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Z KALENDARZA WÓJTA...
*07.05.2016 - Kaliska - Wręczenie nagród w ramach biegu majowego o Puchar Wójta,
*18.05.2016 - Bobowo - Udział w diecezjalnym zjeździe szkół im. Jana Pawła II,
*20.05.2016 - Nowa Karczma - Udział w seminarium (samorząd lokalny w pozyskiwaniu
inwestorów, promocja przedsiębiorstw i metod aktywizacji społeczności lokalnej),
*21.05.2016 - Piece - Udział w jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego Franciszki i
Mieczysława Orlikowskich,
*23.05.2016 - Starogard Gd. - Udział w powiatowych obchodach Dnia Strażaka
zorganizowanych przez PSP Starogard Gd.,
*24.05.2016 - Kaliska - Udział w Dniu Rodziny zorganizowanym przez ŚDS Kaliska,
*27.05.2016 - Dąbrowa - Udział w uroczystości 91-szych urodzin Pani Ludwiki Osowskiej,
*28.05.2016 - Czarne - Udział w jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego Teresy i Edwina
Dorawa,
*29.05.2016 - Kaliska - Udział w Dniu Dziecka na stadionie przy ZSP Kaliska,
*30.05.2016 - Kaliska - Spotkanie z Przewodniczącym Rady Gminy Kaliska i grupą uczniów ze
szkoły z Reinfeld,
*02.06.2016 - Stary Las - Udział w Walnym Zebraniu Udziałowców ZUOK „Stary Las”,
*06.06.2016 - Gdańsk - Spotkanie w sprawie własności kanału Wdy w WZM,
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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SUKCES NASZEGO ROLNIKA
W Bolesławowie jednej z najlepszych Szkół
Rolniczych w Województwie Pomorskim, w
Centrum Kształcenia Praktycznego odbyła się
III Pomorska Wystawa Bydła Mlecznego Święto Mleka. Organizatorami wystawy był
Polski Związek Hodowców Bydła Mlecznego w
Gdańsku – Przewodniczący, Pan Józef Warunek
oraz Gdański Oddział Polskiej Federacji
Hodowców Bydła i Producentów Mleka –
Kierownik O/Gdańsk, Pani Regina Stefańska.
Podczas Wystawy pokazano 75 sztuk bydła
mlecznego, oraz w konkursie Młodego Hodowcy 15 sztuk cieląt. Odbył się również konkurs
plastyczny dla dzieci pt.”Moja krowa”. Nagrody
dzieciom wręczali w imieniu Pomorskiej Izby
Rolniczej p.Wiesław Burzyński Wiceprezes
PIR, oraz p.Lech Kolaska Członek Zarządu PIR.
Miłą niespodzianką było zdobycie Wiceczempionat w kategorii III
laktacji i starsze przez
krowę mleczną
„Bystra43", której hodowcą jest Pan Jan
Pardua z Kalisk, który
jest delegatem PIR.
Podczas wystawy
zaprezentowała się też
córka Pana Jana,
Edyta (6 lat) w konkursię Młody Hodowca,
gdzie została wyróżniona. Materiały ZSR
Bolesławowo

POWSTANIE PONAD 1,5 KM
NOWYCH UTWARDZEŃ DRÓG
Gmina Kaliska w tym roku przeznaczy ponad
0,5 mln złotych na utwardzenia dróg gminnych
płytami YOMB.

Drogi powstaną w sołectwie Kaliska: kontynuacja ul.Nowej, rozpoczęcie utwardzenia ul.Leśnej i Sosnowej. W sołectwie Dąbrowa rozpoczęcie ul. Wiklinowej od ul.Krętej i kontynuacja ul.
Polnej od ul.Różanej w kierunku Pieców. W
sołectwie Cieciorka ułożenie płyt drogowych na
fragmencie drogi z Kazuba do Lip. W sołectwie
Iwiczno utwardzenie ul.Słonecznej. W sołectwie
Studzienice utwardzenie ul.Borowej. Prace ruszą w lipcu i potrwają ok. 6 -ciu tygodni.
Obecnie trwa weryfikacja wniosków przez
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, które złożyła gmina Kaliska w ramach
dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich, budowy dróg w miejscowości Kaliska tj. ulicy Malinowej i ulicy Ogrodowej.
Wartość tych dwóch zadań to kwota ponad 3 mln
złotych. Jak widać potrzeby inwestycyjne w infrastrukturę drogową w naszej gminie są bardzo
duże. Pomimo ograniczonych finansów udaje
nam się przy współpracy Rady Gminy Kaliska
przeznaczać jak największe kwoty na budowę
dróg.

NAPRAWA DROGI

Trzechowo - Czarne wypełniliśmy ubytki asfaltu i usunęliśmy korzenie. Z dużym prawdopodobieństwem możemy przekazać informację, że
jeszcze w tym roku zostanie nałożony tzw. cienki
dywanik (slurry seal) na kolejnym odcinku drogi
powiatowej w kierunku sołectwa Czarne.
Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki

2

SALON FRYZUR MADAME
Firma MADAME Salon Fryzur Pani Anny
Bielińskiej w Kaliskach działa już od 2013 roku.
Od kilku miesięcy nową siedzibą firmy jest
nowoczesny pawilon zlokalizowany przy ulicy
Nowowiejskiej.
Właścicielka chcąc
zaspokoić swoich
klientów rozszerza
usługi np.makijaż
czy najnowsze
usługi - solarium z
lampami kolagenowymi, które

stymulują produkcję
kolagenu i elastyny w
skórze, co znacząco poprawia jej strukturę oraz
wzmacnia ją.
SERDECZNIE
ZAPRASZAMY!!!

XVII KALISKI BIEG TRZEŹWOŚCIOWY
Po raz kolejny 07.05.2016r uczestnicy, goście,
kibice, przyjaciele, rodziny i znajomi spotkali się
na XVII Kaliskim Ulicznym Biegu Trzeźwościowym o Puchar Wójta Gminy Kaliska.
W tym roku ulicami Kalisk pobiegło 36 osób - 7
osób z kl. I-III, 14 osób z kl. IV-VI, 7 osób z
gimnazjum oraz 8-osobowa grupa Kobiet i Mężczyzn. Bieg ukończyli wszyscy startujący, a
Puchar Wójta Gminy wśród Kobiet zdobyła
p.Wiktoria Jankowska , kolejna na mecie była
p.Zaręba Beata. Wśród Mężczyzn najlepszy okazał się pan Damian Wnuk, który zdobył również
Puchar Wójta Gminy, kolejno do mety dotarli
panowie Dawid Kurszewski i Dembicki Piotr.
Wszyscy zwycięzcy od 1 do 3 miejsca otrzymali
medale, dyplomy i nagrody rzeczowe. Tradycyjnie rozlosowano dodatkowe nagrody rzeczowe
w czterech kategoriach wiekowych-wśród uczestników z kl. I-III-materac dmuchany, wśród
uczestników z kl. IV-VI-torbę podróżną i kubek,
wśród gimnazjalistów-śpiwór, a wśród pozostałych uczestników biegu-stację pogody. Każdy z
uczestników biegu otrzymał poczęstunek.

Podczas imprezy obejrzeliśmy występ artystyczny naszych dzieci ze świetlicy terapeutycznej
pt. „W świecie komputerów i uzależnień”.
XVII Bieg Trzeźwościowy zorganizowali:
GKRPA w Kaliskach, GOK Kaliska i Świetlica
Terapeutyczna, przy ogromnym wsparciu Pani
Jolanty Ignaciuk, która od wielu lat zawsze chętnie służy pomocą, także Pani Joanny Linda, która otoczyła nas opieką medyczną, Panów Policjantów, Panów Strażaków, Pana Piotra Rekowskiego, który zapewnił nam oprawę muzyczną i
sprawił, że było nas nie tylko widać, ale i słychać, Pani Janki Szmidt, która pomaga zawsze i
chętnie oraz Pani Kasi Szulist, która wraz z
dziećmi ze świetlicy terapeutycznej udekorowała trasę biegu, a także dziewcząt z wolontariatu.

Wszystkim osobom zaangażowanym w organizację i przebieg imprezy serdecznie dziękujemy
za wszystko.

Lista Zwycięzców XVII Biegu Trzeźwościowego o Puchar Wójta Gminy Kaliska
07.05.2016r
Dziewczęta kl. I-III - Tocha Amelia,
Czerwińska Katarzyna, Rybacka Milena
Chłopcy kl.I-III - Zaręba Samuel, Grenz
Brayan, Moczadło Samuel
Dziewczęta kl. IV-VI- Dembicka Wiktoria,
Rybacka Matylda, Plombon Laura
Chłopcy kl. IV-VI - Szumacher Szymon
Szumacher Miłosz, Beling Tomasz
Dziewczęta gimnazjum - Burczyk Weronika
Kawecka Klaudia, Galewska Żaneta
Chłopcy gimnazjum - Muza Damian
Maśliński Damian, Plombon Arkadiusz

NAGRODY DODATKOWE
OTRZYMALI:
Kl. I - III – Rybacka Milena
Kl. IV - VI – Plombon Piotr
Gimnazjum – Muza Damian
OPEN – Wnuk Damian
Pełnomocnik Wójta ds.Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
Anna Ossowska
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IV TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR WÓJTA GMINY KALISKA
W dniu 22.05.2016 r. mieliśmy przyjemność
uczestniczyć w IV Otwartym Turnieju Szachowym o Puchar Wójta Gminy Kaliska, który odbył się w naszym Zespole Szkół Publicznych w
Kaliskach – na pięknej, odnowionej sali gimnastycznej. W ciągu 8 – godzinnych zawodów
rozegraliśmy 9 rund po 15 minut każdą.
Każdy zawodnik z pierwszym miejscem w grupie wiekowej otrzymał puchar oraz drobny upominek. Dyplomy i nagrody otrzymali również
pozostali zawodnicy. Należy wspomnieć, że nagrody zostały ufundowane przez Starostwo
Powiatowe w Starogardzie Gd.

Na samym początku uczestników przywitali
Wójt Gminy Kaliska – Sławomir Janicki, Dyrektor ZSP w Kaliskach – Karol Gołąbek oraz sędzia Turnieju Szachowego – Tomasz Ciesielski.
Na turniej przyjechało 43 uczestników z różnych
stron, między innymi z Gdańska, Gdyni, Gniewu, Kartuz, Chwarzna oraz z Kalisk. Podział ze
względu na wiek był bardzo zróżnicowany,
rozpiętość wiekowa wahała się w granicach od 5
lat do 105 lat.

Pamięć Jerzego Dębińskiego, inicjatora Otwartych Turniejów Szachowych, została uczczona
symboliczną minutą ciszy. Nie zapomnimy, że
Pan Jerzy Dębiński zaszczepił w Nas pasję do
gier stolikowych oraz gry w boule. Wedle życzenia Pana Jerzego pragniemy kultywować naukę
gry w szachy wśród najmłodszych, kontynuować organizację Turniejów Szachowych i utrzymywać je na jak najwyższym poziomie.
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Podziękowania należą się w zasadzie wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji IV
Turnieju Szachowego: zawodnikom, rodzicom,
opiekunom, organizatorom: TKKF ” Rzemyk”
oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kaliskach. Nie zapominamy także o partnerach, którym serdecznie dziękujemy: Urzędowi Gminy
oraz Zespołowi Szkół Publicznych w Kaliskach.

Materiały GOK Kaliska

Zadanie dofinansowano
ze środków
Starostwa Powiatu
Starogardzkiego.

MŁODZIEŻ Z REINFELD W KALISKACH
W dniach od 29.05-03.06.2016r miała miejsce
kolejna polsko - niemiecka wymiana młodzieży
pomiędzy ZSP w Kaliskach i szkołą Immanuela
- Kanta w Reinfeld. Naszą szkołę odwiedziło
sześć uczennic wraz z nauczycielem. Każdego
dnia uczennice miały zaplanowanych wiele ciekawych zajęć, spotkań i wyjazdów.
W niedzielę popołudniu powitaliśmy i odebraliśmy gości z lotniska w Gdańsku. W poniedziałek rozpoczęliśmy nasze zajęcia od gier i zabaw
animacyjnych, mających na celu nie tylko integrację grupy, ale również naukę języka obcego.

Następnie skupiliśmy się na realizacji projektu
pt: „Kaliska – Reinfeld – film dokumentalny”.
Wspólnie opracowaliśmy plan działania, po
czym przydzielono grupom konkretne zadania.
Dziewczęta filmowały ciekawe miejsca w Kaliskach, takie jak Szkoła, Urząd Gminy, Dom Kultury oraz przeprowadziły wywiady z ich przedstawicielami. Po południu spotkaliśmy się z
Wójtem Gminy Kaliska i Dyrektorem ZSP, którzy ciepło przywitali naszych gości i wręczyli im
upominki. Tego samego dnia wieczorem wraz z
rodzinami uczniów piekliśmy kiełbaski w drewnianej gawrze w Bartlu Wielkim. Nie zabrakło
również różnych form aktywności: wspólna gra
w piłkę siatkową oraz nożną.

Kolejnego dnia uczennice z Niemiec wzięły
udział w zajęciach szkolnych. Następnie pojechaliśmy do Gdańska. Po Starym Mieście oprowadził nas przewodnik, który przybliżył nam
historię tego miasta. Na zakończenie dnia rozegraliśmy turniej w kręgle.

W środę dokańczaliśmy projekt. Następnie
dziewczęta wesoło i aktywnie spędziły czas przy
zumbie prowadzonej przez Pana Radka Ciemińskiego.
Ostatniego dnia
wyjechaliśmy
do „Centrum
Edukacji i Promocji Regionu”
w Szymbarku.
Najpierw podziwialiśmy piękne widoki z wieży widokowej w
Wieżycy, a później zwiedzaliśmy ośrodek.
Dodatkową atrakcją był park linowy.
W piątek rano pożegnaliśmy naszych gości na
dworcu kolejowym w Kaliskach. Wymiana uczniowska była niezwykle interesującym wydarzeniem dla wszystkich jej uczestników. Dzięki
niej mogliśmy nawiązać nowe znajomości, wymienić się poglądami i doświadczeniami oraz
doskonalić swój język obcy. Poza tym nauczyła
nas otwartości i tolerancji wobec obcego kraju,
co jest podstawą dalszej współpracy.
Chciałabym podziękować panu Dyrektorowi za
udostępnienie środków na wymianę w ramach
projektu. Dzięki nim, mogliśmy mile ugościć
naszych niemieckich przyjaciół. Podziękowania
należą się również Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, która wsparła finansowo nasz
projekt. Dziękuję również rodzinom, które z
wielką serdecznością przyjęły naszych gości.
Monika Leszczyńska
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I MIEJSCE W POWIATOWYM
FESTIWALU KULINARNYM
,,Śniadania smaczne, zdrowe, kolorowe.”
W dniu 19 maja 2016r. uczennice naszego gimnazjum Eunika Sierant i Angelika Michnacka
uczennice kl. III a wzięły udział w konkursie
kulinarnym zorganizowanym przez Technikum
w Owidzu.

Celem konkursu było: upowszechnianie wiedzy
na temat zdrowego żywienia i roli śniadania jako najważniejszego posiłku w ciągu dnia, propagowanie zdrowego stylu życia, inspirowanie
młodzieży do działań twórczych oraz rozwijanie
umiejętności kulinarnych i pracy w zespole.

Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu śniadania z wcześniej wskazanych produktów. Nasze uczennice przygotowały tortillę z
sosem jogurtowo-czosnkowym z warzywami,
ciasteczka owsiane z bakaliami oraz koktajl w
owoców. Eunika i Angelika rywalizowały z gimnazjalistami z 5 szkół naszego powiatu m.in.. ze
Starogardu Gd., Zblewa i Bobowa.
Przygotowane przez nie śniadanie zachwyciło
jury i dlatego to właśnie one odebrały statuetki
"Młodego Szefa Kuchni” oraz atrakcyjne nagrody. Podczas rywalizacji były wspierane przez
koleżanki z klasy: Kingę Sieracką, Nikolę Lewandowską, Julię Hatkę oraz Natalię Prabucką.
Beata Lewandowska
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I MIEJSCE W KONKURSIE
RECYTATORSKIM
Poniedziałek, 30 maja to dla Radosnych szczęśliwy dzień. Tego dnia Asia i Adam - nasi uczestnicy wzięli udział w VIII Powiatowym Konkursie Poezji Miłosnej „Mów do mnie jeszcze”.
Konkurs, organizowany przez WTZ w Lalkowych odbył się w Wiejskim Centrum Historyczno-Edukacyjnym we Frący i miał na celu zachęcenie uczestników do obcowania z wartościowymi tekstami o tematyce miłosnej i dostarczenie wielu wspaniałych przeżyć i wzruszeń
uczestnikom i publiczności.

W tym roku konkurs odbył się w dwóch kategoriach - poezja mówiona dowolna i poezja Jana
Kasprowicza. O ile w pierwszej kategorii można
było przebierać w utworach, to w drugiej nie było łatwo. Organizatorzy wskazali wiersze,
spośród których uczestnicy wybierali konkretny
utwór. Nasz reprezentant Adam wybrał dla siebie wiersz pt.: Co się to dzieje.. i za jego prezentację uzyskał wyróżnienie. Natomiast Asia za
wykonanie wiersza Jonasza Kofty pt.: Podróżą
każda miłość jest… zdobyła pierwsze miejsce!

Dodać należy, że poziom tegorocznego konkursu był naprawdę wysoki, a wszyscy recytujący
wspaniale przygotowani. Asia i Adam, gratulujemy Wam i pozostałym uczestnikom konkursu
z całego serca!!!
Materiały ŚDS

PETANQUE - I TURNIEJ KWALIFIKACYJNY MISTRZOSTW POLSKI
W sobotę 14 maja zawitali do Kalisk gracze
petanque, reprezentujący 21 polskich klubów
bulerskich, by rozegrać I Turniej Kwalifikacyjny
w ramach Mistrzostw Polski Mężczyzn 2016. W
turnieju wystąpiło 26 zespołów trzyosobowych,
w tym dwa występujące w strojach narodowych,
zastrzeżonych dla zawodników kadry Polskiej
Federacji Petanque.

Otwarcia inauguracyjnego spotkania
Mistrzostw Polski Mężczyzn 2016 dokonali
wspólnie Wójt Gminy Kaliska Sławomir
Janicki, Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w
Kaliskach Karol Gołąbek oraz Prezes Polskiej
Federacji Petanque Marek Munikowski.
Zawody rozegrano na dystansie siedmiu godzinnych rund. W kolejnych spotkaniach następowały konfrontacje drużyn zajmujących w klasyfikacji turniejowej miejsca obok siebie, to jest
pierwsza z drugą na pierwszym boisku, trzecia z
czwartą na drugim itd.
Nie dziwi więc fakt, że obecny podczas zawodów selekcjoner polskiej reprezentacji męskiej,
p.Wojciech Hańczuk z uwagą obserwował mecze toczące się na pierwszych trzech boiskach.
Do konkurencji przystąpiły zespoły z 21 klubów,
w tym aktualni Mistrzowie Polski z Dębicy oraz
kadra przygotowująca sie intensywnie do przyszłorocznych Światowych Igrzysk Sportowych,
które odbędą się latem 2017 roku we Wrocławiu.
Teren przygotowany przez organizatorów, na
pierwszy rzut oka zbyt łatwy dla doświadczonych graczy, okazał się jednak miejscem wymagającym, nagradzającym zagrania precyzyjne i
rozsądne. W efekcie zanotowaliśmy kilka zaskakujących rozstrzygnięć.
Prawdą jest, że z pucharami za zwycięstwo
wyjechała z Kalisk drużyna w biało-czerwonych
strojach, ale drugie miejsce weteranów z Gorzowa Wielkopolskiego jest już niespodzianką.
Jak zwykle w takich konfrontacjach wysoko

zaszła reprezentacja UPKS Kalonka Łódź, która
zdobyła 3 lokatę, zaskoczeniem natomiast jest 4
miejsce liskowiaków, którzy jako jedyni w bezpośrednim starciu pokonali zwycięzców
turnieju.
Obserwatorzy twierdzą, że zawody stały na
niezbyt wysokim poziomie, jednak trudno się z
tym zgodzić, ponieważ pierwsze skrzypce zagrało tu nietypowe podłoże. Dowodem na to
może być słabsza postawa „etatowych” championów ze Śremu, kłopoty doświadczonej załogi
katowicko – dzierżoniowskiej, czy bardzo słaba
postawa drużyn ciechanowskich.
Rywalizacja odbyła się zgodnie z założonym
harmonogramem. Organizatorzy pożegnali zawodników około dwudziestej, a do protokołu nie
wpisano żadnych protestów.

Działacze Sekcji Petanque Kaliska, funkcjonujący w ramach Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych w Gminie Kaliska, serdecznie dziękują
władzom Gminy Kaliska za wspólne przygotowanie imprezy, ważnej dla całego środowiska
bulerskiego w Polsce. Szczególne podziękowania kierujemy do Wójta Sławomira Janickiego,
Dyrektor GOK Mirosławy Boruckiej, Dyrektora
ZSP w Kaliskach Karola Gołąbka oraz Pani
Bożeny Pozorskiej, Pana Łukasza Kruszyńskiego i całej załogi „technicznej” obsługującej to
wydarzenie. Nie można też zapomnieć o naszych kolegach z Chojnickiego Towarzystwa
Polsko – Francuskiego, którzy zabezpieczyli
obsługę informatyczną imprezy oraz Wiesiowi
Nawrotowi, który sprawnie zawody zrealizował.
Bez Państwa pomocy nasza impreza nie mogłaby się odbyć, a na pewno nie moglibyśmy mówić
o zdarzeniu, które na długo pozostanie w pamięci uczestników i gości.
Jan Neugebauer
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KOCIEWSKO - KASZUBSKI RAJD ROWEROWY

Nowa propozycja turystycznego odkrywania
Kociewia i Kaszub zaproponowana przez Lokalną Organizację Turystyczną KOCIEWIE spotkała się ze sporym zainteresowaniem. W czasie
weekendu rowerzyści przemierzyli ponad sto
kilometrów pomiędzy Kaliskami a Kościerzyną.
- Cieszę się, że po krótkim czasie nieobecności
rajdów w naszej gminie impreza rowerowa wraca do Kalisk - witając uczestników podkreślał
Sławomir Janicki, Wójt Kalisk. - Mam nadzieję,
że właśnie ten Kociewsko-Kaszubski lub Kaszubsko-Kociewski Rajd Rowerowy na stałe
zagości w naszym terenie i w kalendarzu wydarzeń wiosennych. Życzę udanej imprezy.
Jak informują organizatorzy nazwa tej imprezy
będzie się zmieniała z roku na rok. Poza kolejnym numerem edycji raz będzie to KociewskoKaszubski, a na drugi rok odwrotnie - Kaszubsko-Kociewski. Wszystko będzie zależało od
miejsca startu i kierunku jazdy - z Kociewia na
Kaszuby i na odwrót.
- Pogranicze tych dwóch regionów to świetne
tereny do jazdy rowerem: mało uczęszczane asfalty, leśne dukty, polne drogi - niestety piaszczyste, ale to też ma urok - mówi Piotr Kończewski, dyrektor Biura LOT KOCIEWIE. - Prócz
krajobrazów jest też sporo miejsc ciekawych do
odwiedzenia, więc tras nie powinno nam
zabraknąć.
W tym roku ponad sześćdziesięciu rowerzystów
przez dwa wiosenne dni mieli okazję poznać,
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często nieznane, zakątki pogranicza Kaszub i
Kociewia. Uczestnicy odwiedzili Muzeum
Hymnu Narodowego w Będominie, ale i Centrum Informacji Turystycznej w Wilczych Błotach czy kaszubski market w Nowej Karczmie z pysznym żurkiem i innymi smakołykami
regionalnymi.
- Po raz kolejny nie zawiedliśmy się na współpracy z samorządem lokalnym - podkreśla
Emilia Laskowska z LOT KOCIEWIE. - Dzięki
zaangażowaniu Lokalnej Organizacji Turystycznej „Serce Kaszub”, Gmin: Kaliska, Stara
Kiszewa, Kościerzyna mogliśmy tak sprawnie
przeprowadzić imprezę. Rajd został dofinansowany z budżetu Powiatu Starogardzkiego oraz
Samorządu Województwa Pomorskiego.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe
znaczki, koszulki czy breloki, na wielu postojach czekał na rowerzystów poczęstunek, opiekę
nad rowerami sprawował zepsutyrower.pl serwis techniczny.
Kolejne imprezy rowerowe organizowane przez
LOT KOCIEWIE już w lipcu (2. PowiślańskoKociewski Rajd ROwerowy) i sierpniu (19.
Kociewsko-Borowiacki Rajd Rowerowy), a za
rok w maju kolejny, 2. Kaszubsko-Kociewski
Rajd Rowerowy.

„RADOŚNI” RODZINNIE W CIECIORCE...

Dnia 24 maja obchodziliśmy po raz drugi
"Dzień Rodziny" zorganizowany przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Kaliskach .
Spotkanie, w którym oprócz uczestników, ich
rodzin i bliskich osób uczestniczyli zaproszeni
goście odbyło się w plenerze przy świetlicy
wiejskiej w Cieciorce.

Po powitaniu wszystkich uczestników spotkania
grupa Radośni zaśpiewała kilka piosenek ze
swojego repertuaru. Następnie wszyscy zostali
zaproszeni do zabawy i czynnego spędzenia
czasu. Chętnych do udziału w rozgrywkach nie
brakowało i na dodatek wszyscy świetnie się
bawili.
Po zabawie przyszedł czas na przepyszne
kiełbaski z grilla i czas na wspólne rozmowy
naszych rodzin.
Gratulujemy organizatorom, grupie Radośni i
rodzicom organizacji. Dziękujemy wszystkim
za wspólny udział.
Materiały ŚDS Kaliska i Kociewak.pl
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DZIEŃ DZIECKA W KALISKACH
W niedzielę 29 maja 2016 r. Gminny Ośrodek
Kultury w Kaliskach wraz z Radą Sołecką
Sołectwa Kaliska zorganizowali dla dzieci z
naszej gminy festyn z okazji Dnia Dziecka.
Niedziela przywitała nas zapachem lasu, blaskiem słońca i wysoką temperaturą, jak na tą porę
roku. Dzień Dziecka rozpoczęliśmy od powitania wszystkich przybyłych gości przez Panią
Dyrektor GOK Kaliska Mirosławę Borucką,
następnie rozpoczęły się animacje i zawody z
nagrodami, które ufundowało Sołectwo Kaliska.

gotowane przez P.Katarzynę Szulist zaprezentowały już ostatni tego dnia występ Śmiesznych
Smerfów.

Niespodzianką w tym roku i dodatkową atrakcją
była możliwość zwiedzenia i obejrzenia wozów
strażackich Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaliskach. Kolejną porcję wrażeń dostarczył wszystkim rewelacyjny koncert zespołu TULINKI.
Radosnym dziecięcym piskom, gaworzeniu,
tańcom z ogromnymi pluszowymi maskotkami
TULINKĄ I CIAPUTKIEM nie było końca!
Dzieci bardzo przeżywały spotkanie z tak dużymi i przyjaznymi maskotkami .

DZIEŃ DZIECKA W PŁOCICZNIE I IWICZNIE
W sobotnie popołudnie 28 maja 2016 roku
zebraliśmy się na placu przy kościele w Płocicznie, aby uczcić nadchodzący Dzień Dziecka.
Organizatorem tego spotkania była Rada sołecka
Sołectwa Cieciorka oraz Gminny Ośrodek
Kultury w Kaliskach.

Dnia 1 czerwca 2016 roku zebraliśmy się na
placu przy świetlicy w Iwicznie, aby uczcić
Dzień Dziecka. Organizatorem tego spotkania
była Rada sołecka Sołectwa Iwiczno oraz
Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach.

Dzień Dziecka rozpoczęliśmy od słodkiego
poczęstunku zarówno dla dzieci, jak również dla
rodziców, który został przygotowany przez
p.Agnieszkę Zalewską. Następnie przeszliśmy
do najbardziej wyczekiwanego momentu, którym były zabawy i konkursy z nagrodami dla
dzieci przeprowadzone przez animatora z GOK.

Rada Sołecka zaprosiła w tym roku Panów
strażaków z OSP Iwiczno, aby pomogli w zorganizowaniu strażackich konkurencji sprawnościowych, a także umilić ten szczególny dzień
naszym dzieciom. Panowie stanęli na wysokości
zadania. Po przeprowadzonych konkursach
wszystkie dzieci miały okazję zapoznać się z
wyposażeniem wozu strażackiego i skorzystać z
przejażdżki.
Dzieci zmęczone zawodami zostały
poczęstowane kiełbaską
z ogniska,
przygotowaną przez
Pana Sołtysa.
W tym dniu nie mogło zabraknąć słodkiego poczęstunku, o który zadbały Panie z Iwiczna.
Dzieci chętnie brały udział w konkursach i
bawiły się wesoło. Pogoda także nam sprzyjała.
Strażacy w celu ochłody
przygotowali
dla dzieci fontannę.Wszystkie dzieci
otrzymały
upominki,
które zostały
ufundowane
przez Radę
Sołecką.

Pośród gier i konkursów dostosowanych do
wieku dzieciaków każdy znalazł coś dla siebie.
Były i miski z wodą, balony, maskotki, zawody,
kończąc na bitwie balonowej. Zawody przeprowadziła P. Beata Zaręba wraz z pracownikiem
GOK. Każde dziecko otrzymało nagrodę za
udział w konkursach.

Jako pierwsze wystąpiły uczennice z ZSP Kaliska, przygotowane przez P.Joannę Linda, prezentując swój ogromny potencjał sceniczny w
śpiewie i tańcu.
Dalsze świętowanie urozmaicił bardzo profesjonalnie przygotowany przez P.Janinę Czyszak
występ dzieci z zajęć baletu przy GOK Kaliska .
Uczestnicy naprawdę wykazali się perfekcją w
wyćwiczonych pozycjach baletowych.
Dzieci ze świetlicy terapeutycznej przy6

Organizatorzy zadbali w tym roku również o to,
aby dzieci mogły sobie poskakać na „dmuchańcach” za darmo. Tam też utworzyły się długie
kolejki chętnych do skakania. Długie kolejki
można było również zaobserwować przy stanowisku „malowanie buziek”. Panie Katarzyna
Szarmach i Anna Cybula wytrwale do samego
końca zdobiły buźki chętnych dzieci.
Szczególne
podziękowania
należą się tym
pracownikom
których nie widać,
a bez ich pracy nie
można by było
zorganizować na
taką skalę, tak pięknego festynu z okazji Dnia
Dziecka.
Materiał GOK Kaliska

Dzieci chętnie brały udział w konkursach i bawiły się wesoło, co widać na zdjęciach. Pogoda
także nam sprzyjała. Za udział w zabawach i
konkursach wszystkie dzieci otrzymały drobne
nagrody, które zostały ufundowane przez Radę
Sołecką.

Wszystkim za udział dziękujemy!
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