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WESOŁYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

Świąt prawdziwie świątecznych,
ciepłych w sercu,
zimowych na zewnątrz,
jaśniejących pierwszą gwiazdką.
Niech z nut świątecznych zapachów
powstanie najpiękniejsza kolęda i
czarem swej melodii spełni Wasze marzenia.
Zdrowych, radosnych, szczęśliwych
Świąt Bożego Narodzenia przeżytych w
zgodzie ze światem i z sobą samym
życzą
Sławomir Janicki
Wójt Gminy Kaliska
oraz Zbigniew Szarafin
Przewodniczący Rady
Gminy Kaliska

KOLEJNE INWESTYCJE DLA ŚDS KALISKA
W dniu 06.11.2020 r. w Wójt Gminy Kaliska –
Sławomir Janicki, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy: Katarzyny Liczywek, podpisał
umowę z Tomaszem Gad prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą BUS-CENTER
Tomasz Gad, ul. Spacerowa 26B, 26-067 Strawczyn, na wykonania zadanie pn. „Zakup autobusu z windą przystosowanego do przewozu 2
osób na wózku inwalidzkim”, o parametrach
technicznych i wyposażeniu zgodnym z wymaganiami określonymi przez zamawiającego
Gminę Kaliska.

Kwota brutto zakupu nowego autobusu to
379.024,50 zł, na którą składa się dofinansowanie z PFRON w kwocie 213.641 zł, środki tarczy ochronnej z budżetu państwa w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych w kwocie
142.434 zł i 22.949,50 zł z budżetu gminy
Kaliska.
Dziękuję za zaangażowanie pracownikom
Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie
Gdańskim, pracownikom Urzędu Gminy i ŚDS
Kaliska za pomoc w przygotowaniu dokumentacji oraz pracę przy składaniu wniosku o wsparcie do PFRON.
Zakupiony autobus będzie przekazany do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kaliskach
dla potrzeb transportu osób niepełnosprawnych.

W dniu 25.11.2020 r. podpisana została umowa
na „Budowę klimatyzacji w budynku ŚDS w
Kaliskach przy ulicy Długiej 53 oraz filii ŚDS w
Cieciorce ul. Główna 6”. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, jako
wykonawcę zadania wyłoniono firmę ”EL-PRO
Mateusz Litwin”, ul. Łąki 21b, 82-420 Ryjewo.

Całkowity koszt montażu urządzeń klimatyzacyjnych w obu budynkach, to 138.990,00 zł.
Na powyższe zadanie Gmina Kaliska otrzymała
dotację od Wojewody Pomorskiego w wysokości 137.500 zł. W wyniku realizacji inwestycji
zarówno budynek ŚDS w Kaliskach oraz Filia w
Cieciorce w sposób kompleksowy wyposażone
zostaną w urządzenia klimatyzacyjne.
Nadzór nad prawidłowością wykonywania prac
będzie pełniła firma „PHU INSTAL - PROJEKT” Arkadiusz Burnicki ze Starogardu Gd.

Kierownik
Referatu
Rozwoju
Justyna
Tomana

2

SOŁECTWO DĄBROWA
PIĘKNIEJE
Rewitalizacja terenu powstała z inicjatywy
Pani Sołtys Alicji Lipskiej i rady sołeckiej.
Skarpa przy świetlicy wiejskiej w Dąbrowie została obsadzona roślinami według projektu
Szkółki Roślin Frank-Raj.
Dziękujemy za bardzo dobrą współpracę.

Nie umiera ten,
kto trwa w pamięci żywych...
Wszystkim, którzy w bolesnych dla nas
chwilach dzielili z nami smutek i żal, okazali
wiele serca i życzliwości oraz uczestniczyli
we Mszy Św. i uroczystościach pogrzebowych Śp. Benedykta Kozłowskiego
serdeczne podziękowanie składa Rodzina

OSTATNIE POŻEGNANIE
BENEDYKTA KOZŁOWSKIEGO
Benedykt Kozłowski
związany był z naszą
gminą od urodzenia,
a w Dąbrowie zamieszkał od 1958 roku. To tam chodził do
szkoły, założył rodzinę i prowadził wspólnie z małżonką gospodarstwo.
Wszystkich, których
spotykał na swojej
drodze życia zawodowego oraz prywatnego witał z uśmiechem i
dobrym słowem. Kochał ludzi, był podporą dla
swoich bliskich.
W bieżącym roku obchodził wraz z małżonką
Jadwigą jubileusz 55. rocznicy ślubu.
Śp. Benedykt w 1987 roku został wybrany na
sołtysa sołectwa Dąbrowa. Funkcję tą przejął po
swoim ojcu Alojzym Kozłowskim, również wieloletnim sołtysie. Sprawował tę funkcję nieprzerwanie do roku 2015.
Śp. Benedykt Kozłowski był i zostanie w naszej
pamięci jako wzorowy sołtys godnie reprezentujący interesy swoich mieszkańców i aktywnie
uczestniczący w życiu lokalnej społeczności.
Spośród wielu obowiązków należy wspomnieć,
że współtworzył Program Odnowy Wsi i mobilizował mieszkańców przy budowie świetlicy
wiejskiej w Dąbrowie. Jako sołtys skrupulatnie
realizował fundusz sołecki, zawsze mając przygotowane sprawozdanie z tego co zostało zrobione. Na Sesji Rady gminy zgłaszał sprawy dotyczące poprawy warunków życia mieszkańców
(chociażby budowy ścieżki rowerowej z
Dąbrowy do Franku).
Będąc na emeryturze sołeckiej, interesował się
sprawami sołectwa i pomagał jak mógł najlepiej
(tak jak na przykład przy budowie sieci kanalizacyjnej). Był też członkiem Zarządu Gminnego
Koła Emerytów.
Benedykta Kozłowskiego cechowała życzliwość, troska o drugiego człowieka, empatia, duża wrażliwość na krzywdę i cierpienie innych, a
także rozwaga. Takiego go zapamiętamy.
Żegnamy Cię Nasz sołtysie w imieniu całej społeczności samorządu gminy Kaliska. Spoczywaj
w spokoju.
Sławomir Janicki 3

REMONT PRZEJAZDU KOLEJOWEGO W KALISKACH
W dniach 12 listopada do 18 listopada Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno - Torowe
sp. z o.o w Gdańsku dokonało remontu nawierzchni przejazdu kolejowego w Kaliskach przy ul.
Długiej.
Jak widać na zdjęciach remont został przeprowadzany sprawnie i profesjonalnie.
Prace przebiegły zgodnie z planem pod czujnym
okiem kierownika budowy.
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Fotografia z powietrza - WHITEDRON

DZIAŁKA INWESTYCYJNA
Wójt Gminy Kaliska ogłasza trzeci przetarg na
zbycie nieruchomości przetarg na sprzedaż
prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa
własności budynku w Kaliskach. Przetarg
odbędzie się 30 grudnia 2020 r. o godz. 14:00. w
Urzędzie Gminy Kaliska w sali narad.
Więcej:http://kaliska.pl/wojt-gminy-kaliskaoglasza-przetarg-na...

Kierownik Referatu Rozwoju

WYMARZONA DZIAŁKA
Zapraszam do zapoznania się z ofertą w dogodnej lokalizacji wymarzonej działki
budowlanej - gmina Kaliska, Bartel Wielki w
okolicy lasów i pól...
Działki objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, częściowo uzbrojone (woda i prąd w uzgodnieniu z Energą).
Przetarg odbędzie się 30 grudnia 2020 r. o godz.
14:00. w Urzędzie Gminy Kaliska w sali narad.
Więcej informacji: http://kaliska.pl/wojtgminy-kaliska-oglasza-przetarg-na...

Justyna Tomana
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POSTĘP PRAC PRZY NOWEJ INWESTYCJI FIRMY EUROBUD
Minął miesiąc od publikacji pierwszych zdjęć
z kolejnej inwestycji firmy EUROBUD
Chajewscy Sp. Jawna w gminie Kaliska.
Powierzchnia budowanego obiektu handlowo usługowego w Kaliskach wynosić będzie około
500 m2.
Materiały Urząd Gminy Kaliska
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DOMINIKA FIJAŁ - MIŁOŚNICZKA KSIĄŻEK,
KOTÓW I DWÓCH KÓŁEK
Pani Dominika Fijał jest nauczycielką języka
polskiego w Zespole Szkół Publicznych w Kaliskach. Jest miłośniczką książek, i jak już kiedyś
wspominaliśmy, prowadzi swojego bloga na
stronie www.dofi.com, na której recenzuje przeczytane tytuły. Prezentuje je w bardzo ciekawej
formie. Sama o sobie pisze na blogu:
„Czytam książki odkąd pamiętam, czyli od piątego roku życia. Niezmiennie jest to moja największa pasja. Swoje wrażenia staram się przelewać na karty tego bloga. Omijam szerokim
łukiem romanse, lubię sięgać po dobrą książkę.
Dzięki studiom na filologii polskiej w Gdańsku
poznałam całkiem niezły kanon literatury –
zwłaszcza rodzimej. Stąd mój sentyment do
młodych polskich autorów – ich dzieła często
będą się tu pojawiać. Pod warunkiem, że zdołają
do mnie dotrzeć. Daję się namówić na niemal
wszystkie gatunki literackie. Posiadam taką wadę, że raz zaczętą pozycję muszę skończyć –
nawet największy gniot. A potem piszę recenzję
takiej książki…
Opisuję również jak lektury wpływają na moje
dzieci. Czytam im odkąd były w kołysce. Teraz
jako kilkulatki również mają swoje zdanie i
chętnie je wyrażają.”

Cały czas Pani Dominice towarzyszą koty, które
często są ozdobą jej pracy.

Jest też fanką dwóch kółek i dzięki temu pokazuje nam zakątki znane i nieznane.

Pani Dominika Fijał współpracuje z Gminnym
Ośrodkiem Kultury w Kaliskch, gdzie prowadzi
spotkania autorskie z zaproszonymi gośćmi, a
także Dyskusyjny Klub Książki dla Dorosłych
oraz dla Dzieci i
Młodzieży.
Zachęcamy Państwo do odwiedzenia jej bloga i sięgnięcie po lektury,
które poleca.
Materiały DF
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EDUKACJA I PRZYGOTOWANIE DO ŚWIĄT W OREW W PIECACH
Zdalne nauczanie w OREW w gminie Kaliska
- Roksana i Rafał poradzili sobie świetnie.

Na zajęciach religii wraz Panią Basią nasi
Wychowankowie stworzyli piękne lampiony
adwentowe. Dodatkowo wyklejali wieńce adwentowe, kolorowali świecą roratkę, a na końcu
zajęć wędrowali z lampionami jak "Wędrowcy"
do Betlejem.
Zaczęliśmy oczekiwać Bożego Narodzenia...

Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem pracy
Grzesia w domu! Nasz Wychowanek pisze po
składzie, wycina, klei, dopasowuje elementy
układanek, korzysta z masażyków i wierszyków
Marty Bogdanowicz, a także ćwiczy w zakresie
Integracji Sensorycznej. Nieustannie również
korzysta z komunikacji AAC. Brawa dla Rodziców i Grzesia.

Światowy Dzień Ubogich - Skarpetki zapakowane i wysłane dziękujemy bardzo za przyłączenie się do akcji - zwłaszcza Stajnia Koń
Polny.

Materiały OREW
w gminie Kaliska
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RADOŚNI Z ŚDS KALISKA - ZDALNIE, ALE RAZEM.
Jak wiecie, decyzją Wojewody Pomorskiego
znów pracujemy zdalnie...
Pozostajemy w ciągłym kontakcie i trzeba przyznać, że Radośni są pełni zapału i energii do
pracy. Bardzo chętnie pracują z przekazanymi
przez terapeutów materiałami i wykonują różne
zadania. Tak pracują Radośni!!! A to tylko
niektóre z prac...

Kochani należą Wam się wielkie brawa za chęci, zaangażowanie i aktywność! Terapeuci w
ośrodku pomiędzy jednym, a drugim telefonem
do Was nieustannie szukają zadań, drukują, wycinają w sklejce i drewnie, żeby zawieźć Wam
materiały do pracy.

Piotrek, czyli nasz mistrz w układaniu puzzli
nigdy się nie nudzi! Powyżej efekty jego pracy.
16 listopada to
Międzynarodowy
Dzień Tolerancji.
Tolerancja to dążenie
do zrozumienia
innych...
Tolerancja to szacunek
dla inności i
odmienności...
Tolerancja to szacunek do drugiego człowieka...
Kiedy jeszcze pracowaliśmy na miejscu w
ośrodku Radośni zaangażowali się w akcję
"Kolorowe ławki dla hospicjum" organizowaną
przez Kociewiacy dla hospicjum w ramach
projektu Działaj lokalnie finansowanego z LGD
"Chata Kociewia" i PAFW.
Kiedy z zaangażowaniem zabrali się
za realizację zadania zajęcia w ośrodku zostały zawieszone. Jednak zadanie zostało zrealizowane - ławkę i
stolik dokończyli
terapeuci.
Wyszło nam to całkiem nieźle, co o
tym sądzicie?
Jak wiadomo w naszym ŚDSie przygotowania
do świąt zaczynają sie już na przełomie września
i października, dlatego coś zdążyliśmy przygotować. Jeśli ktoś chciałby nabyć, którąś z naszych dekoracji prosimy o kontakt poprzez
messenger lub telefonicznie. Zapraszamy!

Materiały
ŚDS
Kaliska
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NOWATORSKIE ZAJĘCIA W PRZEDSZKOLU W KALISKACH
Nachodzi koniec jesiennych zbiorów, więc to
najlepszy czas by ustanowić "Dzień Dyni”królowej wszystkich warzyw. W przedszkolu
obchodziliśmy „Dzień Dyni”.
We wszystkich grupach wiekowych dzieci odkrywały i poznawały na różne sposoby walory
warzyw z rodziny dyniowatych.
Pomysłów na zabawy, było bardzo dużo,w
których główną rolę odgrywała właśnie dynia.

„Międzynarodowy Dzień Jeża”
We wtorek 10 listopada w przedszkolu obchodziliśmy „Międzynarodowy Dzień Jeża”, czyli
malutkich święto kłujących ssaków. Z tej okazji
przedszkolaki włączyły się w obchody tego nietypowego święta. Dzieci miały okazję poszerzyć oraz utrwalić swoją wiedzę dotyczącą życia
jeży w ich naturalnym środowisku, poprzez wysłuchanie opowieści i wierszy o tych sympatycznych, zimowych śpiochach. Potem wesoło bawiły się i tańczyły przy muzyce i piosenkach o
jeżach. Najwięcej radości sprawiła dzieciom
jednak zabawa pt.: "Na dywanie siedzi jeż..." w
której wszyscy naśladowali ruchy swoich kolegów. Nie zabrakło też ciekawych prac plastycznych.
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W związku z nadchodzącym Świętem Niepodległości - 11 listopada "Żabki" i "Jeżyki" odsłuchały hymn Polski, dowiedziały się czym jest
niepodległość... A na koniec podczas zajęć odkodowały flagę Polski.

Dzieci z grupy "Biedronki” i "Krasnale”
uczestniczyły w zajęciach kulinarnych. Tym razem uczyły się jak piec pyszne babeczki.
Mieszały składniki, nakładały je do foremek.
Dzieci rozpoznawały i nazywały przygotowane
produkty, omawiały przybory wykorzystywane
w przygotowywaniu ciasta, aż w końcu zabrały
się za robienie babeczek.
Zapach piekących się babeczek wypełnił całe
przedszkole. Przedszkolaki świetnie się bawiły i
z przyjemnością próbowały swoich wypieków.
Materiały
Przedszkole
Publiczne
w Kaliskach

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI W GOK W KALISKACH
4.11.2020 r. odbyło się kolejne spotkanie DKK,
tym razem w formie online.
Omawiana była książka
Caludii Piñeiro pt.
"Czwartkowe wdowy".
Autorka to argentyńska pisarka, dziennikarka, scenarzystka filmowa i dramatopisarka. W 2005 roku powieść zdobyła literacką
nagrodę Clarin.
Akcja książki rozgrywa się
na osiedlu Altos de la Cascada na przedmieściach Buenos Aires, który należy do tych luksusowych, z przydomowymi basenami, kortami tenisowymi oraz własnym polem golfowym. Wszystkie te luksusy są dostępne tylko dla mieszkańców ogrodzonego osiedla.
Tytułowe wdowy, to cztery sąsiadki z jednego z
bogatych osiedli. „Wdowieją” w każdy czwartek, gdy ich mężowie spotykają się na kolacji i
grze w karty. Wszystko nagle się zmienia, gdy
po jednym z tych męskich wieczorów trzy z nich
wdowieją naprawdę…
Spotkanie zrealizowano w ramach projektu
"Książka w terenie i na kółkach" dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
25.11.2020r. odbyło się
kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu
Książki dla dorosłych w
formie online.
Rozmawialiśmy o
książce Jakuba
Małeckiego pt. "Nikt
nie idzie".
Autor prowokuje czytelnika, by na podstawie
rozsypanych wspomnień stopniowo odkrywał prawdziwy bieg
zdarzeń. Wśród bohaterów cały czas krążą niewypowiedziane słowa oraz niespełnione relacje
i gesty, a wielkie miasto wypełniają miłość i
samotność.
Zapraszamy chętnych na kolejne spotkanie
DKK online 16.12.2020 o godz 17.00.
Kolejna książka to "Burza. Czarci pomiot."
Margaret Atwood. Książki do wypożyczenia w
bibliotece.

Dnia 19.11.2020 r. odbyło się spotkanie DKK
dla dzieci i młodzieży w
formie online. Tym
razem omawiana była
książka pt. "Kocia
Gwiazda" włoskiego
klasyka literatury dziecięcej - Gianni Rodari.
"Kocia Gwiazda" jest
książką, która opowiada
o kotach i łączy z kotami.
Ich losy intrygują i bawią, a przy okazji wprowadzają do Miasta, które jest niekwestionowaną
stolicą świata ludzkiego i kociego - do Rzymu.
Spotkanie zrealizowano w ramach projektu
"Książka w terenie i na kółkach" dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
Oto nasi najmłodsi czytelnicy, którzy już odebrali swoje wyprawki z projektu „Mała książkawielki człowiek”. Co ważne, w wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice, ponieważ znajduje się w niej przygotowana specjalnie dla nich
broszura informacyjna, która przypomina o
korzyściach wynikających z czytania dzieciom
oraz podpowiada, skąd czerpać nowe inspiracje
czytelnicze.
Akcja trwa do sierpnia 2021 roku. Zapraszamy
do wzięcia udziału po otwarciu naszej biblioteki.
Prosimy o śledzenie naszej strony na Facebooku, na której poinformujemy, kiedy będzie
taka możliwość.

Materiały
GOK
Kaliska
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SPOTKANIE AUTORSKIE
Z EWĄ CHOTOMSKĄ
6 listopada odbyło się ostatnie spotkanie autorskie do projektu „Książka w terenie i na kółkach". Było to wyjątkowe spotkanie, ponieważ
przeprowadzone w innej formie niż dotychczas,
zamiast tradycyjnego spotkania stacjonarnego
przeprowadziliśmy je online. Naszym gościem
wideo rozmowy była pani EWA CHOTOMSKA
- autorka książek dla dzieci oraz tekstów piosenek, m.in.: „Mydło lubi zabawę", „Myj zęby",
„Moja fantazja" i wiele innych. Jest kierownikiem zespołu dziecięcego „Fasolki". Wcieliła
się w rolę popularnej Ciotki Klotki z legendarnego programu telewizyjnego Tik-Tak.
Prywatnie córka Wandy Chotomskiej znanej
autorki wierszy dla dzieci.

Pani Ewa przywitała wszystkie dzieci tytułową
piosenką z programu TIK-TAK. Opowiedziała
nam o swoich piosenkach, a także historii Zająca
Poziomki, który jest bohaterem nie tylko piosenki, ale również książki. Poznaliśmy Felka Parerasa - psiego bohatera książek Pani Ewy.
Autorka zadawała dzieciom pytania, na które
chętnie odpowiadały. Mimo dzielącej nas odległości spotkanie online odbyło się w wesołej
atmosferze. Wszystkim uczestnikom bardzo się
podobało, a dzieci z grupy „Żabek" przygotowują w podziękowaniu prace plastyczne, które
wyślemy Pani Ewie.
Dziękujemy Dyrekcji SPP w Kaliskach za możliwość przeprowadzenia spotkania autorskiego
w grupie przedszkolnej „Żabki".
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KILKA SŁÓW O
STROJU KOCIEWSKIM
No i wyszło szydło z worka!
A w zasadzie igła i nitki ze
stroju kociewskiego.
Niedawno dzięki Państwa
informacjom dowiedzieliśmy się, że autorką projektu
była artystka Anna Smolana. W 1969 roku zaprojektowała model stroju kociewskiego, stworzony na
podstawie wskazówek
prof. Józefa Gajka, prof.
Bożeny Stelmachowskiej,
ks. Bernarda Sychty i
Longina Malickiego oraz wielu Kociewiaków.
Poszukujemy oryginału tego artykułu!
Anna Smolana - wyjątkowa kobieta. Właściwie
nazywała się Irena Hryniewiecka, znana też jako
Anna Rodycz. Zmuszona była ukrywać swą tożsamość z uwagi na przynależność do polskiego
podziemia w Obszarze Lwowskim Armii Krajowej, co było ścigane przez NKWD, a potem
przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego. Od 1946 roku mieszkała w Sopocie, gdzie jako architektka wnętrz z wykształcenia zajmowała się projektowaniem m.in... pamiątek i ozdób
na zlecenie ówczesnego Muzeum Pomorskiego
czy kostiumów dla Teatru Muzycznego w Gdyni. Zajmowała się także projektowaniem artystycznych i unikatowych lalek dla dzieci, a także
tkactwem, rysunkiem oraz kolażem. Projektowała stroje dla „Mody Polskiej”, współpracowała z CEPELIĄ, gdzie przez wiele lat zasiadała
w Komisji Kwalifikacyjnej.
Fotografie prezentują stroje Zespołu Pieśni i
Tańca Kociewie z detalami z garderoby Starogardzkiego Centrum Kultury.
Realizacja poszukiwań materiałów dot. Stroju Kociewskiego w ramach projektu pt.
STRÓJ KOCIEWSKI muzealia, ewolucja i
współczesna interpretacja.
„Dofinansowano ze środków
M i n i s t r a K u l t u r y,
Dziedzictwa Narodowego i
Sportu”.
Materiały - Facebook

SPOTKANIE AUTORSKIE
Z JAKUBEM MAŁECKIM

ZAPRASZAMY

Spotkanie autorskie z Jakubem Małeckim było
transmitowane na żywo na DKK Pomorskie.

Jakub Małecki (ur. 1982) – pisarz, autor dziewięciu książek, m.in.. bestsellerowego Dygotu,
Rdzy oraz Śladów, nominowanych do Nagrody
Literackiej NIKE. Laureat Złotego Wyróżnienia
Nagrody im. Jerzego Żuławskiego, nagrody Śląkfa oraz nagrody Książka Miesiąca „Magazynu
Literackiego KSIĄŻKI”, nominowany również
do Nagrody Literackiej Europy Środkowej
„Angelus”, nagrody im. Stanisława Barańczaka,
oraz dwukrotnie do Nagrody im. Janusza A.
Zajdla.
Spotkanie jest finansowane ze środków Instytutu Książki w ramach programu Dyskusyjne
Kluby Książki.

18 listopada odbyło się spotkanie online z
Marzeną Żurek, autorką książki dla dzieci "Żywieniowe przygody Tobiego, kotka psotliwego", w której za pomocą zabawnych rymowanek
i smakowitych przepisów, zachęca najmłodszych do zdrowego odżywiania i wspólnego
przygotowywania posiłków razem z rodzicami.
Spotkanie było transmitowane na żywo na DKK
Pomorskie.
Materiały GOK Kaliska
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KULTURA ŻYDOWSKA W HISTORII, ŚWIĘTACH I TRADYCJI
W listopadzie 2020 r. odbyło się podsumowanie projektu: Kultura żydowska w historii, świętach i tradycji w ramach projektu „Kaliskie Inicjatywy Kulturalne 2020” - Wieczorek Kultury
Żydowskiej dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu
Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2020, ogłoszonego przez Panią Dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury w Kaliskach Mirosławę Borucką. Wartość dofinansowania projektu to
5.383.00 zł.

Realizatorem Inicjatywy jest grupa nieformalna „Exodus” w składzie: Anna Ałanowska, Anna
Kurkowska oraz koordynatora Beatę Zarębę.

Grupa nieformalna od wielu lat realizuje projekty w formie licznych przedstawień teatralnomuzycznych o tematyce chrześcijańskiej jak
również w tym roku postanowiła przybliżyć
uczestnikom projektu temat Kultury Żydowskiej. Po realizacji projektu możemy stwierdzić,
że dwumiesięczna praca przyniosła niesamowite efekty dla wszystkich uczestników w zdobyciu wiedzy na temat życia narodu Żydowskiego
w kwestii: tradycji, historii, tańca oraz koszernych potraw. Oprócz teoretycznej wiedzy mo14gliśmy nawiązać nowe kontakty i pogłębić stare

relacje z uczestnikami projektu dzieląc się poznaną wiedzą oraz rozwinąć się w nieznanych
nam jeszcze talentach taneczno - recytatorskich.
Udało nam się osiągnąć zamierzony cel angażując mężczyzn do grupy teatralno - tanecznej i
technicznej.

Naszym pragnieniem jest kontynuacja i współpraca z uczestnikami inicjatywy w kolejnych
projektach w formie teatru, muzyki, tańca w
miarę możliwości płynących z oferty Gminnego
Domu Kultury w Kaliskach.
Projekt składał się z III bloków tematycznych:
- 10 warsztatów taneczno – teatralnych prowadzonych przez instruktora Marzenę Mikołajską
przygotowującą przedstawienie pt. ”Bądź gotów !” na podstawie Ew. Mateusz 25. 1-13 –
Przypowieść o 10 pannach.
- 4 warsztatów kulinarnych kuchni koszernej
prowadzonych przez małżeństwo Elwirę i
Wiktora Sztefura.
- 3 warsztatów wykładowych historii narodu żydowskiego prowadzonych przez: Beatą Walas,
Kamila Kozak i Szymona Furczyka studentów
teologii biblijnej oraz 2 wykładów na temat
historii Judaizmu – Żydów w Polsce i na Kociewiu prowadzonych przez Katarzyną Wachowicz
historyka.
Bardzo dziękujemy przybyłym gościom, że
zechcieli przyjąć zaproszenie i zaszczycić nas
swoją obecnością w tym niepowtarzalnym wydarzeniu.
Materiały
GOK
Kaliska

JuŻ OTWARTE !

SĄ Z NAMI JUŻ TRZY LATA SKLEP BIEDRONKA
W KALISKACH !

FRANK - RAJ ZAPRASZA
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ZAPRASZAMY DO ZAKUPU KARTEK
Zachęcamy Państwa do zakupu kartek świątecznych. Koszt jednej kartki to 1 zł. Cała kwota ze sprzedaży zostanie przekazana na rzecz
Stowarzyszenia „Dziecko Miłości”.

Z KALENDARZA WÓJTA...
*06.11.2020 - Kaliska - Podpisanie umowy z właścicielem firmy BUS-CENTER na wykonanie
zadania „Zakup autobusu z windą przystosowanego do przewozu dwóch osób na wózkach
inwalidzkich.
*10.11.2020 - Kaliska - Spotkanie z Panią Prezes Gminnej Spółdzielni „SCh” Kaliska Justyną
Manią w sprawie regulacji działki przy ulicy Przemysłowej,
*10.11.2020 - Kaliska - Spotkanie z mieszkańcami miejscowości Frank w sprawie ustalenia
możliwości przekazania fragmentu drogi na rzecz gminy Kaliska,
*16.11.2020 - Kaliska - Spotkanie z Dyrektorem Tartaku P. Kazimierzem Kolińskim,
*19.11.2020 - Kaliska - Spotkanie on-line z przedstawicielem firmy prezentującej informacje o
Pracowniczych Planach Kapitałowych,
*20.11.2020 - Kaliska - Spotkanie z przedstawicielem firmy transportu autobusowego, która ma
zamiar przenieść swoją siedzibę do gminy Kaliska,
*25.11.2020 - Kaliska - Spotkanie z Nadleśniczym Nadleśnictwa Kaliska,
*25.11.2020 - Kaliska - Podpisanie umowy na budowę klimatyzacji dla budynku
Środowiskowego Domu Samopomocy w Kaliskach i filii w Cieciorce,
*21.11.2020 - Piece - Udział w mszy pogrzebowej Śp. Benedykta Kozłowskiego,
*01.12.2020 - Starogard Gd. - Podpisanie aktu notarialnego zbycia działek gminnych,
*02.12.2020 - Kaliska - Spotkanie z pracownikami referatu komunalnego w sprawie utworzenia
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Kaliska sp. z o.o., która ma powstać od stycznia 2021
roku. Jej głównym celem będzie świadczenie usług gospodarki wodno-ściekowej.
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,

