PODZIĘKOWANIE
Księdzu Proboszczowi Józefowi Słupskiemu, Panu organiście, służbie
liturgicznej, delegacjom, wszystkim przyjaciołom i kolegom Zdzisława,
rodzinie, wszystkim krewnym, sąsiadom, znajomym, wszystkim ludziom,
którzy okazali wsparcie i pomoc w tym trudnym dla nas czasie oraz
uczestniczyli w ostatniej drodze pożegnania
Męża, ojca, dziadka Zdzisława Kropisz.
Za wszystkie złożone wieńce i kwiaty, za wszystkie złożone kondolencje,
bardzo serdecznie dziękuję. Żona z synami
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50 Rocznica Ślubu Jubilatka
Anna i Józef Zofia Bryńska
Kolińscy
91 lat

50 Rocznica Ślubu
Krystyna i Zdzisław
Bzdeń

Jubilatka
Wanda Wacholc
91 lat

Z KALENDARZA WÓJTA...
*10.10.2016 - Kaliska - Podpisanie protokołu w sprawie zbycia mieszkania komunalnego w
miejscowości Studzienice,
*03.11.2016 - Starogard Gd. – Udział w Zgromadzeniu Gmin Wierzyca,
*04.11.2016 - Kaliska - Udział w spektaklu „Zaduszki muzyczno - poetyckie” w GOK 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,
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Kmdr ppor. dr inż. Radosław Wąs został
nowym dowódcą ORP Nawigator. Ceremonia
objęcia obowiązków odbyła się 2 listopada, na
pokładzie okrętu. ORP Nawigator to jeden z
dwóch okrętów rozpoznania radioelektronicznego, jakie posiada Marynarka Wojenna.
Przekazanie obowiązków odbyło się w obecności dowódcy 3. Flotylli Okrętów komandora
Krzysztofa Jaworskiego, dowódcy Grupy Okrętów Rozpoznawczych komandora porucznika
Jarosława Skwiercza, załogi okrętu oraz
zaproszonych gości honorowych.
Kmdr ppor. dr inż. Radosław WĄS urodził się
27 czerwca 1979r. w Starogardzie Gd. Służbę
wojskową rozpoczął w 1998r. wstępując w szeregi podchorążych pierwszego rocznika Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. W 2002 r., po
ukończeniu studiów na Wydziale Nawigacji
Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, uzyskał dyplom inżyniera w specjalności Eksploatacja Okrętowych Systemów Pokładowych i
został mianowany na pierwszy stopień oficerski
podporucznika marynarki. W roku 2004 na tej
samej uczelni uzyskał dyplom magistra w specjalności Morskie Systemy Informacyjne.
Ponadto w roku 2004 ukończył studia podyplomowe na Wydziale Elektroniki – Instytut Telekomunikacji Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie na kierunku Współczesne
Systemy i Urządzenia Telekomunikacyjne. W
tym samym roku został skierowany do służby na
pierwsze swoje stanowisko w składzie załogi
ORP Hydrograf w Grupie Okrętów Rozpoznawczych. Przeszedł wszystkie szczeble dowodze-

nia, zajmując stanowiska od dowódcy działu poprzez dowódcę sekcji do dowódcy pionu rozpoznania.
Ciągle podwyższa wiedzę specjalistyczną angażując się w projekty naukowo-badawcze rozwojowe związane z projektowaniem i budową systemów rozpoznania radiowego oraz analizy
technicznej sygnałów, dedykowanych dla zastosowań specjalnych i militarnych. Jest autorem i
współautorem trzydziestu sześciu publikacji
naukowych w dziedzinie telekomunikacji oraz

NOWY DOWÓDCA
ORP NAWIGATOR

KOLEJNA INWESTYCJA PRZED NAMI...

analizy technicznej sygnałów, które ściśle związane są problematyką rozpoznania elektronicznego w Siłach Zbrojnych RP. Opracowane przez
niego wyniki badań i artykuły publikowane na
międzynarodowych i krajowych konferencjach
naukowych spotkały się z dużym uznaniem i
zainteresowaniem ze strony wojskowych oraz
cywilnych ośrodków naukowo-badawczych. W
roku 2011 przed Radą Naukową Instytutu
Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie z wyróżnieniem obronił rozprawę doktorską nt. „Wykrywanie sygnałów DS
CDMA transmitowanych poniżej tła szumów”.
W uznaniu zasług został uhonorowany srebrnym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, brązowym medalem „Siły zbrojne w Służbie Ojczyzny” oraz złotą odznaką „Marynarza
Jednostek Pływających”.
Dnia 2 listopada 2016 roku, objął obowiązki
dowódcy okrętu rozpoznania radioelektronicznego ORP Nawigator i awansował na stopień
wojskowy komandora podporucznika.
Cieszymy się z sukcesu naszego mieszkańca.
Gratulujemy i życzymy powodzenia!
Materiały Marynarki Wojenne RP
(Fot. Marian Kluczyński)

KOLEJNA INWESTYCJA PRZED NAMI...
Jeszcze w tym roku powstanie pierwsza część
utwardzenia i chodnika przy ul. Krętej we Franku (sołectwo Dąbrowa). Mieszkańcy tej ulicy od
kilku lat zabiegali o powstanie tam chodnika.
Powodem długotrwałej procedury było odwołanie jednego z mieszkańców tej ulicy od decyzji
warunków zabudowy dla tego przedsięwzięcia.
Po około dwóch latach dopiero Samorządowe
Kolegium Odwoławcze przyznało rację naszej
gminie. Jak widać nasza determinacja przyniosła
oczekiwany efekt.
Zadanie obejmuje: Utwardzenie pobocza z kostki betonowej wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną, utwardzeniem istniejących zjazdów
i budową nowych zjazdów na posesje wzdłuż
drogi powiatowej nr 2407G–ul.Kręta w miejscowości Frank o długości 0,368 km, budowę studni
chłonnych.
Prace realizuje Firma Roboty Ziemne i Drogowe
Andrzej Tworek z Borzechowa za kwotę
132.840,00.
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DOKOŃCZENIE BUDOWY DRÓG ULICY
NOWEJ, RÓŻANEJ I WIKLINOWEJ
W dniu 9 listopada została podpisana umowa na
realizację budowy dróg w miejscowości Kaliska
ul. Nowa(dokończenie), ulica Różana we Franku
(połączenie odcinków) i ulicy Wiklinowej we
Franku (kontynuacja). Drogi te zostaną wybudowane z płyt YOMB. Wartość zadań opiewa na
kwotę: ul. Nowa - 19.062,47zł, ulica Różana 37.828,65zł, ulica Wiklinowa - 32.466,22zł.
Zadania realizować będzie firma "ROMAR"
Reszczyńscy Spółka Jawna z Rokocina.

PODPISANO UMOWĘ NA BUDOWĘ
DROGI PRZEDSZKOLNEJ I PIERWSZEGO
ODCINKA ULICY ROBOTNICZEJ
W dniu 9 listopada została podpisana umowa na
realizację budowy kolejnych dróg w miejscowości Kaliska. Jeszcze w tym roku ul. Przedszkolna
(cała) i ul. Robotnicza (na odcinku od ul. Długiej
do skrzyżowania z ulicą Przedszkolną) zostaną
wybudowane z płyt YOMB. Wartość zadania
opiewa na kwotę 175.664,02zł. Zadanie realizować będzie firma Roboty Ziemne i Drogowe
Andrzeja Tworek z Borzechowa.

Kierownik Referatu Komunalnego
Łukasz Kruszyński

MECZ SIATKARSKI:

ZAPRASZAMY!

SKS STAROGARD GD. – TREFL GDAŃSK

Dnia 04.11.2026r. w naszej szkole odbył się trening siatkarski dla młodzieży szkolnej zorganizowany przez trenera Starogardzkiego Klubu
Siatkarskiego w Starogardzie Gd. Rafała Prusa.
Trening rozpoczął się oficjalnym przywitaniem
drużyny Kadetów ze Starogardu Gd. przez
Dyrektora Szkoły Karola Gołąbka oraz Wójta
Gminy Kaliska Sławomira Janickiego.
Z zajęć skorzystało 10 uczniów, którzy pogłębiali swoje techniczne umiejętności przez ponad
godzinę, doskonaląc odbicia, wystawienia piłki
oraz zbicia. Oprócz ćwiczeń z piłką były również
konkursy celności oraz quiz sportowy o tematyce siatkarskiej. Nagrodami były koszulki z emblematami siatkarskimi oraz plecak. (Wszyscy
otrzymają również sportowe skarpetki). Na ręce
pana dyrektora zostało przekazanych dla szkoły
5 piłek do siatkówki.

Bardzo dziękujemy SKS Starogard za tak atrakcyjne zajęcia i ciekawe nagrody. O godzinie
18.00 odbył się Ligowy Mecz Kadetów SKS
Starogard kontra Trefl Gdańsk. Mecz skończył
się rezultatem 3:0 dla Trefla Gdańsk. Pierwszy
raz w naszej szkole miał miejsce tego typu mecz
z pełną obsadą sędziów i oprawą techniczną.
Myślę, że w przyszłości będzie więcej takich
meczów, czy też turniejów, które zachęcą młodzież oraz dorosłych. Nauczyciele w-f

ZAPRASZAMY!
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JAKA TO PIOSENKA...?
Piękne dekoracje,
fantastyczne występy gwiazd, cudowna
zabawa i nasz
Przemek Górnowicz
w finale - to wszystko miało miejsce 25
października 2016r.
w Środowiskowym
Domu Samopomocy
przy PSOUU w
Skarszewach na III
konkursie wiedzy
muzycznej Jaka to
piosenka?.
Dziękujemy za
zaproszenie :)

NOWA STRONA INTERNETOWA
PRZEDSZKOLA - ZAPRASZAMY!
www.przedszkolekaliska.hekko24.pl
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ZWYCIĘZCY W „OMNIBUSIE”
Dnia 28 października br. dziewięcioro uczniów
naszego gimnazjum wzięło udział w powiatowym konkursie ,,Omnibus” organizowanym
przez Młodzieżową Radę Miasta Czersk oraz
LO w Czersku. Nasi gimnazjaliści wzięli udział
w konkursie wiedzy zarówno z przedmiotów
humanistycznych tj. języka polskiego, języka
angielskiego, j.niemieckiego i historii oraz matematyczno-przyrodniczych:matematyki,
biologii, chemii, fizyki i geografii.

Gimnazjaliści musieli zmierzyć się z trudnymi
pytaniami w konkurencjach indywidualnych
oraz zespołowych. Łączna liczba punktów zdecydowała o wyniku. Anna Cieplińska, Anna
Frost z kl. IIIa oraz Krzysztof Cieślewicz z kl. IIa
gimazjum zajęli II miejsce.
W konkursie wiedzy także wzięli udział:
Karolina Babińska z kl. IIIb, Klaudia Kawecka
z kl. IIIa oraz Urszula Pilarska z kl.IIa.
Kiedy wymienieni uczniowie zmagali się z rozwiązywaniem zadań inne gimnazjalistki rywalizowały w konkursie talentów artystycznych.
Miło nam poinformować, że Oliwia Świtała z kl.
IIIc zajęła III miejsce, natomiast Natalia Pilarska z kl. IIIa otrzymała wyróżnienie. W konkursie wzięła również udział uczennica klasy Ib
Weronika Krause. Niezależnie od miejsc na
podium wszystkim uczestnikom gratulujemy!
Dziękujemy naszym
gimnazjalistom, na
których zawsze
możemy liczyć.
Jesteśmy dumni,
że jesteście
uczniami
naszego
kaliskiego
gimnazjum :)
Beata Lewandowska

REWITALIZACJA CMENTARZA W KALISKACH
Przedstawiamy Państwu analizę kosztów
Cmentarza Komunalnego w Kaliskach za okres
2007-2016.
W latach 2015-2016 w efekcie przeprowadzenia
inwentaryzacji miejsc cmentarnych zwiększyła
się ściągalność zaległych opłat za miejsce cmentarne. W następstwie tego zakupiono oprogramowanie do zarządzania cmentarzem IAC,

wykonana została pełna dokumentacja fotograficzna miejsc grzebalnych i opłat, stworzono
stronę cmentarza, odnowiono kaplicę i płot, zakupiono misy do wody, narzędzia, utwardzono
parking płytami jomb, ułożono kostkę na
wejściu. Dzięki zaangażowaniu pracowników
udało się zwiększyć dwukrotnie dochody uzyskiwane z opłat.

Kierownik RK Łukasz Kruszyński
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KARTA DUŻEJ RODZINY
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach informuje, że istnieje możliwość złożenia
wniosku o wydanie Karty Dużej Rodziny dla rodzin z co najmniej trójką dzieci na utrzymaniu,
niezależnie od posiadanego dochodu. Karta jest
wydawana każdemu członkowi rodziny bezpłatnie. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia
nauki, nie dłużej jednak niż do 25 roku życia. W
przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym albo znacznym karta wydawana jest na
czas trwania orzeczenia.

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych
uprawnień. Zniżki mogą oferować instytucje publiczne jak również przedsiębiorcy prywatni.
Szczegóły i lista partnerów oferujących zniżki
znajduje się na stronie www.rodzina.gov.pl.
Przystępując do programu zyskuje się prawo do
posługiwania się znakiem „Tu honorujemy
Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.
Kartę przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent
miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej na wniosek osoby zainteresowanej.
Wnioski o wydanie karty można pobierać i składać w siedzibie GOPS Kaliska - budynek Urzędu
Gminy w Kaliskach - pok.nr 7 ( p. Dorota Pryba
tel. 510 193 959 )
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NOWY RADIOWÓZ POLICYJNY

ZADUSZKI MUZYCZNO - POETYCKIE

Policjanci z Posterunku Policji w Kaliskach
otrzymali nowy oznakowany pojazd służbowy.
Zakup radiowozu marki Skoda Yeti został zrealizowany w ramach połączonych środków Komendy Głównej Policji, Urzędu Gminy w Kaliskach i Urzędu Miasta w Czarnej Wodzie.

Dnia 20 października br. przed budynkiem
Urzędu Miasta w Czarnej Wodzie odbyło się
uroczyste przekazanie policjantom nowego radiowozu, którzy na co dzień dbają o nasze bezpieczeństwo. Oznakowana skoda yeti z silnikiem o mocy 150 km i napędem na 4 koła trafiła
do policjantów z Zespołu ds. Prewencji Posterunku Policji w Kaliskach. Zakup nowego pojazdu został zrealizowany w ramach połączonych środków budżetowych i pozabudżetowych. Pieniądze na ten cel przeznaczyła Komenda Główna Policji, Urząd Miasta w Czarnej
Wodzie i Urząd Gminy w Kaliskach. Kluczyki
do policyjnego auta ufundowanego przez społeczeństwo wraz z życzeniami pomyślnego użytkowania przekazał na ręce policjantów sekretarz
gminy Kaliska - Bożena Jeleniewska oraz Burmistrz Czarnej Wody - Arkadiusz Gliniecki.

W imieniu swoim, jak i funkcjonariuszy z
Kalisk, komendant insp. Bogusław Ziemba podziękował przedstawicielom samorządów, którzy w połowie sfinansowali zakup nowego auta.
Materiały KPP Starogard Gd.

W piątek, 4 listopada 2016r w Gminnym
Ośrodku Kultury w Kaliskach odbył się koncert
pt.: „Zaduszki muzyczno-poetyckie”. Koncert
przygotowany wspólnie przez ŚDS Kaliska, ZSP
Kaliska i dzielną ekipę teatru Impuls działającej
przy GOK Kaliska, którym przewodził Jan
Radzewicz.
Program artystyczny został wzbogacony o elementy Teatru cieni pod kierunkiem Jana Radzewicza. Zaproszenie do wysłuchania koncertu
przyjęli Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki
wraz z małżonką, Wicedyrektor ZSP Kaliska
Bogumiła Wałaszewska, p.o. Dyrektora SP w
Piecach Wojciech Wałszewski, Kierownik Świetlicy w ZSP Kaliska Teresa Baczkowska, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kaliska Mirosława

Borucka wraz Kierownikiem Środowiskowego
Domu Samopomocy Kaliska Iwoną Ciemińską
oraz mieszkańcy Gminy Kaliska.
Spotkanie zaduszkowe otworzyła Pani Monika
Burdukiewicz-Miszewski i przedstawiła zarys
Zaduszek. Kolejno wykonawcy zaprezentowali
utwory muzyczne i wiersze autorstwa: Jana
Pawła II, Ks. Janusza Pasierba, Jonasza Kofty,
Karola Wojtyły i Andrzeja Grzyba. Koncert
wprowadził nas w nostalgiczną atmosferę zadumy do tego stopnia, iż publiczność czuła pewien
niedosyt i pozostała na swoich miejscach oczekując na powtórkę. Koncert bardzo się wszystkim spodobał i artyści wykonali utwór na bis.
Na koniec publiczność nagrodziła artystów
gromkimi brawami.
Materiały GOK Kaliska
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O RYCERSTWIE SŁÓW KILKA...
Na kolejne, ósme już spotkanie w ramach projektu „Z wizytą u pra…dziadka Mieszka” znaleźliśmy miejsce w niezwykle gościnnym Środowiskowym Domu Samopomocy (kierowanym
przez p. Iwonę Ciemińską).

Tym razem całą naszą uwagę poświęciliśmy
średniowiecznemu rycerstwu. Rozpoczęliśmy
od prezentacji multimedialnej przygotowanej
przez kol.Barbarę Płonkę. W oparciu o sekwencję kilkunastu slajdów przypomnieliśmy sobie
podstawowe wiadomości o rycerskim stanie: jak
ci dawni wojownicy żyli, czym się zajmowali,
jakie były ich obyczaje. Sięgnęliśmy po fakty
historyczne oraz literackie (H.Sienkiewicz
Krzyżacy) i plastyczne (J.Matejko Bitwa pod
Grunwaldem) ich wyobrażenia.
Wspomnieliśmy też o teraźniejszych bractwach
rycerskich, które kultywują niegdysiejsze tradycje i o rekonstrukcjach turniejów rycerskich i
wielkich bitew, jakie odbywają się w różnych
miejscach w Polsce.

Po tej porcji wiedzy teoretycznej przeszliśmy do
praktyki. Metodą dramy przenieśliśmy się w odległe czasy i w świat dawnych rycerzy. Odbyło
się więc pasowanie na rycerzy giermków
Zbyszka, Jędrzeja i Franka, pod czujnym okiem
króla Feliksa, był wybór damy serca, którymi
zostały Halszka, Małgorzatka i Marychna, ślubowanie, a na koniec miał miejsce poważny rycerski turniej. Pasowani wcześniej rycerze mieli
do wykonania trzy arcytrudne zadania: rzut do
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KONKURS „CZYSTE POWIETRZE”
W Publicznej Szkole Podstawowej w Kaliskach
w klasach Va i Vb odbył się konkurs pt. „Czyste
Powietrze Pomorza”. Celem konkursu było
uświadomienie uczniów, że dorośli paląc w piecach centralnego ogrzewania i używając opału
złej jakości oraz odpadów do ogrzewania domów, produkują szkodliwe substancje, które są
przyczyną wielu przewlekłych chorób i zanieczyszczeń powietrza. W konkursie wzięło udział
35 uczniów z klas Va i Vb.

celu kółkiem ringo, nawleczenie igły kordonkiem, by wybranka serca miała czym haftować
oraz eleganckie podanie królewskiego napoju
(tu: kawa, herbata). Rycerze wywiązali się z zadań bez zarzutu i obdarowani zostali przez Zarząd drobnymi upominkami, a co ważniejsze –
wielką przychylnością swojej wybranki .

Dodatkową atrakcją spotkania była wizyta leśnika p.mgr.inż. Jana Banackiego, którego udało się
zaprosić z racji rozlicznych znajomości w środowisku „leśnych” p.Kornelii. Pan Jan przygotował na spotkanie bogate w treści opracowanie,
dzięki czemu zdobyliśmy obszerną wiedzę na temat historii i teraźniejszości Borów Tucholskich: zalesień, metod gospodarowania, polityce
administracyjnej, edukacji leśników, ludzi związanych z lasami…
Prelekcja była niezwykle
interesująca, p. Jan mówił
o naszych lasach baaardzo
ciekawie i barwnie. Widać,
że nie tylko posiada rozległą wiedzę merytoryczną,
ale też prawdziwą pasję,
głębokie zainteresowanie
tematem. Składamy p.
Janowi Banackiemu
serdeczne podziękowania.
www.emeryci-kaliska.pl

Wyniki konkursu: Zuzanna Mierzejewska klasa
Va, Artur Ałanowski klasa Vb, Piotr Zieliński
klasa Va.
W konkursie
plastycznym
„Czyste
Powietrze
Pomorza –
edycja 2016r.”
na temat
ograniczenia
niskiej emisji,
jej wpływu na zdrowie człowieka oraz wymiany
źródeł ciepła wzięło udział 8 uczniów z klasy
piątej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Piecach:
I. miejsce w konkursie zajęła uczennica
Aleksandra Rudzińska
II. miejsce Amelia
Kosecka
III. miejsce Maryna
Miszewska
Materiały
Dział
Rozwoju

USUWANIE AZBESTU

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z
terenu Gminy Kaliska - edycja 2016
Gmina Kaliska zakończyła realizację zadania
pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Kaliska - edycja 2016”, na które
otrzymała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW pn.: „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne.
Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających
azbest” oraz „SYSTEM - Wsparcie działań
ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie
wyrobów zawierających azbest”.

W 2016 roku na terenie Gminy Kaliska usunięto
azbestowe pokrycia dachowe z ośmiu nieruchomości. Suma masy odpadów zdemontowanych,
przetransportowanych i zutylizowanych wyniosła 11,34 Mg, natomiast suma masy odpadów
odebranych, przetransportowanych i zutylizowanych wyniosła 3,336 Mg. Łącznie uzyskano
efekt ekologiczny w postaci unieszkodliwienia
14,676 Mg wyrobów azbestowych. Koszt kwalifikowany tego zadania wyniósł 8.109,52 zł.

Na podstawie umowy dotacji Gmina Kaliska
uzyskała dofinansowanie w wysokości 6.893,10
zł co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych
zadania. Materiały WFOŚiGWw Gdańsku http://www.wfosigw.gda.pl
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XVI WERNISAŻ „SAMI - SWOI I GOŚCIE”
XVI Wernisaż „Sami-Swoi i goście” odbył się
22 października 2016r. Była to już 16 edycja
tego wydarzenia.
Na samym wstępie Pani Dyrektor GOK
Mirosława Borucka przedstawiła kilka informacji historycznych z organizacji poprzednich wystaw i przypomniała wszystkim gościom, że jest
to przegląd dorobku artystycznego artystów
amatorów z terenu gminy Kaliska, a od 5 lat również zaproszonych gości z gmin ościennych.

pod tytułem „Nadzieja w Tobie” organizowana
przez ówczesnego dyrektora GOK Kaliska Jana
Radzewicza ?”
I osoba to Pani Lidia Wcisło - otrzymała obraz
wartości 200 zł,
II osoba to Feliks Światczyński - otrzymał obraz
wartości 100 zł.

XVI WERNISAŻ „SAMI - SWOI I GOŚCIE”
Poniżej lista artystów wystawiających swoje
prace podczas tegorocznego Wernisażu Sami Swoi: Banul Krzysztof – fotografia
Burczyk Krystyna – szydełko

Sarnowska Justyna – stylizacja paznokci,Rzoska
Martyna, Oliwia Szramka – stylizacja paznokci.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kaliskach
– prace różne.
Świetlica Terapeutyczna Kaliska/Piece
Katarzyna Szulist- prace plastyczne
Świetlica ZSP w Kaliskach Teresa Baczkowska
– prace plastyczne,
Treydowski Marcin – ozdoby ogrodowe

Gulgowska Zdzisława – haft i malarstwo olejne

W 2011 roku gościliśmy artystów z Miasta
Czarna Woda oraz ze Starogardu Gd. Zaś w 2012
roku wystawę wzbogacili artyści z Miasta
Skórcz. W roku 2014 gościliśmy artystów z terenu Gminy Lubichowo, natomiast w 2015 roku
gościliśmy twórców ludowych z Gminy Osiek
wraz z przepysznymi przetworami lokalnych
małych producentów swojskiej żywności. Agroturystyczną Stanicę Żeglarską Firyn z Gminy
Osiek. W roku 2016 gościliśmy gminę Zblewo.
Niespodzianką w tym roku były obchody 25lecia twórczości artystycznej Pani Gizeli
Kamińskiej.
Pani Gizela jest
jedną z nielicznych artystek w
Gminie Kaliska
stale aktywnych
i wystawiających swoje rękodzieło już od
25 lat. W ramach
tych obchodów
Pani Gizela
została pomysłodawczynią
konkursu facebookowego i ogłasiła zabawę z
nagrodami ! Treść konkursu brzmiała:
„Czy jest ktoś, kto posiada takie zaproszenie z
6 1994 roku z wystawy Pani Gizeli Kamińskiej

Na zaproszenie Pani Gizeli swoją obecnością
na wernisażu zaszczycił nas również Pan Jan
Radzewicz od niedawna honorowy obywatel
Gminy Kaliska. Zaproszenie go miało na celu
chęć podziękowania za umożliwienie pokazania
swojej twórczości na wystawach w latach 90tych.
Całość imprezy uświetnił koncert Eweliny
Rytelewskiej z Pinczyna oraz część artystyczna
przygotowana i zaprezentowana przez zespół
folklorystyczny Kociewska Familija ze Zblewa.
Były to zabawne piosenki i skecz. Publiczność
nagrodziła I i II część artystyczną gromkimi
brawami.
Podczas wystawy
można było oglądać prace „naszych” artystów
amatorów z terenu
Gminy Kaliska
oraz gości z Gminy
Zblewo.

Haftka Jakub – rysunek, Janicka Julia –
fotografia, Janicki Przemysław – fotografia
Jurczyk Urszula i Gerard – wikliniarstwo

Kamińska Gizela – obrazy ze skóry, Kawecka
Lucyna – haft krzyżykowy, Labuda Bernadeta –
Quilling, Mierzejewska – Otta Anna – akwarela,
Pielecka Iwona – krawiectwo artystyczne,
Pozorska Małgorzata – haft krzyżykowy,
Zabrocka Magdalena – biżuteria, szydełko

Warsztaty malarskie uczestnicy koła zainteresowań - malarstwo olejne:
Łasicka Teresa, Płonka Barbara, Pasterska
Elżbieta, Szramka Danuta, Ziółkowska
Kornelia,Żmuda – Trzebiatowska Barbara
Winnicka Krystyna – szydełko i oklejane
bombki.

Woźniak Hanna – malarstwo olejne
Zajęcia artystyczne szydełko, haft krzyżykowy:
Landowska Ewelina, Kawecka Lucyna, Kulas
Krystyna, Skórczewska Danuta, Zdrowowicz
Ewa.
GOŚCIE z Gminy Zblewo:
Engler Krystyna – haft kociewski, Opatowski
Marian – haft krzyżykowy, Pawłowska Jolanta –
obrazy.
Zapraszając twórców ludowych z Gminy Zblewo pragnęliśmy pokazać naszym mieszkańcom
twórczość innych artystów amatorów. A osobom
zaproszonym ze Zblewa prace naszych mieszkańców. Serdeczne podziękowania dla P. Wandy
i Huberta Kopciowskich oraz P.Danuty
Szramka.
Materiały GOK Kaliska
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