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SPRZĘT STRAŻACKI Z FUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI
W dniu 11.09.2018 roku
Wójt Gminy Kaliska dokonał przekazania sprzętu strażackiego jednostce
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaliskach, którą
reprezentowali: Prezes
Związku Gminnego druh
Henryk Puławski oraz
Prezes OSP Kaliska druh
Krzysztof Stoba.
W przekazaniu brał również udział Komendant
Powiatowy Państwowej
Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim
st. bryg. mgr inż..Dariusz
Śmiechowski.
Zadanie zostało zrealizowane w 99% ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym
oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie
wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego
pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób
pokrzywdzonych przestępstwem i świadków
oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń
ratownictwa, niezbędnych do udzielenia

pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet III B) oraz w 1% ze środków budżetu gminy
Kaliska. W ramach zadania jednostka OSP Kaliska otrzymała środki na zakup zestawu uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów
oraz torbę ratowniczej z szynami typu Kramera i
noszami typu deska. Całkowita wartość zadania
17.171,71zł.
Zastępca Wójta Łukasz Kruszyński

MIEJSCA WYPOCZYNKU
Gmina Kaliska w ramach swojego budżetu i
dofinansowania ze środków pozyskanych z
Unii Europejskiej realizuje kolejne długo oczekiwane przedsięwzięcie.

Dzięki zaangażowaniu Klubu Petanque Kaliska
i druhów z OSP Kaliska powstają pola do gry w
boule, pole do piłki plażowej, wiata rekreacyjna
i elementy siłowni zewnętrznej. Wykonania
zadania podjęła się lokalna firma Pana Dariusza
Begiera z Franku.
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Kierownik Referatu Rozwoju
Justyna Tomana

ODWODNIENIE ULICY DŁUGIEJ
Nasz budżet posiada zagwarantowane środki
finansowe na odwodnienie ul. Długiej w
Kaliskach – w tym zakresie ogłosiliśmy
pierwszy przetarg na wykonanie tego zadania.
Prace projektowe w tej sprawie zostały doprowadzone do finału i obecnie gmina dysponuje
pozwoleniem na budowę tego oczekiwanego
odwodnienia.
Jesteśmy już po pierwszym przetargu na to
zadanie. Jedyna oferta, którą złożono opiewała
na kwotę ponad 433 tysiące złotych. Jest to kwota znacznie przekraczająca nasz szacunek i budżet finansowy.
W dalszym ciągu zapraszamy potencjalnych
wykonawców do składania ofert na wykonanie
tego zadania. Naszym zamiarem jest w tym zadaniu wybudowanie dużego zbiornika podziemnego o dużej powierzchni chłonnej przy ul.
Krótkiej. Zbiornik będzie gromadził wody
opadowe z ulicy Sportowej, Długiej i Krótkiej.
Konstrukcja zbiornika będzie wykonana z
plastikowych skrzyń układanych na dużej
powierzchni wzdłuż ulicy Krótkiej.
Kolejny przetarg zostanie ponowiony i
ogłoszony z wydłużonym terminem wykonania.

Wójt Gminy Kaliska
Sławomir Janicki

BUDOWA DRÓG W GMINIE
Właśnie ukończymy ostatni etap budowy drogi
gminnej (ulica Polna), która połączyła miejscowość Kaliska poprzez Frank z miejscowością
Piece. Dzięki tej drodze można skrócić dojazd
do obu miejscowości z pominięciem drogi krajowej nr 22.

W związku z budową sieci kanalizacyjnej dla
miejscowości Frank została utwardzona całkowicie ulica Osiedlowa na odcinku ok. 700mb i
szerokości 4,5mb. Koszt budowy to prawie
400.000zł.

Gmina Kaliska w związku z budową sieci kanalizacyjnej dla sołectwa Dąbrowa utwardza drogi
gruntowe, na których wykonano sieć kanalizacyjną. Tym razem całkiem nową nawierzchnię z
płyt YOMB otrzymała ulica Jarzębinowa. Płyty
zostały ułożone na odcinku ok. 200 metrów.

ZAKUPILIŚMY NOWY SPRZĘT
Gmina Kaliska zakupiła sprzęt, który jest
wykorzystywany do frezowania pni drzew oraz
będzie używany do innych prac w referacie komunalnym.

Zastępca Wójta
Łukasz Kruszyński
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PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE” ZMIANY W GOSPODARCE
ODPADAMI
W dniu 27.09.2018r. w Gminnym Ośrodku
Kultury w Kaliskach odbyło się spotkanie z
przedstawicielami Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Gdańsku w sprawie prezentacji nowego ogólnokrajowego programu „Czyste Powietrze”.

Konkurs ten ma na celu poprawę efektywności
energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych
lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza
pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Realizacja
zaplanowana została na lata 2018-2029.
Program Priorytetowy Czyste Powietrze to
możliwość uzyskania wsparcia finansowego w
formie dotacji i/lub pożyczki przez osoby fizyczne, właścicieli domów jednorodzinnych na
ocieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę starego kotła grzewczego.
Wysokość dofinansowania wahać się będzie
od 30% do 90% dotacji kosztów kwalifikowanych inwestycji, w zależności od dochodu na
osobę w gospodarstwie domowym. Minimalna
wartość zadania, to 7.000,00 zł.

Ulotki na temat programu dostępne są również
w Urzędzie Gminy Kaliska.
Więcej informacji o programie:
https://wfos.gdansk.pl/czyste_powietrze_icon
Wzór wniosku o dofinansowanie:
https://wfos.gdansk.pl/czystepowietrze/wniosek-o-dofinansowanie
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Od 01.10.2018 roku na terenie Gminy Kaliska
zostały wprowadzone zmiany odnośnie poprawy jakości odbioru odpadów komunalnych.
Do tej pory mieliśmy trzy pojemniki na odpady:
bio, tworzywa sztuczne i wielomateriałowe oraz
zmieszane. Do papieru i szkła mieliśmy worki.
Obecnie będziemy mieli CZTERY pojemniki:
bio, metale i tworzywa sztuczne, zmieszane i
szkło. Worek pozostaje tylko do papieru.
Utrzymaliśmy częstotliwość odbioru odpadów,
a dodatkowo zwiększyliśmy częstotliwość odbioru papieru i szkła: z odbioru jeden raz na
kwartał, na jeden raz w miesiącu.
Nasze działania mają zapewnić poprawę w
jakości świadczenia usług, estetyki i ochrony
środowiska.
Usługę odbioru odpadów przez kolejne dwa
lata będzie świadczyć firma "KOLTEL" s.c.
Piotr Kolbusz i wspólnicy.

POJEMNIK NA BATERIE
Informujemy, że w ramach miesięcznej opłaty,
dodatkowo zostały rozstawione pojemniki na
zużyte baterie dla Mieszkańców Gminy Kaliska.
Do pojemników można wrzucać wszystkie rodzaje zużytych baterii.
Pojemniki znajdują się w
następujących punktach:
1. Urząd Gminy Kaliska,
ul. Nowowiejska 2;
2. Gminny Ośrodek Kultury
w Kaliskach, ul. Długa 18;
3. ZOZ MEDPHARMA,
Kaliska, ul. Nowowiejska 5;
4. Zespół Szkół Publicznych
w Kaliskach, ul. Długa 53;
5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kaliskach szkoła filialna Piecach, ul. Kościelna 3.
Inspektor ds. wymiaru opłat za odpady
komunalne Anna Ossowska

ZARZĄD POWIATOWY I WOJEWÓDZKI OSP RP
W dniu 25 września 2018 roku w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach odbyły się spotkania zarządów Ochotniczych Straży Pożarnych RP - powiatowego i
wojewódzkiego. Na zarządzie zaszczycił nas
obecnością Komendant Wojewódzki PSP w
Gdańsku st.bryg. Tomasz Komoszyński,
Komendant Powiatowy PSP w Starogardzie Gd.
bryg. Dariusz Śmiechowski, starosta starogardzki Leszek Burczyk, wicemarszałek województwa Krzysztof Trawicki oraz wielu znamienitych gości.

Komendant Wojewódzki generał Tomasz
Komoszyński wizytował również naszą strażnicę i zapoznał się z wyposażeniem.

W imieniu samorządu i mieszkańców zaprosiłem Pana Komendanta na uroczyste przekazanie
nowego pojazdu, które odbędzie się na przełomie miesięcy luty/marzec 2019 roku.
Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki

Ideą spotkań roboczych organizowanych w
gminach powiatu jest zapoznanie się ze strukturą jednostek OSP w danej gminie jak i omówienie problemów całej formacji strażackiej od najmniejszych jednostek, aż po zabezpieczenie do
poziomu wojewódzkiego.
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20-lecie PARTNERSTWA Z REINFELD
Na początku września 18-osobowa grupa
mieszkańców Kalisk miała przyjemność reprezentować gminę Kaliska na obchodach 20-lecia
podpisania umowy o współpracy z miastem
partnerskim Reinfeld.

Zostaliśmy bardzo serdecznie przyjęci przez
władze i mieszkańców Reinfeld.
W piątek zaproszono nas na zwiedzanie dwóch
ważnych dla Reinfeld firm - N.N. (produkującą
okna i wyroby ze szkła) oraz Camfil (produkującą filtry powietrzne).
Dzięki uprzejmości rodzin, które nas gościły
część z nas miała również okazję zwiedzić kawałeczek Hamburga - jeden z największych
dworców kolejowych, dzielnicę portową z nowoczesną filharmonią i Ratusz Miejski, a część
osób Lubekę.

W jednym z domów handlowych w Hamburgu
znaleźliśmy akcent naszej gminy - Słonecznik.
W sobotę na oficjalnej gali obchodów tego jubileuszu Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki
wraz Przewodniczącym Rady Gminy Kaliska
Zbigniewem Szarafinem wręczyli pamiątkowe
grawerowane tabliczki osobom, które zapoczątkowały współpracę oraz obecnie ją kontynuują.
Otrzymali je: Burmistrz Reinfeld Heiko
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Gerstmann, Przewodniczący Rady Gerdt
Herrmann, Burmistrz Reinfeld (pełniący funkcję w czasie podpisania aktu partnerstwa)
Diethart Bubolz, Koordynator współpracy
Britta Lammert, Honorowy Obywatel Gminy
Kaliska Eckhart Bode oraz Honorowy Obywatel
Gminy Kaliska Detleve Andresen (pełniący funkcję przewodniczącego rady w czasie podpisania aktu partnerstwa).

Zaprezentowano nam urozmaiconą część artystyczną, począwszy od występów różnych chórów po pokazy sztuki walki. Był również czas na
wspólne śpiewanie i rozmowy z osobami, które
tą współpracę rozpoczęły, a także z tymi, które
mają ją kontynuować.

Na obchodach 20-lecia był również Nasz
Honorowy Obywatel Jan Radzewicz, który
uczestniczył w nawiązaniu współpracy z
miastem Reinfeld.

20-lecie PARTNERSTWA Z REINFELD

Z sympatii do Pani Irene Andresen wziął gitarę
i spontanicznie zaśpiewał dla niej piosenkę.
Na uroczystości był również Eckhard Bode wraz
z małżonką, który pomagał naszej gminie przez
20 lat. Od pewnego czasu ze swojej inicjatywy
finansuje kursy nauki języka niemieckiego w
Reinfeld dla uczniów naszej szkoły.
Z sympatii dla Polski podczas każdej wizyty
w firmie Pana Eckharda Bode powiewa polska
flaga. To niezwykle sympatyczny gest.
Wójta Gminy Kaliska
Sławomir Janicki

„SERCE GMINY” - JEZIORO TRZECHOWSKIE
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KREATYWNE ZAJĘCIA OREW W GMINIE KALISKA
Wspieranie i rozwijanie kreatywności naszych
wychowanków to nasze ulubione zadanie!

Po omówionym
i wykonanym
k o d e k s i e
Wychowanka w
pełni zasłużony
spacer po oko-licy! Pogoda nadal
nas rozpieszcza!

Jesień już niebawem, a za tym przed nami ponure popołudnia i ciemne poranki. Wychowankowie Ośrodka dołączyli do akcji "Odblaski"
organizowaną przez PZU - natomiast patronatem całego przedsięwzięcia jest Ministerstwo
Edukacji Narodowej. Celem jest poprawa bezpieczeństwa na polskich drogach. Bezpieczeństwo najmłodszych to nasza wspólna odpowiedzialność!

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kaliskach zaprosił nas na SPARTAKIADĘ organizowaną w ramach Zadania Publicznego wspieranego przez Wojewodę Pomorskiego "DZIAŁAMY - MOŻEMY - CHCEMY" współrealizowanego ze SRWDN "Dziecko Miłości". Nasi
Wychowankowie świetnie poradzili sobie ze
sportowymi konkurencjami. Dziękujemy za
zaproszenie oraz gratulujemy organizatorom!

Braliśmy udział wraz z Filialną Szkołą w
Piecach w 25 Akcji "Sprzątanie Świata".
Musimy zauważyć, że miejscowość Piece to
bardzo czysta okolica,
ponieważ śmieci było
niewiele. Dodatkowo
dzisiaj rozstrzygnięty
został konkurs pod
hasłem "LAURKA DLA
ZIEMI". Pomysłem Pani
Ewy Węsierskiej było
zorganizowanie kiermaszu rzeczy niepotrzebnych. W ten sposób dzieci i młodzież za symboliczna "złotówkę" mogli
nabyć różne przedmioty zamiast je wyrzucać.
Była również możliwa forma wymiany, która
pozwoliła na interakcję z naszymi Wychowankami. Po całym dniu odpoczęliśmy przy wspólnym ognisku.
A tymczasem na basenie bardzo intensywne
zajęcia z zakresu rehabilitacji w wodzie!
Materiały
OREW
w gminie
Kaliska
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MIŁE SPĘDZANIE CZASU PRZEZ „RADOSNYCH”
W pierwszym tygodniu września nasza radosna grupa wyjechała na kolejną trzydniową wycieczkę. Tym razem wspólnie podjęliśmy decyzję, że będziemy zwiedzać Mazury, a tam Pola
Grunwaldu, Galindię, Wilczy Szaniec i Mazurolandię, Bazylikę w Świętej Lipce, a także
Giżycko i Olsztyn. Zwiedzając poszczególne
miejsca poznawaliśmy historię tej części naszego kraju, wysłuchaliśmy koncertu organowego
w Świętej Lipce, a w Mazurolandii oglądaliśmy
żołnierskie stroje, Park Miniatur mazurskich
zamków i strzelaliśmy do celu.

Zakończyliśmy projekt
"Cudze chwalicie, swego
nie znacie" realizowanego ramach zadania Inicjatywy Lokalne w Gminie
Kaliska 2018 ogłoszonego przez GOK Kaliska.
Tym razem udaliśmy się
do Iwiczna, gdzie zwiedzaliśmy Izbę Pamięci
Izydora Gulgowskiego.
W ubiegły piątek uczestniczyliśmy w niecodziennej uroczystości, ponieważ nasza Hania z
okazji swoich 50-tych urodzin zaprosiła nas
urodzinowe przyjęcie. Było głośne Sto lat, były
prezenty, tańce, zabawy i smaczny poczęstunek.
Dziękujemy za zabawę i jeszcze raz życzymy
Hani wszystkiego najlepszego.

Ostatniego dnia wycieczki udaliśmy się na rejs
statkiem po jeziorze Niegocin. Przy pięknej pogodzie, jaka nam towarzyszyła była to prawdziwa przyjemność. Na zakończenie wycieczki,
już w Olsztynie po spacerze po Starym Mieście
udaliśmy się do Planetarium, a następnie w
drogę powrotną do Kalisk. Miejscem naszego
zakwaterowania podczas wycieczki był pensjonat również położony nad jeziorem, więc jeden
wieczór spędziliśmy spacerując, a drugiego
wieczoru bawiliśmy się na dyskotece zorganizowanej dla nas w pensjonacie. Trzy dni minęły
szybko i przyjemnie, ale to co zobaczyliśmy, co
poznaliśmy zostanie w naszej pamięci na zawsze, a my już myślimy: dokąd pojechać za
rok….

W czwartek nasi reprezentanci uczestniczyli w
uroczystej Gali Konkursu "Złoty Anioł", organizowanego przez WTZ w Skarszewach. Tego
dnia został też rozstrzygnięty konkurs plastyczny "Anioł Patriota", w którym nasza Małgosia
zajęła I miejsce, a Przemek, Zbyszek i Martyn
otrzymali wyróżnienia. Gratulacje dla Małgosi i
pozostałych laureatów konkursu!
Materiały ŚDS Kaliska
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„DRZEWO MIŁOŚCI”
GRUPA NIEFORMALNA o nazwie „Drzewo
Miłości z gminy Kaliska” zakończyła
22.09.2018 w Bartlu Wielkim projekt "spotkanie
przy kiełbasce" skierowane do SRWDN „Dziecko Miłości” i Kaliskiego Stowarzyszenia Seniorów oraz ich przyjaciół, znajomych jak i zaproszonych gości. Środki finansowe były pozyskane w ramach konkursu ogłoszonego przez
Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach w ramach zadania Inicjatywy Lokalne.

Zaplanowane działanie miało na celu integracji
międzypokoleniowej oraz głębszego bliższego
się poznania i myślę, że zostało wykonane w 200
procentach... Kto nie był niech żałuję, bo atrakcji
przygotowanych przez animatora nie było końca
były zabawy, śpiewy, tańce oraz upominki.
Jednakże największą furorą dla najmłodszych
było pojawienie się Minionka - dmuchawca i
właśnie w tym miejscu chcę podziękować naszemu panu wójtowi Sławomirowi Janickiemu
za udostępnienie bezpłatnie tylu atrakcji, a naprawdę jest za co dziękować.
Ogromne podziękowania składam wolontariuszami. To ich bezinteresowna pomoc, poświęcony czas wolny sprawiają, że wiele osób niepełnosprawnych i seniorów może na długo w pamięci zapamiętać ten dzień!!! ...dziękuję
WSZYSTKIM za ten największy przejaw
człowieczeństwa --- bycia razem, a nie osobno-- DZIĘKUJĘ.
Anna Ałanowska
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SPARTAKIADA JUŻ ZA NAMI
Kolejna Spartakiada już za nami! Dzięki
współpracy ze SRWDN „Dziecko Miłości”,
które również w tym roku pozyskało środki finansowe na realizację zadania Działamy- Możemy i Chcemy z funduszy Wojewody w dniu 18
września mogliśmy zaprosić kilka drużyn, które
dzielnie walczyły o zwycięstwo w 8 konkurencjach.

Spośród podopiecznych ze ŚDS w Kleszczewie
Kościerskim, ŚDS w Konarzynach, ŚDS w
Skarszewach, OREW w Gminie Kaliska, ŚDS w
Kaliskach - Radośni oraz członków Stowarzyszenia „Dziecko Miłości” najlepszymi okazali
się Ci ostatni. To oni zdobyli najwięcej punktów
konkurencjach: Dmuchacz, Nawlekaj i nie czekaj, Z motyką na słońce, Zakręć hula-hopem,
Skakanka duża, Raz-dwa-trzy, Zgrana para.

Tradycją już jest, że spartakiada rozpoczyna
się uroczystym ślubowaniem i rozgrzewką, a w
między czasie uczestnicy korzystają z poczęstunku - tak było i tym razem. Na zakończenie
Spartakiady podsumowaliśmy sportowe zmagania i Pan Wójt Sławomir Janicki wręczył drużynom puchary, dyplomy i nagrody. Serdecznie
gratulujemy wszystkim sportowej postawy,
wspaniałej zabawy i doskonałych wyników, a
pracownikom ŚDS dziękuję za organizację i
przeprowadzenie imprezy!
Materiały ŚDS Kaliska

NAJLEPSI W PETANQUE

ZAJĘCIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Brawo dla naszej grupy. GRATULACJE za
awans do II ligi. Kaliska w sporcie petanque
znalazły się w czołówce drużyn w Polsce.

"Człowieka kreatywnego motywuje chęć osiągnięcia celu, a nie pokonania innych".
Konstruowanie z klocków nie ma żadnych granic! Dowodem na to są piękne, wyjątkowe i niezwykle pomysłowe budowle (i nie tylko) stworzone przez dzieci. Jedno jest pewne - mają niesamowitą wyobraźnię!
PS. Takie widoki pozwalają wierzyć, że bez
komputera naprawdę da się żyć!

NAJLEPSI W POWIECIE
W dniu 28.09.2018r. w Zespole Szkół Rolniczych Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie odbył się Sejmik Ekologiczny pt.’’ Końskie
zdrowie’’.
N a s z ą
s z k o ł ę
reprezent o w a ł y
uczennice
klasy III b
gimnazjum:
We r o n i k a
Krause,
Nikola Drewczyńska i Julia Kwaśniewska.
Wspólnie wybraliśmy temat sejmiku ‘’Rola
konia dawniej i dziś’’.
Przedstawiliśmy prezentację multimedialną na
temat roli konia w dawnych czasach i obecnie,
opowiedzieliśmy o koniach sławnych postaci z
literatury, mitologii, zagraliśmy skecz pt. ’’A
kunia z Bolka znasz?’’, pokazaliśmy sprzęt jeździecki, rodzaje pasz i jadłospis koński, przygotowaliśmy również kącik literacki i kącik zabaw.
Przedstawiliśmy modele starodawnych wozów
końskich oraz obrazy koni w pejzażu kociewskim. Nasza szkoła zajęła I miejsce wśród szkół
powiatu starogardzkiego.
Katarzyna Krause
Materiały ZSP Kaliska

Materiały świetlicy szkolnej ZSP Kaliska
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WARSZTATY CERAMICZNE
19 września odbyły się warsztaty artystyczne
techniką upcyclingu z Panią Okuniewską z
Magoku pn. Serduszko ceramiczne w bransoletce. Zadanie dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu
"Kultura- interwencje 2018".

KUCHNIA KOCIEWSKA
11 września 2018 r. w świetlicy wiejskiej w
Studzienicach odbyły się kolejne Warsztaty
Kuchni Kociewskiej. W spotkaniu wzięło udział
13 osób. Panie przygotowały tradycyjne „gołąbki”, zrazy z cebulką, boczkiem i papryką, a na
deser pyszne ciasta z kremem cytrynowym, galaretką i owocami.
Warsztaty przeminęły w bardzo miłej atmosferze, wszystkim bardzo smakowało. Warsztaty
zrealizowano jako kolejny wskaźnik rezultatu
do projektu „Doposażenie świetlicy wiejskiej w
Studzienicach”.

Materiały
GOK
Kaliska

Materiały
GOK
Kaliska
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KOCIEWSKIE INSPIRACJE
PĘDZLEM
Plener malarski „Kociewskie inspiracje pędzlem i szpachlą uchwycone 2018” w Ogrodach
ozdobnych „Frank Raj”. „Zadanie publiczne jest
współfinansowane ze środków Gminy Kaliska”

WARSZTATY ARTYSTYCZNE
SZYDEŁKOWANIA
24 września spotkaliśmy się w świetlicy w
Piecach, gdzie odbyły się pierwsze zajęcia z cyklu Kociewskie Tradycje – Warsztaty Artystyczne Szydełkowania. Panie z zainteresowaniem
korzystały z wiedzy i doświadczenia instruktorki, ćwiczyły słupki, półsłupki oraz łańcuszek.

Na następnych zajęciach panie będą próbować
wyszydełkować ptaszka z wzoru przygotowanego przez panią Dankę Szramkę. Warsztaty
zostały dofinansowane ze środków Narodowego
Centrum Kultury.

Materiały
GOK Kaliska
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SPOTKANIE AUTORSKIE Z
AGNIESZKĄ FRĄCZEK
21 września odbyło się spotkanie autorskie z
panią Agnieszką Frączek, znaną autorką wierszy
i opowiadań dla dzieci. Autorka w interesujący
sposób opowiedziała jak powstaje książka.

WARSZTATY ARTYSTYCZNE GOBELINY JAK ZA DAWNYCH LAT
19 września odbyły się pierwsze warsztaty
artystyczne pn. Warsztaty artystyczne - gobeliny
jak za dawnych lat, których organizatorem jest
grupa nieformalna Kociewskie amatorki. Całość
finansowana ze środków Gminnego Ośrodka
Kultury w Kaliskach w ramach zadania: Inicjatywy lokalne.

Zaprezentowała fragmenty swoich książek oraz
z przyjemnością odpowiadała na pytania dzieci.

Pani Agnieszka pisząc teksty dla najmłodszych
zawsze myśli o tym, jak ich rozbawić, zachęcić
do czytania i zarazem nauczyć prawidłowej
wymowy i pisowni.

Program MKiDN - Partnerstwo dla książki
Projekt pt. "Biblioteka z duchem czasu" - szereg
nowatorskich działań promowania czytelnictwa
i biblioteki.
Materiały GOK Kaliska
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Materiały GOK Kaliska

NARODOWE CZYTANIE

MIKROBIBLIOTEKA

Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana
Żeromskiego. W akcji wzięły udział Malwina
Sikora, Agnieszka Grycz, Ewa Czeplina, Janina
Schmidt, Dominika Fijał, Iwona Ciemińska,
Anna Ałanowska, Genowefa Koprowska oraz
dzieci: Ola Ałanowska, Zofia Grycz, Maja
Ostrowska i Ola Węsierska. Czytaliśmy wspólnie „Rodowód” i część pierwszą: "Szklane
domy".
Podczas czytania czas odmierzała klepsydra.
Panie otrzymały na koniec kwiatki i podziękowania, a dzieci toffifee.

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
Książka „Teatr niewidzialnych dzieci”
Marcina Szczygielskiego otrzymała w 2016 roku I Nagrodę w kategorii 10-14 lat w IV Konkursie Literackim im. Astrid Lindgren na współczesną książkę dla dzieci i młodzieży.

Autor umieszcza akcję swojej książki w peerelowskim „bidulu”, jak nazywane bywają Domy
Dziecka. Jego bohater to wrażliwy dziesięciolatek, który dobrze opanował sztukę mimikry, co
jest warunkiem przetrwania w bezdusznej instytucji opiekuńczej. O tej niełatwej lekturze dyskutowaliśmy na wrześniowym spotkaniu DKK,
podczas którego pani Dominika Fijał opowiadała młodym czytelnikom czym był PRL i jak
żyło się w tamtych czasach gdy miało się
dziesięć lat…
Materiały GOK Kaliska

Zapraszamy do wypożyczania książek z
Mikrobiblioteki. Możesz tu również zostawić
swoje przeczytane książki, które są już Tobie
niepotrzebne. Zapraszamy też do biblioteki, jesteśmy dla Was także w godzinach popołudniowych.
Godziny otwarcia biblioteki:
Poniedziałek 10:00 – 18:00
Wtorek 8:00 – 16:00
Środa 11:00 – 19:00
Czwartek 11:00 – 19:00
Piątek 8:00 – 16:00

KULTURALNIE ZAKRĘCENI UTOŻSAMIANIE SIĘ Z KULTURĄ
29.09.2018 odbyło się pierwsze przejście szlaku Izydora Gulgowskiego przy udziale Próbnej
Drużyny Harcerskiej z Kalisk i zaproszonej
Drużyny Harcerskiej z Hufca ZHP Czarna
Woda. Quest - gra terenowa powstała podczas
warsztatów twórczych pod kierunkiem Malwiny Sikory realizowanych w ramach projektu
Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach. pt.:
"Kulturalnie zakręceni - utożsamianie się z kulturą" dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura-Interwencje 2018. Materiały GOK Kaliska
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JUBILEUSZE...

Jubilatka
Wanda Bruniecka
90 lat
50 Rocznica Ślubu
Teresa i Ryszard Ossowscy

50 Rocznica Ślubu
Teresa i Czesław Piesik
Jubilat
Konstanty Lipski
90 lat

Z KALENDARZA WÓJTA...
*03.09.2018 - Piece, Kaliska - Udział w rozpoczęciu roku szkolnego w ZSP Kaliska,
*03.09.2018 - Piece - Udział w rozpoczęciu roku szkolnego w OREW w gminie Kaliska,
*06-09.09.2018 - Reinfeld - Wyjazd do miasta partnerskiego w Reinfeld na jubileusz 20-lecia,
*10.09.2018 - Gdańsk - Udział w jubileuszu 25-lecia powstania WFOŚiGW w Gdański
wspólnie z radnym Zbigniewem Malinowskim,
*11.09.2018 - Kaliska - Przekazanie sprzętu jednostce OSP Kaliska zakupionego w ramach
Funduszu Sprawiedliwości,
*14.09.2018 - Kaliska - Spotkanie z przedstawicielem Energa-Oświetlenie w sprawie
wykonania nowych punktów świetlnych na terenie gminy,
*15.09.2018 - Piece - Udział w uroczystości 90 urodzin Pani Wandy Brunieckiej,
*18.09.2018 - Kaliska - Udział w spartakiadzie zorganizowanej przez Stowarzyszenie „Dziecko
Miłości” i ŚDS Kaliska,
*20.09.2018 - Kaliska - Spotkanie z wyznaczonym urzędnikiem wyborczym,
*22.09.2018 - Bartel Wielki - Udział w pikniku zorganizowanym przez SRWDN „Dziecko
Miłości”,
*24.09.2018 - Kaliska - Udział w jubileuszu 90 urodzin Konstantego Lipskiego,
*25.09.2018 - Kaliska - Udział w Zarządzie Powiatowym i Wojewódzkim OSP.
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,

