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Najpiękniejszych Świąt Bożego
Narodzenia,
wypełnionych zapachem
świątecznych wypieków,
nutą wspólnie śpiewanej kolędy,
ciepłem kochających serc,
bliskością, pokojem i radością
życzą
Sławomir Janicki
Wójt Gminy Kaliska
oraz Zbigniew Szarafin
Przewodniczący
Rady Gminy Kaliska

KOLEJNY ETAP BUDOWY
CHODNIKA W PIECACH
Wykonano kolejny etap budowy chodnika przy
ul. 6-go Marca 1938 w Piecach. Zadanie jest
realizowane ze środków funduszu sołeckiego i
budżetu gminy Kaliska. To już czwarty etap. W
przyszłym roku zaplanowane jest zakończenie
budowy tego chodnika do końca ulicy.

„E - SESJA” - NOWY WYMIAR
PRZEJRZYSTOŚCI PRACY
SAMORZĄDU GMINY KALISKA
Oprogramowanie dla nowoczesnej Rady
Gminy Kaliska już wdrożone.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym obrady rady gminy będą transmitowane i utrwalane
za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i
dźwięk, a następnie udostępniana na stronie BIP
Urzędu Gminy.
W dniu 08.11.2018 roku w ramach umowy z
firmą MW Concept Sp. z o.o. w Urzędzie Gminy
Kaliska zostało przeprowadzone szkolenie dla
pracowników obsługujących radę gminy, obsługi informatycznej, oraz dla nowo wybranych
radnych Rady Gminy Kaliska z nowoczesnego
systemu e-Sesja.

OSTATNI ETAP BUDOWY ULICY
POLNEJ W PIECACH
W miesiącu październiku zakończono budowę
ostatniego odcinka drogi ulicy Polnej w Piecach. Nowa nawierzchnia została ułożona z płyt
jumbo. Prace wykonała firma Roboty Ziemne i
Drogowe Andrzej Tworek.
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Łukasz Kruszyński
Zastępca Wójta Gminy Kaliska

Podczas szkolenia radni otrzymali niezbędne
materiały i oprogramowanie e-Sesja.
System e-Sesja umożliwia m.in..:
- dystrybucję materiałów dla radnych
- głosowanie na sesjach i komisjach
- zarządzanie dyskusją
- transmisję on-line z sesji
Jednocześnie oddajemy Państwu do dyspozycji
portal mieszkańca, który znajduję się pod adresem www.kaliska.esesja.pl. Na portalu tym będzie zamieszczany porządek obrad wraz z projektami uchwał na każdą sesję Rady Gminy.
Dodatkowo będą mogli Państwo w czasie
rzeczywistym w trakcie trwania obrad rady gminy sprawdzić jak przebiegało głosowanie nad
konkretnymi projektami uchwał. Wyniki będą
Państwu prezentowane imiennie dla każdego
radnego.
Łukasz Kruszyński
Zastępca Wójta Gminy Kaliska

NA ROCZNICĘ 100-lecia
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
- NOWY SAMOCHÓD
„Naszym mieszkańcom na pożytek
– Bogu na chwałę”.
Trud druhów strażaków zaowocował. Dnia 07.
listopada do naszej gminy przyjechał nowy samochód ratowniczo – gaśniczy.
Składam serdeczne gratulacje dla wszystkich
druhów za wytrwałość w dążeniu do celu, jakim
był zakup takiego właśnie pojazdu oraz zaangażowanie w zbiórkę pieniędzy.
Podziękowania należą się wszystkim ofiarodawcom, mieszkańcom, instytucjom, przedsiębiorcom za ofiarność oraz radnym, którzy zadecydowali o przeznaczeniu znacznej sumy pieniędzy z budżetu gminy Kaliska.
Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki

NABÓR NA DARMOWE
KOMPOSTOWNIKI
Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki informuje właścicieli nieruchomości zamieszkałych,
którzy złożyli deklarację na odpady o możliwości dodatkowego wyposażenia swojej nieruchomości w bezpłatny kompostownik o poj. 700 litrów, na który należy złożyć wniosek.
Przedłużamy termin składania wniosków do
31.01.2019r. Liczy się data wpływu do urzędu.
Złożenie wniosku jak i otrzymanie kompostownika nie skutkowało również odebraniem pojemnika na odpady BIO, ponieważ nie wszystkie
rodzaje odpadów BIO można poddać kompostowaniu. Jeszcze raz podkreślamy, że przekazanie
kompostowników do mieszkańców jest bezpłatne. Gmina Kaliska nie będzie pobierała żadnych opłat za przekazany kompostownik. Po
upływie terminu umowy użyczenia kompostowniki przejdą bezpłatnie na własność właściciela
nieruchomości.
Wprowadzenie programu ma na celu zmniejszyć ilość przekazywanych odpadów BIO do
Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w
Starym Lesie, który obciąża gminę Kaliska fakturą za przekazane odpady. Należy wziąć pod
uwagę dodatkową opłatę dla firmy odbierającej
od Państwa odpady według stawki za każdą tonę
odpadów.
W 2017 roku przekazaliśmy 366 ton odpadów
BIO z terenu całej gminy. Obecna stawka za
odbiór 1 tony odpadów wynosi 484,92 zł brutto.
Tak więc 366 ton x 484,92 daje koszt w skali
roku 177.480,72zł. Poprzez wdrożenie programu bezpłatnych kompostowników liczymy na
to, iż uda się nam zmniejszyć o ok. 50% ilość
odpadów BIO odbieranych przez firmę KOLTEL, a co za tym idzie zmniejszenie wysokości
kosztów odbioru w kwocie ok. 90 tys. zł/ rok.
Ostatecznie program ma na celu zminimalizowanie skutków wzrastających kosztów obsługi
gospodarki odpadami na terenie gminy Kaliska,
które mają bezpośredni wpływ na wysokość stawek za zagospodarowanie odpadów komunalnych pobieranych od mieszkańców.
Biorąc pod uwagę powyższe argumenty jeszcze raz zachęcamy Państwa do skorzystania z
możliwości otrzymania bezpłatnego kompostownika. Szczegółowe informacje można uzyskać
w Urzędzie Gminy Kaliska pok. nr 5 (parter) u p.
Anny Ossowskiej lub na www.kaliska.pl.
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DZIEŃ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH I ŚWIĘTO ZMARŁYCH

Kaliska

Piece
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PIĄTA ROCZNICA DZIAŁALNOŚCI ŚDS W KALISKACH
5. grudnia nasz Środowiskowy Dom Samopomocy uroczyście obchodził piątą rocznicę swojej działalności. Uroczystość odbyła się na sali
widowiskowej w GOK w Kaliskach. Wśród
zaproszonych gości byli: Wójt Gminy Sławomir
Janicki, Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Szarafin, Radny Rady Powiatu
Leszek Burczyk, ks. Józef Słupski, kierownicy i
dyrektorzy jednostek samorządowych, szkoły,
orew, przedstawiciele stowarzyszeń, rodzice,
opiekunowie, przyjaciele naszych uczestników,
a także delegacje z ośrodków wsparcia: ŚDS
Gminy Zblewo, WTZ Lalkowy, ŚDS Konarzyny, ŚDS i WTZ Skarszewy, DPS Szpęgawsk,
ŚDS Starogard Gd.

Uroczystość rozpoczęła się wesołym przedstawieniem inscenizacji do wiersza J. Tuwima
„Rzepka” w wykonaniu Radosnych. Następnie
kierownik ŚDS przywitała gości i ponownie
zaprosiła ich do wysłuchania kilku piosenek
zaśpiewanych przez uczestników ośrodka.
Kolejnym punktem programu była prezentacja
pięcioletniej działalności ośrodka, podparta
pokazem slajdów z licznymi zdjęciami.

Po omówieniu tych działań, kierownik ŚDS
złożyła podziękowania osobom, które pracowały, aby dom mógł powstać, które nieustannie pomagają i wspierają nasze działania. Podziękowanie, symboliczny kwiatek i pamiątkowy ku-

bek otrzymali: Wójt Gminy Sławomir Janicki,
Przewodniczący RG Zbigniew Szarafin, dzisiaj
Radny Rady Powiatu, a wcześniej Starosta
Leszek Burczyk, Pani Beata Wysokińska, Pani
Monika Szmaglińska, Pani Mirosława Borucka,
Pan Adam Lewandowski. Podziękowania
zostały też przekazane dla Burmistrza Czarnej
Wody Arkadiusza Glinickiego i Kierownik
MOPS Pani Barbary Glinieckiej.

W kolejnym punkcie programu wyróżnieni
zostali pracownicy, którzy od początku pracowali w ośrodku i organizowali pierwsze zajęcia,
a także pracownicy, którzy pracują dzisiaj.
Następnie kolejno występowali goście, składając uczestnikom i kadrze ŚDS gratulacje i najlepsze życzenia na kolejne lata działalności. Było
mnóstwo kwiatów i upominków, za które bardzo serdecznie dziękujemy! Na koniec był poczęstunek i jak przystało na urodziny –ogromy,
pyszny tort.
Podczas imprezy można
było obejrzeć
prezentację
zdjęć z działalności Domu,
świąteczne
prace przygotowane w naszych pracowniach
oraz w przyjemnej atmosferze porozmawiać o
tym, co za nami i co przed nami. ŚDS Kaliska
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EDUKACJA, TERAPIA I ZABAWA W OREW W GMINIE KALISKA
Dogoterapia najprościej ujmując to terapeutyczne wykorzystanie kontaktu z psem.
Pies jako terapeuta
pozytywnie wpływa
na samopoczucie naszych Wychowanków
a także zachęca Ich do
aktywności.
Dogoterapia wskazana jest wielu osobom
nie tylko z niepełnosprawnością intelektualną, także z osobami borykajacymi się z
schizofrenią, artretyzmem, zanikiem mięśni, chorobą Alzheimera, epilepsją i wielu
innymi. Kontynuujemy spotkania z Zubim!
Stulecie odzyskania Niepodległości przez
Polskę w Ośrodku! Razem z naszymi wychowankami i Szkołą Filialną w Piecach uczciliśmy
to Święto! Każdy Wychowanek z tej okazji wraz
z Wychowawcą zespołu przypomniał sobie położenie geograficzne Polski, symbole narodowe
oraz tekst Hymnu Mazurka Dąbrowskiego.

Kolejne warsztaty za nami! 15. listopada w godzinach popołudniowych kadra Ośrodka odbyła
w Człuchowie przy organizacji Firmy GDD oraz
P.W. Junior Człuchów warsztaty o tematyce
jesiennej i świątecznej.
To było bardzo twórcze spotkanie!
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Piasek kinetyczny, inaczej "ruchomy" piasek
to mieszanka czystego naturalnego piasku nietoksycznego i polimeru, który łączy ze sobą pojedyncze ziarenka masy piaskowej. Dzięki temu
piasek się nie rozsypuje, a konsystencją przypomina masę niezwykle przyjemną w dotyku. Jest
relaksujący, pobudza niejeden zmysł! Dlatego
piasek kinetyczny jest wykorzystywany w wielu
gabinetach, w terapii integracji sensorycznej, w
terapii ręki, szkołach a także do wielu pomysłowych zabaw w warunkach domowych.

Przygotowania
do kiermaszu
świątecznego w
ZSP Kaliskach.
Prace naszych
Wychowanków
na zajęciach z
kreatywności
przeszły nasze
najśmielsze
oczekiwania!
Materiały OREW
w gminie Kaliska

„NASZA BIAŁO - CZERWONA”
„Co się zaczęło, musi się skończyć”
Zakończono realizację projektu Nasza BiałoCzerwona.
Wydarzenie to miało miejsce 29 listopada w
świetlicy w Cieciorce. Kto miał sposobność i
ochotę dotarł tam własnym samochodem, pozostali mieli możność dojechać wynajętym autobusem.

Spotkanie rozpoczęliśmy odtańczeniem
poloneza. Oczywiście, pod kierunkiem p. Beaty
Zaręby, w takt kompozycji Wojciecha Kilara.
Było nas sporo, sala nie całkiem dostosowana do
naszych potrzeb, więc też i taniec okazał się
czymś wyjątkowym.

A potem już się potoczyło! Przypomnieliśmy
sobie kolejne spotkania – gdzie się gromadziliśmy, co robiliśmy i kto nas w tym wspierał. Był
czas podziękowań: instruktorom, uczestnikom i
wolontariuszom, bez których Zarząd na pewno
nie dałby sobie rady. Wręczyliśmy drobne upominki, zdjęcia obrazujące nasze działania w ramach projektu oraz pozostałe flagi tym, którzy
nie mieli okazji pojawić się na szkolnej
akademii.
A skoro był taniec, to i śpiewu nie mogło zabraknąć! Z pomocą przygotowanego przez realizatorów okazjonalnego śpiewniczka pełnym głosem odśpiewaliśmy kilkanaście najbardziej znanych, najpiękniejszych i poruszających pieśni
patriotycznych. I na pewno słychać nas było w

całej Cieciorce, a może nawet aż hen, za lasem.
Tyle włożyliśmy w ten śpiew serca i siły!
A żeby ze sił tych całkiem nie opaść raczyliśmy
się pożywnym barszczem (autorstwa p.
Agnieszki Zalewskiej) z pasztecikiem, potem
kawą i przepysznym ciastem.
Przy okazji spotkania odśpiewaliśmy też tradycyjne sto lat naszej wieloletniej koleżance p.
Janinie Mucha, które dopiero co obchodziła z
mężem 60-tą rocznicę pożycia. No i oczywiście
Andrzejowi Dziemińskiemu, który miał przecież tego dnia imieniny.

Było nam bardzo miło, że z ramienia Chaty
Kociewia odwiedziła nas p. Ewa Czeplina. Nie
muszę też chyba dodawać, że jak zawsze było
gwarno i wesoło, czas upływał niepostrzeżenie i
chwila rozstania nadeszła zbyt szybko.
Oprócz spraw dotyczących projektu spotkanie
było okazją do wręczenia strojów regionalnych.
Stroje te ufundował Urząd Gminy, a uszyła na
miarę p. Jolanta Dera . Zostały one przekazane
najaktywniejszym członkom naszego Stowarzyszenia. Cieszy fakt, że na terenie Gminy jest
takich strojów coraz więcej i przy stosownej
okazji będzie można je demonstrować. Póki co
przebraliśmy się w nie na miejscu, by pokazać
koleżankom i kolegom, jak ładnie się w nich
prezentujemy.
Zarząd składa niniejszym na ręce p. Wójta
Sławomira Janickiego serdeczne podziękowania za ten dar. Materiały www.emeryci-kaliska.pl
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ZSP W KALISKACH - UPAMIETNIŁ 100.ROCZNICĘ ODZYSKANIA
PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
9 listopada 2018 r. w ZSP Kaliska odbyła się
patriotyczna uroczystość z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

W odświętnej, przybranej w narodowe barwy
sali gimnastycznej, zebrała się cała szkolna społeczność: dyrekcja, nauczyciele, pracownicy
szkoły, uczniowie oraz zaproszeni goście: Wójt
Gminy Kaliska Sławomir Janicki, Przewodniczący Rady Gminy Kaliska Zbigniew Szarafin,
Starosta Powiatu Starogardzkiego Leszek
Burczyk, radni Gminy Kaliska, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, sołtysi, przedstawiciele rodziców, lokalnych organizacji
społecznych, stowarzyszeń i zakładów pracy.

Po wprowadzeniu sztandaru szkoły widzom
zaprezentowano program artystyczny pod
hasłem ,,Ku Niepodległej”, obrazujący historię
państwa polskiego od momentu upadku w XVIII
w. aż po odzyskanie suwerenności w dniu 11
listopada 1918r. Na program złożyły się recytacje okolicznościowych utworów, informacje
historyczne, pantomima oraz śpiew. Występom
uczniów towarzyszyła Gdyńska Orkiestra Symfoniczna wraz z chórem, który w sposób podniosły i bardzo uroczysty wykonał pieśni patrioty-
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czne: Gaude Mater Polonia, Boże, coś Polskę,
Warszawianka, Rota, My Pierwsza Brygada.

Uczestnicy obchodów z uwagą, zainteresowaniem i wzruszeniem obejrzeli inscenizację ukazującą drogę Polaków do niepodległości w wykonaniu uczniów klasy VI c, VIII a, VIII b i III b
gimnazjum. Zwieńczeniem programu artystycznego była piosenka pt. Taki kraj, w wykonaniu
Amelii Węsierskiej, w trakcie której na scenie
zaprezentowali się ponownie w stylowych strojach i mundurach wojskowych - wcześniej występujący aktorzy.

Całość akademii zamknął Polonez Ogińskiego
w wykonaniu orkiestry symfonicznej. Następnie
w ramach obchodów uczniowie szkoły, nauczyciele oraz zaproszeni goście przeszli w odświętnym pochodzie do hali sportowej, gdzie po wysłuchaniu informacji nawiązujących do okoliczności powstania Mazurka Dąbrowskiego oraz
jego znaczenia dla Polaków, wspólnie odśpiewali czterozwrotkowy Hymn Narodowy. Tam
społeczność uczniowska, uświetniając uroczystość utworzyła biało - czerwoną ,,żywą flagę”
narodową.
Imprezie towarzyszyła wystawa ,,Ku
Niepodległej” z Muzeum Niepodległości w

ZSP W KALISKACH - UPAMIETNIŁ 100.ROCZNICĘ ODZYSKANIA
PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
pomogli w zorganizowaniu uroczystości, której
celem było godne uczczenie tak ważnej dla
naszego narodu rocznicy.
Bogumiła Wałaszewska, Adam Lewandowski

Imprezie towarzyszyła wystawa ,,Ku Niepodległej” z Muzeum Niepodległości w Warszawie prezentująca zbiór pamiątek związanych z
niepodległościową działalnością wojskową i
dyplomatyczną Polaków w latach 1908 – 1921.

Obchody Stulecia Niepodległej w ZSP Kaliska
wsparło: Kaliskie Stowarzyszenie Seniorów,
Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach, Bractwo
Strzeleckie im. Józefa Klemensa Piłsudskiego w
Chojnicach oraz niedawno powstała w naszej
szkole drużyna harcerska.
Serdecznie dziękujemy występującym uczniom
oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób
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KIERMASZ ŚWIĄTECZNY I MIKOŁAJKI
2 grudnia 2018 roku na hali gimnastycznej
ZSP Kaliska odbył się Kiermasz Świąteczny i
Mikołajki. Na początku imprezy Wójt Gminy
Kaliska Sławomir Janicki wraz z Dyrektorem
ZSP Kaliska Adamem Lewandowskim i Dyrektorem GOK w Kaliskach Mirosławą Borucką
uroczyście przywitali zebranych.

Podczas kiermaszu można było zaopatrzyć się
w świąteczne ozdoby m.in.. stroiki, kartki świąteczne, choinki, bombki, przybory do pakowania prezentów itp. Była także przygotowana
przez Koło Gospodyń Wiejskich Kawiarenka
Mikołajkowa, w której można było zakupić pyszne ciasta, kawę oraz herbatę.

Następnie od godziny 13.30 rozpoczął się
„Mikołajkowy czas wesołej zabawy”, podczas
którego firma animacyjna przeprowadziła konkursy dla dzieci. Po konkursach witając wszystkich gości na halę ZSP wkroczyła maskotka
Scooby-Doo. Było wielu chętnych do wspólnego zdjęcia z nią. Później Sołtys Sołectwa Kaliska Kazimierz Głodek rozdał dzieciom paczki
ufundowane przez Sołectwo Kaliska.
Na koniec wydarzenia uczennica ZSP w Kaliskach Amelia Węsierska odśpiewała kolędę.
Dziękujemy wszystkim za liczne przybycie!
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„ANIELSKIE GRANIE” W WYKONANIU PRZEDSZKOLAKÓW
"Anielskie granie" jasełka i kiermasz Bożonarodzeniowy w sali widowiskowej GOK w Kaliskach - impreza organizowana przez
Przedszkole Publiczne w Kaliskach.

Fotografia Krzysztof Banul
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UROCZYSTY KONCERT
Dnia 6 listopada 2018r. W Gminnym Ośrodku
Kultury w Kaliskach odbył się koncert z okazji
100-lecia odzyskania Niepodległości Polski połączony z koncertem zaduszkowym przy akompaniamencie zespołu Darius Group, uczestników warsztatów wokalnych: „Śpiewać każdy
może” oraz Środowiskowego Domu Samopomocy : „Radośni”. Fotografia - Krzysztof Banul

SUKCES SABINY ŁUGOWSKIEJ
20 listopada w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w
Starogardzie Gd. odbyło się wręczenie nagród
laureatom Kociewskiego Konkursu Plastyczno
– Fotograficznego dla Dzieci i Młodzieży pod
nazwą „Krajobraz Kociewia – tradycje i
współczesność”.
Celem konkursu było
pokazanie krajobrazu
Kociewia w aspekcie
historycznego i aktualnego obrazu naszego
regionu. Z naszej szkoły na konkurs zostały
wysłane 4 prace, w tym
jedna, jak się okazało,
szczęśliwa fotografia.
I miejsce w kategorii
szkół podstawowych klas IV-VI zdobyła Sabina
Ługowska, uczennica klasy IV a.

SREBRO W FUTSALU
II miejsce dziewcząt w powiecie w FUTSALU
dla ZSP Kaliska.
BRAWO za walkę i zaangażowanie.

BRAVO DLA VICTORII KALISKA
Victoria Kaliska - Jantar Pawłowo 10 : 1
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SPOTKANIE AUTORSKIE Z JACKIEM PAŁKIEWICZEM
14 listopada odbyło się spotkanie autorskie z
Jackiem Pałkiewiczem, znanym dziennikarzem
i podróżnikiem; reportażystą od lat przemierzającym wszystkie kontynenty świata i opisującym dla nas w licznych książkach swoje przygody.

Na swoim koncie ma wiele osiągnięć i wyróżnień jak: odkrycie źródła Amazonki, szkolenia kosmonautów i jednostek antyterrorystycznych, założenie pierwszej w Europie szkoły
survivalu, odznaczenie prymasowskie, pełnił
rolę ambasadora Mazur, i wiele innych.
Jest autorem ponad 40 publikacji książkowych i
niezliczonych publikacji w prasie międzynarodowej. Odbył i zorganizował ponad 100 wypraw
i podróży w różne zakątki ziemi.
Do dnia dzisiejszego pozostaje aktywny w swoich profesjach. Podróżuje oraz prowadzi i organizuje wyprawy na całym świecie i na różną
skalę. Nieprzerwanie pisze artykuły dla prasy
polskiej i międzynarodowej. Jego twórczość
pisarska ukazuje się na półkach księgarni.
Jacek Pałkiewicz jest członkiem rzeczywistym
Królewskiego Towarzystwa Geograficznego w
Londynie.

Materiały GOK Kaliska

Pan Jacek z pasją i humorem opowiadał o najtrudniejszych momentach z życia rozbitka i survivalowca i dzielił się z publicznością sposobami na przetrwanie w trudnych warunkach.
Publiczność chętnie zadawała pytania, można
było też nabyć książkę i zdobyć pamiątkowy
autograf pana Pałkiewicza.

Dziękujemy wszystkim gościom za przybycie,
szczególnie tym, którzy przybyli na spotkanie z
bardzo daleka:) Spotkanie autorskie zostało
zorganizowane w ramach realizacji projektu
BIBLIOTEKA Z DUCHEM CZASU –
SZEREG NOWATORSKICH DZIAŁAŃ
P R O M O WA N I A C Z Y T E L N I C T WA I
BIBLIOTEKI.

Fotografia Krzysztof Banul
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MURAL - BIBLIOTEKA KALISKA
MURAL - EFEKT KOŃCOWY. Zadanie dofinansowane ze środków MKiDN w ramach zadania pod nazwą „Biblioteka z duchem czasu.....”

I KONFRONTACJE
ROCK W GOK
Dnia 16.11.2018 r. odbyły się po raz pierwszy
od dłuższego czasu konfrontacje zespołów
rockowych z terenu Powiatu Starogardzkiego.
Podczas tej nowej imprezy w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach zaprezentowały się 4
zespoły: Rudera, Stone Heads, Flywheel i Bez
Filmu. Konfrontacje mają na celu popularyzację
muzyki rockowej wśród młodzieży i dorosłych.

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

Materiały Biblioteka Kaliska
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Leader zespołu Bez Filmu podziękował serdecznie Pani Dyrektor GOK w Kaliskach
Mirosławie Boruckiej za udostępnienie sali
widowiskowej na potrzeby konfrontacji.
Nadmienił również, że brał już kiedyś udział w
konfrontacjach rockowych w Kaliskach za czasów jak Dyrektorem GOK-u był Jan Radzewicz.
I konfrontacje ROCK W GOK stworzyły możliwość pokazania się na scenie zespołów, dały
również możliwość alternatywnego spędzania
wolnego czasu przez osoby dorosłe oraz młodzież – widowni.
Impreza ta będzie kontynuowana cyklicznie.
Materiały GOK Kaliska

ZAJĘCIA ROBOTYKI
8. listopada odbyły się ostatnie zajęcia z robotyki i programowania w ramach projektu z
Działaj Lokalnie pn. "Zakończenie wakacji z robotami-kreatywnie i przyjemnie, zajęcia plastyczne, happening oraz warsztaty".
Działania obejmowały zajęcia plastyczne podczas wakacji zakończone happeningiem, warsztaty robotyki i programowania od września do
listopada oraz wyjazd do Centrum Nauki
Experyment do Gdyni. Zajęcia z robotyki, na
które serdecznie zapraszamy będą kontynuowane odpłatnie dalej .

PRZEGLĄD TEATRÓW
AMATORSKICH „KURTYNA”
27. listopada teatr Impuls i Vector gościły na
przeglądzie teatrów amatorskich KURTYNA w
kościele pw. Chrystusa Króla w Gdyni. Grupa
młodych aktorek zaprezentowała sztukę pod tytułem „Strach ma wielkie oczy” pod przewodnictwem pani Katarzyny Bednarek oraz „Jezus
żyj” pod kierownictwem Beaty Zaręby.

Obydwie grupy teatralne otrzymały wyróżnienia w formie szklanych statuetek. To wszystko
działo się w ramach zadania finansowanego ze
środków FIO pozyskanych przez Katolickie
Amatorskie Centrum Kultury w Gdyni Małym
Kacku – Manufaktura Teatralna, która zrzesza
teatry amatorskie z terenu województwa pomorskiego. Przejazd do Gdyni sfinansował Gminny
Ośrodek Kultury w Kaliskach.

Materiały
GOK Kaliska
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JUBILEUSZE...

Jubilat
Jan Muchowski
90 lat

50 Rocznica Ślubu
Monika i Jacek Brzezińscy
60 Rocznica Ślubu
Janina i Paweł Mucha

Z KALENDARZA WÓJTA...
*08.11.2018 - Bartel Wielki - Udział w uroczystości jubileuszu 90-tych urodzin Jana
Muchowskiego,
*09.11.2018 - Kaliska - Udział w uroczystości obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości,
*11.11.2018 - Piece - Udział w szkolnej uroczystości z okazji 100-lecia Odzyskania
Niepodległości,
*17.11.2018 - Piece - Udział w jubileuszu 60-tej rocznicy ślubu Państwa Janiny i Pawła Mucha,
*19.11.2018 - Kaliska - I inauguracyjna sesja Rady Gminy Kaliska nowej kadencji,
*21-22.11.2018 - Kaliska - Udział w spotkaniu w Samorządowym Przedszkolu z okazji
pasowania na przedszkolaka,
*23.11.2018 - Gdańsk - Udział w szkoleniu dotyczącym finansów publicznych w kadencji 2018
- 2023 z udziałem Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej,
*26.11.2018 - Iwiczno - Udział w uroczystości 50-lecia pożycia małżeńskiego Państwa Moniki i
Jacka Brzezińskich,
*28.11.2018 - Kaliska - Udział w wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Kaliska w
zakresie przedstawienia projektu budżetu na rok 2019,
*30.11.2018 - Tczew - Udział w spotkaniu zarządu LOT Kociewie,
*02.12.2018 - Kaliska - Udział w kiermaszu świątecznym w ZSP Kaliska.
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