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POŻEGNALIŚMY KS. KANONIKA WITOLDA SZUMIATO
Dnia 23 lutego 2019 roku, w wieku 73 lat i w
49 roku kapłaństwa, zmarł śp. ks. kanonik Witold
Szumiato, były proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piecach.
Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się w
tejże parafii eksportą pod przewodnictwem ks.
prałata Zenona Góreckiego, dziekana dekanatu
zblewskiego, dnia 27 lutego 2019 roku o godz.

19.00. Msza Święta pogrzebowa sprawowana
była pod przewodnictwem biskupa diecezjalnego Ryszarda Kasyny, w czwartek, 28 lutego
2019 roku, o godz. 11.00 w kościele parafialnym
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piecach.
Ciało kapłana zostało złożone na cmentarzu
parafialnym przy ulicy Kościelnej w Piecach.
Materiały - www.radioglos.pl

POŻEGNALIŚMY KS. KANONIKA WITOLDA SZUMIATO
nas dalszą, taką piękną
wskazówką na przyszłość.
Będziemy o Tobie zawsze
pamiętać i wspominać w
naszym codziennym życiu
i pracy.
Takiego Cię Zapamiętamy.
Spoczywaj w pokoju.”
Wójt Gminy Kaliska
Sławomir Janicki
Księdza proboszcza żegnali mieszkańcy naszej
gminy, a w szczególności mieszkańcy parafii
Piece. W kościele mowy pożegnalne wygłosili
przedstawiciele różnych grup m.in. w imieniu
mieszkańców swoją mowę odczytała Daniela
Ebertowska-Rola, w imieniu nauczycieli
Dyrektor ZSP - Adam Lewandowski, w imieniu
samorządu Wójt Gminy Kaliska - Sławomir
Janicki. Przedstawiamy fragment pożegnania.
„Czcigodny Księże Kanoniku !
Drogi nasz Przyjacielu Witoldzie !
Żegnam Cię, jako niezwykłego księdza, który
uwielbiał Boga budując Kościół przede wszystkim poruszającą modlitwą i wyjątkowo odprawianą liturgią.
Potrafiłeś zauważyć CZŁOWIEKA, znałeś
nasze troski. Twoje zaangażowanie w sprawy
parafii i społeczności lokalnej były ogromne.
Zawsze spotykaliśmy się w kościele czy w szkole podczas ważnych uroczystości, a następnie
spieszyłeś na nasze gminne spotkania.
Pamiętam, jaką radość sprawiało Ci uczestniczenie w samorządowym spotkaniu opłatkowym. Ostatnim razem brakowało nam Twojej
obecności. Wiem, że nie mogłeś być z powodu
problemów zdrowotnych.
Będzie nam brakować Twoich arcymistrzowskich kazań, głębokiej i ujmującej modlitwy i
słów oplecionych anegdotami opartymi o
historie zaczerpnięte z życia i doświadczenia
duszpasterskiego.
Bardzo kochałeś parafian, kochałeś Piece i
spotkania z mieszkańcami w życiu codziennym.
Zawsze byłeś otwarty na drugiego człowieka.
Jest nam bardzo smutno. Tracimy dobrego człowieka. Jednocześnie wiemy, że czas, który
Ksiądz kanonik Witold Szumiato nam poświę2 cił, myśli, którymi się z nami dzielił, będą dla

Fotorelacja - Julia Janicka Fotografia

NOWY PROBOSZCZA W PIECACH ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
OSP KALISKA
Od 01 lutego 2019 roku ks. Bogdan Kozłowski
objął urząd proboszcza w Parafii Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Piecach.
Ksiądz dr Bogdan Kozłowski, pochodzi z parafii Skórcz. Po święceniach kapłańskich
27.05.2007 roku ks. dr Bogdan trafił w lipcu do
parafii św. Wojciecha w Kartuzach, gdzie pełnił
wiele funkcji. Przez 7 lat był opiekunem ministrantów i scholi. Pełnił funkcję kapelana w Kartuskim Hospicjum Domowym, a pod nieobecność dyrektora Kartuskiego Centrum Caritas,
ks. Marka Trybowskiego, na nim spoczywały
obowiązki kierownika organizacji.
Od 20 sierpnia 2014 roku rozpoczął kolejną
posługę duszpasterską w parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Tczewie.
Swoim entuzjazmem i optymizmem zarażał
parafian do coraz to nowych pomysłów.
Ks. Dr Bogdan Kozłowski sam też pogłębiał
wiedzę - zakończył studia na wydziale teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie uzyskując tytuł
doktora nauk teologicznych.
Na nowej placówce życzymy księdzu Bogdanowi sukcesów i satysfakcji z pracy duszpasterskiej.

Miniony rok był wyjątkowy dla jednostki OSP
Kaliska, gdyż pozyskała ciężki samochód pożarniczy Scania, a jej budżet po stronie wydatków wyniósł ponad 1,2 mln zł.
Dziękujemy w imieniu samorządu gminy
Kaliska za ciężką służbę na rzecz bezpieczeństwa naszych mieszkańców.

Na spotkanie przybył Wiceprezes Zarządu
Oddziału Powiatowego ZOSP Tomasz Rogalski
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UROCZYSTE PRZEKAZANIE SAMOCHODU DLA OSP KALISKA
Poczet sztandarowy, hymn państwowy – plac
przed Urzędem Gminy w Kaliskach opanowali
strażacy OSP. To był ich dzień, ich święto.
Uroczyście przekazany im został samochód
pożarniczy, o którym zawsze marzyli.

Wóz ratowniczo – gaśniczy posiada zbiornik
wody o pojemności 7 000 litrów oraz zbiornik
na 700 litrów środka pianotwórczego. Pojazd
wyposażony jest także w autopompę. To nowoczesny samochód, spełniający najwyższe standardy. Teraz jesteśmy niezawodni w swoim
działaniu, jeszcze szybciej będziemy dojeżdżać
na miejsce zdarzenia. W poprzednich samochodach zbiornik na wodę był dużo mniejszy, bo na
2500 litrów. Różnica jest zatem kolosalna –
wyjaśniał Krzysztof Stoba – prezes Ochotniczej
Straży Pożarnej Kaliska.

Nowoczesny pojazd idealnie wpisuje się w
warunki panujące w gminie. W ponad 70%
porośnięta jest ona lasem sosnowym. W okolicy
znajdują się liczne zakłady przetwórstwa
drzewnego oraz osiedla z drewnianymi budynkami. To wspaniały wóz, którego mogą pozazdrościć strażacy z całego województwa pomorskiego. Doceniamy Waszą ofiarność i poświęcenie. Jesteście niesamowicie zaangażowani w
zapewnienie mieszkańcom i turystom bezpie4 czeństwa. Niech ten wóz Wam dobrze służy –

-czeństwa. Niech ten wóz Wam dobrze służy –
powiedział Mariusz Łuczyk – wicewojewoda
pomorski.
Jesteście bardzo ważną jednostką w powiecie
starogardzkim. Bardzo szybko dojeżdżacie na
miejsce zdarzenia. Życzę, aby ten samochód
służył jak najdłużej i zawsze był sprawny.
Podziękowania kieruję do Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Gdańsku – dodał Dariusz
Żywicki – zastępca komendanta wojewódzkiego PSP w Gdańsku.
W uroczystości udział wziął Ireneusz Michałkiewicz – dyrektor finansowo – ekonomiczny
WFOŚiGW w Gdańsku. Otrzymał podziękowania za okazaną pomoc i wsparcie przy zakupie
nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Gdańsku co roku przeznacza środki finansowe na potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych. Wspólnie z Narodowym Funduszem przekazaliśmy na ten cel ponad pięć milionów złotych. Życzę, aby ten samochód do akcji wyjeżdżał jak najrzadziej, a
jeżeli już wyjedzie, to żeby służył jak najlepiej.
Nowoczesny pojazd służyć będzie także
ochronie środowiska – stwierdził Ireneusz
Michałkiewicz.

Nowy pojazd to dowód szacunku dla Waszej
służby – powiedział Sławomir Janicki – wójt
gminy Kaliska. Z Wami czujemy się bezpiecznie. Wasza służba nie zna granic. Wielu z Was
marzyło o tym samochodzie, ale kwota jego zakupu była ogromna. Pomogły środki z budżetu
państwa, Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Specjalne słowa podziękowania
kieruję do prezesa WFOŚiGW w Gdańsku

UROCZYSTE PRZEKAZANIE SAMOCHODU DLA OSP KALISKA
Macieja Kazienko - dodał Sławomir Janicki.
Ochotnicza Straż Pożarna w Kaliskach liczy 80
ochotników, 30 z nich może brać bezpośredni
udział w akcjach. Rocznie strażacy wyjeżdżają
do około 100 zdarzeń.

Gmina Kaliska leży na Kociewiu, na skraju
Borów Tucholskich. Przez jej teren biegnie droga krajowa nr 22 oraz linia kolejowa Tczew –
Chojnice. W gminie mieszka około 5 000 osób.
Chętnie przyjeżdżają tu turyści. Lasy, jeziora,
rzeki, brak uciążliwego przemysłu, czyste powietrze – przyciągają rzesze wczasowiczów.

Tekst strona https://wfos.gdansk.pl/
Fotorelacja - Julia Janicka Fotografia
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INFORMACJA W SPRAWIE
INICJATYWY UTWORZENIA SOŁECTWA FRANK
Informuję, iż dnia 07.03.2019r. zawiązał się
Komitet w sprawie podjęcia inicjatywy utworzenia sołectwa Frank, który złożył do Przewodniczącego Rady Gminy Kaliska projekt uchwały
w sprawie podziału sołectwa Dąbrowa i
utworzenia sołectwa Frank.

6

Wobec powyższego wskazuję termin zbierania
podpisów pod projektem uchwały od dnia
12.03.2019r. do dnia 10.05.2019r.
Wójt Gminy Kaliska
Sławomir Janicki

DBAJMY O NASZE ŚRODOWISKO
Zapraszamy mieszkańców do korzystania z
programów na termomodernizację obiektów i
do sprawdzania czystości powietrza w naszej
miejscowości Kaliska.
Nasz samorząd od wielu lat wspiera mieszkańców w wymianie kotłów grzewczych na ekologiczne. Prawie 100% naszych obiektów gminnych zostało poddanych termomodernizacji,
gdzie przeważa ogrzewanie na pelet, zrębkę i
pompy ciepła.
Na początku lutego na budynku Urzędu Gminy
przy ul. Nowowiejskiej 2 w Kaliskach został zamontowany czujnik jakości powietrza. Miernik
pozwoli mieszkańcom w czasie rzeczywistym
śledzić poziom stężenia pyłów zawieszonych
PM1, PM2.5 oraz PM10 i najważniejsze parametry pogodowe.

Odczyty można śledzić na żywo obserwując
kolor diod bezpośrednio na czujniku oraz w
internecie na platformie - https://air-fox.pl/maps
Informacja o odczytach wkrótce pojawi się
także na stronie Urzędu Gminy (w zakładce).
Prezentujemy Państwu pierwszą realizację
instalacji fotowoltaicznej w Kaliskach. Jest to
system fotowoltaiczny o mocy 6,5 kWp.

Zachęcamy o zadbanie o to czym oddychamy, o
przyszłość i zdrowie nasze i naszych dzieci.
Jednocześnie możemy obniżyć rosnące koszty
energii elektrycznej.

Znając informację o jakości powietrza w swojej
okolicy, mieszkańcy będą mogli bardziej świadomie planować aktywność poza domem.
Obecnie nasza wiedza i urządzenie potwierdzają, że mieszkańcy w dalszym ciągu używają do
ogrzewania mieszkań złej jakości opału.
Zachęcamy do kontaktu z Referatem Rozwoju
Urzędu Gminy w Kaliskach pokój nr 1, gdzie
uzyskają Państwo informacje o dostępnych programach wspierających mieszkańców w
wymianie kotłów grzewczych.
Takie pomiary czystości powietrza, to dodatkowe narzędzie dla nas wszystkich do monitorowania powietrza oraz do walki z niską emisją,
która jest powodem złej jakości powietrza, a w
dalszej konsekwencji złego stanu naszego
zdrowia.
Czujnik jest już aktywny, został zintegrowany
z systemem i każdy może sprawdzić aktualną

Wszelkich informacji, dokładnych wyliczeń i
realizację usługi zapewni Państwu doradca
firmy STILO Energy - Marcin Krupniewski z
Kalisk - tel.794 559 551
Również nowe przepisy podatkowe pozwalają
odpisać od dochodu nawet 53.000zł z inwestycji
we własne źródło energii lub poprawę efektywności energetycznej przez trzy lata.
Przykład:
➡ instalacja fotowoltaiczna
za 39.000,00 zł = 7 .020,00 zł zwrotu
➡ wystarczy faktura VAT i odpowiednio wypełniony PIT.
Zastępca Wójta Łukasz Kruszyński
Materiały firmy STILO Energy Marcin Krupniewski

7

AKTYWNE FERIE W GOK W KALISKACH
Warsztaty reportersko - przyrodnicze z Tadeuszem Majewskim. Dzieci miały okazję poznać
tajniki fotografii reporterskiej. Warsztaty poprowadzone przez pana Tadeusza były ciekawe i
bardzo się dzieciom podobały. Pan Majewski
uczył dzieci, jak się dobrze ukryć żeby sfotografować płochliwe ptaki w naturze.

Środę rozpoczęliśmy spacerem i zabawami na
świeżym powietrzu. Po powrocie ze spaceru
dzieci zjadły drugie śniadanie i wypiły gorącą
herbatę. Po krótkiej przerwie rozpoczęły się
warsztaty z Panią Anetą Falkowską i jej podopiecznymi z zajęć wokalnych dla dzieci.
Wszyscy świetnie się bawili rozwiązując wspólnie zadania. Na koniec Pan Łukasz Rocławski
wprowadził całą grupę w tajniki tańca towarzyskiego, rozpoczynając pierwszą lekcję od
nauki polskiego tańca narodowego - Poloneza.

Dzień czwarty minął pod znakiem zdrowego
trybu życia. Po wspólnych zabawach integracyjnych oraz zajęciach manualnych dzieci przystąpiły do wspólnego krojenia sałatki owocowej,
którą na koniec ze smakiem zjadły. Zajęcia
zakończyliśmy wspólnym spacerem i zabawami
na świeżym powietrzu.
Dzień piąty - teatralny, podczas którego dzieci
miały okazję obejrzeć bardzo śmieszne
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przedstawienie lalkowe pt. "Baśń o rycerzu bez
konia" Teatru Barnaby z Gdańska. Wielką atrakcją po przedstawieniu była możliwość dotknięcia lalek i wypróbowania gry teatralnej z
nimi.

Drugi poniedziałek upłynął pod znakiem gier
fabularnych i planszowych. Zajęcia poprowadził Pan Wojciech Wons z wydawnictwa HENGAL - gry fabularne i planszowe. Dzieci miały
okazję poznać wiele ciekawych i kreatywnych
gier planszowych, między innymi: Dixit, Talizman, magia i miecz, Hej to moja ryba. W drugiej
części zajęć opiekun grupy Paweł Ferens przeprowadził ze swoimi podopiecznym warsztaty
tworzenia świec z wosku pszczelego.

Kolejny dzień dzieci spędziły czas na wesołych
grach integracyjnych w budynku i na zewnątrz.
Po czym zjadły ze smakiem wcześniej przez

AKTYWNE FERIE W GOK W KALISKACH
siebie przygotowane kanapki przy własnoręcznie zrobionych zapalonych świecach.
21.02.2019r. podczas Aktywnych Ferii w
GOK odbył się Bal Karnawałowy z firmą animacyjną pn."Na dzikim zachodzie". W trakcie balu
prowadzący animatorzy przygotowali wiele
atrakcji m.in.: konkursy, wspólne tańce, wybór
króla i królowej balu, puszczanie baniek, wizyta
maskotki. Ale zanim rozpoczął się bal, dzieci
ćwiczyły grę w szachy przed Turniejem Szachowym.

w ostatnim dniu Aktywnych Ferii w GOK organizujemy taki turniej dla uczestników ferii, zajęć
kółka szachowego pod kierunkiem Pana Zdzisława Pelowskiego oraz dla wszystkich chętnych. Przed turniejem opiekun grupy Paweł
Ferens objaśnił jeszcze raz całej grupie zasady
gry w szachy. Do Turnieju zgłosiło się 16-stu zawodników. I miejsce w tym roku wywalczył
Dominik Lipski, II miejsce Michał Ringwelski,
III miejsce Aleksander Kowalczyk. Gratulacje
dla zwycięzców oraz dla wszystkich zawodników.

Zapraszamy
wszystkie
chętne dzieci
do zapisów na
k ó ł k o
szachowe w
biurze GOK.
Dnia 22.02.2019 roku odbył się w Gminnym
Ośrodku Kultury w Kaliskach III Turniej
Szachowy o Tytuł Mistrza Gminy Kaliska dla
dzieci i młodzieży. Stało się już tradycją, iż w

Materiały
GOK
Kaliska
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NIECH ŻYJE KOCIEWIE !
W niedzielę, 10 lutego czyli dokładnie w
Światowy Dzień Kociewia odbył się w Skórczu
niecodzienny festiwal promujący w atrakcyjny
sposób nasz region. Na festiwal przybyło wielu
gości. Nie mogło zabraknąć przedstawicieli
naszej gminy - Dziękujemy za reprezentowanie
Gminy Kaliska.
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Fotorelacja
Krzysztof Banul-fotografia

HAFT I JEGO MISTRZ TRADYCJI
- ZDZISŁAWA GULGOWSKA
Otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie
19.760,00zł na zadanie pt. Haft i jego mistrz tradycji - Zdzisława Gulgowska z programu
KULTURA LUDOWA I TRADYCYJNA 2019Mistrz tradycji . Głównym celem projektu jest
przekaz unikatowej wiedzy i umiejętności z zakresu haftu zagrożonego zanikiem dla regionu
etnicznego, jakim jest Kociewie.
W ramach projektu
dyplomowana mistrzyni haftu kociewskiego
Zdzisława Gulgowska
przekaże w sposób bezpośredni i tradycyjny
swoją wiedzę i umiejętności 4 osobom z tej samej wspólnoty i kultury
lokalnej. Proces ten będzie udokumentowany na
fotografiach, filmie i prezentacji mulimedialnej,
jako dokument popularyzowany na szerokim
forum publicznym.
Prace prezentowane będą podczas wystaw.
Dzięki realizacji projektu unikatowe wzory haftu kociewskiego zostaną w tradycyjnej formie w
bezpośrednim przekazie przekazane następnemu pokoleniu. W efekcie realizacji zadania
wzrośnie też świadomość tożsamości kulturowej uczestników zadania, jak i beneficjentów
pośrednich. Przekazanie wiedzy i umiejętności
hafciarskich, osobom zaangażowanym w życie
społeczne regionu, daje nam gwarancję dalszego
procesu naturalnej ich transmisji w regionie
kociewskim.
Zadanie realizowane do 27.12.2019 r.
Całkowita wartość zadania to kwota: 19.760,00
Przyznane dofinansowanie to 100 % .

Materiały GOK Kaliska

MARATON TANECZNY

2. marca 2019 r. w hali sportowej przy ZSP
Kaliska odbył się maraton taneczny, gdzie tańczono przy trzech różnych programach Dance
Fitness czyli Salsation, Choreology i Zumba
przez ponad 3 godziny.
Organizatorem
tej imprezy był
G r z e g o r z
Wa ł a s z e w s k i
przy współudziale GOK i Urzędu
Gminy Kaliska.
Gość specjalny Sheldon Christiaan - Salsation
Master Trainer najpierw poprowadził 3-godzinne warsztaty taneczne Choreology by Salsation.
Natomiast na maratonie tanecznym, oprócz
znakomitego i wszechstronnie utalentowanego
Grzegorza Wałaszewskiego, wystąpili niesamowici instruktorzy: Anna Biernat - założycielka
szkoły tańca Esta Fiesta, Bożena Bielińska Salsation Elite Instructor.
Dziękujemy za Waszą obecność. Frekwencja
przerosła wszelkie oczekiwania.
Tańczyło ponad 110 osób, co wyglądało imponująco. Mamy nadzieję, że spotkamy się w jeszcze większym gronie na kolejnym maratonie.

Szczególne podziękowania należą się pracownikom administracji i obsługi szkoły i urzędu
gminy za pomoc i zaangażowanie w organizację
maratonu.

Materiały GOK Kaliska
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Y DZIEŃ ŚWIĘTEGO WALENTEGO Y
SRWDN „Dziecko Miłości” obchodziło ten
dzień 09.02.2019 w GOK-u w Kaliskach.
Tradycją jest wykonywanie własnoręcznie
kartek w kształcie serca dla ukochanej osoby. W
Stowarzyszeniu takie serduszka wykonywały
dzieciaczki dla swoich mam... Było przy tym
mnóstwo zabawy, radości i uśmiechu na twarzach Mamusie przy tym dyskutowały i wymieniały się przepisami przygotowanymi przez siebie potrawami. Popołudnie wszystkim upłynęło
w miłej i ciepłej atmosferze w tle spokojnej
muzyce i przy aromatycznej kawuni...
Na zakończenie dzieciaczki SRWDN „Dziecko
Miłości” zostały obdarowane drobnymi słodyczami, które """ponoć""" były od samego św.
Walentego.
Anna Alanowska
Prezes SRWDN „Dziecko Miłości”
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Fotografia Krzysztof Banul

Walentynki!!! Któż z nas nie lubi tego święta?
My w ŚDS-ie obchodziliśmy go dwa dni.
Pierwszego dnia, 14 lutego z rana całą grupą z
koszem słodkich walentynkowych lizaczków
ruszyliśmy na spacer i każdego kogo spotkaliśmy obdarowaliśmy dobrym słowem, uśmiechem i najlepszymi życzeniami. Następnie, po
południu panowie z grupy Radosnych udali się
do Schroniska dla bezdomnych zwierząt w
Starogardzie Gd. Na zaproszenie Domu Pomocy
Społecznej w Szpęgawsku uczestniczyli w spacerze w pieskami, a także przekazali wcześniej
zebrane paczki z karmą dla psów i kotów - przecież miłość ma różne oblicza i okazujemy ją
również czworonożnym przyjaciołom. Po spacerze udaliśmy się do KFC.

Drugi walentynkowy dzień obchodziliśmy w
ŚDS. Na początku Angelika przedstawiała krótką historię święta, a potem były konkursy i zabawy. Zadaniem uczestników było dopasować i
powiedzieć z rozsypanki słowa Kocham Cię w
różnych językach, zrobić uwodzicielski makijaż
panom, żeby wiedzieli ile trzeba się starać, potem panie przebierały się za panów i musiały
wiązać krawat. Następną konkurencją było zjedzenie ciastka bez użycia rąk, namalowanie serca ze strzałą z zamkniętymi oczami, kolejna to
Damą być, czyli panowie na obcasach i ostatnia
to odgadywanie piosenek o tematyce miłosnej z
bajek i filmów. Radośni świetnie poradzili sobie
ze wszystkimi zadaniami, no i świetnie się
bawili.
Potem była walentynkowa kawa ze słodkim co
nieco, a następnie wręczyliśmy każdemu serce
przygotowane na wcześniejszych warsztatach.
No i otworzyliśmy naszą walentynkową pocztę.
Emocji było wiele, a każde dowody sympatii
sprawiały wszystkim wiele radości. Na koniec
odbyła się walentynkowa sesja fotograficzna.
Tego dnia nawet obiad przybrał kształt serca.
Materiały ŚDS Kaliska

PRZEDSZKOLAKI NA BALU PRZEBIERAŃCÓW
W piątek 8 lutego wszystkie przedszkolaki bawiły się wspólnie na balu karnawałowym.
Jak co roku dzieci zadziwiały pomysłowością i
różnorodnością strojów. Były królewny, wróżki,
czarownice, kotki, kowboje, duchy, policjanci,
piraci i wiele, wiele innych bajkowych postaci.
Niezależnie od stroju wszystkie dzieci bez
wyjątku brały udział w wspólnych tańcach i
konkursach. Tak wspaniałą zabawę przygotowała dla nas grupa animacyjna " GALILEO".
Już nie możemy doczekać się kolejnego balu a
tym czasem...

Materiały
Przedszkola Publicznego w Kaliskach
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II KONFRONTACJE ROCK W GOK DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
Dnia 08.02.2019r. odbyły się po raz drugi konfrontacje zespołów rockowych z terenu Powiatu
Starogardzkiego. Podczas tej nowej imprezy w
Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach zaprezentowało się 5 zespołów: Rudera, Stone Heads,
Flywheel, Bez Filmu oraz The safety pin.
Konfrontacje mają na celu popularyzację muzyki rockowej wśród młodzieży i dorosłych.

Zespoły które wystąpiły zaprezentowały własną twórczość. Część zespołów ma już ugruntowaną pozycję na scenie muzycznej. Poziom
artystyczny zespołów był bardzo wysoki. Z obserwacji sceny muzycznej w naszym powiecie
stwierdzamy, iż istnieje duże zapotrzebowanie
na tego typu imprezy. Ilość odbiorców tego typu
muzyki utrzymuje się już od wielu na stałym
poziomie.

II konfrontacje ROCK W GOK po raz kolejny
stworzyły możliwość pokazania się na scenie
zespołów, dały
również możliwość alternatywnego spędzania wolnego
czasu przez
osoby dorosłe
oraz młodzież.
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Nasi najmłodsi czytelnicy z klubu DKK na
ostatnim spotkaniu rozmawiali o książce Rafała
Kosika „Amelia i Kuba. Wenecki spisek”. Ta
powieść przygodowa o grupie podróżujących
jedenastolatków, którzy co rusz ściągają na
siebie kłopoty bardzo podobała się dzieciakom.
Żywy język, wartka akcja i przekaz o tym jak
ważna w życiu jest współpraca trafiły do wyobraźni naszych klubowiczów, którzy bardzo
przeżywali perypetie Amelii, Kuby, Mi, Alberta
i psa Imbira. A że bohaterowie Kosika w swych
wojażach dotarli aż do Wenecji postanowiliśmy
zrobić maski karnawałowe kojarzące się nieodzownie z krainą gondoli.
Maski wyszły pięknie,
dzieci z rozmachem
sypały brokat, a pani
Dominika uczyła
chętnych robić
papierowe łódki i
kapelusze origami.
Dziękujemy kochani
:) i do zobaczenia na
kolejnym spotkaniu.

Materiały GOK Kaliska

NASZA BIBLIOTEKA ZAPRASZA

ZAPRASZAMY

Zaznaczyliśmy obecność naszej biblioteki tak
by nikt już nie miał wątpliwości gdzie się czyta
najlepsze książki.

Zapraszamy do nas. Mamy dużo nowości
wydawniczych, kontynuacje ulubionych serii
kryminalnych i obyczajowych i trochę klasyki.
Pamiętajcie aby oddawać książki po 30 dniach
od wypożyczenia.

Materiały GOK Kaliska
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JUBILEUSZE

Jubilatka
Helena Schmidt
93 lata

Jubilat
Alfons Ossowski
91 lat

Z KALENDARZA WÓJTA...
*07.02.2019 - Kaliska - Spotkanie z inwestorem powstającej żwirowni w Dąbrowie w sprawie
dotyczące sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
*11.02.2019 - Kaliska - Spotkanie Kapituły w sprawie wyłonienia laureatów do Nagrody Wójta
„Słoneczniki 2018",
*12.02.2019 - Kaliska (Czubek) - Spotkanie z wykonawcą przystani kajakowej w ramach
projektu „Pomorskie szlaki kajakowe” - wizja w terenie,
*13.02.2019 - Kaliska - Spotkanie z Dariuszem Skalskim w sprawie omówienia przygotowań do
powstania kąpieliska w miejscowości Trzechowo,
*13.02.2019 - Kaliska - Spotkanie z druhami OSP Kaliska w sprawie omówienia przygotowań
do uroczystości przekazania pojazdu ratowniczo - gaśniczego z udziałem wojewody
pomorskiego,
*15.02.2019 - Kaliska - Spotkanie na budowie z przedstawicielem wykonawcy i inspektora
nadzoru dla inwestycji „Rozbudowy oczyszczalni ścieków i budowy sieci kanalizacyjnych dla
miejscowości Iwiczno, Dąbrowa, Frank i Cieciorka,
*19.02.2019 - Kaliska - Udział w Komisji Profilaktyki i rozwiązywania Problemów
Alkoholowych,
*20.02.2019 - Kaliska - Spotkanie z Panem Wojciechem Pominem w sprawie omówienia
przygotowań do utworzenia spółki gminnej w celu realizacji zadań z zakresu gospodarki
wodno-ściekowej,
*20.02.2019 - Bartel W. - Spotkanie z grupą z Gdańska podczas ferii w świetlicy.
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,

