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QR Code W KALISKACH
Gmina Kaliska posiada QR Code, który
umożliwia szybki dostęp do strony internetowej
dla osób korzystających z nowych aplikacji telefonicznych. Osoby, które mają zainstalowany
program do skanowania w swoim telefonie mają automatyczny dostęp do strony
www.kaliska.pl

ISSN 1896-0855

KALISKI GONIEC
Luty 2014 (28)

Bezpłatny Informator Urzędu Gminy Kaliska

„KOCIEWSKIE PIÓRO” DLA KALISK...

Z KALENDARZA WÓJTA...
*30.01.2014 - Kaliska - Udział w Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kaliska,
*04.02.2014 - Czarna Woda - Udział w zebraniu członków Banku Spółdzielczego w Skórczu,
*06.02.2014 - Kaliska - Udział w posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych,
*19-21.02.2014 - Kaliska - Kontrola przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego dotycząca
zrealizowanych inwestycji rozbudowy oczyszczalni wraz budową sieci wodno-kanalizacyjnej
oraz termomodrnizacji obiektów użyteczności publicznej,
*19.02.2014 - Kaliska - Spotkanie z przedstawicielem firmy Deloitte dotyczące odzyskiwania
podatku VAT z obszarów, z których ich gmina nie odzyskiwała,
*19.02.2014 - Kaliska - Spotkanie z Dyrektorami Szkół oraz przedstawicielami Przedszkola w
Kaliskach i Piecach w celu ustalenia zasad rekrutacji do szkół i placówek oświatowych na
terenie gminy Kalikska,
*20.02.2014 - Kaliska - Udział w szkoleniu dla kwaterodawców i kół gospodyń wiejskich
prowadzonym przez p.Grażynę Ormanin z ODR w Stargardzie Gd,
*20.02.2014 - Starogard Gd. - Udział w naradzie podsumowującej 2013 rok w bezpieczeństwie
pożarowym przez Państwową Straż Pożarną,
*22.02.2014 - Kaliska - Udział w Walnym Zebraniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaliskach,
*25.02.2014 - Kaliska - Udział w wizycie kontrolnej przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego
w sprawie oceny zgodności wniosku, który gmina złożyła w ramach PFRON dotyczący
modernizacji podłóg i pomieszczenia w przedszkolu w Kaliskach.
*26.02.2014 - Smętowo - Udział w uroczystym przekazaniu dla jednostki OSP nowego
samochodu strażackiego i udział w posiedzeniu Zarządu Powiatowego OSP RP.
*27.02.2014 - Borzechowo - Udział w Gali rozdania nagród „Kociewskie Pióro”, gdzie w
dziedzinie „Animacja Kultury Zbiorowo” nagrodę otrzymało Gminne Koło ERiI w Kaliskach.
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,

12

W dniu 27.02.2014r. Borzechowie, Gmina
Zblewo, odbyła się w gala rozdania statuetek
"Kociewskiego Pióra" za rok 2013. Nagrodę,
której pomysłodawcą jest Towarzystwo Społeczno - Kulturalne im. Małgorzaty Hillar tym razem otrzymało Gminne Koło Polskiego Związku Emerytów i Rencistów w Kaliskach.
Zanim jednak odbyła się gala, wcześniej w
Zblewie spotkała się kapituła nagrody
"Kociewskie Pióro 2013" pod przewodnictwem
prof. Tadeusza Linknera, ten zaś przyznał, iż
wybór nie był łatwy.
Nominowani w dziedzinie literatura:
Krzysztof Szatkowski (Starogard Gd.), Marek
Biegalski (Starogard Gd.), Marcin Rabka
(Starogard Gd.).
Nominowani w dziedzinie publicystyka:Ks.
Łukasz Wisiecki (Starogard Gd.), Krystyna
Gierszewska (Lignowy Szlacheckie), Krzysztof

Łach (Starogard Gd.).
Nominowani w dziedzinie animacja kultury
indywidualnie: Sylwia i Piotr Ossowscy
(Starogard Gd.), Ewa Litwińska (Tczew),
Karolina Kornas (Tczew).
Nominowani w dziedzinie animacja kultury
zbiorowo: Chór Gregoriański Schola Cantorum
Gymevenisis (Gniew), Gminne Koło Polskiego
Związku Emerytów i Rencistów w Kaliskach,
Chór "Nieboskłonni" (Tczew).
Gratulujemy zasłużonej nagrody. Praca całego
koła jest dla naszej gminy pozytywna energią i
motywacją dla całej naszej wspólnoty samorządowej. Jesteśmy dumni i zaszczyceni Waszą pracą na rzecz kultury gminy i całego regionu
Kociewia. Serdecznie gratulujemy.
Wójt Gminy Sławomir Janicki
Przewodniczący Rady Gminy Kaliska
Zbigniew Toporowski

„KOCIEWSKIE PIÓRO” DLA KALISK...cd.

Marszałek Województwa Pomorskiego
przekazał Gminie Kaliska dofinansowanie !
W dniu 13.02.2014r. Zastępca Wójta Gminy
Kaliska - Krzysztof Partyka brał udział w uroczystości wręczenia decyzji o przyznaniu dofinansowania projektowi Gminy Kaliska pt.
„Przygotowanie dokumentacyjne inwestycji
p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla
miejscowości Cieciorka, Dąbrowa, Iwiczno
wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w
Kaliskach”.
Decyzję wręczył Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk wraz z Wicemarszałkiem Wiesławem Byczkowskim.
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Nasza Gmina jako jedna z nielicznych w Województwie Pomorskim oraz jedyna w Powiecie
Starogardzkim otrzymała w/w dofinansowanie.
Inwestycja ta realizowana będzie w ramach
Poddziałania10.2.2–Przygotowanie projektów

Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.
Wartość całego zadania wynosi 528 400,00 zł,
gdzie kwota dofinansowania to 200 000, 00 zł na
dokumentację techniczną.

SZKOŁA W KALISKACH NA ARENACH WIELKIEGO SPORTU....
Energa Athletic Cup: Nie wiedzieliśmy, że
mamy takie talenty.
Rozmowa z Andrzejem Sroką, nauczycielem
wychowania fizycznego z Kalisk, ośrodka uczestniczącego w Energa Athletic Cup.
Kaliska są najmłodszym „stażem” uczestnikiem
programu szkolenia młodzieży Energa Athletic
Cup, zainicjowanego przez Sopocki Klub
Lekkoatletyczny.
Co Was skłoniło do akcesu przed rokiem?
A.S.: Do tej pory bazowaliśmy na grach zespołowych – liczymy się w regionie w siatkówce,
piłce ręcznej, koszykówce, o piłce nożnej nie
wspominając; lekkoatletyka pozostawała w cieniu. Pewna grupa osób ani nie przejawiała dla
piłkarskich aktywności wielkiego entuzjazmu,
ani też predyspozycji.
Dlatego po wysondowaniu władz SKLA co do
możliwości przystąpienia do programu Energa
Athletic Cup, postanowiliśmy ich potencjał zagospodarować właśnie w lekkiej atletyce. Takich dzieciaków jest coraz więcej, zgłaszają się i
widać, że nie jest to „słomiany” zapał. To nas
cieszy.
Program ma też – rzadko się to podkreśla –
wymiar ponadsportowy, moc integrującą,
społeczną. Zgodzi się Pan?
A.S.: Zdecydowanie tak. Podczas takich zawodów nawiązują się znajomości, kontakty, oni
chcą się poznawać, spotykać ze sobą i wręcz proszą o to, by się znaleźć w składzie na następny
wyjazd, kolejne zawody. Zdarza się, że ich prośby muszę odrzucać, bo liczba osób, mogących
wziąć udział w rywalizacji jest jasno określona
w regulaminie. W związku z tym staramy się stosować sporą rotację, dajemy możliwość każdemu wykazania się, zaprezentowania swojego potencjału, zawarcia nowych znajomości. Oni naprawdę chcą się komunikować. Poprzez sport i
zabawę. I to chyba chodzi.
Wspomniał Pan o niewymiernych korzyściach. A da się, po roku, wskazać wymierne
efekty?
A.S.: Objawił się chłopak, który wyróżnia się na
tle pozostałych dzieci. Tomasz Szczepański –
bo o nim mowa - jest uczniem II klasy gimnazjum, daleko rzuca oszczepem, nieźle pcha kulą.
A że przy okazji nie zaniedbuje też nauki – to z
tej mąki może być chleb.

Są utalentowani skoczkowie w dal, skaczący
1.60, co już jest przyzwoitym wynikiem; mamy
kilku niezłych biegaczy na 1000m. Akurat w ich
przypadku jest tak, że zaangażowanie w gry zespołowe muszą godzić z lekkoatletyką. Zresztą
jestem przekonany, że w konkurencjach biegowych będzie tylko lepiej, bo mamy spory potencjał, np. myślę o organizacji obozu szkoleniowego w sierpniu z lekkoatletami.
Czyli udziału w Energa Athletic Cup nie
uważa Pan za stratę czasu?
A.S.: Przeciwnie. Nawet nie zdawaliśmy sobie
do tej pory sprawy, że mamy tak zdolnych skoczków i biegaczy. Nasz akces do programu zbiegł
się też w czasie z powstaniem nowej hali, z sauną, siłownią, mamy bieżnię lekkoatletyczną, jest
piękny ośrodek biegowy – słowem: warunki do
uprawiania sportu znakomite.
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Nagroda Wójta Gminy dla uczniów ZSP w Kaliskach
W ubiegłym roku nowa dyrekcja ZSP w
Kaliskach po raz pierwszy zgłosiła uczniów naszego Gimnazjum do VII i ostatniej edycji programu stypendialnego realizowanego przez
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego „Pomorskie – dobry kurs na edukację”.
Jest to program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru Województwa Pomorskiego. Wójt Gminy Sławomir
Janicki podjął decyzję o przyznaniu dodatkowych nagród finansowych. Z tego też powodu w
dniu 12.02.2014r. podczas XXXVII Sesji Rady
Gminy Kaliska w imieniu Wójta Zastępca
Krzysztof Partyka wraz z Przewodniczącym
Rady Gminy, Starostą Powiatu Starogardzkiego
oraz Dyrektorem ZSP w Kaliskach wręczyli
nagrody przyznane Zarządzeniem nr 18/2014
Wójta Gminy Kaliska z dnia 03.02.2014r laureatom Programu pomocy stypendialnej.
Gratulacje oraz słowa uznania skierowano
również do rodziców wyróżnionych uczniów.

*Stanisław Ebertowski

PRZEMYŚLANY REMONT W ZSP W KALISKACH...
Ferie zimowe, były pracowite dla pracowników
ZSP w Kaliskach. Na zdjęciach prezentujemy
remont drzwi i przeszklenia do świetlicy oraz
wyremontowane wejście do budynku wraz z nowo zamontowanymi drzwiami wejściowymi.

*Jakub Haftka

Wyróżnienie uczniowie to:
*Weronika Ciemińska
*Paulina Lipska

Widać, że nowy dyrektor p.Karol Gołąbek, z
główną księgową p.Bożeną Burczyk oraz Samorządem wszystkie środki, które powstają z
oszczędności inwestują w poprawę bezpieczeństwa i estetykę.

*Marta Dąbrowska
*Natalia Ossowska
W planach są dalsze inwestycje. Między innymi
ponowne uruchomienie salki komputerowej w
Szkole Podstawowej (od kilku lat była zapomniana po tym, jak powstała w gimnazjum) oraz
powrót zajęć wychowania fizycznego na małej
sali gimnastycznej dla młodszych klas podstawowych. Życzymy dalszych ciekawych
rozwiązań.
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GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW
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Prace społecznie użyteczne.
Podpisano porozumienie na 2014r.
W dniu 29 stycznia 2014r. Wójt Gminy Kaliska
podpisał ze Starostą Starogardzkim kolejne porozumienie w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych. W ramach zawartego porozumienia otrzymamy dofinansowanie w wysokości 60% poniesionych kosztów na zatrudnienie 30 osób bezrobotnych miesięcznie, przez
okres od lutego do grudnia 2014r. W 2014r. zaplanowano realizację 13.200 godzin. Koszt jednej roboczogodziny prac społecznie użytecznych to 8,00 zł. W tym roku Gmina Kaliska
zamierza zatrudnić, w ramach prac społecznie
użytecznych, rekordowo dużą liczbę osób, bo aż
30 osób bezrobotnych miesięcznie. (W minionym roku zatrudniano 20 osób miesięcznie, a we
wcześniejszych latach po 10 osób miesięcznie).

Wśród zaplanowanych prac są: zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników, sprzątanie terenów komunalnych, naprawy dróg i ulic gruntowych, prace gospodarcze, konserwacja obiektów publicznych, utrzymanie i obsługa świetlic
wiejskich (porządek, opalanie, zajęcia kulturalne), sprzątanie obiektów, pomoc usługowa oraz
inne prace porządkowe. Prace społecznie użyteczne są realizowane od kilku lat i stanowią ważną formę aktywizacji zawodowej i społecznej
naszych mieszkańców, dając im możliwość uzyskania zatrudnienia oraz samodzielnego wypracowania środków finansowych na potrzeby
bytowe. Od pewnego czasu Gmina Kaliska czyni
również starania o pozyskanie środków finansowych na uruchomienie 4 staży absolwenckich
i zatrudnienie 5 osób bezrobotnych do robót
publicznych.
Kierownik GOPS
Beata Wysokińska
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Wysoki poziom Przedszkola
Publicznego w Kaliskach !
W dniach 27.01.2014r.-30.01.2014r. zespół
wizytatorów ds. ewaluacji Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku przeprowadził w Samorządowym Przedszkolu Publicznym w Kaliskach ewaluację zewnętrzną problemową dotyczącą spełniania przez placówkę wymagań państwa w 3 obszarach:
*Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się,
*Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności
określone w podstawie programowej,
*Respektowane są normy społeczne.

Badanie ewaluacyjne polegało na przeprowadzeniu wywiadów m.in. z dyrektorem, przedstawicielami samorządu terytorialnego, rodzicami
dzieci, jak i obserwacji zajęć przeprowadzanych
w placówce. Ze sporządzonego przez wizytatorów raportu wynika, że Samorządowe Przedszkole Publiczne w Kaliskach na wysokim poziomie spełnia wymagania państwa w zakresie
funkcjonowania placówek oświatowych. Oferta
zajęć obowiązkowych, jak i dodatkowych umożliwia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Przedszkole przystępuje
także do wielu programów edukacyjnych, wprowadza się nowe elementy służące rozwojowi
dzieci, a co ważne dzieci w przedszkolu czują się
bardzo bezpiecznie. Wskazano również na rozpoznawanie przez nauczycieli oraz analizę indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka, jak i
na atrakcyjny sprzęt i urządzenia do rozwijania
aktywności ruchowej przedszkolaków. M.in.
poprzez akcję „Cała Polska Czyta Dzieciom”,
„Dzień Pieczonego Ziemniaka”, czy też „Bezpieczne Przedszkole” najmłodsi mieszkańcy
gminy mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań oraz integracji ze środowiskiem lokalnym. Wizytatorzy zauważyli, że rodzice są
partnerami w organizacji życia Przedszkola oraz
z zaangażowaniem współdziałają w przygotowaniu wielu uroczystości i imprez, za co serdecznie dziękujemy. Zapraszamy na stronę:
www.przedszkole.kaliska.pl
Justyna Tomana

STRAŻACY Z KALISK PODSUMOWALI 2013 R...
W dniu 22.02.2014r w budynku GOK Kaliska
odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za
rok 2013 Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaliskach. Zarząd OSP Kaliska otrzymał absolutorium ze swej działalności. Rok 2013 w ocenie
druhów był dobrym rokiem. Zdarzeń, na które
interweniowali było tylko 51 (o jedno więcej niż
w 2012 roku).

Na zebranie przybyli zaproszeni goście Wójt
Gminy Sławomir Janicki, Starosta Leszek Burczyk, Komendant PSP w Starogardzie Gd. st.
bryg.Zbigniew Kamiński, dh Wiesław Wrzesiński - Prezes Zarządu ZOSP RP, radny Grzegorz
Pawłowski Przewodniczący Komisji Budżetu i
do Spraw Gospodarczych Rady Gminy Kaliska,
Kierownik Posterunku Policji w Kaliskach asp.
sztab. Mateusz Kromer.

Na zebraniu nie zabrakło dh wspierającego
Daniela Jędrzejewskiego i dh honorowego
Kazimierza Kajuta. Zebranie sprawnie poprowadził Prezes OSP Ryszard Polakowski.

W imieniu Samorządu Gminy Kaliska dziękujemy za codzienną służbę na rzecz naszych
mieszkańców. Życzymy samych sukcesów w
życiu osobistym i satysfakcji z wykonywanej
służby.
Łukasz Kruszyński
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„ZAGRODY EDUKACYJNE”
Dnia 20.01.2014 r. w naszej Gminie odbyło
się szkolenie, w którym uczestniczyli właściciele gospodarstw agroturystycznych, a także Panie
z Kół Gospodyń Wiejskich. Szkolenie przeprowadziła Pani Grażyna Ormanin z Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Starogardzie Gdańskim.

Podczas spotkania została wygłoszona prezentacja pt."Zagrody Edukacyjne", której głównym
celem było przekazanie właścicielom gospodarstw agroturystycznych informacji o możliwości poszerzenia swoich działalności o dodatkowe atrakcje. Zakres spotkania obejmował też
zapoznanie się z aktualnym stanem systemu zarządzania jakością wiejskiej bazy noclegowej, a
także poszerzenie wiedzy z zakresu kategoryzacji obiektów agroturystycznych.
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Uczestnicy szkolenia otrzymali informacje na
temat innych szkoleń oraz spotkań i imprez planowanych w najbliższym czasie. Panie należące
do Kół Gospodyń Wiejskich otrzymały zaproszenia m.in. na Olimpiadę Wiedzy o Wiejskim
Gospodarstwie Domowym. Na zakończenie została przeprowadzona ankieta dotycząca odbytego szkolenia, z możliwością wskazania przez
uczestników innych potrzeb szkoleniowych do
realizacji w przyszłości.
Życzymy wszystkim uczestnikom spotkania,
aby zdobyte informacje były przydatne w ich
działalności i służyły możliwościom dalszego
rozwoju.
Bożena Pozorska

AKTYWNE KOŁA GOSPODYŃ...
Zebranie odbyło się w świetlicy wiejskiej w
Piecach, 30 stycznia 2014 r. pod przewodnictwem Pani Prezes Zofii Czarnowskiej.
Uczestniczyły w nim przedstawicielki gminnych Kół Gospodyń Wiejskich oraz zaproszeni
goście. Zebranie poświęcono głównie uzupełnieniu składu Zarządu Związku, podsumowaniu
działań w roku 2013 oraz planom na rok bieżący.
Ponadto Pani Prezes przedstawiła ogólne informacje o zadaniach i działalności organizacji
oraz wręczyła podziękowania za współpracę i
wspieranie działalności Związku.

Podziękowania te otrzymali: Wójt Gminy
Sławomir Janicki, Zastępca Wójta Krzysztof
Partyka, Dyrektor GOK Mirosława Borucka
oraz pracownik Urzędu Gminy Bożena Pozorska. Z kolei Wójt Gminy złożył wszystkim Kołom oraz Pani Prezes serdeczne podziękowania
za zaangażowanie, społeczną pracę i wiele inicjatyw, które przyczyniają się do rozwoju i promocji naszej gminy. Szczególne podziękowania
i gratulacje złożył Pani Zofii Czarnowskiej za
niestrudzone działania, dzięki którym reaktywowano i zarejestrowano w KRS kolejne koła:
Bartel Wielki, Cieciorka i Kaliska. Dołączyły
one do kół z Pieców i Iwiczna, które funkcjonują
już od
wielu
lat.

Podczas zebrania uzupełniono skład Zarządu
Związku i obecnie przedstawia się on następująco: Czarnowska Zofia–Prezes, Stopa
Zbigniew–Wiceprezes, Mucha Janina–
Sekretarz, Gołuńska Maria – Członek Zarządu

MERCEDES
Dzięki uprzejmości firmy, która dostarczy nam
autobus prezentujemy pierwsze zdjęcia. Obecnie trwa przygotowanie autobusu i dostosowanie go do przewozu osób niepełnosprawnych.
Prawdopodobnie w pierwszej połowie miesiąca
marca dotrze on do naszej gminy.

NOWE AUTOBUSY SZYNOWE
JEŻDŻĄ JUŻ PRZEZ KALISKA.
„Przewozy Regionalne sp.zo.o.” Oddział Pomorski w Gdyni poinformował, że 2 Spalinowe
Zespoły Trakcyjne (autobusy szynowe),weszły
do eksploatacji na terenie pomorskiego regionu.
Spalinowe zespoły trakcyjne SA137 (220M)
mogą rozwijać prędkość do 120 km/h. Funkcjonalne wnętrze, wygodne fotele, komfortowe i
ergonomiczne stanowisko maszynisty, obniżona
podłoga z myślą o osobach niepełnosprawnych i
starszych zapewni komfortowe warunki przejazdu podróżnym. Wnętrze bez przedziałów z fotelami dla pasażerów w układzie samolotowym
jest klimatyzowane. Pojazdy mają po 120 miejsc
siedzących oraz 125 stojących. Są wyposażone
w toaletę przystosowaną także dla osób niepełnosprawnych.

SA137 mają strefę obniżonej podłogi, co jest
ułatwieniem dla niepełnosprawnych podróżnych na wózkach, matek z dziećmi w wózkach
oraz osób starszych – we wnętrzu zaprojektowano także miejsce dla wózków inwalidzkich
oraz 6 stanowisk do przewozu rowerów.
Jednostki napędowe w pojazdach spełniają wymogi niskiej emisji spalin (Stage IIIB).
Pozyskany do przewozów przez spółkę „Przewozy Regionalne” tabor w istotny sposób powiększy flotę eksploatowanych na terenie Pomorza autobusów szynowych. SA 137 w niczym
nie ustępują eksploatowanemu taborowi trakcji
spalinowej w Europie Zachodniej.
Te nowoczesne pojazdy będą kursowały na trasie Chojnice - Tczew - Malbork - Kwidzyn –
Grudziądz, a ponadto będą obsługiwały połączenia Chojnice – Szczecinek – Miastko - Słupsk.
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BOGACTWO RADOŚCI U „RADOSNYCH”- Minęły trzy miesiące...

Dnia 4 marca 2014r minęły trzy miesiące od
uroczystego otwarcia ŚDS, a tym samym od rozpoczęcia zajęć. Trzy miesiące to niby niewiele,
ale jak wspominaliśmy z niektórymi uczestnikami nam wydaje się, że jesteśmy od zawsze.

W tym czasie tak wiele się działo-uczestniczyliśmy w kilku imprezach w ZSP w Kaliskach,
byliśmy w Smętowie na świetnej zabawie karnawałowej, uczestniczyliśmy w WOŚP. W naszych
pracowniach przygotowaliśmy już wiele prac w
drewnie-wycinanki, ramki, rzeźbione serduszka, guziki, a także malowanki na szkle, wyklejanki, ozdoby z filcu itd..

Niemal na początku działalności pojawił się
pomysł na przedstawienie pt. „Żyj kolorowo...”
Szybko powstał jego scenariusz oraz rozpoczęły
się próby śpiewu. Uczestnicy z terapeutami we
wszystkich pracowniach zaangażowali się w
przygotowanie rekwizytów i dekoracji do tego
wydarzenia. Od kilku tygodni w GOK-u odbywają się intensywne próby do premiery, która
odbędzie się już 21 marca...

Kierownik ŚDS Iwona Ciemińska
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Codziennie w pracowni kulinarnej grupa uczestników, pod czujnym okiem terapeuty uczy się
gotowania, zasad higieny i pracy w kuchni.
Ogromne powodzenie ma też pracownia komputerowa oraz fotel do masażu w gabinecie psychologa. Słowem: dla każdego coś dobrego.
W tym okresie odwiedzali nas goście. Były u
nas Ala i Ola, a także Panie: Teresa Jagiełło, Dorota Pryba i Wiesława Zimny, które do niedawna
prowadziły Wspaniałą Rodzinkę, a teraz przyszły odwiedzić jej uczestników w nowym miejscu, w naszym Domu.

Zapraszamy na stronę ŚDS na www.kaliska.pl

7

