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GMINA KALISKA WYBUDUJE MIESZKANIA SOCJALNE
Nowe mieszkania już wkrótce!
Informujemy, że Gmina Kaliska pozyskała
dofinansowanie na budowę dwóch budynków
socjalnych z Banku Gospodarstwa Krajowego.
Dzięki temu w ciągu 2 lat powstanie 12 nowych
mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej
325,6 m2.
Naszym zamiarem jest przekazanie mieszkań
osobom zamieszkującym obecny "Belweder".
Lokalizacja to działka za Ośrodkiem Zdrowia w
Kaliskach.
Nasz wniosek znalazł się w grupie 88 wniosków
z całego kraju, które uzyskały bezzwrotne
dotacje z Funduszu Dopłat.
Wartość kosztorysowa całej inwestycji to
1.914.649,57 zł.

Powyżej przykładowy wygląd budynku

Wysokość dofinansowania to 670.127,34zł.
Budynki zaprojektowane zostały w nowoczesnej, energooszczędnej technologii. Do ogrzewania mieszkań zastosowane zostaną pompy
ciepła.

Pracownik Referatu Rozwoju
Robert Stolikński

REMONT GOK - ETAP IV
Umowa na
wykonanie
elewacji całego budynku
GOK podpisana.
W dniu 22
czerwca 2017r
Mirosława Borucka - Dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury w Kaliskach podpisała umowę
z właścicielem firmy P.Wiesławem Janusz prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą
Firma Usługowo – Handlowa Wiesław Janusz,
ul. Zielona Wieś 11A, 83-404 Nowa Karczma
przy udziale syna Piotra Janusz na wykonanie
elewacji całego budynku.
W ramach podpisanej umowy nastąpi docieplenie i ocieplenie ścian, wykonanie elewacji całego budynku, malowanie elewacji wraz z pracami towarzyszącymi, w tym: obsadzenie parapetów zewnętrznych, rynny dachowe, rury spustowe, obróbki blacharskie, wykopy oraz przekopy, izolacje ścian, okładziny z płytek.
W/w firma wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego do zadania pt. „Przebudowa, remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w
Kaliskach – etap IV”.
Wartość zadania 291.840,98 zł brutto.
Planowany termin zakończenia prac to
13.10.2017 roku.
Materiały GOK Kaliska

BUDOWA ULICY MALINOWEJ
Z ODWODNIENIEM
ULICY PÓŁNOCNEJ
W dniu 14 lipca
br. nastąpiło podpisanie umowy na
wykonanie zadania pn. „Budowa
ulicy Malinowej
wraz z siecią kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do zbiornika retencyjnego w Kaliskach
– etap I”.
W prowadzonym postępowaniu przetargowym
wyłoniony został Wykonawca zadania, tj. Pan
Wojciech Drewczyński prowadzący firmę „Wo
– Kop”, Chojnice. Wartość zadania wynosi
1.455.249,25 zł, a jego realizacja potrwa do
31.10.2017r. Wójt Gminy Sławomir Janicki

2

USŁUGI NA MIARĘ CZASÓW
Od lipca br. w Urzędzie Gminy
istnieje możliwość dokonywania płatności bezgotówkowych
m.in. za podatki, śmieci oraz
wodę. Ten nowoczesny system
płatności jest jednym z oczekiwań nowoczesnego społeczeństwa. Wprowadzenie tego typu
rozwiązań w Urzędzie Gminy przekłada się na
pozytywne postrzeganie naszego urzędu, który
chętnie wprowadza innowacyjne i przyjazne dla
naszych mieszkańcom i wszystkich osób załatwiających sprawy rozwiązania. Uruchomienie
płatności bezgotówkowych możliwe było dzięki
porozumieniu Ministerstwa Rozwoju oraz
Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A
W przyszłym roku powinny zakończyć się prace związane z wdrożeniem specjalnej platformy
dla naszego Urzędu, dzięki której każdy z mieszkańców będzie mógł założyć indywidualne internetowe konto dzięki któremu będzie mógł
wygodnie zapoznać się z swoimi zobowiązaniami oraz dokonać internetowej płatności. Wart
podkreślenia jest fakt, że wdrożenie terminala
płatniczego jak i platformy internetowej możliwe jest dzięki darmowym projektom finansowanych z budżetu Państwa.

MOBILNIE PO CMENTARZU
KOMUNALNYM W KALISKACH
W ramach rozwoju informatycznego urządzeń mobilnych informujemy, że program
obsługi naszego cmentarza komunalnego
został wzbogacony o oprogramowanie na telefony z systemem Android 4.2 lub wyższym.
Oddajemy do Państwa dyspozycji mobilną aplikację GROBONET, która umożliwia szybkie
lokalizowanie grobów za pomocą mobilnych
urządzeń. Po wpisaniu danych pochowanej osoby nasza wyszukiwarka odnajdzie groby spełniające odpowiednie kryteria.
Zachęcamy do pobrania aplikacji ze strony:
https://play.google.com/store/apps/details?id=c
om.grobonet.kaliska36 lub bezpośrednio wybierając w telefonie Sklep Play – wystarczy w
wyszukiwarce wpisać „GROBONET Kaliska”
Z-ca Wójta Gminy Kaliska
Łukasz Kruszyński

KONKURS „PIĘKNA WIEŚ” ROZSTRZYGNIĘTY
Konkurs „Piękna wieś” przeprowadzany jest
w kategorii: Zagroda rolnicza - „Piękna Wieś
Pomorska 2017” oraz Zagroda nierolnicza –
„Piękna Wieś 2017”.

II - Beling Beata i Dariusz, Studzienice
III - Gołuńska Anna, Iwiczno
Laureaci konkursów otrzymują pamiątkowe dyplomy wraz z talonami pieniężnymi do realizacji
w Centrum Ogrodniczym Frank-raj we Franku.
Za I miejsce jest to kwota 200 zł, za II miejsce –
150 zł, za III – 100 zł.
Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród
odbyło się w Urzędzie Gminy Kaliska 6 lipca
2017 roku. Serdecznie dziękujemy za udział w
konkursach oraz gratulujemy laureatom.

Dla zagród nierolniczych konkurs odbywa się
wyłącznie na etapie gminnym, natomiast najładniejsza zagroda rolnicza bierze udział w dalszych etapach konkursu, prowadzonego przez
Województwo Pomorskie i Pomorski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w Gdańsku.
Skład gminnej komisji konkursowej przedstawiał się następująco:
Bożena Jeleniewska - Sekretarz Gminy Kaliska
Zbigniew Szarafin – Przewodniczący RG Kaliska, przedstawiciel Komisji Budżetu i Spraw
Gospodarczych
Grażyna Ormanin-przedstawiciel ODR
Starogard Gd.
Zenon Kopciowski - właściciel centrum ogrodniczego „Frank-raj” we Franku.
Bożena Pozorska – pracownik UG Kaliska

Na podstawie określonych przez organizatorów kryteriów konkursu na rok 2017, zgłoszone
zagrody otrzymały następujące miejsca:
Konkurs „Piękna Wieś Pomorska 2017”
I - Teresa i Mirosław Brzezińscy, Iwiczno
Konkurs „Piękna Wieś 2017” - Nagroda ex aequo:
I - Fiałek Mariola, Kaliska
I - Piasecka Wanda, Kaliska

Bożena Pozorska
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NOWE ZASADY
WYCINKI DRZEW
Z dniem 17 czerwca
2017r. weszły w życie
przepisy ustawy z dnia
11 maja 2017r. o zmianie ustawy o ochronie
przyrody (Dz.U. z 2017r. poz. 1074). Niosą one
za sobą sporo zmian, w szczególności dla osób
fizycznych.
Zgodnie z art. 83f ust. 1, pkt 3a znowelizowanej
ustawy o ochronie przyrody, właściciele nieruchomości będący osobami fizycznymi, którzy
chcą usunąć drzewa z terenu swojej nieruchomości na cele niezwiązane z prowadzeniem
działalności gospodarczej, są obowiązani dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew, których obwód na wysokości 5 cm przekracza:
™ 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
™ 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
™ 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa powinno
zawierać: imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być
usunięte, rysunek albo mapę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.
Po złożeniu zgłoszenia przez właściciela nieruchomości, organ przeprowadza oględziny w
terminie 21 dni od daty otrzymania zgłoszenia.
Po przeprowadzonych oględzinach Wójt Gminy
Kaliska może wnieść sprzeciw w drodze decyzji
administracyjnej w terminie 14 dni od daty oględzin. Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się
dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej. Brak sprzeciwu w wyznaczonym terminie oznacza zgodę na usunięcie
drzewa.
Gmina przed upływem terminu do wniesienia
sprzeciwu na wniosek zgłaszającego może wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia uprawnia do usunięcia drzewa.
Usunięcie drzew powinno nastąpić w terminie
6 miesięcy od daty przeprowadzonych oględzin.
W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem tego terminu, usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin
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SZKOLENIE WŁAŚCICIELI
KWATER AGROTURYSTYCZNYCH
19 czerwca, w Urzędzie Gminy Kaliska odbyło
się szkolenie dla właścicieli kwater agroturystycznych oraz innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie.
Na szkolenie przybyły też osoby zainteresowane
podjęciem tego typu działalności. Omawiane tematy dotyczyły kwestii podatkowych, bezpieczeństwa żywienia turystów oraz ogólnych zasad prowadzenia działalności agroturystycznej.
Przeprowadzenie szkolenia możliwe było dzięki przychylności Urzędu Skarbowego w Starogardzie Gd., Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Starogardzie Gd. oraz Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Nowej Wsi Rzecznej.
Wójt Gminy Kaliska serdecznie dziękuje
przedstawicielom tych instytucji: Zastępcy
Naczelnika Urzędu Skarbowego p. Januszowi
Pochylczukowi, Kierownikowi czynności analitycznych i sprawdzających p.Sylwestrowi Dorawa, pracownikowi PSSE – p. Elwirze Litwin
oraz Doradcy z Zespołu Doradztwa Rolniczego
p. Grażynie Ormanin za przygotowanie i przekazanie potrzebnych informacji. Wszystkich zainteresowanych tą tematyka informujemy, iż materiały ze szkolenia dostępne są w Urzędzie
Gminy Kaliska w pok. 22.
Bożena Pozorska
wnioskodawca wystąpi o wydanie decyzji o
pozwoleniu na budowę, a budowa ta ma związek
z prowadzeniem działalności gospodarczej i
będzie realizowana na części nieruchomości na
której rosło usunięte drzewo – Wójt Gminy –
uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości w
drodze decyzji administracyjnej, obowiązek
uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.
Usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia lub
przed upływem terminu (na wniesienie sprzeciwu przez Wójta Gminy), pomimo sprzeciwu
Wójta Gminy oraz bez wymaganego zezwolenia, w przypadkach gdy jest ono wymagane,
skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.
UWAGA:Pozostałe jednostki, organizacje, podmioty gospodarcze itd. są obowiązane wystąpić
z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie
drzew i krzewów zgodnie z art. 83 ustawy o
ochronie przyrody. Katarzyna Zielińska

100-lecie OSP PIECE
8 lipca br. odbyły się obchody 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Piecach. Obchody
rozpoczęły się uroczystą Mszą Św. w intencji
strażaków OSP Piece. Po mszy nastąpił przemarsz na boisko, gdzie odbył się uroczysty apel
z wręczeniem nagród. Dla wszystkich uczestników imprezy przygotowana była grochówka
strażacka oczywiście z wkładką. Po oficjalnej
części programu rozpoczął się Festyn Sołecki.
Podczas którego panowały: Wspólna zabawa –
Słodkości – Energia – Radość i Słońce!
Pogoda nam dopisała, więc mogliśmy zdjąć
buty i pobiegać na bosaka po zielonej trawie,
skakać jak kangury, wziąć udział w wyścigu z
kolorowym ringiem na głowie i powalczyć o
żółte ogonki. Energia nas rozpierała, śmiechu
było co niemiara, a w wolnej chwili dzieci syciły
się słodkościami, które zapewniło sołectwo Piece. Zabawę zakończyliśmy „Zbijakiem”, wszyscy walczyli do końca, mimo że czasami bywało
trudno, a nawet trochę boleśnie. Dziękujemy za
wytrwałość!
Na koniec odbyła się jeszcze zabawa nocna dla
dorosłych z zespołem Duo-Band z Gniewu.
Było SUPER !!!

KOMUNIKAT STRAŻACKI
Komitet społeczny
„AKTYWNY STRAŻAK”
przy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kaliskach
informuje mieszkańców
gminy Kaliska, że od 1
sierpnia 2017r będzie
przeprowadzana zbiórka społeczna wolnych
środków pieniężnych, które przeznaczone będą
na zakup nowego samochodu ratowniczo –
gaśniczego dla jednostki OSP Kaliska.
Wolontariusze posiadający imienne identyfikatory, przeprowadzą zbiórkę na terenie naszej
gminy.
Zachęcamy do wsparcia kwesty poprzez
przekazywanie dobrowolnych datków.
Komitet Społeczny”Aktywny Strażak”
Druhny i Druhowie OSP Kaliska
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Z DZIAŁALNOŚCI KALISKIEGO STOWARZYSZENIA SENIORÓW
Nawet niepogoda, porywisty wiatr, burza i
deszcz nie przeszkodził nam w spotkaniu inaugurującym realizację projektu Dycht rychtych
po naszamu.

W czwartek, 22 czerwca zorganizowaliśmy dla
naszych członków imprezę świętojańską.
Wieczorkiem udaliśmy się do Gogolinka, by tam
wspólnie świętować noc Kupały.

W czwartek 29 czerwca o godzinie 16-ej niemała grupa zapaleńców (przeszło 20 osób) spotkała się na boisku we Franku. Tam uroczyście
rozpoczęliśmy nasz nowy projekt, na który grantowe pieniądze otrzymaliśmy z Chaty Kociewia
w ramach przedsięwzięcia Działaj Lokalnie X.
Zarząd przedstawił cele i krótki zarys projektu,
a uczestnicy otrzymali harmonogram spotkań.
Po tej części oficjalnej chętni przeszli na boiska
do gry w boule, by tam rozegrać turniej. Pogoda
nieco pokrzyżowała nam szyki i nie wszystkim
udało się stanąć w turniejowe szranki. Zaczęło
grzmieć, lać i wiać. Mimo tych niedogodności
powoli, na raty zawodnicy doprowadzili rozgrywki do szczęśliwego finału.
W tym czasie pod gołym niebem – z wielkim
poświęceniem – kol. Krysia Pawłowska i kol.
Karol Piszczek piekli kiełbaski nad rożnem.
Mimo że natura nie szczędziła wody z góry
jedzonko było pyszne.
Po posiłku kol. Ela Pasterska nagrodziła
wszystkich zawodników. Nagrody (bony towarowe do szkółki we Frank-Raju) ufundowała
tym razem Rada Sołecka z Kalisk. Za co dziękujemy sołtysowi p. Kazikowi Głodkowi oraz całej
Radzie.
Materiały www.emeryci-kaliska.pl

Po pochmurnym dniu ukazało się – specjalnie
dla nas – słoneczko, które towarzyszyło nam aż
do zachodu. Przez kilka godzin biesiadowaliśmy
przy suto zastawionych stołach. Jak przystało na
tego typu imprezę nie zabrakło biesiadnych piosenek i korowodowych tańców. Kto miał ochotę,
mógł nad ogniskiem usmażyć sobie kiełbaskę.
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O zmierzchu udaliśmy się nad brzeg jeziora, by
na jego taflę puszczać wianki. Pogoda była prawie bezwietrzna, więc barwne kwiatowe kółeczka spokojnie unosiły
się na wo
dzie i długo
jeszcze
widać było
palące się
świeczuszki.

Materiały www.emeryci-kaliska.pl

HAPPENING CZYTELNICZY - „JAK NIE CZYTAM, JAK CZYTAM”
Zachęcać do sięgania po książki należy już
najmłodsze dzieci. Przecież miłośnicy słowa
czytanego nie biorą się z próżni. Nie od dziś
wiadomo, że świadomych czytelników należy
wychowywać od przedszkola. Choć okazuje się,
że dzieci i młodzież czytają najwięcej, to nie
należy zapomnieć, iż dzieje się tak za sprawą
różnych akcji promujących czytelnictwo. Ich
zwieńczeniem był happening: „Jak nie czytam,
jak czytam” zorganizowany przez panią Sylwią
Pasterską, bibliotekarkę ZSP w Kaliskach. Miał
on miejsce w naszej szkole po raz pierwszy i
odbył się 21 czerwca 2017 roku. Była to II
edycja ogólnopolskiej akcji o tym samym tytule.

Głównym celem happeningu „Jak nie czytam,
jak czytam” jest promocja czytania książek
wśród uczniów i inicjowanie mody na czytanie.
W Kaliskach nie
tylko uczniowie
postanowili bić
rekord w czytaniu.
Do korowodu
przyłączyła się
dyrekcja ZSP oraz
grupy przedszkolaków z Przedszkola Publicznego. Maluchy pięknie przebrały się za postacie
z książek. Do happeningu dołączyli podopieczni
ŚDS w Kaliskach „Radośni”, którzy wyróżniali
się dzięki jednakowym koszulkom oraz za sprawą niesionego transparentu w kształcie serca z
napisem: „Dom bez książek jest jak plaża bez
słońca”. Kolejna grupa uczestnicząca w akcji to
Kaliskie Stowarzyszenie Seniorów. Przybyli do
nas z transparentem: „Seniorzy do czytania
skorzy”. Nie zabrakło także GOK, przy którym
działa Dyskusyjny Klub Książki (dla dzieci i
dorosłych) prowadzony przez panią Dominikę
Fijał. W happeningu brały także udział nauczycielki zajmujące się akcją Cała Polska czyta
dzieciom. Jednak impreza nie odbyłaby się bez
pani Sylwii Pasterskiej, pod której czujnym

okiem członkowie Koła Przyjaciół Biblioteki
poprowadzili cały korowód.
Podczas happeningu
nie zabrakło atrakcji.
Odbył się pokaz „Zumba z książką” wykonaniu uczniów klasy III c
i grupy gimnazjalistek,
którym kierowała pani Monika Neubauer.
Zabawę z chustą animacyjną w wykonaniu
uczniów klasy III b przygotowała pani Ewelina
Smuczynska. Kolejny pokaz to gimnastyka korekcyjna z książką zaprezentowana przez grupę
uczniów z klas I-III i przedszkolaków. Został on
przygotowany przez panią Beatę Zarembę.
Przyjemnie brało się udział w korowodzie również dzięki „Hymnowi biblioteki”, który napisała pani Sylwia Pasterska. Odśpiewali go
wszyscy uczestnicy happeningu. Każda klasa
przygotowała transparenty zachęcające do czytania, niektórzy przebrali się za postacie z
książek, inni przygotowali kolorowe balony.

Najważniejsze jednak jest to, że w jednym czasie czytały aż 533 osoby. Pan Andrzej Sroka
przygotował boisko w taki sposób, by uczestnicy imprezy uformowali wielki napis „Czytamy”.
Wszystko uwiecznił dron.
Wielkie podziękowania należą się osobom,
które przyczyniły się do organizacji imprezy
oraz do jej uatrakcyjnienia. Okazuje się, że czytanie w naszej gminie jest bardzo ważne.
Szczególne wyrazy wdzięczności składamy
panu Przemkowi Janickiemu za udokumentowanie akcji Whitedronem.
Dominika Fijał
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X KOCIEWSKIE IGRZYSKA SPORTOWE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

9 czerwca odbyły się X Kociewskie Igrzyska
Sportowe Osób Niepełnosprawnych w Pelplinie. Każdy z naszych uczestników wystartował
w co najmniej jednej konkurencji. Do wyboru
były: biegi na 100 m, biegi na 400, rzut piłką
lekarską, rzut do celu, skok w dal z miejsca i z
rozbiegu oraz drużynowe przeciąganie liny,
piłka nożna, piłka siatkowa.
Jak podawali organizatorzy w igrzyskach
startowało ponad 350 zawodników. W tym roku
Radośni dwukrotnie stanęli na podium – Ania
zdobyła złoto za rzut piłka lekarską kobiet oraz
panowie w sztafecie 4 x 100 m zdobyli trzecie
miejsce. Wszyscy zawodnicy otrzymali też medale za udział. Atrakcją tegorocznych igrzysk
był koncert MEZO i Ewy Jach, który zaśpiewali
dla uczestników swoje przeboje.
Wszystkim
zawodnikom
gratulujemy
sportowej
postawy i
wspaniałych
wyników!
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Materiały
ŚDS
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DZIEŃ RODZINY W ŚDS
Tegoroczny Dzień Rodziny obchodziliśmy 6
czerwca, tradycyjnie w świetlicy w Cieciorce.
Ponieważ pogoda nieco pokrzyżowała nasze
plany. Spotkanie odbyło się na sali, a nie jak co
roku w plenerze. Na początku Radośni przed
zaproszonymi gośćmi z panem Wójtem na czele,
rodzicami i opiekunami zaprezentowali swoje
talenty muzyczne i recytatorskie. Na pamiątkę
naszego spotkania rodziny otrzymały zdjęcia we
własnoręcznie przygotowanych przez uczestników ramkach, a goście tabliczkę z sentencją na
temat domu i rodziny.

Następnie był pyszny, słodki poczęstunek przygotowany przez naszych rodziców i Koło Gospodyń Wiejskich w Cieciorce oraz potrawy z
grilla. Nie zabrakło też rozmów, tańców i wspólnych z rodzicami konkurencji i zabaw, w których wszyscy chętnie uczestniczyli. Impreza
zakończyła się konkurencją polegającą na rzucaniu do celu balonikami wypełnionymi wodą,
gdzie celem były opiekunki.
Podsumowując, nasze rodzinne spotkanie to
był radośnie i sympatycznie spędzony czas.
Dziękujemy za
pyszne ciasta i za
obecność każdej z
osób, a całej grupie organizującej.

Materiały ŚDS Kaliska

OSTATNIE ZAJĘCIA
TEATRU IMPULS
13 czerwca odbyły się ostatnie zajęcia teatralne
w tym roku szkolnym. Pożegnaliśmy naszego
wieloletniego prowadzącego Jana Radzewicza.
Bardzo dziękujemy Janowi Radzewiczowi i
Angelice Kinowskiej za promowanie dobrego
wizerunku naszej placówki i wielki wkład pracy
w prowadzeniu zajęć teatralnych dla dzieci i
młodzieży w Gminnym Ośrodku Kultury w
Kaliskch.

DZIĘKUJEMY !

Materiały GOK Kaliska
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TRUSKAWKOWE ŚWIĘTO RODZINY
Słoneczna pogoda, zapach pieczonych ciast i
gofrów oraz zorganizowana kawiarenka na podwórku przedszkolnym witały przychodzących
rodziców do Naszego Przedszkola w dniu 14
czerwca.
Ogród przedszkolny zapełnił się po brzegi
przedszkolakami i ich rodzicami, którzy przyszli
wspólnie świętować. Po raz kolejny obchodziliśmy w przedszkolu

Korzystając ze sprzyjającej aury, zaprosiliśmy
wszystkich najbliższych na słodki poczęstunek i
degustację potraw przygotowanych przez nauczycielki i wszystkich pracowników
przedszkola.
W słodkich ciastach, gofrach, galaretkach, koktajlu, kompocie i innych specjałach dominowała
– SMACZNA I ZDROWA TRUSKAWKA

Truskawkowe święto było okazją do spotkania
całej społeczności przedszkolnej – dzieci, nauczycieli i rodziców.
Najpierw jednak wszyscy zebrani na placu
przedszkolnym mogli podziwiać występy swoich pociech. Wszystkie dzieci zaśpiewały
wspólną piosenkę o rodzinie.

Każda grupa zaprezentowała się w tańcu przygotowanym dla swoich rodziców. Dzieci jak
zwykle zachwyciły publiczność pięknym występem, wspaniale prezentowały się w strojach w
kolorze truskawkowym przygotowanych przez
rodziców.

10

Materiały Przedszkola Publicznego

ZAJĘCIA PLASTYCZNE W GOK
12 czerwca odbyły się ostatnie zajęcia plastyczne w tym roku szkolnym. Pożegnaliśmy naszą
wieloletnią prowadzącą Elżbietę Pałys. Bardzo
dziękujemy Pani Eli za promowanie dobrego
wizerunku naszej placówki i wielki wkład pracy
w prowadzeniu zajęć plastycznych dla dzieci i
młodzieży.

Jednocześnie została przedstawiona nowa
prowadząca, która przejmie grupę dzieci z zajęć
plastycznych od nowego roku szkolnego
2017/18. Została nią Pani Anna Cybula artysta
plastyk.

Materiały
GOK
Kaliska

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
W czerwcowe popołudnie w Bibliotece
odbyło się kolejne
spotkanie członków
Dyskusyjnego Klubu
Książki. Tematem
dyskusji była książka
Skóra Toni Morrison.
Morrison jest laureatką literackiej Nagrody Nobla i National Book
Critics Circle Award, autorką wielu powieści,
m.in.. wydanych przez Świat Książki: „Dom”,
„Miłość”, „Najbardziej niebieskie oko”,
„Umiłowana”, „Pieśń Salomonowa”. Jej
najnowsza powieść „Skóra” została Książką
Miesiąca Amazona, umieszczono ją na prestiżowej liście Notable Books „New York Timesa”
i w wielu rankingach najlepszych Książek Roku.
Powieść Skóra porusza wiele trudnych tematów, w tym siły, z jaką złe doświadczenia z dzieciństwa mogą niszczyć człowieka i utrudniać
mu nawiązywanie normalnych relacji. Główna
bohaterka Bride ma wszystko – pieniądze, niezwykłą urodę, mężczyznę, fantastyczną pracę, a
mimo to nie jest szczęśliwa, nie potrafi się cieszyć swoim sukcesem. Jej radość przyćmiewają
zmory dzieciństwa, brak akceptacji ze strony
matki, a także trauma, jakiej doznała zeznając w
sprawie o molestowanie seksualne.
Rozpaczliwe poszukiwanie akceptacji ze strony otoczenia skłania dziewczynę do próby pogodzenia się z wypuszczoną z więzienia kobietą, tą
samą, przeciw której zeznawała jako nastolatka.
Historia Bride pokazuje nam kim staje się skrzywdzone we wczesnym dzieciństwie dziecko.
Fascynująca powieść, ciekawa tematyka – tak
orzekły uczestniczki spotkania. To książka o trudnych, ciężkich tematach, ale wielką sztuką jest
napisanie o rzeczach przykrych tak, że czytając
nie czujemy przygnębienia. Niewątpliwie zaletą
książki jest to, że autorka posługuje się zwięzłym, oszczędnym stylem. Powieść, ma charakter uniwersalny, bo mówi o krzywdzeniu dzieci,
o potrzebie matczynej miłości, poczuciu winy i
konsekwencjach braku szczerości w związku.
Pani Dominika Fijał również przedstawiła na
spotkaniu inne publikacje autorki.
Na kolejne spotkanie zapraszamy po wakacjach
we wrześniu.
Materiały GOK Kaliska
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Z KALENDARZA WÓJTA...
*01.06.2017 - Kaliska - Spotkanie z Nadleśniczym Nadleśnictwa Kaliska P. Andrzejem
Przebłockim w sprawie planowanych inwestycji,
*02.06.2017 - Starogard Gd. – Spotkanie z Komendantem Powiatowym Policji w sprawie
dostarczania dowodów osobistych do Urzędu Gminy,
*06.06.2017 - Frank - Spotkanie z Dyrektorem PZD w sprawie kwestionowania własności
gruntu przez jedną z rodzin mieszkających przy ul.Krętej,
*06.06.2017 - Cieciorka - Udział w uroczystościach Dnia Rodziny organizowanych przez ŚDS
Kaliska,
*07.06.2017 - Starogard Gd. - Udział w spotkaniu zorganizowanym przez Prezydenta Miasta
Starogard Gd. w sprawie sytuacji gmin, które wystąpiły ZGW,
*08.06.2017 - Kaliska - Udział w spotkaniu z Nadleśniczym Nadleśnictwa Kaliska w sprawie
budowy ścieżki rowerowej do Bartla Wielkiego,
*09.06.2017 - Kaliska - Wspólne spotkanie z Przewodniczącym Rady Gminy Kaliska z
młodzieżą z ZSP Kaliska - omówienie funkcjonowania samorządu gminy,
*12.06.2017 - Owidz - Udział w Walnym Zebraniu Członków LGD Chata Kociewie,
*19.06.2017 - Kaliska - Udział w spotkaniu zorganizowanym z przedstawicielami Urzędu
Skarbowego, Ośrodka Doradztwa Rolniczego i Powiatowej Inspekcji Sanitarnej z osobami
prowadzącymi kwatery agroturystyczne,
*22.06.2017 - Tczew - Udział w ospotkaniu sprawozdawczym LOT Kociewie.
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,

