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Z KALENDARZA WÓJTA...
*28.01.2016 - Kaliska - Spotkanie z Prezesem BS Skórcz dotyczące założenia kont masowych,
*02.02.2016 - Starogard Gd. - Udział w spotkaniu sprawozdawczo - wyborczym LOT Kociewie,
*04.02.2016 - Kaliska - Spotkanie z Nadleśniczym Nadleśnictwa Kaliska w sprawie dzierżawy
gruntu pod przystań w miejscowości Czubek,
*08.02.2016 - Borzechowo - Udział w spotkaniu Starosty, Prezydenta, Burmistrzów i Wójtów
powiatu starogardzkiego z Wice Marszałkiem Województwa Pomorskiego Krzysztofem
Trawickim,
*08.02.2016 - Kaliska - Udział w Jubileuszu 30-lecia Posługi Kapłańskiej Ks. Józefa
Słupskiego,
*10.02.2016 - Gdańsk - Spotkanie z Dyrektorem Departamentu Rozwoju Gospodarczego
Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku w celu omówienia założeń do przygotowywanego planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe gminę Kaliska,
*12.02.2016 - Kaliska - Udział w Jubileuszu 95-tych Urodzin p.Anny Cieszyńskiej,
*12.02.2016 - Kaliska - Udział w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”,
*16.02.2016 - Starogard Gd. - Spotkanie w sprawie omówienia zasad partnerstwa w projekcie
budowy ścieżki rowerowej i poszerzenia drogi w miejscowości Cieciorka,
*16.02.2016 - Kaliska - Udział w Komisji Gospodarczej,
*18.02.2016 - Starogard Gd. - Spotkanie z przedstawicielem ALIOR Banku dotyczące
rejestracji oddziału placówki leasingowej w gminie Kaliska,
*20.02.2016 - Czarne - Udział w Jubileuszu 90-tych Urodzin p.Heleny Szmidt,
*22.02.2015 - Kaliska - Udział w Jubileuszu 100-tych Urodzin p.Barnardyny Zielińskiej,
*25.02.2015 - Lębork - Zapoznanie się z funkcjonowaniem elektrociepłowni, która o podobnej
mocy miałaby powstać 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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Bezpłatny Informator Urzędu Gminy Kaliska

WESOŁEGO ALLELUJA!

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny,
a także wśród przyjaciół
oraz wesołego „Alleluja”
życzy
Wójt Gminy Kaliska
Sławomir Janicki
oraz
Przewodniczący
Rady Gminy Kaliska
Zbigniew Szarafin

WNIOSKUJEMY O DUŻE PIENIĄDZE...
Gmina Kaliska w
najbliższym czasie
będzie wnioskować o
gigantyczne pieniądze w ramach podziału środków unijnych na lata
2014 – 2020. Po pierwsze w ramach operacje
„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych",
poddziałanie 7.2„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w
tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 będziemy składać dwa
wnioski o dofinansowanie dla dwóch projektów
pn.:„Budowa ulicy Malinowej w Kaliskach wraz
z siecią kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do zbiornika retencyjnego” (wartość
kosztorysowa: 2.759.493,33zł brutto) oraz
„Budowa ulicy Ogrodowej w Kaliskach wraz
siecią kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do zbiornika retencyjnego” (wartość
kosztorysowa: 872.044,48zł brutto). Termin
składania wniosków: od 1 marca do 15 kwietnia
2016 r.
W przypadku otrzymania dofinansowania oba
projekty zostaną zakończone do końca 2018r.
Planowana wartość otrzymanego dofinansowania to 63% wartości brutto.
Po drugie Gmina
Kaliska w miesiącu
lutym 2016r złożyła
wniosek na dofinansowanie budowy
dróg dojazdowych
do gruntów rolnych ze środków budżetu Województwa Pomorskiego. Zgodnie ze złożonym
wnioskiem planuje się ułożenie drogi z płyt
Jomb na odcinku 500 mb z Iwiczna w kierunku
miejscowości Łążek. Obecnie trwa analiza merytoryczna złożonych wniosków. W przypadku
otrzymania dofinansowania planowana data realizacji wniosku przypada do końca września
2016r. Wartość kosztorysowa budowy drogi:
233.136,17zł brutto. Planowana wartość
dofinansowania to 50% wartości brutto.
Po trzecie Gmina
Kaliska jako jedna z 15
gmin województwa Pomorskiego złożyła
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wniosek do konkursu na poprawę jakości usług
administracyjnych w ramach dofinansowania z
środków Unii Europejskiej ogłoszonego przez
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.
W ramach wniosku planowane jest wdrożenia
odrębnej platformy dla naszych mieszkańców,
którzy za pośrednictwem internetu będą mogli
m.in.: złożyć deklarację podatkowe, sprawdzić
aktualne zobowiązania podatkowe oraz dokonać
rzeczywistego rozliczenia zużycia wody. Projekt
ten nie wymaga od naszej Gminy wkładu finansowego.Obecnie trwa ocena złożonego wniosku.
Po czwarte Gmina
Kaliska zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Działania 11.3. Gospodarka wodno-ściekowa RPO WP 2014-2020 (konkurs
RPPM.11.03.00-IZ.00-22-002/16) na zadanie
dotyczące budowy sieci kanalizacji sanitarnej
dla wsi Cieciorka, Dąbrowa i Iwiczno wraz rozbudową oczyszczalni ścieków w Kaliskach.
Łączny koszt planowanej inwestycji szacuje się
na 18.361.584,29zł. Termin składania wniosków - od 18 kwietnia 2016r do 13 maja 2016r.
Instytucją Zarządzającą RPO WP 2014-2020
jest Zarząd Województwa Pomorskiego. Termin
rozstrzygnięcia konkursu do dnia 30 września
2016 roku.
Zakres planowanej inwestycji:
a) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi
Cieciorka, Dąbrowa, Iwiczno wraz
z przebudową i rozbudową wodociągu.
b) Rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków
w Kaliskach
c) Budowa odcinka sieci kanalizacji tłocznej
wraz z odcinkiem sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej w celu odprowadzenia
oczyszczonych ścieków z oczyszczalni do
Kanału Czarnowodzkiego.
Łączny koszt planowanej inwestycji szacuje się
na 18.361.584,29zł. Planowana wartość
dofinansowania to 85% wartości brutto.
Po piąte. Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego przyznał nam dotację
w ramach programu –
Infrastruktura domów
kultury.
Dnia 07.03.2016r zostały ogłoszone wyniki

TURNIEJ PIŁKI HALOWEJ
W dniu 20 lutego 2016r. odbył się drugi turniej
drużyn oldboy o puchar Wójta Gminy Kaliska na
hali sportowej w Kaliskach.
Wyniki turnieju: I miejsce Oldboys Starogard
Gdański, II miejsce: Czarna Woda, III miejsce:
Victoria Kaliska, IV miejsce: Lotos Kolej.
Dziękujemy wszystkim drużynom za udział w
kolejnym turnieju. Do zobaczenia za rok na
kolejnym turnieju zespołów Oldboys.

I MIEJSC DLA KALISK
Dnia 02.03.2016r. w Osiecznej odbyły się
Rejonowe Zawody w Mini-Piłkę Koszykową
dziewcząt.
Zespół z Kalisk w składzie: Grzywacz Wiktoria,
Guzińska Kinga, Wensierska Wiktoria,
Majewska Patrycja, Dywelskla Martyna, Duraj
Weronika, Dąbrowska Honorata, Krause
Weronika, Drewczyńska Nicola, Groth Julia,
Plata Magdalena, Dembicka Marta zajął I
miejsce, wygrywając ze szkołą z Osiecznej i
Lubichowa.

Dzięki zwycięstwu dziewczęta zagrają 8
kwietnia w Powiatowych Mistrzostwach w Piłce
Koszykowej, tym razem w Kaliskach.
Zapraszamy do wspólnego kibicowania uczennicom z klas SP i życzymy wygranej w rywalizacji powiatowej.
Beata Zaręba

POSZUKUJĄ PRACOWNIKÓW
Poszukujemy pracowników
sezonowych do pracy w gastronomii na terenie Zajazdu
REN Iwiczno.
Zapotrzebowanie z pionu:
Kucharze, Obsługa kelnerska, Pomoce kuchenne.
Oferujemy zatrudnienie, dobre warunki pracy,
możliwość podjęcia pracy stałej po sezonie w
innych oddziałach firmy.
Możliwość dopasowania oferty zatrudnienia do
pracy dorywczej - weekendowej.
Kontakt:
Karol Lewandowski
Menedżer
Hotel Ren w Starogardzie Gdańskim
Zajazd Ren Iwiczno
Mobile 605 847 620 ; www.ren.com.pl
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PROGRAM „NA WŁASNE KONTO”
W dniu 15.02.2016r. w ZSP w Kaliskach rozpoczęto realizację Programu „Na Własne Konto” organizowanego przez Europejki Fundusz
Rozwoju Wsi Polskiej pod patronatem NBP.
Zgłoszeni uczniowie kaliskiego gimnazjum
przez pierwszy tydzień ferii zimowych poprzez
atrakcyjne gry i zabawy zdobywali wiedzę z zakresu ekonomii. Zajęcia poprowadziła nauczycielka wiedzy o społeczeństwie prowadząca program - P.Dorota Nadolska wraz ze studentką kierunku ekonomicznego - P.Patrycją Dawicką wytypowaną przez organizatorów programu do
współpracy z uczniami z ZSP w Kaliskach.
Podczas zajęć zostały poruszone tematy nawiązujące do podstawowych pojęć ekonomicznych
(w tym: cech osób przedsiębiorczych, rodzaju
funkcjonujących umów, rozmowy o pracę), bankowości, zasad prowadzenia działalności gospodarczej oraz budżetu domowego.

W ramach zajęć uczniowie odwiedzili lokalnego
przedsiębiorcę ZPH GALANT Piotr Trykowski
w Dąbrowie oraz Bank Pekao S.A. w Gdańsku.
Podejmowane przez prowadzących działania
miały na celu, aby ukształtować w uczniach
aktywne postawy przedsiębiorcze oraz umiejętność zaplanowania własnej ścieżki zawodowej.
Organizatorzy programu dla aktywnie uczestniczących w zajęciach uczniów przewidzieli nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe certyfikaty.
W ramach dalszych działań w terminie do 30
kwietnia b.r. uczniowie biorący udział w programie wraz ze swoją opiekunką zobowiązani zostali do przygotowania pracy konkursowej, która następnie zostanie przekazana organizatorowi. Naszym przyszłym ekonomistom oraz Pani
Dorocie życzymy powodzenia w podjętym wyzwaniu, a także dużej satysfakcji z jego realizacji.
Dorota Nadolska
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„DOBRE ANIOŁY”
W dniach 25.02 - 10.03.2016r. w Bibliotece w
GOK w Kaliskach można było oglądać wystawę
pt. „ Dobre Anioły ”. Użytkowników biblioteki
witały wielobarwne postacie aniołów, aniołków
i aniołeczków. Dnia 25.02.2016r. odbyło się uroczyste rozdanie dyplomów i nagród uczestnikom konkursu. Dzięki zaangażowaniu naszych

młodych artystów mogliśmy podziwiać anioły
wykonane różnymi metodami: malowane, wyklejane, rysowane, wykonane z filcu, papieru,
futerka, wełny, piórek i masy solnej. Wystawa
cieszyła się sporym zainteresowaniem zarówno
wśród starszych jak i młodszych czytelników.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu
za zaangażowanie i przygotowanie pięknych
aniołów, które przez te kilka dni zamieszkały
wśród książek w naszej bibliotece.

WNIOSKUJEMY
O DUŻE PIENIĄDZE... cd.
naboru wniosków do programu – Infrastruktura
domów kultury. Miło nam poinformować, że
wśród wniosków, które otrzymały dofinansowanie, jest projekt Gminnego Ośrodka Kultury w
Kaliskach pod nazwą „Przebudowa, remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach
etap IV wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia 5". Celem powyższego zadania jest zwiększenie potencjału edukacyjno-animacyjnego
dotyczącego poprawy stanu infrastruktury kultury zwiększającej dostęp do oferty kulturalnej i
podnoszącej jej atrakcyjność, wdrażania nowoczesnych technologii, wzmocnienia działalności
o charakterze ponadregionalnym. Zadanie do
realizacji przewidziane jest w trybie dwuletnim.
Zadanie przewiduje:
1.wykonanie dokumentacji technicznej (oświetlenie placu oraz agregat prądotwórczego),
2. roboty rozbiórkowe i wykonanie podjazdu dla
osób niepełnosprawnych,
3. roboty budowlane oraz prace wykończeniowe
wnętrz,
4. wykonanie oświetlenia placu i budynku wraz
z instalacją,
5. montaż agregatu prądotwórczego,
6. wymiana drzwi wewnętrznych,
7. zakup mat ochronnych na podłogę (sala widowiskowa oraz scena),
8. wyposażenie pracowni plastycznej - zakup
wyposażenia,
9. termomodernizacja całego budynku,
10. roboty zewnętrzne plac, odwodnienie.
Otrzymana kwota dofinansowania to 184.000 zł.
Zakres prac zostanie zweryfikowany do otrzymanego dofinansowania, tak aby wkład gminy
Kaliska nie przekroczył 50%.

PROGRAM „RODZINA 500+”
Ogłoszenie Wójta Gminy Kaliska
w sprawie „Programu Rodzina 500 plus”.
Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy
państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016
r. poz. 195) tzw. Program „Rodzina 500+” wprowadza możliwość uzyskania świadczenie w wysokości 500 zł na każde drugie i kolejne dziecko
w rodzinie bez dodatkowych warunków. W
Gminie Kaliska wyznaczono Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Kaliskach do realizacji
zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.

PROGRAM „RODZINA 500+”
Program „Rodzina
500+” to systemowe
wsparcie polskich
rodzin. Świadczenie
wychowawcze otrzymają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 roku życia. Każda rodzina z
minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i każde
kolejne dziecko. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800zł netto na osobę wsparcie
otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne
dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi
1200 zł netto.
W Gminie Kaliska głównym punktem przyjmowania wniosków będzie sala nr 6 (nowo wyremontowane pomieszczenie na parterze pierwsze po prawej stronie po wejściu do Urzędu
Gminy przy ul. Nowowiejskiej 2).
Gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie
wyłącznie na drugie i kolejne dzieci nie będzie
konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej. Jedynie świadczenie na pierwsze dziecko
uzależnione będzie od kryterium dochodowego i
w takim przypadku co roku trzeba potwierdzić
fakt nieprzekroczenia tego progu. We wniosku
trzeba podać dane osoby starającej się o świadczenie, dane drugiego z rodziców oraz dane
dzieci wraz z dodatkowymi zaświadczeniami i
oświadczeniami, jeśli takie będą w indywidualnej sprawie niezbędne.
Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia
2016r. tj. od momentu startu programu. Jeśli
wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3
miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz
od 1 kwietnia – pozwoli to uniknąć kolejek i
zapewni płynność wypłat.
Do programu można dołączyć w dowolnym
momencie, lecz na wnioski złożone po 1 lipca
2016r. zostanie przyznane dofinansowanie od
miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania.
Informacje o Programie Rodzina 500+ można
uzyskać w GOPS w Kaliskach w budynku Urzędu Gminy w godzinach pracy ośrodka. Od dnia
25 marca w pokoju nr 6 będzie można pobierać
wnioski. Obsługę będzie prowadziła p. Anna
Moczadło wyznaczona do realizacji wymienionego zadania. Od pierwszych dni kwietnia dodatkową pomoc przy obsłudze będą wykonywać
wyznaczeni pracownicy GOPS w Kaliskach.
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NOWY ZARZĄD OSP KALISKA
W dniu 27 lutego 2016r. odbyło się walne
zebranie sprawozdawczo – wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaliskach, podczas którego strażacy podsumowali rok 2015 oraz wybrali nowy zarząd jednostki.
O godz. 15:00 rozpoczęło się walne zebranie
sprawozdawczo – wyborcze, które prowadził
poprzedni Prezes OSP Ryszard Polakowski. Na
samym początku zebrania przewodniczący
przywitał członków naszej jednostki, oraz
zaproszonych gości.

W dalszej części zebrania zostały przedstawione
sprawozdania, m.in.: sprawozdanie finansowe,
sprawozdanie części bojowej jednostki, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
Następnie zostało udzielone absolutorium zarządowi. W kolejnej części zebrania został wybrany
nowy zarząd jednostki oraz komisja rewizyjna.
Po wyborze odpowiedniej liczby kandydatów do
zarządu została ogłoszona przerwa na czas ukonstytuowania się nowego zarządu oraz komisji
rewizyjnej.
Po przerwie został odczytany skład nowego
zarządu oraz komisji rewizyjnej.
Zarząd jednostki na kadencję 2016 – 2021:
• Prezes – Krzysztof Stoba
• Wiceprezes – Mateusz Groth
• Wiceprezes-Naczelnik – Zbigniew
Malinowski
• Zastępca Naczelnika – Łukasz Boba
• Skarbnik – Przemysław Treydowski
• Sekretarz – Piotr Wyrzykowski
• Gospodarz – Henryk Puławski
Komisja Rewizyjna na kadencję 2016–2021:
• Przewodniczący – Michał Fiałek
• Sekretarz – Krzysztof Szczepański
• Członek komisji – Marcin Modrzejewski
Kierownik Referatu Komunalnego
Łukasz Kruszyński
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REMONT MAŁEJ SALI
GIMNASTYCZNEJ

„AKTYWNE FERIE W GOK” już za nami...

Okres ferii zimowych – to doskonały moment,
aby wyremontować małą salę gimnastyczną w
ZSP w Kaliskach. Obecnie trwają końcowe prace remontowe wykonywane przez firmę
Dariusza Begier z Franku. W ramach tych prac
zostały obniżone grzejniki, wkuto rury CO,
wyrównano i pomalowano w kolorze białym
ściany i sufit. Dodatkowo na ścianach położono
strukturę typu „gryzik” w kolorze brązu.
Drugi tydzień ferii rozpoczęliśmy od Mam
Talent, czyli zaprezentowania swoich, często
ukrytych, talentów. Na zajęciach wykonaliśmy
ciekawe maski karnawałowe, które przedstawiały wybrane przez dzieci postacie z bajek i
filmów.
We wtorek naszą salę zamieniliśmy w teatr,
ponieważ odwiedziło nas Studio Małych form
teatralnych Scenografii i Reżyserii ART – RE ze
spektaklem „Zajęcza Chatka”, który opowiadał
o przygodach zająca. Swój talent muzyczny pokazaliśmy podczas karaoke oraz śpiewu przy
gitarze.
Remont obejmował również cyklinowanie
podłogi oraz modernizację sceny. Po cyklinowaniu wykonano malowanie parkietu sali gimnastycznej, sceny i zaplecza oraz uzupełniono
brakujące elementy podłogi.
Na koniec zdemontowano i zamontowano nowe
drzwi drewniane przy scenie oraz wymieniono
oświetlenie na energooszczędne LED.
Pracownicy szkoły w ramach swoich prac konserwatorskich zdemontowali i odrestaurowali
przyścienne drabinki gimnastyczne.

Dyrektor ZSP Kaliska Karol Gołąbek

10 lutego na Kociewiu jest obchodzony Dzień
Kociewia. My postanowiliśmy odtworzyć go
również u nas. Dzieci miały możliwość poznania
hymnu Kociewskiego, zobaczenia stroju ludowego oraz poznania ciekawostek o Kociewiu.
Na naszych zajęciach nie zabrakło tradycyjnej
sałatki staropolskiej, którą podzieliliśmy się z
mieszkańcami naszej gminy.
Czwartek przyniósł wiele radości naszym uczestnikom. Tego dnia, z samego rana, pojechaliśmy do Parku Wodnego w Chojnicach, gdzie
spędziliśmy aktywnie dwie godziny korzystając
z wodnych atrakcji.
Ostatni dzień ferii zaczęliśmy leniwie, ponieważ obejrzeliśmy film animowany pt. „LegoKosmiczne Starcie”. Podczas seansu jedliśmy
wcześniej przygotowany popcorn. Kolejna

część dnia była bardzo aktywna, ponieważ zaczęliśmy zabawę karnawałową, podczas której
było pokaz iluzji z Magic Show. Tego samego
popołudnia dzieci mogły spotkać się z Julianem
z Madagaskaru.
Na zakończenie ferii zorganizowaliśmy zabawę
karnawałową dla dzieci i młodzieży podczas,
której wybraliśmy Miss i Mistera balu.
Przez trzy dni ferii regularnie odwiedzała nas
Pani Angelika Krampichowska, która w ramach
wolontariatu poprowadziła warsztaty z masy
solnej, na których wykonaliśmy anioły na konkurs „Dobre Anioły” oraz baranki wielkanocne.
Bardzo dziękujemy Pani Angelice za okazane
wsparcie i mobilizacje do dalszej pracy.

Szczególne podziękowania kierujemy
P.Angelice Kinowskiej i P.Adrianowi Prabuckiemu za pomoc w prowadzeniu zajęć. Ogromne
podziękowania należą się również naszym wolontariuszom, którzy z ogromnym zaangażowaniem pracowali na naszych zajęciach.
Szczerze dziękujemy
naszym uczestnikom,
którzy pokazali wysoką kulturę, a także
aktywnie uczestniczyli
w każdych proponowanych zajęciach.

Katarzyna Szulist, Radosław Ciemiński
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„AKTYWNE FERIE W GOK” już za nami...
Tradycyjnie w tegoroczne ferie w Gminnym
Ośrodku Kultury w Kaliskach zostały zorganizowane zajęcia dla dzieci i młodzieży z Gminy
Kaliska. W zajęciach uczestniczyło około 45
dzieci.
„Aktywne ferie w GOK” zostały zorganizowane
przez GOK w Kaliskach, Urząd Gminy w Kaliskach przy wsparciu pracowników ZSP w Kaliskach oraz nieformalnej grupy pn. „Aktywni
Animatorzy”. Program ten obejmował 10 dni
zajęć o
różnorodnej
tematyce i
charakterze.

W pierwszy dzień ferii zaczęliśmy integracją
grupy poprzez różnorodne tańce, gry, zabawy
oraz poznanie siebie poprzez zajęcia plastyczne.
Uczestnicy zajęć mogli ujawnić swój niezwykły
talent podczas tworzenia makiety z plasteliny.
Kolejny dzień przyniósł również wiele pozytywnych emocji. Dzieci i młodzież podczas zajęć uczestniczyli w zabawach w kręgu: Bystre
Oczko, Gospodarz, Sałatka Owocowa i wiele innych. Odgrywanie różnych postaci, czynności,
przysłów nie sprawiło żadnych trudności.
W środę dzień zaczęliśmy od gier planszowych
i karcianych, gdzie uczestnicy zajęć mieli za zadanie poznanie różnych gier, często im nieznanych. W czasie ferii dzieci również miały możliwość poruszania się podczas Animacji Tanecznej.
Mimo
braku
zimowej
pogody za
oknem,
młodzież
świetnie
wykonała
krajobraz
zimowy
przy wykorzystaniu pasty do zębów.
Na naszych zajęciach pojawił się również gość Pan Policjant Maciej Deja, który szczególną
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uwagę zwrócił na zachowanie bezpieczeństwa
podczas ferii oraz zabaw zimowych.
Czwartego dnia ferii wykonaliśmy „Gniotki
Ślicznotki”. Uczestnicy zajęć doskonale sprawdzili się w roli kucharzy, ponieważ pod czujnym
okiem prowadzących przygotowali aż 18 blach
pizzy, po czym zjedli ją ze smakiem. Na zakończenie dnia warsztaty Hip-Hopu poprowadziła
P. Ania Biernat ze szkoły tańca ESTA – FIESTA.

Piątek był bardzo wyczekiwanym dniem przez
dzieci. Uczestnicy zajęć „Aktywne Ferie w
GOK” mieli możliwość obejrzenia premierowego filmu animowanego pt. „Zwierzogród” w
kinie Cinema City w Starogardzie Gdańskim.

JUBILEUSZ 30-lecia POSŁUGI
DUSZPASTERSKIEJ

Już 30 lat minęło, odkąd decyzją ks. biskupa
Mariana Przykuckiego, ks. Józef Słupski został
duszpasterzem naszej kaliskiej parafii. Było to 9
lutego 1986 roku. Poprzednim proboszczem powstałej w 1975 roku parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Kaliskach był ks. Dominik
Prądzyński.
Z okazji wspaniałego jubileuszu naszego
księdza Józefa, 8 lutego 2016 roku do kaliskiego
kościoła przybyli parafianie, goście i przyjaciele
księdza Proboszcza, aby podziękować za tych 30
lat pracy oraz życzyć wszystkiego, co najlepsze
na jak najdłuższe lata posługi kapłańskiej w
Kaliskach.

REMONT W KOŚCIELE
Trwają prace związane z układaniem posadzki
w naszym kościele w Kaliskach. Po usuniętych
starych
ławkach
należało
uzupełnić
brakujące
płyty
kamienne.
Niebawem
zostaną
umieszczone
nowe
ławki.

„KOCIEWSKIE PIÓRO”
Pomysł nagrody Kociewskie Pióro zrodził się
w 2005r i ma na celu uhonorować ludzi, którzy
swoją pracą literacką, publicystyczną i kulturalną zasłużyli się dla Kociewia. 11 lutego br. w
Borzechowie nagroda została przyznawana po
raz 10.
Pomysłodawcą jest Towarzystwo SpołecznoKulturalne im. Małgorzaty Hillar, a niestrudzonym moderatorem tej inicjatywy był śp. Michał
Spankowski, który zmarł w 2009 r.

Nagrody były przyznane w kategoriach:
LITERATURA:
Nominowany - Ks. Józef Słupski z Kalisk
Kociewskie Pióro 2015 - Michał Majewski ze
Starogardu Gd.
PUBLICYSTYKA: Kociewskie Pióro 2015 Małgorzata Kruk z Tczewa
ANIMACJA KULTURY INDYWIDUALNIE:
Kociewskie Pióro 2015 - Zofia Sumczyńska ze
Starogardu Gd.
ANIMACJA KULTURY ZESPOŁOWO:
Kociewskie Pióro 2015 - Schola Cantorum
Gymevensis - Chór Gregoriański z Gniewu,
Harcerska Orkiestra Dęta z Tczewa
Za CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI:
Kociewskie Pióro 2015 - zespół "Lubichowskie
Kociewiaki".
Materiały 24starogard.pl
Kociewiak
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DZIEŃ KOBIET „W STYLU RETRO”...
Dnia 08.03.2016r, odbyła się uroczystość z
okazji Dnia Kobiet. Hasłem przewodnim tej imprezy był styl retro, co można było zauważyć po
strojach występujących oraz dekoracji na Sali.
Pani Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w
Kaliskach – Mirosława Borucka wraz Kierownikiem Środowiskowego Domu Samopomocy
w Kaliskach
Panią Iwoną
Ciemińską
oficjalnie
powitały
uczestników
oraz
rozpoczęły
uroczystość.
Uczestnikom przypomniano o tym, iż jest to
coroczne święto kobiet obchodzone 8 marca, jako wyraz szacunku dla ofiar walki o równouprawnienie kobiet, które ustanowione zostało ponad 100 lat temu. W Polsce Dzień Kobiet stał się
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szczególnie popularny w czasach PRL. Tak wtedy, jak i dziś jest to dobra okazja do obdarowania
kobiet kwiatami, słodyczami oraz innymi podarunkami.
W dniu 8
marca dla
mieszkańców
Gminy
Kaliska
Środowiskowy Dom
Samopomocy wraz z Teatrem„Impuls”wspólnie
przygotowali koncert słowno-muzyczny, który
rozpoczęto od utworu pt. „Jak się masz,
kochanie?”.

Niespodziewanie
Pan Wójt wjechał
rowerem na salę
widowiskową
przywożąc kwiaty
dla Pań. Panowie w
osobach:Wójt
Gminy Kaliska
Sławomir Janicki,
Przewodniczący
Rady Gminy
Zbigniew Szarafin i Sołtys Sołectwa Kaliska
Kazimierza Głodek złożyli życzenia i wręczyli
Paniom symbolicznego tulipana. Po tym nastąpiła dalsza część artystyczna poprowadzona
przez Jasia Radzewicza, który swą energią
porwał uczestników do wspólnego uczestnictwa
w zabawie.

DZIEŃ KOBIET „W STYLU RETRO”...
Mieliśmy także okazję posłuchać recytacji
wierszy autorstwa Karola Wojtyły oraz Jonasza
Kofty.

Dopełnieniem tego wieczoru i miłym zaskoczeniem na zakończenie uroczystości okazał się
występ samego Jana Radzewicza, który zaprezentował utwór śpiewany z Nocy Bardów.
Chcąc wyjść naprzeciwko tak wspaniałej publiczności, jaką jest społeczność Gminy Kaliska
zapraszamy już na kolejne imprezy zamieszczone w kalendarzu imprez .

Serdeczne podziękowania należą się samym
występującym za zaangażowanie i wspaniały
udział. Dziękujemy Panu Janowi Radzewiczowi
za przygotowanie występujących, którzy kolejno wykonali utwory pt: "Bliska moim myślom”,
„Kochać inaczej", "Całuj mnie", "Jak się masz,
kochanie?", "Takie ładne oczy","Zabierz mnie",
Granica", "Daj mi tę noc", "Zabiorę Cię".

Serdeczne podziękowania należą się również
mieszkańcom Gminy Kaliska za tak liczne przybycie, a było Nas ponad 160 osób. Dziękujemy
za wspólnie spędzony czas, za wspólny udział i
chęć do zabawy.

Z okazji Dnia Kobiet
najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, radości, miłości, oraz spełnienia marzeń
dla Wszystkich Pań
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