INFORMACJA...
BEZPŁATNE BADANIE
MAMMOGRAFICZNE W KALISKACH
W miejscowości Kaliska w dniu 8 września
2016 roku, od 9.00 do 17.00 odbędą się
bezpłatne badania mammograficzne w ramach
Programu Profilaktyki Raka Piersi – Etap
Podstawowy, finansowane przez Pomorski
Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu
Zdrowia.
Bezpłatnymi badaniami mammograficznymi
objęte są Panie od 50 do 69 roku życia
(rocznik 1946-1965).
Rejestracja telefoniczna: 58 325 76 02, 58 325
76 05, Fax : 58 325 76 01

Z KALENDARZA WÓJTA...
*01.07.2016 - Czersk - Udział w uroczystości obchodów 90-lecia istnienia Miasta Czersk,
*02-03.07.2016 - Kaliska - Udział w Ogólnopolskich Zawodach w Układaniu Kostki Rubika
Kaliska Open 2016,
*05.07.2016 - Starogard Gd. - Podpisanie umowy notarialnej dotyczącej przejęcia części gruntu
pod drogę,
*06.07.2016 - Kaliska - Udział w dyskusji publicznej dotyczącej miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu sołectwa Czarne,
*06.07.2016 - Kaliska - Spotkanie z Pomorską Kurator Oświaty P.Moniką Kończyk, w
obecności Przewodniczącego Rady Gminy Kaliska P.Zbigniewa Szarafina i Sekretarz Gminy
P.Bożeny Jeleniewskiej,
*11.07.2016 - Kaliska - Udział w inauguracyjnym posiedzeniu nowo powołanej rady
gospodarczej przy wójcie Gminy Kaliska,
*11.07.2016 - Kaliska - Spotkanie z projektantem w sprawie wykonywanego projektu budynku
socjalnego,
*18.07.2016 - Czarna Woda - Spotkanie z burmistrzem Arkadiuszem Glinieckim oraz wójtem
Gminy Osieczna Stanisławem Stosik w sprawie omówienia zasad przygotowania się do obsługi
od 01.01.2017r odbioru odpadów komunalnych,
*19.07.2016 - Kaliska - Podpisanie umowy na budowę sieci wodociągowej w miejscowości
Płociczno z firmą BRUS-KOP Przemysławem Drążkowskim,
*21.07.2016 - Karsin - Udział w spotkaniu trzech gmin w sprawie omówienia postępu prac w
realizowanym projekcie „Pomorskie szlaki kajakowe”,
*22-23.07.2016 - Kaliska - Udział w obchodach DNI KALISK - Lato na Kociewiu 2016,
*25.07.2016 - Starogard Gd. - Udział w Zgromadzeniu Związku Gmin Wierzyca,
*27.07.2016 - Kaliska - Udział w koncercie w kościele parafialnym w Kaliskach pt.”Koncert ze
wspólnym śpiewaniem pieśni maryjnych” Krzysztofa Gornowicza i Tomasza Radimonasa,
*30.07.2016 - Płociczno - Udział w festynie charytatywnym „Na dach” w Płocicznie,
*04.08.2016 - Kaliska - Spotkanie z nowo powołanym Nadleśniczym Nadleśnictwa Kaliska
p.Jerzym Fijasem. Omówienie bieżących spraw na linii samorząd - lasy państwowe.
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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DNI KALISK JUŻ ZA NAMI - DZIĘKUJEMY ANI WYSZKONI!

BANK Z TRADYCJAMI OBCHODZI 150. URODZINY

REMONT DRÓG W GMINIE KALISKA
W miesiącu lipcu trwały prace przy remoncie
dróg w gminie Kaliska. Prezentujemy Państwu
kolejno etapy budowy dróg i chodników w
poszczególnych miejscowościach.
Wartość wszystkich prac polegających na utwardzeniu dróg płytami Yomb w przetargu została
oszacowana na kwotę 547.167,95zł. Wybór metody utwardzania dróg płytami jest podyktowany znacznie tańszą metodą utwardzania niż kostką polbrukową czy asfaltem. Dodatkową zaletą
jest znaczne większe wchłanianie wód opadowych i zabezpieczanie przed miejscowym zalewaniem podczas opadów deszczu.
W przyszłym roku będziemy kontynuować budowę rozpoczętych ulic i realizować większe zadania z udziałem środków unijnych. Mam na
myśli budowę ulicy Malinowej i Ogrodowej w
Kaliskach wraz z kompleksowym odwodnieniem. Jeszcze czekamy na ostateczną weryfikację wniosków i decyzję w tym zakresie z Urzędu
Marszałkowskiego.

Ulica Leśna
w Kaliskach

Dla każdego z nas dzień urodzin jest ważny i
przygotowujemy się do niego bardzo dokładnie,
dbając o każdy szczegół, aby bliscy, z którymi
spędzamy ten czas, miło zapamiętali te chwile.
Bank Spółdzielczy w Skórczu, jak na jubilata
przystało, bardzo skrupulatnie podchodzi do celebrowania 150–lecia istnienia. Obchody tego
godnego podziwu jubileuszu trwają już od stycznia tego roku, jednak punktem kulminacyjnym
będzie wielka impreza plenerowa, która odbędzie się 3 września na Stadionie Miejskim w
Skórczu.

jak i zdobywcy nagrody publiczności) będą mieli okazję wystąpić również na wielkiej scenie
podczas imprezy plenerowej 3 września.
Jubileusz 150–lecia powstania Banku o tak bogatej historii jest doskonałym powodem do
hucznego świętowania. Jak będzie wyglądała
impreza, na którą wszyscy czekają od początku
roku?
3 września Stadion Miejski w Skórczu stanie się
muzyczną stolicą dobrej zabawy. Tego dnia
atrakcja będzie gonić atrakcję. Każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie. Na festynie obecne

Bank Spółdzielczy w Skórczu wychodzi naprzeciw oczekiwaniom swoich obecnych i przyszłych klientów. Specjalnie dla nich 2016 rok
obfituje w liczne promocje, konkursy, a co za
tym idzie, również we wspaniałe nagrody, które
można wygrać w rozmaitych loteriach.
Ponadto bank zadbał także o promocję wokalnego talentu mieszkańców regionu, wspierając
jednocześnie kulturę na tym terenie. Od stycznia
do lipca organizowany był konkurs Muzyczny
Skarb w gminach, w których Bank Spółdzielczy
w Skórczu posiada swoje oddziały (gmina
Skórcz, Zblewo, Pelplin, Kaliska, Czarna Woda,
Morzeszczyn, Czersk). Taka forma muzycznych
obchodów jubileuszu zyskała wielu sympatyków, a liczba uczestników w kolejnych edycjach
świadczyła o tym, że lokalnym wokalistom i
zespołom podoba się możliwość dzielenia się
swoim talentem przed większą publicznością.
Wszyscy występujący do tej pory artyści zostali
obdarowani wspaniałymi nagrodami ufundowanymi przez Bank. Należy dodać, że laureaci
każdej z edycji (zarówno ci wybrani przez

będą liczne stoiska, duże dmuchane zjeżdżalnie
oraz eurobungee dla dzieci, a także wiele innych
niespodzianek. Będzie to czas odpoczynku i relaksu dla całych rodzin, przyjaciół i znajomych.
Jak na porządne urodziny przystało, na festynie
nie zabraknie muzycznego akcentu. Na wielkiej
scenie wystąpią znakomici artyści, m.in. laureaci konkursu Muzyczny Skarb, zespół Jamertal,
Ewelina Rytelewska.
Gwiazdą tego wieczoru będzie ZAKOPOWER
– znany i lubiany zespół, który doskonale łączy
podhalańską duszę z mocnym rockowym
brzmieniem. Jego utwory często goszczą na
pierwszych miejscach radiowych list przebojów,
a na Koncercie Jubileuszowym Banku Spółdzielczego w Skórczu z pewnością nie zabraknie
tych najbardziej znanych hitów. Będzie to jedno
z największych wydarzeń tego roku w regionie,
na którym nie może Ciebie zabraknąć!

Ulica Nowa
w Kaliskach

Droga do
miejscowości
Czarne

Ulica
Sosnowa
w
Kaliskach

Chodnik w
miejscowości
Piece
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Kierownik Referatu Komunalnego
Łukasz Kruszyński

ZAPRASZAMY!
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EMERYCI STALE AKTYWNI - „Z wizytą u pra...dziadka Mieszka”
„Jak Mieszko chrzest brał” - 21 lipca 2016r
Zarząd zaprosił Was wszystkich na chrzciny,
Są babki, dziadki, choć nie ma dzieciny.
To Mieszka I dziś wspominamy,
Na nowo jego chrzest przeżywamy.
Trochę historii też przemycimy
Kawy i ciasta nie poskąpimy.
Tymi słowami – własnego autorstwa – przywitała kol. Elżbieta Pasterska tych, którzy mieli
ochotę spotkać się w czwartek 21 lipca w Cieciorce. Było to czwarte spotkanie w ramach
projektu „Z wizytą u pra…dziadka Mieszka”.
W trakcie spotkania nasz kolega, Zbyszek
Szarafin (historyk z wykształcenia), nakreślił
pokrótce, jak to było z tym Mieszkiem I, jak
doszło do chrztu Polski i jakie z tego wynikły
następstwa. W ten sposób przypomnieliśmy sobie, nieco już zapomniane, zdarzenia z dalekiej
przeszłości. Następnie młodziutka wolontariuszka, Kornelka przeczytała fragment „Dzikowego skarbu” Bunscha, będący literacką relacją
z przebiegu chrztu Mieszka.
Dzięki prezentacji multimedialnej (przygotowanej przez kol. Barbarę Płonkę) przypomnieliśmy sobie wycieczkę na Ostrów Lednicki, jaką
odbyliśmy przed pięciu laty. Wtedy to „na własne oczy” zobaczyliśmy miejsce, gdzie – być
może – odbył się ten niezwykle doniosły fakt
historyczny, a mianowicie chrzest Polski.

Dalszą część spotkania wypełniły osobiste
wspomnienia. Kto miał ochotę opowiedział o
tym, jak przebiegał chrzest własny, w rodzinie,
czy u znajomych. Wbrew oczekiwaniom były to
czasami bardzo zabawne historie!
Spotkanie z historią urozmaicił słodki podwieczorek, a ponieważ pogoda była sprzyjająca,
wkrótce przenieśliśmy się na zewnątrz.
Posiedzieliśmy na ławeczkach, pogadaliśmy
sobie, pożartowaliśmy, i wreszcie zadowoleni
10 wróciliśmy do domów.

O języku staropolskim słów kilka
Nasz projekt osiągnął półmetek! Mamy za sobą
piąte spotkanie. Odbyło się ono tym razem w
Iwicznie, przy serdecznym wsparciu sołtysa,
pana Szandracha. Tematem wiodącym był język
staropolski, a więc „jak się drzewiej gadało i
pisało”.

Spotkanie rozpoczęliśmy od kawki i ciasteczka.
Mamy to szczęście, że zawsze znajdą się koleżanki, które podejmą się upieczenia czegoś smakowitego (tym baaaardzo dziękujemy).
Po słodkim podwieczorku – korzystając z okazji,
że gościliśmy w Iwicznie, miejscu urodzenia
słynnego etnografa, twórcy skansenu wdzydzkiego – Izydora Gulgowskiego, zwiedziliśmy
poświęconą mu Izbę Pamięci. Pani Kornelia
Ziółkowska przedstawiła pokrótce biografię
państwa Teodory i Izydora Gulgowskich oraz
przybliżyła życiowe dokonania tej pary.
Dalsza część spotkania poświęcona była językowi naszych przodków. Koleżanki Barbara
Płonka i Elżbieta Pasterska przygotowały ciekawy wieczorek poetycki, wypełniony informacjami o języku staropolskim i poezją Mikołaja
Reja oraz Jana Kochanowskiego. Króciutka sekwencja muzyczna dała wszystkim okazję do
odśpiewania Bogurodzicy (tekst z XIIIw) i
Psalmu 91
Jana
Kochanowskiego.
www.
emerycikaliska.pl

SZKOŁA W PIECACH - WYWIAD DO GAZETY
SZKOŁA W PIECACH - Gazeta zadała mi
ostatnio pytania. Dla tych, którzy chcieliby zapoznać się z moim stanowiskiem, przedstawiam
moje odpowiedzi...
1. Czy Wójt będzie składał kasacje od wyroku
WSA w Gdańsku sygn. III SA/Gd 416/16?
W sprawie (Syg. III SA/Gd 416/16) skargę
kasacyjną złoży osoba to tego uprawniona.
2. Jeżeli tak, jakie są przewidywane koszty kasacji łącznie z obsługą prawną związaną z zastępstwem procesowym?
Na dzień dzisiejszy wysokość kosztów, które
poniosłaby gmina Kaliska zależą od tego czy
kasacja zostanie uwzględniona. Aby złożyć
kasację należy uiścić wpis sądowy zgodnie z
rozporządzeniem i jest to kwota 150,00zł.
3. Jak wójt przewiduje system zarządzania
szkołą w Piecach, czy będzie tam niezależny
dyrektor, czy szkołą będzie zarządzał dyrektor
szkoły w Kaliskach, gdyż na tle podjętych
uchwał i działań jest to nie jasne?
System zarządzania dwoma placówkami w
Piecach jest bardzo prosty i czytelny. Po pierwsze z dniem 1 września w dotychczasowym budynku szkoły w Piecach będą nadal mieściły się
Przedszkole Publiczne i Szkoła Podstawowa.
Przyporządkowanie będzie następujące:
Oddział przedszkolny i grupa "0" będą podlegać
pod dyrektora ZSP w Kaliskach, obsługa sekretariatu - administracja zostanie bez zmian - w
budynku szkoły w Piecach. Natomiast Szkoła
Podstawowa w Piecach w klasach I-IV będzie
zarządzana przez dotychczasowego dyrektora P.
Wojciecha Wałaszewskiego na zasadzie powierzenia obowiązków na okres 10 miesięcy.
Najistotniejsze zmiany, które nastąpią to połączenia oddziałów klas w najmłodszych grupach,
w zależności od decyzji rodziców z Pieców o
posłaniu dzieci 7 i 6-letnich do Szkoły Podstawowej w Kaliskach. Gdy rodzice zechcą pozostawić te dzieci w Piecach wówczas wchodzą w
grę połączenia klas I i II lub II i III. W klasach IVVI zostaną połączone tylko niektóre przedmioty.
Na dzień dzisiejszy we wszystkich klasach w
Szkole Podstawowej w Piecach jest zapisanych
53 dzieci.
4.Czy Wójt zamierza dokonać zmian kadrowych po tak masakrującym wyroku sądu opisującym niezgodne z prawem działania gminy?
W związku z powyższym pytaniem informuję,

że wszystkie działania podejmowane przez organ prowadzący oświatę w gminie, jakim jest
Wójt Gminy, są podejmowane zgodnie z prawem. Nie komentuję wyroków Sądów, na które
służy zażalenie i są nieprawomocne.
5. Jakie refleksje ma Wójt po podjętych swoich
działaniach, sprzeciwie rodziców i wyroku sądu w sprawie likwidacji szkoły w Piecach?
Obecny wyrok jest nieprawomocny i jestem
przekonany, że nasza kasacja będzie skuteczna.
Dodając do tego zapowiadane zmiany przez
stronę rządową w ustawie o systemie oświaty, to
sytuacja tej placówki będzie bardzo trudna.
Nasze proponowane rozwiązania łagodziły
skutki nadchodzących zmian o cały rok wcześniej. Najistotniejsze zapowiadane zmiany w
ustawie to takie, że o funkcjonowaniu klas Szkoły Podstawowej będzie decydować ich liczebność. Już dzisiaj klasa II liczy 7-ro dzieci, a gdyby była pierwsza to liczyłaby 4-ro dzieci. Nasze
zmiany mają spowodować racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi należącymi do
wszystkich mieszkańców gminy Kaliska i miały
być najmniej uciążliwe dla społeczności miejscowości Piece.
6. Czy Wójt spodziewał się tak zdecydowanego
sprzeciwu społecznego?
Mieszkańcy mają prawo wyrażać swoje opinie i
niezadowolenie. Moją rolą jest zarządzanie
oświatą i finansami gminy w ten sposób, aby nie
doprowadzić do sytuacji, gdzie w klasie jest już
7-ro dzieci, a może ktoś stwierdzi, że dla dwóch
też musi być utworzona klasa. Tak bierna postawa wobec tej sytuacji z mojej strony byłaby ze
szkodą dla całej społeczności. Byłaby nieuczciwa i niesprawiedliwa wobec mieszkańców i wyborców, którzy posyłają swoje dzieci od klasy
,,0'' z miejscowości odległej o ponad 10 km do
szkoły w Kaliskach. Nadmienić należy, że miejscowość Piece jest oddalona od Kalisk tylko o
4,5 km. Już dzisiaj niektórzy rodzice posyłają
dzieci z Pieców od najmłodszych lat do szkoły w
Kaliskach. Natomiast niektórzy rodzice z
Pieców, którzy posłali swoje dzieci (od najmłodszych lat) kilkanaście lat temu do szkoły w
Kaliskach teraz z przyczyn zwykłego populizmu zmieniają swoje zdanie przemilczając ten
fakt publicznie.
Wójt Gminy Kaliska
Sławomir Janicki
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GMINA WYSTĄPIŁA ZE ZWIĄZKU ZWYCIĘZCY KONKURSU
W Kaliskim Gońcu - Styczeń 2016 (51) - poinformowaliśmy Państwa o „statystyce śmieciowej”. W artykule tym podaliśmy kwoty, jakie
gmina Kaliska płaci za odbiór i przewóz odpadów do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”, i jaki jest roczny koszt administrowania tym zagadnieniem w skali naszej gminy od strony przychodów i wydatków.
Na dzień dzisiejszy mogę Państwa poinformować, że z dniem 30 czerwca 2016r nasza gmina
złożyła rezygnację z członkostwa w związku.
Mimo to skutek wyjścia ze struktur związku to 1
styczeń 2017r. Od tego momentu będziemy samodzielnie prowadzić rozliczenia z mieszkańcami za odbiór odpadów komunalnych.
Na chwilę obecną przygotowywane są uchwały
dotyczące przyjęcia przez Radę Gminy Kaliska
regulaminu utrzymania czystości i innych dokumentów. Co najbardziej interesuje naszych mieszkańców to fakt, czy opłaty będą wyższe, czy
niższe. W tym momencie mogę złożyć deklarację, że nie będą one wyższe. W miesiącu wrześniu powinniśmy najpóźniej przyjąć uchwałami
niezbędne dokumenty (w tym również ustalić
stawki naliczania opłat). Równocześnie trzy
gminy (Kaliska, Czarna Woda i Osieczna) negocjujemy stawki za odbiór odpadów z dotychczasowym przewoźnikiem. Naszym zamiarem po
wyjściu ze Związku jest to, aby nie zrywać umowy z firmą ”Koltel”, lecz poprzez negocjacje doprowadzić do obniżki cen. Kontynuacja umowy
pozwoli nam ochronić się przed ewentualnymi
karami za zerwanie umowy, którą w naszym
imieniu na podstawie prawa zamówień publicznych zawierał Związek Gmin Wierzyca.
Podsumowując, do końca roku każdy z nas reguluje swoje należności na dotychczasowych zasadach. Przed końcem roku, każdy mieszkaniec
dostanie informację o nowych stawkach i numerze konta, na które będzie wnosił opłaty do Urzędu Gminy Kaliska.
Zachęcam, też do „czyszczenia swoich posesji”
do końca roku ze wszelkiego rodzaju odpadów,
gdyż po nowym roku będziemy rozliczać się
jako gmina z każdego wywiezionego kilograma
odpadów i wówczas będzie miało to wpływ na
nasze finanse. W następnych numerach Kaliskiego Gońca będziemy Państwa informować o
podejmowanych przez nas krokach.
Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki
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Pani Kamila Talaśka zwyciężyła w naszym
konkursie na Facebook-u.
Zdjęcie p.Kamili
Talaśka przesłane z
festynu otrzymało
711 polubień i tym
samym zwyciężyło
w naszym konkursie. Nagroda odebrana - życzymy wspanialej kolacji we
dwoje.
GRATULUJEMY!

FESTYN W PŁOCICZNIE I BARTLU WIELKIM
"..Festyn „Na Dach” w Płocicznie po raz kolejny zakończył się sukcesem organizatorów.
Gości nie zabrakło i każdy mógł znaleźć coś dla
siebie. Kiermasz rzeczy używanych cieszył się
ogromnym zainteresowaniem. Atrakcją festynu
jak co roku była również licytacja przedmiotów,
na którą wszyscy czekali z niecierpliwością.
Dla dzieci GOK w Kaliskach przygotował konkursy, w których dzieci bardzo chętnie brały
udział." W trakcie festynu również wystąpił
gościnnie zespół AKORD z Kalisk.

Dnia 6 sierpnia 2016 na placu przy Ośrodku
Rozwoju i Integracji Sołectwa miał miejsce
festyn Dzień Drwala. P.Monika Beling Sołtys
Sołectwa Bartel Wielki wraz z pracownikiem
GOK otworzyły festyn i życzyły udanej zabawy.
Pomimo nie sprzyjającej pogody, bo aura nas w
tym roku nie rozpieszcza jeżeli chodzi o festyny
sołeckie, na plac przybyło wiele rodzin z dziećmi, które chętnie brały udział w przygotowanych
grach i zabawach.
Jest to coroczny festyn sołecki w okresie letnim i
cieszy się dużym zainteresowaniem wśród
mieszkańców Bartla Wlk.. Była jeszcze jedna
atrakcja dla dzieci - „Dmuchaniec” .

WYPRAWKA SZKOLNA
Informujemy, że podjęto Uchwałę Nr 82/2016
Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016r. oraz przyjęto do realizacji rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej
uczniom na zakup podręczników i materiałów
edukacyjnych określają szczegółowe warunki
udzielania pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z
niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego.
Składanie wniosków
Wniosek składa się w szkole, do której będzie
uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2016/2017.
Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego.
Termin składania wniosków o przyznanie
pomocy mija 9 września 2016 r.
Patrycja Bławat Kulińska

Szczególne podziękowania należą się komitetowi rewitalizacji kościoła w Płocicznie oraz
Radzie Sołeckiej Sołectwa Cieciorka na czele z
P. sołtys Marią Solecką–Flisikowską i opiekunem świetlicy wiejskiej Agnieszką Zalewską.

Następnie Pani Sołtys przeprowadziła konkurencje „drwala” dla dorosłych. Na uczestników
czekały trzy konkurencje zręcznościowe i jedna
z wiedzy o lesie. Do zawodów przystąpiły cztery
drużyny, w tym jedna drużyna zrezygnowała po
pierwszej konkurencji ze względu na złe warunki atmosferyczne. Nagrody przyznawane były
dla wszystkich uczestników za I, II i III miejsce.
Wszystkie nagrody w konkursach dla dzieci i dla
dorosłych ufundowało Sołectwo Bartel Wlk.
Po konkursach odbyła się nocna zabawa taneczna z DJ–ami. Organizatorem imprezy był: GOK
w Kaliskach i Rada Sołecka Sołectwa Bartel W.
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FESTYN W DĄBROWIE I STUDZIENICH
09 lipca mieliśmy przyjemność spędzić
wspólnie czas z mieszkańcami Dąbrowy oraz z
gośćmi, którzy przybyli na to wydarzenie.
Jak widać na załączonych fotografiach pogoda
oraz frekwencja dopisała :)
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Mimo kapryśnej pogody spotkaliśmy się i w
sympatycznej, rodzinnej atmosferze spędziliśmy sobotnie popołudnie :)
Przedstawiamy krótką fotorelację z festynu.

KONCERTOWO W KALISKIM KOŚCIELE PARAFIALNYM...
W dniu 3 lipca w kościele Parafialnym pw.
Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Kaliskach
odbył się koncert Gedymina Grubby oraz
Eweliny Wojciechowskiej.
Koncert towarzyszący zorganizowany w
ramach XVIII Międzynarodowego Festiwalowi
Muzyki Organowej w Katedrze w Pelplinie.
Podziękowania od samorządu gminy wręczyła
pani sekretarz Bożena Jeleniewska, pani Janina
Szmidt od Gminnego Ośrodka Kultury oraz
ksiądz Józef Słupski. Na zakończenie wszyscy
nagrodzili ich wielkimi brawami.

Dla Ewelliny Wojciechowskiej opera to pasja. W
repertuarze obok partii operowych posiada pieśni, operetki, oratoria, musicale znanych kompozytorów światowych. Występuje w kraju i za
granicą.
Gedymin Grubba od 1996 roku wykonał łącznie
ponad 1.500 koncertów na całym świecie. Jest
organistą, kompozytorem oraz dyrygentem. To
jeden z najaktywniej koncertujących polskich
organistów. Rocznie wykonuje ok.100 koncertów na całym świecie. W swoim dorobku posiada kilkanaście pozycji płytowych, zrealizowanych także za granicą. Prowadzi również kursy
mistrzowskie interpretacji muzyki organowej na
całym świecie. Jest dyrektorem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej w Katedrze
w Pelplinie - jednej z największych obecnie imprez kulturalnych tego typu w Europie. Zasiada
w jury konkursów organowych. Prezes Zarządu
Fundacji Promocji Sztuki im. Gabriela Fauré.
Gedymin Grubba także opiniuje oraz nadzoruje
nowe instrumenty organowe i różnego zakresu
renowacje oraz rekonstrukcje organów.
Materiały Gminnego Ośrodka Kultury
w Kaliskach.

W środę (27.07.2016r) odbyła się IV edycja
koncertu pt. " Ze wspólnym śpiewaniem Pieśni
Maryjnych " .

Cieszy nas bardzo, że zainteresowanie takimi
wydarzeniami wzrasta z każdym rokiem.
Koncert ten odbył się w kaliskim kościele parafialnym. Przewidujemy, że to nieostatnie takie
spotkanie.
Bardzo nam miło, że P. Krzysztof Gornowicz
zauważył zaangażowanie oraz chęć naszych
mieszkańców, chwaląc ich talent do śpiewania.
Koncert składał się z
dwóch części. Pierwsza to prezentacja
"Pieśni Maryjnych"
wykonana przez
P. . K r z y s z t o f a
Gornowicza przy
akompaniamencie P.Tomasza Radimonasa.
Podczas drugiej części spotkania publiczność
włączyła się do wspólnego śpiewania.
W czasie koncertu panowała miła atmosfera,
Pan Gornowicz tak rozśpiewał publiczność, że
ciężko było nam się rozstać.
Dziękujemy wszystkim zgromadzonym za
wspólnie spędzony letni wieczór.

Materiały GOK Kaliska
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DNI KALISK - LATO NA KOCIEWIU
W dniach 22-23 lipca Gmina Kaliska świętowała podczas corocznego festynu gminnego
„DNI KALISK – Lato na Kociewiu”. Był to, jak
zwykle, czas wspólnej zabawy, wielu atrakcji
oraz nieodzownej loterii fantowej, która w bieżącym roku cieszyła się jeszcze większym zainteresowaniem, niż dotychczas. Pogoda dopisała,
uczestnicy również.

Pierwszego dnia dzieci i młodzież brały udział w
zajęciach sportowych, natomiast drugiego dnia
na scenie prezentowali się różni wykonawcy:
Karolina Jezierska, Paulina Świeczkowska,
Zespół instrumentalny AKORD, Krzysztof
Gornowicz i Tomasz Radimonas (muzyka klasyczna), zespół DUBSKA oraz gwiazda wieczoru
– ANIA WYSZKONI. Zabawę nocną
poprowadził DJ SKADI.

Na scenie zaprezentowały się także dzieci w
programie ZUMBA KIDS oraz uczennice ZSP
Kaliska: Weronika Dembicka, Matylda Rybacka, Sara Gomoła i Kinga Pliszka. Występowali
też podopieczni ŚDS w Kaliskach, teatr
IMPULS oraz uczestnicy kółka tanecznego.
Równolegle odbywały się zawody sportowe:
Turniej koszykówki drużyn kociewskoborowiackich o Puchar Wójta Gminy oraz mecz
piłki nożnej Victoria Kaliska – GKS Przodkowo,
który zakończył się wynikiem 3:1 dla gości.
Uczestnicy turnieju koszykówki zajęli
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DNI KALISK - LATO NA KOCIEWIU - FOTORELACJA

następujące lokaty: I Kaliska Senior, II Starogard Gd. Senior, III Kaliska Junior, IV Starogard Gd. Junior, V Czarne Team.

Podczas festynu dziesięć dwuosobowych
drużyn rozegrało też zawody w ramach letniej
ligi petanque o puchar Wójta Gminy Kaliska
trwającej od czerwca do września.
Jak co roku, mieszkańcy mogli skorzystać z
badań profilaktycznych ciśnienia tętniczego
oraz poziomu cukru. Ponadto istniała możliwość
skorzystania z porad dietetycznych i trychologicznych, a także z badań z zakresu składu ciała.
Nie zabrakło również pokazów sprzętu strażackiego i cieszącej najmłodszych, dużej ilości
piany. Smaczne jadło oferowały sołectwa i koła
gospodyń wiejskich, a miejscowe Nadleśnictwo
przygotowało ciekawą ofertę edukacyjną a także
pokaz sprzętu leśnego – Harwestera, którego
prezentowała firma p. Bartosza Barłóg z Kalisk.
Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji festynu, Wójt Gminy
Sławomir Janicki oraz dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury Mirosława Borucka składają
serdeczne podziękowania.
Szczególne podziękowania kierowane są na ręce Darczyńców
festynu oraz instytucji wspomagających.

DZIĘKUJEMY
ZA TAK LICZNE PRZYBYCIE ZAPRASZAMY PONOWNIE

7

