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GMINNY OŚRODEK KULTURY WIZYTÓWKĄ GMINY KALISKA
Zakończono kolejny etap prac remontowo –
budowlanych Gminnego Ośrodka Kultury w
Kaliskach. Kolejny etap przeprowadzony w ramach zadania pt.”Przebudowa, remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach etap IV wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia”.

żenia”.
Wykonawcą robót była Firma Usługowo Handlowa Wiesław Janusz z Nowej Karczmy.
W ramach zadania zostały przeprowadzone prace dot. docieplenia budynku wraz z pracami
towarzyszącymi: obsadzenie parapetów zewnę-

GMINNY OŚRODEK KULTURY WIZYTÓWKĄ GMINY KALISKA
trznych, rynny dachowe, rury spustowe, obróbki blacharskie, schody granitowe itp..)
Wartość w/w zadania wraz z nadzorem inwestorskim wyniosła 298.240,98zł, z czego dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego wyniosło 92.000,00 zł.

Dyrektor GOK Kaliska Mirosława Borucka
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PAMIĘTAMY...
Grób nieznanych ofiar II Wojny Światowej
znajdujący się na cmentarzu komunalnym w
Kaliskach został w tym roku odnowiony.
Działania w tym kierunku podjęto między innymi za sprawą mieszkanki p..Bernadety Aksamitowskiej, której na sercu zawsze leżała pamięć o osobach pomordowanych podczas wojny

INWESTYCJE NA CMENTARZU
Zgodnie z naszymi zapowiedziami każdą otrzymaną złotówkę z opłat wpływających od mieszkańców utrzymujących groby bliskich na gminnym cmentarzu inwestujemy w infrastrukturę na
tym obiekcie.
W tym roku wymieniliśmy bramę i furtki oraz
utwardziliśmy fragment placu przed domem pogrzebowym i rozpoczęliśmy utwardzanie alejek
kostką polbrukową.
Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki

REMONT SCHODÓW
W OŚRODKU ZDROWIA
Gmina Kaliska przeprowadziła w ostatnim czasie remont schodów do budynku Ośrodka Zdrowia w Kaliskach. Naszym zadaniem jest maksymalne zapewnienie bezpieczeństwa dla wszystkich osób korzystających z naszych obiektów.
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ODWIEDZILIŚMY NASZE KOMBATANTKI
12 października 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 nasze kombatantki zamieszkałe w Kaliskach i Franku.
Dla każdej z Pań gmina przygotowała drobny
upominek. Dla naszych kombatantek dzień odwiedzin jest jak święto,na które czekają cały rok.

PRZEDSZKOLE PAMIĘTAŁO...
Po wielu latach pracy nadchodzi czas na
zasłużony odpoczynek … na emeryturze …
Taki etap, w życiu nastąpił także dla pani
Barbary Morzuch, która po 17 latach pracy, w
naszej przedszkolnej kuchni, postanowiła
przejść na emeryturę.
Z tej okazji przedszkolaki wraz z całym personelem przedszkola postanowiły pożegnać panią
Basię programem artystycznym.
Dzieci poprzez wiersze, piosenki i wykonane
upominki wyraziły swoją wdzięczność i podziękowanie za trud i wieloletnią pracę w przedszkolu. Żegnając się z Panią Basią - życzyliśmy:
zdrowia - które jest najcenniejsze,
szczęścia - którego wiecznie mało,
dni - w których marzenia stają się
rzeczywistością ...
DZIĘKUJEMY ...
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KWATERA NA MEDAL
12 października w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Lubaniu podczas odbywającej się konferencji agroturystycznej pt.
„Pomorski produkt agroturystyczny” i finał konkursu „Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne” została wręczona nagroda za zajęcie III
miejsca w kategorii obiekty bazy noclegowej o
charakterze wiejskim dla Pana Dariusza Belinga
prowadzącego kwaterę „Jagódka” w Studzienicach, gmina Kaliska.
Serdecznie gratulujemy.

NAGRODA DLA URZĘDU PRACY
Nagroda specjalna dla Powiatowego Urzędu
Pracy w Starogardzie Gdańskim.
Do otrzymania nagród premiowane były urzędy, które w 2016 roku m.in. uzyskują najlepsze
wskaźniki efektywności zatrudnieniowej i kosztowej, koncentrują się na aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych znajdujących się w
szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz
świadczą wysokiej jakości doradztwo zawodowe.

- To trzecia nagroda specjalna, jaką otrzymaliśmy. Dla pracowników Powiatowego Urzędu
Pracy jest jednocześnie sygnałem o dobrze wykonywanej pracy. Aktywność na lokalnej społeczno-gospodarczej płaszczyźnie będzie dla nas
nadal priorytetem - podkreśla Arkadiusz
Banach, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w
Starogardzie Gdańskim.
- Za każdym razem cieszy nas, gdy Powiatowy
Urząd Pracy jest wysoko oceniany, a co za tym
idzie, otrzymuje nagrody i wyróżnienia - przyznaje Starosta Leszek Burczyk. - To pokazuje, że
zadania wykonywane przez tę placówkę są bardzo dobrze wykonywane, co z kolei jest zasługą
wszystkich pracowników. Serdecznie gratuluję.

Materiały: www.powiatstarogard.pl
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XVII WERNISAŻ „SAMI - SWOI I GOŚCIE”
XVII Wernisaż „Sami-Swoi i goście”- przegląd
dorobku artystycznego twórców amatorów z
terenu Gminy Kaliska oraz zaproszonych gości
ze Skarszew odbył się 14 października 2017 r.
Na tą 17 – tą edycje zaprosiliśmy „naszych”
artystów amatorów ze terenu Gminy Kaliska
oraz gości ze Skarszew.

Zapraszając artystów amatorów ze Skarszew
pragnęliśmy pokazać naszym mieszkańcom
twórczość innych osób. A osobom zaproszonym
ze Skarszew prace naszych mieszkańców.
Wymiana doświadczeń może zachęci inne osoby do powiększenia grona twórców amatorów w
obu Gminach.

Uczestnicy wernisażu wysłuchali utworów o
tematyce romantycznej w wykonaniu „Skarszewskiego towarzystwa śpiewków” oraz Duetu
Oblivion – Magdalena Mitkowska-Zwijacz
skrzypce i Weronika Kulpa wiolonczela.
Wystawę oraz kącik z akcentami jesieni, ogrodu
i pola ozdabiały krzewy, trawy oraz kwiaty ze
szkółki roślin Frank-Raj Państwa Kopcioskich.
W ogrodowym kąciku nie zabrakło zebranych
jesiennych warzyw: dyni, jabłek, orzechów i
figur ptactwa domowego.
Materiały GOK Kaliska
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Serdecznie dziękuję Państwu Wandzie, Hubertowi i Zenonowi Kopciowskim za udostępnienie
roślin do dekoracji sali podczas wystawy ze
szkółki ogrody Frank-Raj.

A uczestnikom – wystawcom za przygotowane
i wystawione prace oraz za to, że są twórcami
amatorami i nie tylko, za to, że potrafią pokazać
swoje prace- swoje hobby i zachęcić innych do
spędzania w ten sposób wolnego czasu.
W podziękowaniu wystawcom przekazaliśmy
szklane statuetki, które po części zostały dofinansowane ze środków Starostwa Powiatowego
w Starogardzie Gdańskim.

DZIEŃ SENIORA
6 października już od samego rana Zarząd był
na pełnych obrotach, aby do godziny 14-ej
wszystko przygotować na tip-top. Należało poustawiać stoły i krzesła na 100 osób, ponakrywać
obrusami, udekorować stoły i salę. W kuchni
czekało na pokrojenia kilka blach ciasta, które
upiekły nasze koleżanki. Oprócz tego owoce i
słodycze. Zamówiony został catering u pani
Martyny Cieplińskiej z Gogolinka.

Piątkowe spotkanie było ogólnopolskim świętem seniorów, ale też naszym zebraniem sprawozdawczym. W związku z tym na początek
nasza prezes Elżbieta Pasterska zdała relację z
działalności Zarządu za ostatni rok (od października 2017 do końca września br), po czym
kol. Lucyna Kawecka zdała sprawę z finansów
za tenże okres. Okazuje się, że założenie stowarzyszenia zdecydowanie polepszyło stan naszych funduszy. Warto więc było zaryzykować
zmianę.
W dalszej kolejności kol. Barbara Płonka przypomniała główne zapisy statutu Stowarzyszenia, po czym głos zabrali zaproszeni goście. Na
zgromadzonych „spadł deszcz” życzeń i gratulacji. Wszystkim było niezmiernie miło, że tak
pozytywnie jesteśmy odbierani w środowisku
Powiatu i Gminy.
Kol. Kornelia Ziółkowska w imieniu Zarządu
złożyła życzenia najstarszym członkom Stowarzyszenia, którzy w tych dniach świętowali urodziny: p.Zofii Bryńskiej, Zdzisławie Dorawie
(która dołączyła do grona Super Seniorów) oraz
p. Hubertowi Kopciowskiemu.
Na tym zakończyła się część oficjalna piątkowej
uroczystości. Potem nastał czas ogólnej zabawy,
tańce, śpiewy, korowody. Było wspaniale, wesoło, radośnie, jak to mówią młodzi; totalny odlot.
Co by nie mówić, umiemy się bawić!
W międzyczasie uczestnicy spotkania mieli
okazję obejrzeć naszą kronikę, którą pięknie
prowadzi kol. Halina Beling.

„MY TYSZ TAK MOŻYM”
Kolejne spotkanie z projektu realizowaliśmy
w OSP w Kaliskach. Tytuł spotkania to „My tysz
tak możym”. Świetlica strażacka zapełniła się po
brzegi i naprędce trzeba było dostawiać stoły i
krzesełka.
Spotkanie rozpoczęło się odśpiewaniem kociewskiego hymnu, a potem zebrani prezentowali wykonane przez siebie prace. I zrobił się
mały wernisaż rękodzieła: hafty, roboty szydełkowe i na drutach, makramy, ozdoby choinkowe, obrazy, albumy, różne ozdóbki. Słowem
cudeńka!

Autorzy prac z wielką swadą przekazywali
informacje o wykonanych pracach; o tym, jak
zaczęli swoją działalność, komu zawdzięczają
talenty, jak rozwijali nabyte umiejętności.
Wystąpiły m.in. panie: Zofia Czarnowska,
Małgorzata Pozorska, Maria Rożewicz, Teresa
Muchowska, Krystyna Winnicka, Kornelia
Ziółkowska, Lucyna Kawecka, a także jeden
nasz kolega, pan Lucjan Dzierżak.
Przegląd rozpoczęły dziewczyny z zespołu muzycznego mini koncertem. Pięknie wyglądały,
cudnie śpiewały. Miały własny sprzęt, nagłośnienie… bisowały i bisowały.
Talenty kulinarne koleżanek przejawiały się w
pysznych ciastach, sałatkach.
Pokazy zakończył kol. Felek Światczyński prezentacją rozmaitych harmonijek ustnych od tych
najprostszych po te nowoczesne. Wykonał też
dla słuchaczy kilka utworów.

Projekt dofinansowany ze środków Programu „Dzia-łaj Lokalnie X”
Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Lokalną Organizację
Gran-tową LGD „Chata Kociewia” w Nowej Wsi Rzecz.
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„JAKA TO PIOSENKA?”
"Jak to piosenka" to konkurs wiedzy muzycznej, który po raz czwarty zorganizował ŚDS w
Skarszewach. Zasady tegorocznego konkursu
były nieco inne niż dotąd, bo uczestniczyli w
nich zawodnicy z dziewięciu ośrodków.

Radosnych reprezentował Dawid Murach,
który ostatecznie zajął drugie miejsce.
Zadaniem każdego ośrodka było też przygotowanie występu do jednej z wybranych piosenek.
Występy "gwiazd" były fantastyczne i gwarantowały dobrą zabawę.

Jak przystało na muzyczny teleturniej był też
konkurs smsowy, w którym poszczęściło sie naszej uczestniczce Asi. Dziękujemy Dawidowi za
grę i gratulujemy wszystkim zawodnikom znajomości tak wielu piosenek "po jednej nutce".
To była świetna zabawa, dziękujemy.
Materiały ŚDS Kaliska
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WIĘCEJ CHCEMY, WIĘCEJ MOŻEMY
12 października odbyły się kolejne warsztaty
z filcowania. Tym razem prowadząca Pani Danka Szramka pokazała nam jak filcować na sucho.
Okazało się, że doskonale sobie z tym radzimy i
znów powstały piękne prace - broszki, aniołki,
serduszka, gwiazdki... A wszystko to w ramach
projektu "Więcej chcemy, więcej możemy"
współfinasowanego ze środków Gminy Kaliska.

Zakończyliśmy również warsztaty z ceramiki
organizowane w partnerstwie z ŚDS Kaliska w
ramach projektu współfinansowanego ze środków Gminy Kaliska "Więcej chcemy, więcej
możemy". Zajęcia pozwoliły rozwinąć wyobraźnię i poznać nowe techniki pracy. Efekt tych
zajęć zaskoczył chyba nas wszystkich, bo prace
wyszły przepiękne - zdobione talerzyki i aniołki. Nasze prace "powędrowały" do wypalenia w
specjalnym piecu.
Warsztaty poprowadził znany rzeźbiarz Marek
Zagórski wraz z żoną Ireną, artystką malarką.
Zajęcia przebiegały w wyjątkowej atmosferze,
pozwoliły otworzyć nam się twórczo i dały dużo
satysfakcji.
Stowarzyszenie
Inicjatyw
Lokalnych

PASOWANIE NA UCZNIA
12 października w Zespole Szkół Publicznych
w Kaliskach odbyło się uroczyste pasowanie
pierwszoklasistów na uczniów. Zanim dzieci
przystąpiły do pasowania musiały wykonać zadania, które przygotował dla nich król Ołówkos
wraz z małżonką. Wszystkie zadania dzieci wykonały śpiewająco, zatem otrzymały od króla
Ołówkosa zgodę na przyjęcie do społeczności
szkolnej Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach i nastąpiło uroczyste ślubowanie. Tego
dnia również rodzice pierwszoklasistów ślubowali, że będą pamiętać o tym, że ich dzieci są
unikalnymi skarbami i będą dla nich wsparciem i
pomocą w byciu uczniem. Po ślubowaniu Pan
Dyrektor pasował każde dziecko na ucznia naszej szkoły. Tego dnia dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i kilka drobnych upominków.
Po pasowaniu uczniowie wraz z rodzicami udali
się do swoich sal, gdzie otrzymały prezenty od
rodziców. Uroczystość zakończyła się poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców
naszych kochanych pierwszoklasistów.
Monika Neubauer, Dorota Sztormowska

ŻYCZENIA
Z OKAZJI DNIA EDUKACJI
Szanowne Grono Pedagogiczne,
Pracownicy obsługi i administracji
Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy
serdeczne życzenia i podziękowania dla całego
grona pedagogicznego oraz pracowników oświaty za trud i poświęcenie włożone w edukację,
za przewodnictwo w drodze do zdobywania
wiedzy i wychowanie naszego młodego pokolenia.
Życzymy Państwu, aby praca nauczyciela, pedagoga i wychowawcy przyniosła jeszcze lepsze
efekty, satysfakcję, radość oraz świadomość, że
budują Państwo fundamenty pomyślnej i lepszej
przyszłości.
Życzymy nieustającej radości z efektów działań, pasji i energii w dążeniu do wytyczonych celów oraz wiele zdrowia i osobistego szczęścia.
Wójt Gminy Kaliska
Sławomir Janicki
Przewodniczący Rady
Gminy Kaliska
Zbigniew Szarafin

PASOWANIE NA UCZNIA
12 października o godz. 8.00 w Szkole Filialnej
w Piecach odbyła się uroczystość pasowania na
pierwszoklasistę. Uczniowie przygotowywali
się do tego dnia od początku roku szkolnego.
Uczyli się dzielnie tekstów, wierszy, piosenki i
wytrwale ćwiczyli podczas prób.
W obecności dyrekcji, uczniów, nauczycieli i
swoich rodziców złożyli uroczyste ślubowanie,
po którym zostali pasowani na uczniów wiecznym piórem przez Pana Dyrektora i każdy z
uczniów otrzymał pamiątkowy dyplom.
Angelika Kinowska
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ROBOTYKA W GOK-u

ZŁOTO DLA PIŁKARZY

Zajęcia w ramach zadania pn. „MÓJ-ROBOT,
WARSZTATY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY”
to zadanie realizowane przez grupę nieformalną
Vector. Jest realizowany terminie od 12.10.2017
do 14.12.2017. „Projekt dofinansowany w ramach Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY, ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej Programu Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich”.
Adrian Prabucki - trener,
zawodnik piłkarski, nauczyciel szkoły w Kaliskach zaangażowany w
rozwój sportu i promocję
zdrowego trybu życia.
Rozbudza wśród najmłodszych uczniów sportowe
pasje. Wraz ze swoim zespołem zdobył I miejsce
w Pomorskim FUTBOL
CUP ROCZNIKA 2010 w Przodkowie.

PROGRAM „UMIEM PŁYWAĆ”
W roku 2017 Gmina Kaliska zorganizowała
zajęcia z nauki pływania dla uczniów z klas III
SP, gdyż projekt prowadzony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki „Umiem Pływać” w tym
roku nie otrzymał dofinansowania. Jest to 6 rok
kontynuacji nauki pływania w klasach III SP w
naszej Gminie. Pierwszy etap odbył się wiosną,
a kolejny we wrześniu i październiku. Projekt
trwał 3 miesiące w wymiarze 20 godz. na 1
dziecko. Do projektu przystąpiło razem 68 dzieci. Zajęcia odbywały się w AQUA CENTRUM
Sportowo–Rekreacyjnym w Kościerzynie.
Opiekę nad dziećmi sprawowali nauczyciele:
Joanna Linda, Beata Zaręba oraz Marcin
Koprowski. Joanna Linda, Beata Zaręba

Materiały
GOK Kaliska
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ZAPRASZAMY NA WYDARZENIA
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JUBILEUSZE...

50 Rocznica Ślubu
Helena i Ernst Groth

50 Rocznica Ślubu
Urszula i Gerard Jurczyk

Jubilatka
Wanda Wacholc
92 lata

50 Rocznica Ślubu
Krystyna i Franciszek
Pawłowscy

50 Rocznica Ślubu
Irena i Erwin Kujawscy

Jubilatka
Zofia Bryńska
92 lata

Z KALENDARZA WÓJTA...
*04.10.2017 - Kaliska - Udział w rywalizacjach Drużyn w ramach „Top Kucharz”,
*06.10.2017 - Kaliska - Udział w Dniu Seniora,
*10.10.2017 - Czarna Woda - Spotkanie z Zastępcą Burmistrza oraz Wójtem Gminy Osieczna w
sprawie omówienia przygotowań do ogłoszenia przetargu na odbiór odpadów w 2018 roku,
*12.10.2017 - Kaliska - Udział w obchodach Dnia Edukacji,
*12.10.2017 - Kaliska - Podpisanie umowy na inżyniera kontraktu w realizacji inwestycji
budowy oczyszczalni ścieków i rozbudowy sieci kanalizacyjnej w gminie Kaliska.
Wydawca:
Urząd Gminy Kaliska, ul.Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska
tel. (58) 58-89-201 (centrala), (58) 58-89-204 (sekretariat), (58) 58-89-206 (fax)
www.kaliska.pl, e-mail: sekretariat@kaliska.pl, wojt@kaliska.pl, promocja@kaliska.pl,

