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Z KALENDARZA WÓJTA...
*23.03.2016 - Starogard Gd. - Spotkanie w Urzędzie Miasta w sprawie modernizacji linii
kolejowej Tczew - Chojnice,
*04.04.2016 - Kaliska - Spotkanie z Janem Neugebauer i Jerzym Pastrskim w sprawie
omówienia przygotowań do I turnieju eliminacji Mistrzostw Polski w boule mężczyzn,
*05.04.2016 - Kaliska - Spotkanie z dyrektorami szkół celem omówienia przygotowań szkół do
roku szkolnego 2016/2017,
*06.04.2016 - Kaliska - Spotkanie z przedsiębiorcą z powiatu chojnickiego celem zachęcenia do
przeniesienia bazy transportowej do gminy Kaliska,
*09.04.2016 - Kaliska - Udział w uroczystości obchodów 20-lecia Stowarzyszenia Rodziców
Wychowujących Dzieci Niepełnosprawne pn. „Dziecko Miłości”,
*09.04.2016 - Kaliska - Udział w Zarządzie Gminnym OSP RP,
*11.04.2016 - Kaliska - Spotkanie z urbanistką celem omówienia uwag i wytycznych do
przygotowanych decyzji warunków zabudowy,
*12.04.2016 - Kaliska - Spotkanie w sprawie wprowadzenia na terenie gminy programu
„Teleopieki dla osób starszych”,
*18.04.2016 - Piece - Spotkanie z nauczycielami dotyczące dalszego funkcjonowania ZOW w
Piecach,
*21.04.2016 - Starogard Gd. - Podpisanie umów notarialnych zbycia działek w drodze przetargu
przez Urząd Gminy w Kaliskach,
*23.04.2016 - Kaliska - Udział w Gali wręczenia nagród „Słonecznik 2015",
*25.04.2016 - Kaliska - Udział w uroczystości urodzinowej Pani Zofii Morzuch,
*27.04.2016 - Gdańsk - Spotkanie z p.Dyrektor RDŚ Danutą Makowską dotyczące
problematyki wydawanych decyzji środowiskowych.
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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Gala wręczenia Nagród Wójta Gminy –
„Słonecznik 2015" odbyła się 23 kwietnia 2016
roku w Gminnym Ośrodku Kultury w
Kaliskach.
Była to dwunasta edycja nagród Wójta Gminy,
jak co roku, przyznawanych za szczególne osiągnięcia, przyczyniające się do rozwoju i promo-

ności na rzecz gminy.
Kandydatury do Słoneczników zostały zgłoszone m.in. przez zakłady pracy, gminne organizacje i instytucje oraz osoby indywidualne.
Laureatów i osoby wyróżnione wybrała
„Słonecznikowa Kapituła”, której skład został
powołany przez Wójta Gminy.

cji gminy Kaliska. Tym razem jednak, zgodnie z
Regulaminem określonym Zarządzeniem Wójta
Gminy, dziedziny, w których przyznano nagrody, uległy zmianie.
Nagrody za rok 2015 przyznano w następujących obszarach: działalność społeczno-edukacyjna, działalność kulturalno-sportowa, przedsiębiorczość, inicjatywa roku oraz życzliwa
dłoń. Tradycyjnie, przyznano także Nagrody
Honorowe – Słoneczniki za całokształt działal-

Spośród zaproszonych gości galę uświetnili
swoją obecnością: Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Krzysztof Trawicki, Starosta
Starogardzki Leszek Burczyk, Wiceprezes Starogardzkiego Klubu Biznesu – Związku Pracodawców – Elżbieta Rembiasz, Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania Drogami i Mostami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Gdańsku – Karol Markowski,
Dyrektor Banku Spółdzielczego w Skórczu

NAGRODY „SŁONECZNIK 2015" ROZDANE....
Oddział w Zblewie - Tadeusz Kaliszewski,
Przewodniczący Rady Gminy Kaliska Zbigniew
Szarafin, Ksiądz Proboszcz Józef Słupski. W
gali uczestniczył także autor Monografii Gminy
Kaliska Krzysztof Kowalkowski.

Galę poprowadził Łukasz Rocławski, a oprawę
muzyczną imprezy zapewnił zespół Akord Kociewie pod batutą Mirosława Cierpioła. Goście
mieli także możliwość wysłuchania
występów uczennic
ZSP Kaliska – Kingi
Pliszka oraz Julii
Groth przy akompaniamencie Katarzyny Eliasz.
Na wstępie imprezy zaprezentowano film zrealizowany przez multimedialny portal informacyjny 24.starogard.pl przedstawiający najważniejsze wydarzenia 2015 roku.
Poniżej przedstawimy laureatów Słoneczników
2015:
DZIAŁALNOŚĆ
SPOŁECZNOEDUKACYJNA
Wyróżnienie – Lucyna
Kawecka
Wyróżnienie przyznane
w uznaniu za zaangażowanie w działalność
Gminnego Koła Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów
w Kaliskach oraz w podziękowaniu za wkład
społecznej pracy i poświęcony czas dla dobra
mieszkańców gminy.
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Nagroda –
Beata i Adam
Lewandowscy
Nagrodę przyznano
w uznaniu dla zaangażowania w działalność oświatowowychowawczą na
terenie gminy oraz w
podziękowaniu za
wkład pracy w realizację inicjatyw rozwijających gminną edukację.
D Z I A Ł A L N O Ś Ć K U LT U R A L N O SPORTOWA
Wyróżnienie specjalne – Drużyna KSWS
VICTORIA Kaliska
Wyróżnienie specjalne
przyznano w uznaniu
dla dwukrotnego zdobycia Mistrzostwa Polski w turnieju halowej
piłki nożnej klubów o
nazwie „Victoria” oraz
w podziękowaniu za
promowanie gminy
Kaliska.
Wyróżnienie – Stowarzyszenie Kaliska
Power Volleyball

FIRMA „OLA” POSZUKUJE
PRACOWNIKÓW

SKLEP PO REMONCIE...
Dnia 27 kwietnia 2016r odbyło się otwarcie
nowego sklepu z sieci Lewiatan w Piecach.
Piotr i Honorata Freitag zapraszają na zakupy.

Firma PPU "OLA" w Kaliskach produkująca
okna zatrudni:
- pracowników fizycznych do produkcji okien z
PCV i ALU,
- praca w siedzibie firmy w Kaliskach,
- zapraszamy każda osobę na rozmowę - mile
widziane doświadczenie.
Zgłoszenia:
* osobiste w siedzibie firmy: 83 - 260 Kaliska,
ul. Długa 3 w godz. 7 - 15,
* e-mail: rekrutacja@ola-kaliska.pl

Wyróżnienie przyznano w uznaniu dla zaangażowania w propagowanie zdrowego stylu życia i
pielęgnowanie sportowej pasji oraz w podziękowaniu za promowanie gminy Kaliska podczas
turniejów i wydarzeń sportowych.
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ROZTAŃCZENI MEDALIŚCI
Z KALISK...
Uczestnicy zajęć z tańca towarzyskiego w
Gminnym Ośrodku Kultury, w Kaliskach - 17
kwietnia wzięli udział w Turnieju Tańca Towarzyskiego pod hasłem "Pierwszy Krok
Taneczny".
Organizatorem imprezy było Starogardzkie
Centrum Kultury i Klub Tańca Towarzyskiego
"Impuls", który w przyszłym roku będzie obchodził 40-lecie istnienia.
Prawie 150 osób rywalizowało na parkiecie w
kategoriach od dzieci wieku przedszkolnego, aż
po osoby dorosłe kategorii "Hobby". Sędziowie
oceniali pary i solistki. Tancerze zaprezentowali
wybrane tańce towarzyskie, takie jak: Walc
Angielski, Samba, Cza-cza, Polka i Jive.
Wszyscy tancerze otrzymali medale.

Reprezentanci Kalisk wystąpili w następującym
składzie:
Marcelina Staniszeska,
Zuzanna Kasperkowicz
- złoty medal w kategorii dzieci do 6 lat
Nikola Treydowska
- złoty medal w kategorii solo 7-9 lat
Maja Miszewska i Mikołaj Sikorski,
Maja Pasterska i Kacper Cherek
- srebrny medal w kategorii pary 7-9 lat
Bianka Konopacka, Agata Konopacka,
Oliwia Słomińska - srebrny medal w kategorii
solo 10-13 lat.
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GRATULACJE !

PROGRAM „UMIEM PŁYWAĆ”

NAGRODY „SŁONECZNIK 2015" ROZDANE....

Gmina Kaliska po raz kolejny przystąpiła do
projektu powszechnej nauki pływania „Umiem
Pływać” dla klas III SP.

Nagroda – Grupa RADOŚNI działająca przy
Środowiskowym Domu Samopomocy w
Kaliskach

Jest to już 4 edycja tego projektu w naszej szkole.
Projekt jest współfinansowany ze środków
Ministerstwa Sportu i Turystyki, Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
oraz Urzędu Gminy w Kaliskach, natomiast
organizacyjnie realizowany jest przez Słupskie
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
Projekt będzie obejmował okres 2-3 miesięcy w
wymiarze 20 h na 1 dziecko.
Planowanych jest 10 wyjazdów w każdy
czwartek. Zajęcia odbywają się w AQUA CENTRUM SPORTOWO – REKREACYJNYM w
Kościerzynie. Do projektu przystąpiły 4 grupy
(3-15 osobowe, w tym SP w Piecach i 1-14
osobowa). Razem 59 uczestników. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów pływania.
Na pierwszych zajęciach dzieci zostały
podzielone na 4 grupy, zależnie od umiejętności
utrzymywania się na wodzie. Opiekę nad dziećmi sprawują nauczyciele: Monika Symonowicz,
Marta Grzywacz, Radosław Ciemiński oraz
Beata Zaręba.

Nagrodę przyznano w uznaniu dla zaangażowania w realizację licznych, twórczych inicjatyw
oraz w podziękowaniu za aktywny udział w życiu kulturalnym gminy, współpracę z organizacjami i jednostkami samorządowymi, a także za
promocję gminy Kaliska.
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Wy r ó ż n i e n i e –
Wiesław Rożek,
Usługi StolarskoSzklarskie, Kaliska
Wyróżnienie przyznano w uznaniu dla
sukcesywnego rozwoju firmy, solidności w wykonaniu oferowanych produktów oraz w podziękowaniu za wspieranie akcji charytatywnych na terenie gminy.
Nagroda specjalna –
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc
Chłopska” Masarnia w Kaliskach
Nagrodę przyznano
w uznaniu dla blisko
70-letniej działalności Spółdzielni i
utrzymywania na wysokim poziomie marki tradycyjnych produktów oraz w

Koordynator projektu. Beata Zaręba

podziękowaniu za uczestnictwo w organizacji
imprez i wydarzeń dla mieszkańców gminy.
Nagroda –
M a r c i n
Kamysz
P P U H
„KAMCAR
” Zblewo
f i l i a w
Kaliskach
Nagrodę
przyznano w
uznaniu dla
sukcesywneg
o rozwoju
firmy, oferującej klientom niezliczony asortyment towarów budowlanych oraz w podziękowaniu za wkład w poprawę estetyki Centrum
Kalisk, a także za uczestnictwo w organizacji
imprez i wydarzeń dla mieszkańców gminy.
INICJATYWA ROKU
Wyróżnienie – Gminny Ośrodek Kultury w
Kaliskach

Wyróżnienie przyznano w uznaniu dla zrealizowano projektu „Dom Kultury + Kaliskie Inicjatywy Lokalne 2015” oraz w podziękowaniu
za umożliwienie odkrywania talentów
artystycznych mieszkańców gminy.
N a g r o d a –
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Gdańsku
Nagrodę przyznano
w podziękowaniu za
doprowadzenie do
zakończenia inicjatywy remontu skrzyżowania FrankKaliska DK22 i
budowy ścieżki
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rowerowej Dąbrowa – Piece oraz za sukcesywną
poprawę bezpieczeństwa na terenie gminy
Kaliska.
ŻYCZLIWA DŁOŃ
Wyróżnienie
– Janina Knitter
Wyróżnienie przyznano
w uznaniu dla życzliwości, uprzejmości i
niesłabnącego uśmiechu
na twarzy oraz w podziękowaniu za okazywany optymizm, szczególnie w codziennej
pracy.
Nagroda –
Wiesława
Babińska
Nagrodę przyznano w uznaniu
dla indywidualnego podejścia
do każdej osoby,
uprzejmości,
niesłabnącego
uśmiechu na
twarzy i profesjonalizmu oraz
podziękowaniu za okazywany optymizm i
godną naśladowania postawę życiową.
SŁONECZNIKI HONOROWE
Nagrody Honorowe za całokształt działalności
na rzecz gminy Kaliska otrzymali:
Anna
Kropidłowska
Nagrodę przyznano w podziękowaniu za długoletnią, społeczną pracę na
rzecz Stowarzyszenia Rodziców
Wychowujących
Dzieci Niepełnosprawne „Dziecko Miłości” w
Kaliskach oraz w
uznaniu za trud i
zaangażowanie w działalność dla dobra osób
niepełnosprawnych.
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Barbara Płonka
Nagrodę przyznano w podziękowaniu za aktywność,
solidność i społeczną pracę
na rzecz Gminnego Koła
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Kaliskach oraz w uznaniu
dla wieloletniego zaangażowania w życie społeczne i
kulturalne gminy.
Jan Radzewicz
Nagrodę przyznano w
podziękowaniu za wieloletni wkład w rozwój
kultury na terenie gminy Kaliska, za podejmowane inicjatywy,
współpracę z każdą grupą wiekową oraz za
optymizm i dobro okazywane drugiemu
człowiekowi.
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy !

Dział Promocji UG Kaliska

SPOTKANIE Z ANNĄ SAKOWICZ
Dnia 20 kwietnia 2016r na zaproszenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kaliskach gościliśmy pisarkę i blogerkę Panią Annę Sakowiczmieszkankę Starogardu Gd.
Autorka debiutowała zbiorem humoresek
„Żółta tabletka”, następnie ukazała się
„Złodziejka marzeń”, „To się da!” (akcja
rozgrywa się w Starogardzie Gd.) i ostatnio
wydana książka pt.„Szepty dzieciństwa”.
Książki Pani Anny cieszą się wśród naszych
czytelniczek dużym powodzeniem. Spotkanie z
pisarką miało bardzo sympatyczny przebieg.
Pani Anna jest
osobą miłą,
kontaktową i
pogodną –
podobnie jak jej
książki. Padło
bardzo wiele
pytań. Autorka
opowiadała o
swojej pracy
pisarskiej, o
prowadzeniu bloga, o okolicznościach powstawania książek i o tym, jak trudno jest rozstać się z
bohaterem którego „wymyśliła”.
Pani Anna w sposób niezwykle ciepły
opowiadała o swoim życiu , własnej rodzinie i o
… „Jaju”. Przekonywała czytelniczki do kultywowania więzi społecznych, odwagi w podejmowaniu życiowych decyzji i ,że nigdy nie jest
na nic za późno. Na zakończenie wszyscy chętni
mogli nabyć książki i autografy, znalazł się także
czas na indywidualne rozmowy z uczestnikami
spotkania.

Sporządziła: GBP

LEGENDA O STARYM STRYCHU...
13 kwietnia br. w Ognisku Pracy Pozaszkolnej
w Starogradzie Gd. odbyła się premiera etiudy
pt. Legenda o Strychu zaprezentowanej przez
Nikolę i Martę Drewczyńskie mieszkanki tej
miejscowości.

Historia powstania tego krótkiego spektaklu
jest zaskakująca. Nikola i Marta Drewczyńskie,
uczestniczki zajęć dziennikarsko-twórczych
OPP w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach
napisały kilka ciekawych reportaży: o jeździe
konnej w Dunajkach, o morsach w Trzechowie i
o swojej miejscowości - Strychu. W trakcie przerabiania reportażu o Strychu na opowiadanie
zrodził się pomysł, żeby skorzystać z mrocznej
legendy o tej miejscowości, spisanej w 1937 r.
przez etnografa Józefa Gołąbka w książce
"Pomorskie historie z dreszczykiem".
Podczas opracowywania opowiadania zrodził
się z kolei pomysł przedstawienia tej historii na
w formie spektaklu. Przedstawiamy thriller
"Legendę Strychu", historię zbyt nieprawdopodobną, żeby się nie wydarzyła.

Tadeusz Majewski

9

ZAJĘCIA CERAMICZNE
Zajęcia ceramiczne zaczęłyśmy dnia
31.03.2016r w Gminnym Ośrodku Kultury w
Kaliskach. Zaplanowałyśmy przeprowadzenie
cyklicznych warsztatów, łącznie 6 spotkań.
Ostanie odbyło się dnia 05.06.2016r. Zajęcia
ceramiczne prowadziła sympatyczna Pani Kasia
Mania.

Podczas naszych warsztatów miałyśmy okazję
zapoznania się z gliną. Poznałyśmy różne techniki lepienia oraz łączenia dwóch rodzajów
gliny tak, aby wyglądały naturalnie oraz ciekawie. Podczas pierwszych zajęć lepiłyśmy i tworzyłyśmy rozmaite formy, które po wysuszeniu
zostały wypalone w Grodzisku – Owidz. Gdy
glina była już wypalona można było przystąpić
do szlifowania oraz szkliwienia prac.

Po oszkliwieniu prace ponownie zostały wypalone, efekty metamorfozy naszych prac można
zaobserwować na dodawanych systematycznie
zdjęciach na facebooku oraz na stronie GOK.
Można powiedzieć, że lepienie uspokaja, to
pewnego rodzaju odskocznia od codziennych
trosk podczas, której można się wyciszyć i zrelaksować. Lepienie z gliny wymaga cierpliwości
oraz zaangażowania jednak odpłaca się niepowtarzalnymi autorskimi formami oraz rzeźbami.
Zajęcia od samego początku wzbudzały wśród
ludzi dość spore zainteresowanie – szczególnie
wśród kobiet, które chętnie lepiły przepiękne
ozdoby oraz biżuterię.
Kolejna edycja warsztatów ceramicznych jest
planowana na jesień. Serdecznie zapraszamy !
Materiały GOK Kaliska
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PRACE ŚDS KALISKA
Prezentujemy prace uczestników ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Kaliskach.
Zachęcamy Państwa do udziału w kiermaszach
oraz do odwiedzenia ich i nabycia ciekawych
kartek i upominków na różne okazje.

NOWY SAMOCHÓD DLA
BRYGADY KOMUNALNEJ
Nowo zakupiony samochód to Volkswagen 2,5
TDI DOKA, rok produkcji 2007. Samochód
może przewozić 7 osób i ma bardziej pojemną
skrzynię ładunkową niż jego poprzednik.
Wartość zakupu to kwota 39.000 złotych.

KOLEJNE ZMIANY NA CMENTARZU
Zgodnie z zapowiedzią wszystkie otrzymywane
wpływy z wpłat od mieszkańców i opiekunów
grobów inwestujemy w bieżące utrzymanie naszego cmentarza.
W tym roku wykonujemy utwardzenie jednego z
etapów parkingu. W przyszłym roku wykonamy
nowe oświetlenie przy drugim wejściu.

STADION JAK Z BAJKI...
Pielęgnacja i właściwe utrzymanie płyty boiska
sportowego przy ZSP w Kaliskach, to jedno z
najważniejszych zadań opiekunów stadionu.
Analiza płyty boiska pozwala nam dobrać
odpowiednie zabiegi we właściwych terminach.
Dzięki własnemu sprzętowi, który systematycznie zakupujemy możemy na bieżąco reagować
na zmieniające się warunki panujące na boisku.
Dzisiaj zakończyliśmy zabiegi pielęgnacyjne
polegające między innymi na areacji, wertykulacji, szczotkowaniu, wałowaniu i koszeniu trawy
aż po końcowe upiększanie - nanoszenie linii
boiska. Efekt można podziwiać z lotu ptaka.

Kierownik RK Łukasz Kruszyński

Informujemy, że na cmentarzu został zamontowany nowy stojak, w którym umieszczono
niezbędne narzędzia do pielęgnacji zieleni przez
osoby odwiedzające groby bliskich. Wypożyczenie jest bezpłatne.
Prosimy jednak o odnoszenie i umieszczanie
narzędzi we wskazanym miejscu.

Kierownik RK Łukasz Kruszyński
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REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ
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„Non scholae sed vitae discimus”, czyli uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia.
Mówi się, że "przysłowia są mądrością narodów", gdyż w nich zawarta jest mądrość naszych przodków, którzy na podstawie długich
obserwacji w dość interesujący sposób formułowali istotne prawdy życiowe. Jedno ze starych
łacińskich przysłów mówi, że uczymy się nie dla
szkoły, lecz dla życia ("Non scholae sed vitae
discimus").
Zakończył
się generalny remont
małej sali
gimnastycz
nej, który
rozpoczął
się w grudniu 2015
roku. Prace
wykonywała firma Pana Dariusza Beggiera z
Franku.
Główny
r e m o n t
polegał na
obniżeniu
grzejników,
wkuciu rur
CO,wyrównaniu i malowaniu w
kolorze
białym ścian i sufitu.
Wykonano również cyklinowanie i malowanie
parkietu sali gimnastycznej, sceny i zaplecza
oraz uzupełniono brakujące elementy podłogi.
Dodatkowo na ścianach położono strukturę typu
„gryzik” w kolorze brązu.
Zdemontowano
stare i zamontowano nowe
drzwi drewniane przy scenie
oraz wymieniono oświetlenie
na energooszczędne LED.
Na koniec zamontowano zdjęte drabinki i
przyozdobiono centralną część ściany nad sceną
napisem w języku łacińskim.

WNIOSKUJEMY O
DOFINANSOWANIE Z PFRON
Gmina Kaliska złożyła dwa kolejne wnioski o
dofinansowanie w ramach dofinansowania zadań z PFRON z edycji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2016 r.
Pierwsze zadanie to: obszar D – na likwidację
barier transportowych.
Mamy zamiar zakupić nowy mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych. Liczymy na dofinansowanie kwotą 80.000,00zł. Zakupiony
pojazd w wersji standardowej ma być samochodem 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich. Pojazd ten ma zastąpić kilkunastoletni
nasz używany do tej pory Bus Volkswagen T4.
Drugie zadanie to: obszar B – Mamy zamiar
wykonać platformy transportowe przy ciągach
komunikacyjnych (schodach) w starej części
Szkoły Podstawowej w Kaliskach wraz z
wykonaniem podjazdów do wejść szkoły.
Powyższe udogodnienie mają usprawnić poruszanie się po
szkole osób na wózkach, czyli z poziomu
wejścia na parter i do
szatni oraz małej sali
gimnastycznej.
Wartość maksymalnego dofinansowania to
kwota do 150.000,00zł. Ogólna nazwa zadania
to likwidację barier w urzędach, placówkach
edukacyjnych lub środowiskowych domach
samopomocy w zakresie umożliwienia osobom
niepełnosprawnym poruszania się i
komunikowania.
Wszystkie podejmowane do tej pory nasze
działania ukierunkowane były na pozyskiwanie
dofinansowań z różnych źródeł na zadania,
które mają wspomagać naszych mieszkańców
w każdej sytuacji życiowej. Dla przypomnienia
z programu PFRON wykonaliśmy wymianę
podłóg w szkołach i przedszkolu oraz zakupiliśmy samochód – autobus do przewozu osób.
Za te działania jak i osiągnięcia w dziecinie
pracy na rzecz osób niepełnosprawnych nasz
samorząd w ubiegłym roku uzyskał prestiżową
nagrodę w konkursie ogólnopolskim pt;
„Samorząd Równych Szans”.
Pracownik Wydziału Zamówień Publicznych
Beata Sikora

DZIEŃ GODNOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
W środę, 11 maja obchodziliśmy w naszej
gminie Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną.
Uroczystość rozpoczęliśmy o
godz.10.00 Mszą
Św. w Kościele
Parafialnym w
Kaliskach.
W tym roku
oprócz zaproszonych gości:
naszych władz i
kierowników jednostek, rodziców
oraz uczniów i
nauczycieli,
razem z nami uroczystość obchodzili nasi przyjaciele ze Środowiskowego Domu Samopomocy
Gminy Zblewo.
Po Mszy Św. wszyscy razem udaliśmy się do
szkoły, gdzie Radośni zaprezentowali przygotowane wiersze i piosenki. Następnie przeszliśmy do naszego ośrodka na poczęstunek przygotowany przez rodziców oraz w naszej pracowni
kulinarnej. Kolejnym punktem uroczystości było karaoke dla uczestników ŚDS, w którym
wszyscy chętnie brali udział – było wspólne
śpiewanie, ale też solo i w duetach.
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