JUBILEUSZE... 50 Rocznica Ślubu
Halina i Edward
Wiśniewscy

ISSN 1896-0855

KALISKI GONIEC
50 Rocznica Ślubu
Eryka i Bogusław
Ciecholewscy

Jubilatka
Maria Modrzewska
95 lat

50 Rocznica Ślubu
Gertruda i Jan
Żywiccy
50 Rocznica Ślubu
Bogumiła i Władysław
Szarmach

Z KALENDARZA WÓJTA...
*24.10.2015 - Gdańsk - Udział w 70-leciu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej,
*29.10.2015 - Kaliska - Spotkanie z Tadeuszem Kucą, powiatowym konserwatorem zabytków,
*06.11.2015 - Kaliska - Wręczenie złotych medali dla P.Eryki i Bogusława Ciecholewskich,
*07.11.2015 - Kaliska - Wręczenie złotych medali dla P.Haliny i Edwarda Wiśniewskich,
*09.11.2015 - Gdańsk - Udział w konferencji na temat polityki senioralnej w woj.pomorskim,
*10.11.2015 - Kaliska - Udział w uroczystej akademii z okazji Dnia Niepodległości,
*15.11.2015 - Sumin - Udział w corocznych „Zaduszkach strażackich”,
*16.11.2015 - Starogard Gd. - Udział w Zgromadzeniu Związku Gmin Wierzyca,
*19.11.2015 - Kaliska - Udział w radzie pedagogicznej ZSP Kaliska,
*21.11.2015 - Piece - Udział w uroczystości Złotych Godów Państwa Bogumiły i Wałdysława
Szarmach,
*21.11.2015 - Dąbrowa - Udział w uroczystości Złotych Godów P.Gertrudy i Jana Żywickich,
*24.11.2015 - Piece - Udział w radzie pedagogicznej ZOW Piece,
*25.11.2015 - Gdańsk - Udział w konferencji dotyczącej opracowania dokumentacji do projektu
„Pomorskie szlaki kajakowe”.
*25.11.2015 - Kaliska - Udział w szkoleniu z I pomocy przedmedycznej organizowanej przez
Fundację Szpitala Świętego Jana w Starogardzie Gd. i Urząd Gminy Kaliska.
Wydawca:
Urząd Gminy Kaliska, ul.Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska
tel. (58) 58-89-201 (centrala), (58) 58-89-204 (sekretariat), (58) 58-89-206 (fax)
www.kaliska.pl, e-mail: sekretariat@kaliska.pl, wojt@kaliska.pl, promocja@kaliska.pl,
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WESOŁYCH ŚWIĄT I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
wielu głębokich i radosnych przeżyć,
wewnętrznego spokoju,
zadumy nad płomieniem świecy,
zwolnienia oddechu,
nabrania dystansu do tego, co wokół,
chwil roziskrzonych kolędą,
śmiechem i wspomnieniami.
Życzą
Wójt Gminy Kaliska
Sławomir Janicki
oraz
Przewodniczący Rady
Gminy Kaliska
Zbigniew Szarafin

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KALISKA
Gmina Kaliska pozyskała dofinansowanie na
projekt „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla
Gminy Kaliska” w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł
16.140,49zł z czego 13.719,42zł, czyli 85% zadania jest dofinansowane ze środków Funduszu
Spójności.
Wykonawcą opracowania na mocy umowy zawartej z Gminą Kaliska jest firma Semper Power
Sp. z o.o. z siedzibą w Krupskim Młynie. Przez
kilka miesięcy we współpracy z Zamawiającym
Wykonawca opracowywał dokument dla Gminy
Kaliska.
Wykonanie wyżej wymienionego zadania jest
niezwykle istotne dla Gminy. Zgodnie z zapisami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ), tylko samorządy posiadające Plany gospodarki niskoemisyjnej będą mogły ubiegać się o dofinansowanie
inwestycji z różnych programów POIiŚ np. na
działania wspierające przejście na gospodarkę
niskoemisyjną, a więc dotyczące m.in. odnawialnych źródeł energii oraz efektywności
energetycznej.
Plan gospodarki niskoemisyjnej jest to dokument o charakterze strategicznym, mający
wpływ na lokalną gospodarkę energetyczną i
ekologiczną. W ramach projektu przeprowadzona została bazowa inwentaryzacja CO2 na terenie Gminy Kaliska. Jednym z działań w ramach
tworzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
było przeprowadzenie badania ankietowego
wśród mieszkańców Gminy Kaliska.
Kwestionariusz ankietowy dotyczył budynków
jednorodzinnych i mieszkań a konkretnie gospodarki energetycznej w gospodarstwach domowych.
W projekcie planu gospodarki niskoemisyjnej
przedstawiona została również diagnoza terenu
objętego planem oraz opis obecnego stanu Gminy Kaliska z przybliżeniem uwarunkowań społeczno-gospodarczych.
W opracowaniu scharakteryzowany został aktualny stan wszystkich dostępnych systemów i me2 diów energetycznych.

Opisany został także system transportowy na
terenie gminy. W/w analiza gminy stanowi podstawę zdiagnozowania obszarów problemowych, związanych tematycznie z Planem.
Pozwala ona na wyznaczenie zarówno celów
strategicznych jak i szczegółowych, na podstawie których określono właściwe kierunki działań. W dokumencie został stworzony harmonogram rzeczowo - finansowy w którym znalazły
się działania w sektorze użyteczności publicznej, oświetlenia ulicznego, transportu i
mieszkalnictwa.
Głównymi zaletami opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej jest:
d określenie problemów niskiej emisji,
dpoprawa efektywności energetycznej w
Gminie Kaliska,
d ograniczenie emisji CO2 z terenu Gminy,
d szerokie zastosowanie odnawialnych źródeł
energii,
d możliwości ubiegania się o dofinansowanie
z funduszy europejskich.
Podsumowując można stwierdzić, że wykonanie
planu gospodarki niskoemisyjnej jest istotnym
zadaniem dla Gminy. Pozwoli on na określenie
wizji rozwoju gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej oraz umożliwi Gminie pozyskanie
środków pieniężnych na inwestycję w odnawialne źródła energii (OZE) w kontekście wykorzystania funduszy europejskich 2014-2020.

Złoto dla Nadleśnictwa Kaliska
W niedzielę 18 października 2015 roku w hali
OSIR w Starogardzie Gd. odbył się XV Turniej
Piłki Siatkowej o Puchar Przewodniczącego
Zarządu Oddziału SITLiD w Gdańsku.
W zawodach udział wzięły następujące nadleśnictwa: Cewice, Choczewo, Kartuzy, Kościerzyna, Kaliska, Kolbudy, Lubichowo, Lębork,
Strzebielino oraz gospodarz turnieju Nadleśnictwo Starogard.

Drużyny zostały podzielone na dwie grupy:
Grupa A: Starogard, Cewice, Lębork, Kolbudy,
Kartuzy; Grupa B: Kaliska, Strzebielino, Choczewo, Lubichowo, Kościerzyna.
W meczu o 3 miejsce Lubichowo pokonało
Lębork 2:0. W wielkim finale drużyna z Kalisk
pokonała Starogard 2:0. Nadleśnictwo Kaliska
zwyciężyło w turnieju po raz siódmy z rzędu.

„Ocalić Narodową Spuściznę”
Muzeum Narodowe w Gdańsku kończy II etap
projektu pt. „Ocalić Narodową Spuściznę".
Gmina Kaliska przystąpiła do tego projektu.
Polega on na dokumentacji fotograficznoetnograficznej
przydrożnych
kapliczek na
terenie całego
województwa
pomorskiego.
Więcej informacji
o przedsięwzięciu
mogą Państwo
uzyskać na
stronie internetowej :
www.ostance
prosb.pl

Najlepszym graczem turnieju został zawodnik
Nadleśnictwa Kaliska - Paweł Narloch.
Zwycięska drużyna grała w składzie: Paweł
Muniowski, Piotr Lubiński, Łukasz Grzywacz,
Marcin Naderza, Sławomir Lempkowski, Paweł
Narloch, Bartosz Skowronowski, Marcin
Kuliński, Hubert Ginter, Marcin Tomana, Piotr
Dorawa, Andrzej Tomana
Materiały Nadleśnictwa Kaliska

VICTORIA KALISKA MISTRZEM POLSKI
Victoria Kaliska, zespół grający na co dzień w
gdańskiej klasie A w grupie III, wygrał II
Mistrzostwa Polski Drużyn o Nazwie Victoria.

Organizatorem zmagań i gospodarzem była
Victoria Słupsk, także drużyna z klasy A.
Victoria Kaliska, ubiegłoroczny triumfator, okazała się lepsza od Victorii Jaworzno (województwo śląskie - zespół B-klasy), na trzecim miejscu
znalazła się drużyna Victoria Bartoszyce (woj.
warmińsko-mazurskie, klasa okręgowa).
Kolejne miejsca zajmowały: 4.Victoria Ocieka
(woj.podkarpackie), 5.Victoria Miały (woj.
wielkopolskie), 6.Victoria Niemcz (woj. kujawsko-pomorskie), 7.Victoria Szadek (łódzkie), 8.
Victoria Słupsk I, 9.Victoria Stanowice (lubuskie), 10.Victoria Słupsk II, 11.Victoria Łódź,
12.Victoria Słupsk Old Boys.
Najlepszym
zawodnikiem
mistrzostw
został Roman
Bogdzia
(Victoria
Słupsk),
najlepszym
strzelcem
Damian Begier
(Victoria
Kaliska).
Nagrodę fair
play otrzymała
Victoria
Ocieka.
Organizację
mistrzostw wsparli starosta słupski i wójt gminy
Słupsk. GRATULUJEMY!!!
Materiały portalu www.gp24.pl 11

SPOTKANIE AUTORSKIE
W BIBLIOTECE

NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA
ŚWIĄTECZNA

Dnia 02 grudnia 2015 r. w Gminnej Bibliotece
Publicznej, GOK w Kaliskach odbyły się spotkania z autorką opowiadań i baśni dla dzieci –
Wiolettą Piasecką.
Spotkanie autorskie z P.Wiolettą
Piasecką ma niezwykły charakter ponieważ znakiem rozpoznawczym p.Wioletty jest nietypowy strój, występuje bowiem w
przebraniu dobrej wróżki.
W spotkaniu wzięli udział uczniowie dwóch klas III z ZSP w
Kaliskach oraz wychowawcy i opiekunowie.
Zainteresowanym słuchaczom autorka opowiadała o losach wielkiego duńskiego baśniopisarza
H.Ch.Andersena. Przeprowadziła zabawny konkurs poprawnej wymowy ”łamańców językowych”. Za pomocą kukiełek (które p. Wioletta
wykonała własnoręcznie), odegrała inscenizację
jednej ze swoich książek. Dzieci mogły zadawać
pytania p.Piaseckiej, po czym w nagrodę losowały wróżby z niezwykłymi i zabawnymi przepowiedniami. Zabawa z wróżbami sprawiła
uczestnikom spotkania wiele radości. Wielkie
zainteresowanie wzbudziła zwłaszcza u chłopców książka autorki pt. „Zagadki piłkarskie”.
Chłopcy wykazali się wielką wiedzę w zakresie
tej dyscypliny–gratulacje!. Dzieci miały możliwość zakupienia książek naszego gościa, pani
Piasecka do każdej książki wpisywała dedykację. Nasza biblioteka również wzbogaciła swój
księgozbiór o książki p.Wioletty Piaseckiej, aby
młodsi czytelnicy odwiedzając nasze placówki,
mogli skorzystać z tych ciekawych i pięknie ilustrowanych książeczek. Spotkanie autorskie z p.
Wiolettą Piasecką wzbudzały mnóstwo radości i
uśmiechu.
Wiesława Zimny

Dnia 04 grudnia 2015 r. w Gminnej Bibliotece
Publicznej, GOK w Kaliskach odbył się finał
konkursu plastycznego „NAJPIĘKNIEJSZA
KARTKA ŚWIĄTECZNA” edycja 2015.
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Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody w postaci pięknych książek. Na konkurs
wpłynęło 40 oryginalnych i niepowtarzalnych
kartek. Jak co roku młodzi artyści zaskoczyli nas
swoją kreatywnością i pomysłowością.
Celem
konkursu
było
kultywowanie
tradycji
tworzenia
pięknych
kart
świątecznych
oraz promowanie talentów plastycznych dzieci i
młodzieży z naszej gminy. W bibliotece obejrzeć
można pokonkursową wystawę prac do dnia 30
grudnia 2015 roku.
Wiesława Zimny

Wszystkim młodym artystom gratulujemy!

SAMORZĄD WIELU INICJATYW...
Sławomir
Janicki
Wójt Gminy
Kaliska
Szanowni
mieszkańcy
gminy Kaliska.
W 2015 roku
Nasza Gmina
realizowała
szereg projektów, które były
ukierunkowane na poprawę
infrastruktury
drogowej.
Prace, które
podjęliśmy
dotyczyły przede wszystkim dokończenia budowy ul. Dziewięciu z Nieba w Kaliskach, budowy
ulic z płyt Jomb w Kaliskach, Piecach, Iwicznie i
Studzienicach. Wykonywano również naprawy i
remonty dróg w poszczególnych sołectwach.
Kwota, którą przeznaczyliśmy (zarówno Samorząd, jak i inne instytucje) przekraczała ponad 5
milionów złotych. Należy podkreślić, że największym wydarzeniem, którego mogliśmy być
świadkami była przebudowa skrzyżowania we
Franku wraz z budową ścieżki rowerowej z
Dąbrowy do Pieców.
W tym miejscu chciałbym podziękować radnym
dwóch minionych kadencji i obecnej, którzy
wspierali starania aby ten projekt został zrealizowany. Serdecznie dziękuję Panu Robertowi
Marszałkowi i Panu Karolowi Markowskiemu z
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku. Oczywiście należy pamiętać o
działaniach Starostwa Powiatowego i Starosty
Powiatu Starogardzkiego p. Leszka Burczyka,
który przy każdej okazji zabiegał, aby ta inwestycja mogła znaleźć swój finał. Podziękowania
i słowa uznania kieruję również do pracowników urzędu, którzy dopięli za mojej kadencji do
końca rozpoczęte prace projektowe.
Podsumowując realizację inwestycji warto
podkreślić, że w powiecie starogardzkim jako
pierwsi doprowadziliśmy do rozpoczęcia budowy ścieżki rowerowej i przebudowy skrzyżowania. Dzisiaj inne gminy spoglądają na nas z
zazdrością. Mamy z czego się z szczycić i

być dumni. Kolejne ważne sprawy, które miały
miejsce w naszej gminie to wykonanie dwóch
ważnych projektów drogowych, na które mamy
pozwolenia na budowę. Są to projekty dla miejscowości Kaliska tj. odwodnienie wraz z budową nawierzchni dróg ulic Malinowa, Ogrodowa,
Spacerowa, Starowiejska, Boczna, oraz projekt
ścieżki rowerowej z Kalisk do Cieciorki wraz z
poszerzeniem drogi z Cieciorki do Płociczna.
Kolejny projekt to rozbudowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Dąbrowa, Iwiczno i
Cieciorka.
W opracowaniu dokumentacji w zakresie polityki przestrzennej są trzy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Czarne, Łążek i Bartel
Wielki. Na uwagę zasługuje plan miejscowy dla
gminnej działki w miejscowości Bartel Wielki,
gdzie dysponujemy gruntem o powierzchni około 6 hektarów z przeznaczeniem na działki budowlane. W trakcie roku odbyło się kilka spotkań,
które dotyczyły przygotowania i omówienia
zagadnień do w/w planów.
W zakresie działań wychodzących na przeciw
oczekiwaniom naszych mieszkańców opracowaliśmy Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, pracujemy nad aktualizacja Strategii Rozwoju
Gminy Kaliska. W trakcie przygotowania jest
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego
Transportu Zbiorowego w Gminie Kaliska na
lata 2015 – 2023.
Działania, które na dzień dzisiejszy nie przekładają się wprost na widoczne korzyści, wkrótce będą stanowiły istotną rolę w pozyskiwaniu
środków zewnętrznych, jak i pozwolą gminie
być samodzielną w decydowaniu o transporcie
gminnym w głównej mierze w zakresie przemieszczania się uczniów do szkół.
Na arenie sukcesów promocyjnych i osiągnięć
należy wskazać uzyskanie Nagrody Ogólnopolskiej pod nazwą „Samorząd Równych Szans” w
zakresie kompleksowej działalności na rzecz
osób niepełnosprawnych. Ta nagroda to osiągnięcie wielu pracowników samorządowych,
którzy na przestrzeni kilkunastu lat angażowali
się w prace na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. To także inicjatywy, takie jak uruchomienie Środowiskowego Domu Samopomocy oraz zakup autobusu dla tej placówki.
Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki
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ŚWIĄTECZNY CZAS ...
W piątek 4 grudnia Śnieżynka Lucyna wraz ze
Świętym Mikołajem przechadzali się po ulicach
Kalisk. Wszystkich
napotkanych przechodniów częstowali
smacznymi cukierkami.
Po drodze złożyli
wizytę w ŚDS,
Urzędzie Gminy,
posterunku Policji,
Banku Spółdzielczym oraz okolicznych sklepach. Wszyscy z wielką radością witali
tak zacnych gości.

Kiermasz Bożonarodzeniowy
Dnia 05 grudnia 2015r (sobota) w GOK odbył
się Kiermasz Świąteczny, który niewątpliwie
okazał się atrakcyjną formą spędzenia sobotniego przedpołudnia. Sala widowiskowa GOK-u w
Kaliskach wypełniona była wieloma atrakcyjnymi stoiskami. Każdy mógł znaleźć coś wyjątkowego i niepowtarzalnego, np. świąteczne dekoracje w postaci aniołków, mikołajków, reniferków, serc i ptaszków. Były obrazy olejne, piękne
ręcznie wykonane kartki świąteczne, zielone
kwiatowo-świerkowe stroiki, pachnące pierniczki, wypełnione miodem słoiczki, gliniane
wazy i wisiory, naczynia malowane w kociewskie wzory. Tego dnia królowały w GOK-u wyroby rękodzieła artystycznego, które doskonale
nadadzą się na prezenty mikołajkowe lub
gwiazdkowe.

W świątecznej atmosferze pastorałek, pięknej
choinki, pachnących pierniczków i ogólnej życzliwości mieszkańcy naszej gminy mieli okazję
nabyć piękne upominki i nacieszyć wszystkie
zmysły. Dziękujemy wszystkim wystawcom za
wielki wkład w zaprezentowanie swoich świątecznych stoisk. Do zobaczenia za rok.
4

Wiesława Babińska Pocztowiec Pomorza 2015
W dniu 17.11.2015 roku zakończył się plebiscyt
„Dziennika Bałtyckiego” Pocztowiec Pomorza
2015. Miło nam poinformować, że Pani
Wiesława Babińska zajęła I miejsce w kategorii
Najsympatyczniejszy Pracownik Obsługi
Klienta.
Serdecznie
gratulujemy i
życzymy wszelkiej pomyślności
w życiu osobistym,
satysfakcji z pełnionych obowiązków
zawodowych, dużo
zdrowia i spełnienia
marzeń.

Serdeczne
Gratulacje !
ROCZEK Teatru Impuls
Po rocznej współpracy Teatr Impuls spotkał się
żeby uczcić 1 roczek swojej owocnej
działalności .

ANDRZEJKI W GOK
Wieczór Andrzejkowy, obchodzony zwykle w
wigilię św. Andrzeja, w tym roku w GOK w
Kaliskach przypadł 27 listopada.

Opiekunka Świetlicy Terapeutycznej wraz z pracownikiem GOK wprowadziły dzieci i rodziców
wierszem w tematykę święta, jego pochodzenie i
tradycji z nim związanych. Każdy mógł „poznać
swoją przyszłość” dzięki wróżbom przy stole
wróżbitów, na którym wylosowane przedmioty
symbolizowały dalsze życie. Nie zabrakło oczywiście lania wosku i wróżenia z cienia na ścianie,
przekładania butów, (kto wyjdzie pierwszy za
mąż lub kto się pierwszy ożeni). Każde dziecko
miało możliwość poznania swojej wróżby na
bliższą i dalszą przyszłość oczywiście z „przymrużeniem oka”. Przez cały czas uczestnicy naszych konkursów andrzejkowych bawili się w
rytm skocznej muzyki. Rodzice mieli możliwość
wykazania się swoimi umiejętnościami podczas
konkursu wyklejanie bucika. Był to konkurs
angażujący całą rodzinę.

Zabawy i uśmiechu nie zabrakło w piątek, na
koniec wszystkie dzieci otrzymały nagrody za
udział w konkursach. I wszyscy z utęsknieniem
czekają już na następny wieczór Andrzejkowy za
rok.
Materiały GOK Kaliska

Dzień Pluszowego Misia
Dnia 23 listopada 2015r. pracownicy biblioteki
i GOK-u w Kaliskach zorganizowali imprezę pt.
”Urodziny Misia Ambrożego” w wykonaniu aktorów Teatru Edu–Artis z Krakowa.

W spotkaniu uczestniczyły dzieci z Samorządowego Przedszkola Publicznego w Kaliskach. W
trakcie imprezy zapoznano je z historią powstania zabawki–pluszowego misia. Dzieci wspólnie
z aktorami przygotowały upominki-niespodzianki dla misia Ambrożego tj. urodzinową piosenkę, urodzinowy taniec oraz truskawkowy
tort.

Dzień Pluszowego Misia był okazją do dobrej
zabawy. Ponieważ dzieci lubią misie, dlatego
trudno wyobrazić sobie świat bez najlepszego
przyjaciela każdego dziecka – pluszowego niedźwiadka i jak wieść niesie „Czy to wczoraj, czy
to dziś – dzieciom jest potrzebny miś”.
Składamy serdeczne
podziękowanie kadrze
pedagogicznej
Samorządowego
Przedszkola Publicznego
w Kaliskach za udane
wspólne obchody
Międzynarodowego
Dnia Misia Pluszowego.
Wiesława Zimny
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ZADUSZKI MUZYCZNO - POETYCKIE
W piątek, 6 listopada 2015 r. w Gminnym
Ośrodku Kultury w Kaliskach odbył się koncert
pt.: „Zaduszki muzyczno - poetyckie”. Koncert
przygotowany wspólnie przez Środowiskowy
Dom Samopomocy, Zespół Szkół Publicznych i
dzielną ekipę teatru Impuls działającą przy GOK
Kaliska, którym przewodził Jan Radzewicz.
Program artystyczny został wzbogacony o elementy Pantomimy pod kierunkiem Pani Joanny
Linda. Zaproszenie do wysłuchania koncertu
przyjęli Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki
wraz z małżonką, Przewodniczący Rady Gminy
Pan Zbigniew Szarafin, Dyrektor ZSP Kaliska
Pan Karol Gołąbek, Kierownik Świetlicy w ZSP
Kaliska Pani Teresa Baczkowska, Sołtys
Sołectwa Kaliska Kazimierz Głodek wraz z
małżonką oraz mieszkańcy Gminy Kaliska.

Pani Dyrektor GOK Mirosława Borucka wraz
Panią Kierownik ŚDS Kaliska Iwoną Ciemińską
otworzyły spotkanie zaduszkowe. Pani Iwona
Ciemińska przedstawiła zarys Zaduszek.
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Wykonawcy zaprezentowali 11 wierszy autorstwa Jana Pawła II, Ks. Janusza Pasierba,
Jonasza Kofty, Zbigniewa Herberta oraz 6 utworów muzycznych. Koncert wprowadził nas w
nostalgiczną atmosferę zadumy do tego

stopnia, iż publiczność czuła pewien niedosyt i
pozostała na swoich miejscach oczekując na
powtórkę. Koncert bardzo się wszystkim spodobał i na prośbę Pani Dyrektor GOK artyści wykonali 3 bisy. Na koniec publiczność nagrodziła
artystów gromkimi brawami.

MIKOŁAJKI W GMINNY OŚRODKU KULTURY
W niedzielę 6.12.2015 r. w Gminnym Ośrodku
Kultury w Kaliskach odbyły się Mikołajki, które
cieszyły się w tym roku wyjątkową popularnością wśród dzieci dlatego, iż sala widowiskowa
była wypełniona po brzegi.
W tym roku firma
animacyjna Forty
Degrees specjalnie
na tą okazję przygotowała wiele
bardzo ciekawych,
nowych i atrakcyjnych konkursów.
Wszystkim dzieciom i ich rodzicom oglądającym zabawy i pląsy swoich pociech bardzo się podobało, co widać było po ich
uśmiechniętych minach.

Jednak największą atrakcją w tym roku była wizyta Bałwanka „Olafa” z filmu Walta Disneya
„Kraina Lodu 2”. Dzieci były zachwycone, bardzo się cieszyły, klaskały i krzyczały do bałwanka. Tłoczyły się wokół niego, każde dziecko
chciało przybić z nim przysłowiową piątkę.
Nawet Pan Sołtys nie mógł się oprzeć wdziękowi bałwanka i z ochotą pozował do wspólnego
zdjęcia. Wydarzenie to z całą pewnością zostanie
w pamięci najmłodszym mieszkańców Kalisk i
będzie przez nich jeszcze długo i miło wspomiGaleria zdjęć: www.gok.kaliska.pl
nane .

Święty Mikołaj wraz ze swoją pomocnicą
Śnieżynką prowadzili ciekawe konkursy i tańce. Nie tylko dzieciakom, ale również rodzicom
i dziadkom udzielił się ten mikołajkowy duch.
Potyczki we wszystkich przewidzianych konkursach wzbudziły nie mało emocji, mobilizacja
najmłodszych trwała do ostatnich sekund, pod
czas, których uczestnicy mogli wykazać się niebanalnymi umiejętnościami. Na koniec dzieci
otrzymały nagrody za udział w konkurencjach
ufundowane
w tym
roku
przez
Radę
Sołecką
Sołectwa
Kaliska.
Materiały GOK Kaliska
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ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY SKOŃCZYŁ DWA LATA
W środę, 2 grudnia minęły dwa lata od kiedy
został otwarty Środowiskowy Dom Samopomocy w Kaliskach. Z tej okazji odwiedził nas Pan
Wójt Sławomir Janicki, Przewodniczący Rady
Gminy Pan Zbigniew Szarafin, a także Pani
Beata Wysokińska, która swoją pracą przyczyniła się do powstania Domu i Pani Monika
Szmaglińska, p.o. Kierownika GOPS Kaliska.
Goście obdarowali nas pięknymi życzeniami i
upominkami.

Podczas spotkania Kierownik ŚDS pokrótce
przypomniała, o tym co się przez te dwa lata wydarzyło. A działo się wiele: zwiedziliśmy Warszawę, Poznań i Wrocław, byliśmy w oliwskim
Zoo, braliśmy udział w licznych imprezach: karnawałowych, walentynkowych, byliśmy na imprezie hawajskiej, pirackiej i na Dzikim Zachodzie. Uczestniczyliśmy w spartakiadach: dwukrotnie w Skórczu i w Pelplinie, gdzie odbyły się
Kociewskie Igrzyska Sportowe Osób Niepełnosprawnych. Spartakiadę po kociewsku organizowaliśmy u nas
w ramach
projektu
realizowanego
jako partner
GOK-u
w Kaliskach.
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Nasi uczestnicy brali udział w konkursach:
recytatorskim, plastycznych i przeglądach
muzycznych. Organizowaliśmy przedstawienia:
Żyj kolorowo, Dzień Kobiet, Zaduszki…
W naszym Domu gościliśmy władze naszej
gminy, gości z Reinfeld, uczniów z ZSP w Kaliskach, przedszkolaków, leśników, policjanta i
wielu innych ludzi. W tym czasie zmienił się
nieco skład naszej grupy, teraz jest nas 34 - 12
Pań i 22 Panów. Krótko mówiąc, te dwa lata były
czasem wesołym i intensywnym, zarówno w
zakresie pracy jak i rozrywki.

Podsumowanie projektu „Dom Kultury + Kaliskie Inicjatywy Lokalne”
Dnia 20 listopada 2015 roku odbyła się impreza
podsumowująca zadanie pn. „Dom Kultury +
Kaliskie Inicjatywy Lokalne 2015, CZĘŚĆ II”,
które było realizowane od 31.07.2015 do
22.11.2015 roku.
Podczas tej imprezy autorzy zaprezentowali pokrótce zrealizowane inicjatyw mieszkańców
gminy Kaliska. Zrealizowano następujące projekty pt.:
ëWarsztaty ceramiczne – biżuteria i naczynia z
gliny, jak za wieków średnich,
ëBądź twórczy wspólnie z radosnymi,
ëHiphopowe zakończenie wakacji,
ëWarsztaty plastycznej twórczości w Piecach,
ëWakacyjny miesiąc w świecie dinozaurów,
ëOrganizacja warsztatów oraz przedstawienia
pt. „BRAMY NIEBA I PŁOMIENIE PIEKŁA”,
ëWarsztaty haftu kociewskiego i szydełkowania.

potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy Kaliska”, ogłoszono konkurs i dokonano wyboru 7
inicjatyw. Działania te wsparto dofinansowaniem w kwocie 7.900,00zł i wkładu własnego w
kwocie 90,10 zł.
Realizacja dwóch części to kwota 31.758,75 zł,
z czego wartość dofinansowania wyniosła
29.900,00zł.
Niespodzianką dla autorów inicjatyw było wręczenie symbolicznego czeku kwocie 500,00zł
każdej grupie inicjatywnej do dalszego twórczego działania w 2016 roku.
Na podsumowanie pojawił się również animator
Narodowego Centrum Kultury Pan Ryszard
Konopko, który za opiekę sprawowaną podczas
realizacji całego zadania otrzymał podziękowanie oraz publikację książkową, które w imieniu
Wójta Gminy Kaliska przekazała Pani Beata
Wysokińska.

Podczas podsumowania zostały również zaprezentowane wytworzone prace, które powstały
podczas realizacji powyższych inicjatyw. Z wyeksponowanych zdjęć oraz prezentacji multimedialnej można było zobaczyć i prześledzić przebieg realizowanych projektów.
Spotkanie to umilił koncert zespołu „KAPELA
MUZYCZNEGO NIEPOKOJU”.
Wartość całkowita II części zadania to kwota
23.768,75 zł, z czego dofinansowanie wyniosło
22.000,00 zł.
W ramach I części realizowanej od 16 lutego
do 30 czerwca 2015 roku: przeprowadzono diagnozę, opracowano dokument pt:„Diagnoza

W ramach ewaluacji podczas spotkania podsumowującego zostały przeprowadzone wywiady
z autorami inicjatyw. Materiał ten został zamieszczony na stronie www.24starogard.pl w zakładce 24Kaliska. Serdecznie zapraszamy do
zapoznania się z materiałem oraz odwiedzenia
strony www.gok.kaliska.pl, gdzie znajduje się
więcej informacji o realizacji projektu.
Serdeczne podziękowania autorom inicjatyw
za udział w projekcie i przy realizacji swoich pomysłów. Podziękowania również dla mieszkańców Gminy Kaliska za chęć uczestnictwa w oferowanych zajęciach, warsztatach i imprezach.
Dyrekor GOK Mirosława Borucka

Jak na urodziny przystało był tort, gromkie sto
lat i inne piosenki w wykonaniu Radosnych, a
także upominek dla Mamy - bo tak P. Iwonę
nazywają uczestnicy ŚDS - wielkie serce pełne
najlepszych życzeń.
Całą Kadrą i grupą Radosnych życzymy sobie,
aby było co najmniej tak samo, abyśmy byli
zdrowi, radośni, uśmiechnięci, chętni do pracy,
spotkań i wspólnych rozmów.
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