,
* ustawiania ławek i płotów utrudniających komunikację i ruch pieszych,
* wjazdu pojazdem mechanicznym,
* sadzenia i usuwania drzew i krzewów,
* umieszczania reklam.
§5
1. Na Cmentarzu pobiera się opłaty zgodnie z
obowiązującym cennikiem.
2. Opłaty pobierane są w siedzibie Zarządcy
Cmentarza przy ul. Nowowiejskiej 2 w
Kaliskach najpóźniej w dniu wykonania usługi
cmentarnej (budowy grobowca, pogrzebu,
postawieniu pomnika, wjazdu na teren
cmentarza itp.)
§6
1. Zarządca Cmentarza ma prawo do kontroli
dokumentów uwierzytelniających prowadzenie
firmy pogrzebowej oraz zlecenia na organizację
pogrzebu.
2. Zarządca Cmentarza nie ponosi odpowiedzialności cywilno-prawnej za pracowników innych firm prowadzących roboty na cmentarzu.
3. Zarządca Cmentarza nie odpowiada za szkody
wynikłe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży, aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru.
4. W przypadku naruszenia regulaminu Zarządca Cmentarza ma prawo do występowania do
odpowiednich organów o nałożenie sankcji
prawnych i administracyjnych.
W październiku zostały zamontowane
na cmentarzu
komunalnym w
Kaliskach nowe
punkty poboru
wody.
W przyszłym roku
planuje się montaż
kolejnych.
Jeszcze w tym
roku zostaną
zakupione płyty
drogowe JOMB na
utwardzenie
dalszego etapu parkingu przy cmentarzu.
Kierownik RK Łukasz Kruszyński

MISTRZOSTWA KULINARNE - TOP KUCHARZ 2015
I edycja konkursu TOP KUCHARZ już za nami!
Wzorem naszych mediów, gdzie co rusz możemy oglądać różne programy kulinarne zorganizowaliśmy konkurs TOP KUCHARZ.
Do rozgrywek zaprosiliśmy kilka ośrodków z
terenu naszego powiatu i 22 października w
Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach odbyła
się wielka kulinarna impreza. Jej celem była prezentacja talentów kulinarnych naszych uczestników, pogłębienie wiedzy na tematy związane z
kulinariami oraz integracja, aktywizacja i dobra
zabawa. Do pięciu konkurencji przystąpiło 7
trzyosobowych drużyn:
Mopsiaki - The beściaki z ŚDS typu B w Starogardzie Gd., Al. Jana Pawła II 6,
Uśmiechnięci Kucharze z ŚDS Gminy Zblewo,
Młode Grzybki z ŚDS typu A i C w Starogardzie
Gd.,ul.Pelplińska 3,
Trzy Babeczki–Mufineczki z DPS w Szpęgawsku,
Makaroniarze z ŚDS w Kaliskach,
Drużyna Złotej Łyżeczki z ŚDS w Skarszewach,
Ciepłe bułeczki z WTZ w Skarszewach.

Monika Szmaglińska oraz kucharka z zamiłowania Pani Barbara Gruca.
Następną konkurencją również podlegającą ocenie jury było przygotowanie kanapek. Z tego zadania wszystkie drużyny wywiązały się znakomicie i jury miało nie lada problem z oceną.
Kolejnymi zadaniami dla kucharzy były: konkurencja ruchowa-ubijanie piany na czas, co zawodnicy wykonali z niesamowitą prędkością,
rozpoznawanie smaków oraz na zakończenie
quiz z zakresu wiedzy kulinarnej. W ostatnim zadaniu zawodnicy rozwiązywali kulinarne zagadki, np.: powiedz z jakiego kraju pochodzi pizza,
podaj 3 owoce z pestką, podaj tytuł programu
prowadzonego przez Magdę Gessler, podaj 3 potrawy, które powinny znaleźć się na wigilijnym
stole czy wymień 3 potrawy z ryb.
Wszyscy kucharze stanęli na wysokości zadania, zdobywając niemal maksymalne liczby punktów, ale najważniejsza była wspólna zabawa,
której nie zabrakło. W czasie wykonywania zadań przez naszych kucharzy widzowie, którzy
dopingując wspierali swoje drużyny, mogli wy-

Na początku drużyny wraz z opiekunami prezentowały upieczone przez siebie ciasta, które
oceniało jury w składzie: Wójt Gminy Pan
Sławomir Janicki, Przewodniczący RG Kaliska
Pan Zbigniew Szarafin, Monika BurdukiewiczMiszewski reprezentująca GOK w Kaliskach,
p.o.Kierownika GOPS w Kaliskach Pani

słuchać piosenek o tematyce kulinarnej wykonanych przez grupę Radosnych.
Podczas przerwy wszyscy uczestnicy imprezy
mieli możliwość smakowania pysznych ciast
konkursowych oraz kolorowych kanapek.
Na zakończenie konkursu każda z drużyn otrzymała koszyk z przyprawami, które na pewno
9

SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI
Świetlica ZSP w Kaliskach była miejscem
corocznego spotkania Wójta Gminy Sławomira
Janickiego z Przedsiębiorcami. Głównym celem
spotkania była konsultacja przyszłorocznych
stawek podatków związanych z prowadzoną
działalnością gospodarczą, jak również przedstawienie aktualnych możliwości uzyskania
wsparcia ze środków unijnych i krajowych.
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Spośród zaproszonych gości w spotkaniu udział
wzięli: Starosta Starogardzki Leszek Burczyk,
Członek Zarządu Banku Spółdzielczego w Skórczu Elżbieta Zając, Wiceprezes Starogardzkiego
Klubu Biznesu Grzegorz Borzeszkowski, Prezes
Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia”
Marian Firgon, Kierownik Działu Instrumentów
i Programów Rynku Pracy Ziemowit Wiciak,
Przewodniczący RG Zbigniew Szarafin, Wiceprzewodniczący RG Grzegorz Pawłowski, Przewodniczący Komisji Budżetu i ds. Gospodarczych Marek Pryba oraz Dyrektor Zespołu Szkół
Publicznych w Kaliskach Karol Gołąbek.
Po przywitaniu Przedsiębiorców i Gości Wójt
Gminy przedstawił bieżącą informację z zakresu
realizacji inwestycji, zadań planowanych do wykonania, sytuacji finansowej gminy oraz wysokości wydatków na funkcjonowanie placówek
oświatowych wraz z analizą ilości uczniów w
roku szkolnym 2015/16. Następnie Wójt omówił
stawki podatków od środków transportowych
oraz od nieruchomości obowiązujące w bieżącym roku, w porównaniu do okolicznych gmin.
W tym zakresie Wójt Gminy poinformował, iż
nie zamierza proponować Radzie Gminy podwyższenia stawek podatków na rok przyszły.
W kolejnej części spotkania zaproszeni Goście
przedstawili informację na temat możliwości
wsparcia przedsiębiorstw oraz tworzenia nowych firm w ramach współpracy z Lokalną Grupą Działania „Chata Kociewia”, a także Powiatowym Urzędem Pracy w Starogardzie Gd.

NAJLEPSI MATURZYŚCI
W dniu 30 września 2015 r. podczas XI sesji
Rady Gminy Kaliska Przewodniczący Rady
Gminy Kaliska Zbigniew Szarafin, Wiceprzewodniczący Grzegorz Pawłowski wraz z
Wójtem Gminy Kaliska Sławomirem Janickim
oraz Sekretarzem Gminy Bożeną Jeleniewską
wręczyli nagrody najlepszym maturzystom,
absolwentom szkoły średniej, mieszkającym na
terenie gminy Kaliska.

W klasyfikacji we współzawodnictwie na najlepszego maturzystę - absolwenta szkoły średniej, mieszkańca Gminy Kaliska w roku szkolnym 2015/2016:
*I miejsce zajął P. Jarosław Szmidt z Kalisk–
absolwent I LO w Starogardzie Gd.
*II miejsce zajął P.Daniel Ebertowski z Pieców
– absolwent I LO w Starogardzie Gd.
*III miejsce zajęła P.Dorota Gołuńska z
Pieców – absolwentka ZSE w Tczewie.
Serdecznie gratulujemy sukcesu.

SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI cd.
Jednym z tematów omawianych podczas spotkania była propozycja powołania Rady Gospodarczej gminy Kaliska, zgłoszona przez członka
Starogardzkiego Klubu Biznesu i przedsiębiorcę
gminnego Ryszarda Kupka. Rada Gospodarcza
miałaby mieć charakter konsultacyjny i opiniotwórczy dla działań podejmowanych przez
Wójta Gminy.
Spotkanie z Przedsiębiorcami było także okazją
do zapoznania się z bieżącą informacją Starosty
Starogardzkiego Leszka Burczyka na temat
działań realizowanych przez Starostwo Powiatowe. Pan Starosta wyraził szczególną radość z
trwającej przebudowy skrzyżowania we Franku
z drogą krajową 22, będącej wynikiem ścisłej
współpracy Gminy Kaliska, Starostwa Powiatowego i GDDKiA.
Bożena Pozorska

PROGRAM „SENIOR - WIGOR”
Urząd Gminy w Kaliskach wraz z Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej rozpoczął działania związane z powołaniem dziennego domu
wsparcia o nazwie Senior - Wigor. Oferta domu
adresowana jest do osób z terenu Gminy Kaliska
w wieku 60+.
Gmina posiada możliwość otrzymania dofinansowania w ramach rządowego programu „Senior
– Wigor” na lata 2015-2020-Edycja 2016. Do
2020 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
przeznacza na utworzenie dziennych domów
370mln zł. W roku 2015 skorzystało z dofinansowania 113 samorządów z całej Polski.
Nasza Gmina w 2016 r. planuje przystąpić do
w/w programu w związku z powyższym odbyło
się pierwsze spotkanie informacyjne w dniu
22.10. 2015 r.

Podczas pobytu w placówce seniorzy korzystać
będą mogli z zajęć ruchowych, rekreacyjnych,
kulturalno-oświatowych, jak również z wszelkiego rodzaju warsztatów tematycznych połączonych z wyjazdami i wycieczkami krajoznawczymi. W utworzonym domu Senior-Wigor będzie można spędzać 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Znajdować się w nim będą
pomieszczenia do wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń, relaksu, aktywności twórczej.
Placówka będzie wyposażona w niezbędne
sprzęty AGD oraz RTV. Zapewniony będzie
również ciepły posiłek. Idąc naprzeciw potrzebom naszych mieszkańców pragniemy szczególnie gorąco zachęcić do uczestnictwa w programie, gdyż pozwoli on osobom samotnym,
chcącym dalej prowadzić wielorako rozumianą
aktywność wyjść w kierunku integracji międzypokoleniowej udowadniając, że osoby 60 + mają
nie tylko wielki potencjał, ale również mają poczucie działania na rzecz rozwoju naszej Gminy.
Program Senior – Wigor to szansa na aktywną i
zdrową starość. Apelujemy do wzięcia udziału w
programie i złożenie deklaracji przystąpienia do
Programu Senior – Wigor w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Kaliskach.
p.o.Kierownika GOPS Monika Szmaglińska

ODWIEDZINY KOMBATANTÓW
Już kilkuletnią tradycją stało się, że w miesiącu
październiku Wójt Gminy Kaliska – Sławomir
Janicki oraz Prezes Związku Solidarności Polskich Kombatantów im. ks. Henryka Szumana –
Pan Ryszard Tyborski odwiedzają kombatantów
zamieszkałych na terenie naszej gminy.
W dniu
01.10.2015r
obaj Panowie wraz z
skarbnikiem
związku
Ireną Wyka,
odwiedzili
nasze kombatantki zamieszkałe w Kaliskach i we Franku.
Dla każdej
z Pań gmina przygotowała
drobny
upominek.
Zarówno
nasze władze, jak i
same
kombatantki bardzo dbają o to, by tradycja
związana
z odwiedzinami
została
zachowana.
Dla naszych
kombatantek jest to
święto, na
które czekają cały rok.
W tym
roku
odwiedziliśmy
Panie Helenę
Lass,
Helenę
Schmidt,
Helenę Kołatkę i Zofię Morzuch.
Życzymy dużo zdrowia, spokoju, pogody
ducha i samych radosnych chwil.
Materiały GOPS Kaliska
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XV WERNISAŻ „SAMI - SWOI I GOŚCIE”
XV Wernisaż „Sami-Swoi i goście”- przegląd
dorobku artystycznego twórców amatorów z
terenu Gminy Kaliska oraz zaproszonych gości
odbył się 16 października 2015 roku. Była to już
15 edycja tego wydarzenia w związku, z czym
Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach przygotował na tą okazję kilka niespodzianek.
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Na samym wstępie P.Dyrektor GOK Mirosława
Borucka przedstawiła kilka informacji historycznych z organizacji poprzednich wystaw. Przypomniała również wszystkim o pierwszym wernisażu, który miał miejsce w 1999 roku i był zorganizowany od 15 do 21 października. W wystawie tej wzięło udział 12 osób, którzy zaprezentowali mi.n.: rzeźbę, haft, malarstwo oraz fotografię. Poinformowała, iż na XI edycję wernisażu
została wydana w 2010 r. publikacja pt. „Bądź
artystą twórz piękno, czyli twórczość mieszkańców Gminy Kaliska w słowie i obrazach, którą
można zakupić na miejscu.
Kolejno pozwoliła sobie przytoczyć słowa z
powyższej publikacji autorstwa Pani Danuty
Guzińskiej - Zaremba
"…Co jest takiego niezwykłego w tej gminie, że
talenty, które posiadamy, nie zapadły w wieczny
sen, lecz błyszczą w swej krasie podczas cyklicznie organizowanej wystawy pod nazwą sami
swoi.
Skąd tyle
potrzeby
dawania
piękna i
dzielenia
się
talentami?
Może to
szum kniei i
woń boro-

wych skarbów, a może lud wśród lasów zamieszkały niezwykłą potrzebą tworzenia. ...".
Niespodzianką z okazji 15-lecia był piętrowy
tor, który też był swego rodzaju arcydziełem. W
holu ustawione tablice z zdjęciami i materiałami
prasowymi przypominały o wcześniej organizowanych wernisażach.
Całość imprezy uświetnił fragment spektaklu
pt.:"Przebudzenie" - warsztaty pantomimy teatralnej oraz część artystyczna przygotowana i
zaprezentowana przez członków koła ZERiI z
Osieka. Były to zabawne piosenki i skecze własnego autorstwa. Publiczność nagrodziła I i II
część artystyczną gromkimi brawami.

XV WERNISAŻ „SAMI - SWOI I GOŚCIE”
Łasicka Teresa, Pasterska Elżbieta, Szramka
Danuta, Zimny Wiesława, Żmuda-Trzebiatowska Barbara, Winnicka Krystyna-EKOLOGIA,
szydełko i obrazy z kwiatów, Woźniak Hanna malarstwo olejne, Zajęcia artystyczne szydełko,
haft krzyżykowy: Landowska Ewelina,
Kowalczyk Maria, Kulas Krystyna, Pielecka
Iwona, Płonka Barbara.

Jak co roku na wystawie towarzyszył kąciku,
w którym nie zabrakło zebranych jesiennych
akcentów i warzyw: dyni, jabłek oraz krzewy
wrzosu, drzewka ozdobne i iglaki. Serdeczne
podziękowania za udostępnienie roślin do scenerii należą się P.Wandzie i Hubertowi Kopciowskim, którzy wspierają wystawę roślinami z
Ogrodów Frank- Raj.

Serdecznie dziękujemy uczestnikom-wystawcom za przygotowane i wystawione prace oraz
za to, że są twórcami amatorami, że potrafią zaprezentować swoje prace-swoje hobby i zachęcić innych do spędzania w ten sposób wolnego
czasu, ale i dając inspiracje innym do twórczego
działania.

Podczas wystawy można było oglądać prace
„naszych” artystów amatorów z terenu Gminy
Kaliska oraz gości z Gminy Osiek. Poniżej lista
artystów wystawiających swoje prace podczas
tegorocznego Wernisażu Sami -Swoi:
Banul Krzysztof - fotografia, Burczyk Krystyna
- szydełko, Gulgowska Zdzisława - haft i malarstwo olejne, Haftka Jakub - rysunek, Jasiński
Edwin - malarstwo akryl, Janicka Julia - fotografia, Jurczyk Urszula i Gerard-wikliniarstwo,
Kamińska Gizela - obrazy ze skóry, Kawecka
Lucyna - haft krzyżykowy i szydełko, Koło
Emerytów, Rencistów i Inwalidów Kaliska szydełko, rysunek, pt."Babcie wnukom!”,
Krampichowska Angelika-anioły z masy solnej,
Ledwożyw Anna - haft kociewski, Ługowska
Krystyna - ozdoby cukrowe, Pielecka Iwona krawiectwo artystyczne, Sarnowska Justyna stylizacja paznokci, Środowiskowy Dom Samopomocy - prace różne, Świetlica Terapeutyczna
Kaliska/Piece - prace plastyczne, Świetlica ZSP
w Kaliskach - prace plastyczne, Warsztaty malarskie uczestnicy koła zainteresowań - malarstwo olejne: Borucka Mirosława, Cybula Anna

GOŚCIE z Gminy Osiek:
Agroturystyczna Stanica Żeglarska Firyn
Lena - przetwory, Eggert Grażyna i Małgorzata
Pater - papierowa wiklina, Kamiński Jerzy rzeźba, Krawczyk Agnieszka - fotografia, Osada
Indiańska Monika Ledwożyw i Zbigniew
Langowski - Prace po plenerowe ”Chaty
Kociewskie”, różni autorzy - malarstwo,
Samorowski Roman - rzeźba, malarstwo,
płaskorzeźba, Szczepińska Urszula - szydełko,
Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku prace różne, Usarkiewicz Zenon-fotografia,
Wielińska Stefania - haft, ZSP w Osieku Ewa
Kozłowska i Aleksandra Skalska, uczennice
ZSP w Osieku – rysunki.

W podziękowaniu wystawcom przekazano upominki-deseczki, przygotowane przez uczestników pracowni stolarsko-rzeźbiarskiej oraz pracowni rękodzielniczej z Środowiskowego Domu
Samopomocy w Kaliskach.

Materiały GOK Kaliska
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