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WESOŁYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA!

Z KALENDARZA WÓJTA...
*09.11.2016 - Kaliska - Udział w uroczystości ”Pasowania na Przedszkolaka” w
Samorządowym Przedszkolu Publicznym,
*09.11.2016 - Kaliska – Spotkanie z przedstawicielami NSZZ „Solidarność” w sprawie
uzgodnienia projektu zmian regulaminu wynagradzania nauczycieli,
*10.11.2016 - Kaliska - Udział w uroczystej akademii z okazji Święta Niepodległości w ZSP,
*10.11.2016 - Kaliska - Podpisanie umowy na wykonanie sieci wodociągowej dla działek
gminnych w miejscowości Studzienice,
*10.11.2016 - Kaliska - Spotkanie z członkami sekcji Petanque Kaliska na podsumowaniu
sezonu,
*14.11.2016 - Gdynia - Podpisanie umowy na dostawę energii elektrycznej dla jednostek
podległych gminie Kaliska w ramach grupy zakupowej NORDA,
*15.11.2016 - Kaliska - Udział w spotkaniu Rady Gospodarczej,
*15.11.2016 - Kaliska - Udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kaliska,
*18.11.2016 - Kaliska - Spotkanie z kierownikami i głównymi księgowymi szkół i innych
jednostek w sprawie omówienia zmian, przepisów o rozliczaniu podatku VAT wchodzących w
życie z dniem 01.01.2017r.
*19.11.2016 - Kaliska - Udział w Turnieju Sołectw,
*23.11.2016 - Trzechowo - Udział w Konferencji „Samorząd i Lasy Państwowe w rozwoju
województwa pomorskiego”,
*24.11.2016 - Tczew - Udział w egzaminie kwalifikcyjnym na stopień nauczyciela
dyplomowanego Dyrektora ZSP Kaliska Karola Gołąbka.
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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Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia
towarzyszy wszystkim przez
cały Nowy Rok.
Życzymy zdrowia oraz
by święta przebiegły
w rodzinnej atmosferze,
a nowy rok był szczęśliwy
w osobiste doznania,
spełnił zamierzenia
i dążenia zawodowe
oraz by przyniósł
wiele satysfakcji
z własnych dokonań.
Życzą
Wójt Gminy Kaliska
Sławomir Janicki
oraz
Przewodniczący Rady
Gminy Kaliska
Zbigniew Szarafin

WOJEWODA DOFINANSOWAŁ.. ŻONY KALISKICH KOMBATANTÓW
Urząd Gminy Kaliska realizuje zlecone zadania
w ramach Urzędu Stanu Cywilnego. Z tego też
powodu zwróciliśmy się z wnioskiem do Wojewody Pomorskiego p. Dariusza Drelicha o pomoc w wyremontowaniu pomieszczeń.
Na remont sali ślubów, gdzie udzielane są śluby i
przyjmowani są interesanci otrzymaliśmy kwotę
12.000,00 zł.
Dzięki tym środkom zakupiliśmy troje drzwi
PCV, wymieniliśmy oświetlenie oraz wytapetowaliśmy ściany.
Kierownik USC
Beata Wysokińska

LISTOPADOWY SZAŁ BOKWA

Dnia 25 listopada Prezes Związku Solidarności
Polskich Kombatantów im. ks. Henryka Szumana – Pan Ryszard Tyborski oraz wójt gminy
Sławomir Janicki odwiedzili żony kombatantów
zamieszkałych na terenie naszej gminy.
W tym roku odwiedzili oni cztery żony
kombatantów zamieszkałe w Kaliskach i Franku. Dla każdej z Pań gmina przygotowała drobny
upominek. Dla naszych Pań dzień odwiedzin jest
jak święto, na które czekają cały rok.

Helena Lass

Zofia Morzuch

Helena
Szmidt

W ostatni piątek listopada w GOK Kaliska odbyły się zajęcia z BOKWA fitness. Zajęcia były
prowadzone przez Rene Lomanga Bokwa Inter.
Master B.E.S.T. Polska oraz Marzenę Dymecką,
Małgorzatę Szlachtę i Karolinę Panufnik ze
Szkoły Tańca Esta Fiesta ze Starogardu Gd.
Bokwa to nowy styl fitness stworzony przez
Paula Maviego. Styl ten wykorzystuje litery oraz
numery, ponieważ one właśnie składają się na

figury i są podczas tańca „rysowane” na ziemi. A
wszystko przy energicznych dźwiękach muzyki
dance, pop, latino, afrykańskiej i house.

Helena
Kołatka
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WARSZTATY GOSPEL
Gospel Joy to energiczny, dynamiczny i radosny chór śpiewający muzykę gospel w języku
angielskim i polskim. Chór istnieje od 1996r i
występuje z pełnym składem instrumentalnym:
klawisze, gitara basowa, perkusja. Tworzą go 54
osoby w wieku od 17 do 56 lat. Chórzyści są
grupą przyjaciół, dla których główną inspiracją
jest Bóg i Jego Słowo, w wolnych chwilach spotykają się, aby pośpiewać, potańczyć, czy pojeździć na łyżwach. Koncerty Gospel Joy są wyjątkowe, podczas każdego występu publiczność
włącza się, śpiewając wraz z chórem proste piosenki gospel, co tworzy rewelacyjną atmosferę.

Warsztaty realizowane są w ramach inicjatywy
lokalnej dofinansowanej przez Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gd. zgłoszonej przez
grupę inicjatywną „Vector” i są przygotowaniem do Koncertu Kolęd 16.12.2016r.
W zajęciach biorą udział dzieci, młodzież i dorośli z powiatu starogardzkiego. Jeśli jesteś zainteresowana/y udziałem w warsztatach zgłoś się
do Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach !

Harmonogram kolejnych warsztatów:
12.12.2016 – ćwiczenia z trenerkami z chóru
Gospel joy godz. 16.00 – 19.00
16.12.2016 – Koncert Kolęd, podsumowanie
warsztatów godz. 17.00
Materiały
Gminny Ośrodek Kaliskach
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TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

W sobotę 3 grudnia w Publicznej Szkole Podstawowej w Piecach odbył się I Mikołajkowy
Turniej Piłki Nożnej rocznika 2009/2010 o Puchar Dyrektora PSP w Piecach. Swoją obecnością zaszczycił nas Pan Wójt Gminy Kaliska
Sławomir Janicki, oczywiście Pan Dyrektor,
który otworzył turniej, Prezes PSWP „Czarni
Piece” Mariusz Kurkowski, obecny również był
Pan Krzysztof Partyka, sołtys Pieców Marek
Romanów i wielu innych gości.
W turnieju uczestniczyło 6 zespołów: PSP
PIECE, ZSP KALISKA I i II, ZSP BYTONIA,
ZSP CZARNA WODA I PRZEDSZKOLE
KALISKA. Graliśmy systemem każdy z każdym a więc każdy zespół rozegrał 5 meczy. Była
również miła niespodzianka w postaci MIKOŁAJA, który rozdawał wszystkim dzieciom
słodkości. Wszystkie drużyny WYGRAŁY,
wszystkie drużyny otrzymały PUCHARY I
PIŁKI. Najlepsi z każdej drużyny dostali statuetki dla Najlepszego Zawodnika Turnieju. Nie
zabrakło również najważniejszego, czyli uśmiechu na twarzach dzieci, radości, wielu strzelonych bramek i gry fair play. Chciałbym również
podziękować wszystkim rodzicom za wspaniały
i kulturalny doping. Podziękowania również dla
Pań pracujących w PSP w Piecach za przygotowanie przepysznych kanapek, gorącego kakao
i słodkich jabłek.
Adrian Prabucki

GMINA KALISKA NAJLEPSZA W POWIECIE
Gmina Kaliska rozwija się najszybciej z wszystkich gmin wiejskich w powiecie starogardzkim.
W listopadzie br. po raz 13 przedstawiony został ranking Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego. Informacja
ukazała się na portalu samorządowym
(http://samorzad.pap.pl/). Zestawienie to stanowi ważny element analizy porównawczej dla coraz większej ilości gmin.
Zajęliśmy miejsce 299 na 1563 gminy wiejskie
w Polsce i jest to najlepsze miejsce w powiecie
starogardzkim wśród gmin wiejskich. Kolejna
gmina Zblewo uplasowała się na miejscu 304.
Na tle tych rankingów nasza gmina w powiecie
starogardzkim plasuje się w czołówce, z czego
jesteśmy dumni. Poniżej przedstawiamy listę
rankingową.
Gmina Kaliska – 299,
Gmina Zblewo – 304,
Gmina Starogard Gdański - 358,
Gmina Lubichowo – 723,
Gmina Smętowo Graniczne - 801,
Gmina Skórcz – 1152,
Gmina Bobowo – 1377,
Gmina Osieczna – 1399,
Gmina Osiek – 1462,
Sąsiednia Gmina (powiat kościerski) - Stara
Kiszewa – 374,
Ranking ma na celu monitorowanie zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego
gmin i regionów jako jednostek samorządu terytorialnego oraz promocję rozwoju na bazie opracowanych wzorców. Opracowywany jest na
podstawie 15 wskaźników. Pod uwagę brane są
m.in. wydatki na projekty inwestycyjne na
mieszkańca, liczba osób pracujących na 1000
mieszkańców, liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców, saldo migracji,
liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych
na 1000 mieszkańców oraz odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków.
Źródło:
http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/170
196/Gminy-wg-wzrostu--Sprawdx--jak-rosnie-twojaokolica-mamy-komplet-danych

Dla nas najważniejsze są inwestycje oraz udział
dochodów własnych, przedsiębiorczość i saldo
migracji. Jednak nie wszystkie gminy mają dodatnie saldo migracji. Nasza gmina na tle pozostałych gmin powiatu starogardzkiego

kształtuje się na
drugim miejscu.
Świadczy to o tym, że
na naszym terenie mieszkańcy chętnie pozostają, zakładają firmy,
znajdują pracę, a wiele
osób znajduje swoje mieszkanie, bądź inwestuje
w zakup działek i następnie buduje swój dom.
Miło nam poinformować Państwa, że nasza
gmina również jest jedną z bardziej atrakcyjnych gmin w Polsce pod względem zamieszkania. W ogólnopolskim rankingu jesteśmy na
245 miejscu (na 2478 wszystkie jednostki samorządowe) i nasz wskaźnik migracji jest dodatni. Na każde 1000 mieszkańców przybyło
nam w ostatnim czasie 5 osób. Dodatnie wskaźniki mają tylko niektóre gminy powiatu starogardzkiego, takie jak:
1.Bobowo - miejsce 187,
2.Kaliska - miejsce 245,
3. Lubichowo - miejsce 308,
4.Starogard Gd gmina wiejska - miejsce 352,
5.Osieczna - miejsce 543.
Źródło:
tabela wszystkich gmin przedstawiona jest na stronie:
http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/170
419/Saldo-migracji--Gdzie-ludzie-chca-mieszkac-a-skaduciekaja--Tabela-wszystkich-gmin

Na tle tych dwóch
rankingów nasza
gmina w powiecie
starogardzkim plasuje się w czołówce,
z czego jesteśmy
dumni.
Celem takiego rankingu jest z pewnością propagowanie
rozwoju gmin. My przy tej okazji mamy porównanie do sąsiadów i innych gmin i możemy się
wypromować.
Takie oceny motywują nas do dalszego działania i stawiania Państwu pytania, co możemy
zrobić jeszcze lepiej. W tym zakresie jesteśmy
do Państwa dyspozycji. Prosimy o opinie i dziękujemy za zaufanie i współpracę w rozwoju
naszej gminy.
Wójt Gminy Kaliska
Sławomir Janicki
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BARTEL WIELKI - NOWE TERENY INWESTYCYJNE
Uchwalono miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla działki w miejscowości
Bartel Wielki. Plan obejmuje swym zasięgiem
działkę nr 30 w miejscowości Bartel Wielki, która jest własnością Gminy Kaliska. Powierzchnia
działki wynosi 6,49 ha. Do tej pory będzie to największy teren gminny przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową, gdzie zostanie wydzielonych ponad 30 działek.

Najważniejszymi ustaleniami planu są:
v teren objęty planem ma być przeznaczony dla
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub
usługowej, a funkcje te mogą występować łącznie lub samodzielnie, (na mapie oznaczone jako
MN/U),
vzakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie i zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
vmaksymalna wysokość budynków nie może
przekroczyć 9,0 m,
vgeometra dachów: układy dwu i wielospadowe o kącie nachylenia od 25° do 45°,
vnieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z
rysunkiem planu,
vobsługa komunikacyjna terenu będzie odbywać się z dróg oznaczonych na mapie KDD,
1KDL, 2KDL oraz z drogi publicznej znajdującej się poza obszarem opracowania,
vzaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej,
vodprowadzanie ścieków bytowych: do czasu
realizacji sieci kanalizacyjnej dopuszcza się stosowanie szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe jako tymczasowe
rozwiązanie z zakresu gospodarki ściekowej lub
4 do przydomowych oczyszczalni ścieków,

vzaopatrzenie w energię elektryczną: z projektowanego przyłącza do istniejącej sieci elektroenergetycznej,
vminimalna powierzchnia nowo wydzielonych
działek budowlanych – 1000m2.

MINĘŁY TRZY LATA ŚDS...
Dnia 02.12.2016r minęły trzy lata od faktycznego powstania Środowiskowego Domu Samopomocy w Kaliskach.
Jesteśmy dumni, że mamy takie miejsce, gdzie
nasi "Radośni" mogą się spotkać i razem spędzać
czas. Gratulujemy tego pięknego jubileuszu.
Życzymy dalszych twórczych pomysłów i dziękujemy za promocję naszej gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Kaliska
Zbigniew Szarafin
Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki

Teren zieleni urządzonej :
|ustala się utrzymanie istniejących zadrzewień
i roślinności,
|dopuszcza się lokalizację obiektów małej
architektury oraz urządzeń infrastruktury
technicznej,
|maksymalna wysokość 3m,
|nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z
rysunkiem planu.
Teren publicznych dróg lokalnych:
Żdopuszcza się lokalizowanie urządzeń infrastruktury technicznej, w tym niezwiązanych z
obsługą drogi,
Żdopuszcza się realizację chodników, ścieżek
rowerowych lub pieszo-rowerowych,
Żzakaz lokalizacji wolnostojących nośników
reklamowych.

Teren publicznej drogi dojazdowej:
˛dopuszcza się lokalizowanie urządzeń infrastruktury technicznej, w tym niezwiązanych z
obsługą drogi,
˛zakaz lokalizacji wolnostojących nośników
reklamowych.
Dorota Chylińska

KONCERT ZESPOŁU REMONT POMP
W Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach
miał miejsce bardzo nietypowy koncert. Zespół
Remont Pomp działa przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Gdańsku od 2004 roku. Grają
w nim uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej,
wolontariusze europejskiego programu EVS
oraz muzycy współpracujący ze stowarzyszeniem.

Główną inspiracją dla zespołu jest muzyka etniczna z naciskiem na bogactwo muzyki afrykańskiej. Zarówno dobór instrumentów jak i granych rytmów nawiązuje do muzyki z tego kontynentu. Od jakiegoś czasu jednak zespół odkrywa
przestrzenie muzyki eksperymentalnej grając na
przedmiotach na
co dzień nie kojarzonych z muzyką. Jako przykład mogą służyć utwory wykonywane na
stole czy też
beczkach. Co istotne Remont Pomp wykonuje
program autorski. Bardzo ważne jest dla nas
wspólne uczestnictwo w procesie twórczym.
Również nazwy poszczególnych utworów jak i
nazwa zespołu zostały wymyślone wspólnie.

Materiały ŚDS Kaliska

Materiały GOK Kaliska
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„OJCZYZNA, TO BRZMI DUMNIE!”
Pod takim hasłem 10 listopada br. uczniowie
naszej szkoły uczcili Narodowe Święto Niepodległości. W odświętnej, przybranej w narodowe
barwy sali gimnastycznej, zebrała się cała szkolna społeczność: dyrekcja, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, uczniowie oraz zaproszeni goście: Wójt Gminy Kaliska Pan Sławomir Janicki,
Przewodniczący Rady Gminy Kaliska Pan Zbigniew Szarafin, Sołtys Sołectwa Kaliska Pan
Kazimierz Głodek, Przewodniczący Rady Rodziców przy ZSP w Kaliskach Pan Dariusz
Beling oraz Kierownik Środowiskowego Domu
Samopomocy Pani Iwona Ciemińska wraz z grupą podopiecznych. Po wprowadzeniu sztandaru
szkoły i wspólnym odśpiewaniu hymnu narodowego widzom zaprezentowano patriotyczny
montaż, na który złożyły się recytacje, informacje historyczne, scenki dramowe, pantomima,
śpiew oraz prezentacje mulimedialne.

Uczniowie z zainteresowaniem, w ciszy i skupieniu, obejrzeli inscenizację ukazującą drogę
Polaków do niepodległości w wykonaniu uczniów klasy I b i III a gimnazjum oraz uczennic z
kółka tanecznego. Starszym koleżankom i kolegom towarzyszyły siostry - Kasia i Ola Frost z
klasy III a Pani Bogumiły Rompy. Do swoich
występów uczniowie przygotowywali się pod
opieką nauczycieli: Pani Joanny Sykutery, Pani
Doroty Nadolskiej, Pani Joanny Lindy i Pani
Katarzyny Eliasz. Dekoracją sceny i wykonaniem pięknych biało-czerwonych kotylionów
zajęła się Pani Elżbieta Pałys wraz z uczniami
klasy III b gimnazjum. Obsługą sprzętu zajęli się
chłopcy z klasy III a gimnazjum: Przemek
Ciemiński oraz Artur Stoba.
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Materiały ZSP Kaliska
Joanna Sykutera
Dorota Nadolska

MUZYKA, TANIEC I
...KONIEC PROJEKTU
W poniedziałkowe popołudnie spotkaliśmy się
w GOK, by ostatecznie podsumować wielomiesięczną realizację projektu „Z wizytą u pra…
dziadka Mieszka”. Rozpoczynaliśmy w czerwcu. Zrobiliśmy dwa wypady „w czasie i w realu”
jednocześnie: odwiedziliśmy średniowieczne
grodzisko i pierwszą stolicę Polski.
Obcowaliśmy z postacią Mieszka I, poznaliśmy
jego zamysły i działania. Otarliśmy się o świat
średniowiecznego rycerstwa, dworskiej kultury i
obyczajów, osłuchaliśmy się ze staropolskim
językiem.
W końcu, 14 listopada nadszedł kres tej specyficznej wędrówki w czasie. Na początek kol. Ela
Pasterska podziękowała wszystkim tym, którzy
wspierali nas w realizacji projektu, po czym kol.
Barbara Płonka – w prezentacji multimedialnej –
przypomniała, co przeżyliśmy w czasie kolejnych spotkań. Na koniec tej części programu,
kol. Ela przeczytała po kociewsku gadkę, specjalnie na tę okazję przez siebie napisaną.

Nie obyło się bez zabawy – quizu. Przygotowaliśmy szereg pytań dotyczących omawianej na
spotkaniach tematyki.
Ostatnią część spotkania poświęciliśmy muzyce
i dawnym tańcom. Pani Ewelina Smuczyńska,
nauczycielka z ZSP w Kaliskach przygotowała z
grupą uczennic pokaz dawnego tańca dworskiego. Tak bardzo nam się ten pokaz spodobał, że
postanowiliśmy również spróbować swoich sił i
pod kierunkiem wyedukowanych przez p. Ewelinę tancerek ruszyliśmy na parkiet. Trzeba przyznać, że całkiem nieźle sobie radziliśmy!
A już całkiem na koniec złożyliśmy urodzinowe
życzenia kol. Lucynie Kaweckiej, było „sto lat”,
kwiaty i upominek.
Projekt dofinansowany ze środków Programu „Działaj Lokalnie
IX” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego
przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Lokalną
Organizację Grantową LGD „Chata Kociewia” w Nowej Wsi
Rzeczne
Materiały www.emeryci-kaliska.pl

KONFERENCJA Z LEŚNIKAMI
IWICZNO - SPOTKANIE LEŚNICY I SAMORZĄDOWCY NA RZECZ ROZWOJU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
Regularne spotkania leśników gdańskich i
pomorskich samorządowców to tradycja dobrze
służąca zacieśnianiu partnerskiej współpracy
tych środowisk.

Witając przybyłych dyrektor RDLP w Gdańsku
Adam Kwiatkowski powiedział, że spotkania takie są okazją do tego, abyśmy podzielili się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami, ale też
problemami, które pojawiają się na styku Lasy
Państwowe – samorządy.
Błażej Konkol, prezes Związku Gmin Pomorskich, współgospodarz konferencji dodał, że
symbioza leśników i samorządowców jest
czymś absolutnie naturalnym a spotykając się
tak jak dzisiaj możemy ją tylko udoskonalić.
Wybór miejsca na kolejne, robocze spotkanie nie
był przypadkowy. Wieś Iwiczno, gdzie do niego
doszło, leży na terenie jednej z najbardziej zalesionych (72% powierzchni) gmin województwa
Pomorskiego. Taka struktura gruntów gminy
stawia leśników na czołowym miejscu jako partnera samorządu gminy w działaniach na rzecz jej
rozwoju.

Przykłady tych działań w sferze rozbudowy i
modernizacji infrastruktury turystycznej na obszarach leśnych przedstawił w swoim wystąpieniu Sławomir Janicki, wójt Gminy Kaliska.
Mat.Gdańskiej Dyrekcji Lasów Państwowych

TURNIEJ WIEDZY O KALISKACH
Dnia 23 listopada 2016 roku w świetlicy szkolnej odbył się Turniej wiedzy o Kaliskach dla klas
IV-VI. Uczestniczyły w nim trzyosobowe drużyny reprezentujące swoje klasy. Ich zadaniem była odpowiedź na 15 pytań dotyczących naszej
Gminy i Sołectwa. W jury zasiedli - Kierownik
świetlicy - Pani Teresa Baczkowska, Pani Natalia Wysokińska oraz Sołtys Sołectwa Kaliska Pan Kazimierz Głodek.

Turniej odbył się na zasadzie telewizyjnych
„Milionerów”. Uczniowie mieli do wyboru 4
warianty odpowiedzi. Niektóre z pytań okazały
się bardzo proste, ale były także pytania podchwytliwe, z którymi nie wszyscy sobie poradzili. Najważniejsze było pytanie od jury, które
rozstrzygnęło o tym, która z drużyn zdobyła
ostatnie miejsce na podium.

Najwięcej poprawnych odpowiedzi udzieliła
klasa IV A - 11, zdobywając I miejsce. Kolejne
miejsca należały kolejno do:
II miejsce - klasa VI A, III miejsce - klasa VI B.
Uczniowie obejrzeli także prezentację o Kaliskach przygotowaną przez Panią Katarzynę
Krause.
Gratulujemy wszystkim uczniom wiedzy i spostrzegawczości a Panu Sołtysowi serdecznie dziękujemy za zainspirowanie nas do przeprowadzenia Turnieju i przede wszystkim za sponsorowanie nagród dla wszystkich uczestników i ich
klas. Mat. Świetlicy szkolnej ZSP Kaliska
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TURNIEJ SOŁECTW
W sobotę 19 listopada 2016r w Gminnym
Ośrodku Kultury w Kaliskach odbył się Turniej
Sołectw o Puchar Wójta Gminy Kaliska. W turnieju wzięły udział Sołectwa Bartel Wlk., Cieciorka, Czarne, Dąbrowa, Iwiczno, Kaliska i
Studzienice. Każda sołecka drużyna liczyła po
trzech zawodników. Turniej otworzyła Pani Dyrektor GOK Mirosława Borucka.
Poniżej przedstawiamy konkurencje w jakich
drużyny brały udział:
1. BHP w ogrodzie - konkurencja na czas
2.Kociewska Zagroda - konkurencja na
spostrzegawczość
3.„Fizia Pończoszanka” – konkurencja na czas w
dwóch etapach
4.„Słomiana Wieża” – konkurencja na określony
czas.
Turniej dostarczył wszystkim wiele śmiechu
oraz sportowych emocji. W zawodach można
było zobaczyć wielkie zaangażowanie oraz poświęcenie. Turniej rozgrywany był na wysokim,
wyrównanym poziomie a poszczególne sołectwa kończyły konkurencje z przewagą tylko niewielu punktów. Wszystkim uczestnikom turnieju należą się słowa uznania za udział w zawodach, zaangażowanie, walkę do ostatniego punktu oraz za ducha fair – play w jakim rozgrywane
były zawody.
W przerwie między konkurencjami zawodnicy
i kibice częstowali się przygotowanym specjalnie na tą okazję smalcem z ogórkiem oraz swojską drożdżówka.
Po zsumowaniu wszystkich konkurencji klasyfikacja Turnieju Sołectw o Puchar Wójta Gminy
Kaliska przedstawia się następująco:
I miejsce – Bartel Wielki
II miejsce – Studzienice
III miejsce ex aequo – Dąbrowa i Kaliska
Puchar i czeki dla drużyn wręczyli Wójt Gminy
Kaliska Sławomir Janicki wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Zbigniewem Szarafinem i
Dyrektor GOK Kaliska Mirosławą Borucką.
Wielkie podziękowania należą się wszystkim
Sołectwom za wspaniałą zabawę i za udział w
Turnieju.
Serdecznie zapraszamy za rok !

Dnia 4 grudnia 2016 roku w Zespole Szkół
Publicznych w Kaliskach odbył się kiermasz
świąteczny zorganizowany wspólnie przez ZSP,
Przedszkole, GOK, ŚDS i inne osoby.

Na kiermaszu można było nabyć arcydzieła
ręcznie wykonane przez lokalnych twórców
amatorów oraz organizatorów. Świąteczne dekoracje, upominki i pomysłowe artykuły cieszyły oczy są kolorystyką i precyzją wykonania.
Przy dźwiękach kolęd można było wypić kawę i
posmakować swojskich wypieków.

Przybył też Święty Mikołaj, który wraz ze swoją Śnieżynką bawił najmłodszych. Dzieci chętnie brały udział w zabawie, tańcach czy w nietypowych konkurencjach. Wszystkie dzieci otrzymały drobne upominki od Mikołaja. Na koniec
przybył Minionek. Było świątecznie i rodzinnie.
Dziękujemy za tak liczne przybycie mieszkańcom gminy i gościom. Zapraszamy już za rok!

Materiały GOK Kaliska
Fotografia Krzysztof Banul
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