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WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO DLA WSZYSTKICH PAŃ
Z okazji Dnia Kobiet składamy wszystkim Paniom
najserdeczniejsze życzenia, wszelkiej pomyślności,
radości oraz spełnienia najskrytszych marzeń.
Aby uśmiech nieustannie rozpromieniał Wasze twarze,
a życiowa mądrość dawała siłę i determinację
w rozwiązywaniu najtrudniejszych spraw.

Życzą
Sławomir Janicki
Wójt Gminy Kaliska
oraz Zbigniew Szarafin
Przewodniczący Rady Gminy Kaliska

FILIA ŚDS W CIECIORCE WYREMONTOWANA
Prezentujemy Państwu wyremontowane wnętrze budynku świetlicy w Cieciorce. Środki finansowe pochodzą z budżetu Państwa tj.: dotacji
Wojewody Pomorskiego. Budynek, po wyposażeniu go w meble, sprzęt i akcesoria do sal dydaktyczno-rehabilitacyjnych, sprzęt RTV i AGD
itp.., będzie filią Środowiskowego Domu Samopomocy w Kaliskach. Ponadto ze środków unijnych zainstalowano na dachu budynku ogniwa
fotowoltaiczne.
Iwona Ciemińska
Kierownik ŚDS Kaliska
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MAMY WŁASNY PRĄD
Gmina Kaliska wraz z Gminą Stara Kiszewa
przystąpiły do realizacji projektu pn. „Budowa
instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kaliska i Gminy
partnerskiej Stara Kiszewa”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomor-

MAMY WŁASNY PRĄD
skiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10
Energia, Działanie 10.3. Odnawialne źródła
energii, Poddziałanie 10.3.1. - Odnawialne źródła energii - wsparcie dotacyjne.
Zgodnie z umową o dofinansowanie całkowity
koszt realizacji projektu wynosi 3.107.410,50
zł, całkowite wydatki kwalifikowane to
2.495.300,00 zł, w tym dofinansowanie z budżetu środków europejskich w kwocie

nieprzekraczającej 2.121.004,99 zł i stanowiącej nie więcej niż 85% kwoty całkowitych
wydatków kwalifikowanych projektu. Wkład
własny do projektu wynosi 374.295,01 zł.
Justyna Tomana
Kierownik Referatu Rozwoju

Fotografia z powietrza - WHITEDRON
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EKOLOGICZNA INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ GMINY KALISKA
Z początkiem miesiąca marca 2020 roku
zostanie uruchomiony Punkt Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kaliskach.
Do PSZOK-u przyjmowane będą odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych
zlokalizowanych na terenie gminy Kaliska, dostarczone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych bądź mieszkańców gminy Kaliska.
Wkrótce podamy Państwu regulamin określający wszystkie zasady przyjmowania odpadów.
Wartość prezentowanych obiektów wraz z
wyposażeniem i zakupem ładowarki to kwota
ponad 2.000.000 zł. Wartość dofinansowania to
85% tej kwoty, która pochodzi ze środków Unii
Europejskiej. Podsumowując, obiekt ten
kosztował gminę zaledwie 300.000 zł.
Łukasz Kruszyński
Zastępca Wójta Gminy Kaliska
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DLACZEGO ŚMIECI DROŻEJĄ?
Tematyka odpadowa jest bardzo żywa wśród
nas, samorządowców. Chcemy jednak przybliżyć temat tego co dzieje się ze "śmieciami" i
dlaczego śmieci drożeją mieszkańcom naszej
gminy. Dlatego prezentujemy Państwu
infografiki ilustrujące to zagadnienie.
Materiały - Związek Gmin
Rzeczypospolitej Polskiej

Dlaczego rosną koszty gospodarowania
odpadami komunalnymi i opłaty pobierane od
mieszkańców?
1. Skokowy wzrost tzw. opłaty marszałkowskiej = kosztów składowania odpadów.
2. Wzrost kosztów pracy.
3. Wzrost cen energii (paliwo i prąd).
4. Koszt dostosowania zezwoleń w zakresie

gospodarowania odpadami do nowych wymogów prawnych w zakresie: monitoringu wizyjnego, zabezpieczenia finansowego roszczeń,
regulacji tytułów prawnych do nieruchomości,
przepisów przeciwpożarowych.
5. Trudności ze zbytem surowców wtórnych i
spadek ich cen.
6. Ograniczenie magazynowania odpadów do 1
roku.
7. Zakaz składowania frakcji
energetycznej.
8.Wzrost kosztów zagospodarowania frakcji energetycznej
odpadów. Wcześniej instalacje
płaciły za dostarczanie im paliwa
alternatywnego, a dzisiaj to instalacjom należy płacić za ich
odbiór.
9. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach oraz akty wykonawcze
do niej to:
a. Zwiększenie ilości odpadów
zbieranych selektywnie oraz
zwiększenie częstotliwości
odbierania niektórych frakcji co
przyczyniło się do większego
zapotrzebowania na dodatkowego koloru worki i pojemniki
oraz większej częstotliwości
kursu śmieciarek,
b. W rzeczywistości taryfa ulgowa dla firm, poprzez ograniczenie maksymalnej stawki za
odbiór (np. ustawowa max.
stawka za odbiór kontenera o poj.
1100 litrów to ok. 55 zł, realna
cena odbioru to 120 zł).
c. Zmniejszenie maksymalnych
opłat rocznych wnoszonych
przez właścicieli domków letniskowych i rekreacyjnych.
d. Nowy obowiązek na gminach przyjmowania
przez PSZOK-i frakcji odpadów nie będącymi
odpadami komunalnymi.
10. Za wszelkie ulgi o charakterze socjalnym
płacą pozostali mieszkańcy.
11. Rosnąca ilość odpadów przy niewystarczającej liczbie instalacji do ich przetwarzania.

5

RÓŻNORODNE TERAPIE W OREW W GMINIE KALISKA
Pierwszy dzień naszego turnusu zimowego.
Założony plan zrealizowaliśmy w 100%. Wychowanie fizyczne, zajęcia z fizjoterapeutą oraz
Sensoplastyka dostarczyła naszym Wychowankom sporego wkładu wysiłku jak i również
uśmiechu.

Sala doświadczania świata to jednocześnie
pomieszczenie z odpowiednio dobranym wyposażeniem i narzędzie terapeutyczne. My choć
specjalnej sali nie posiadamy to wyznaczyliśmy
sobie taki kącik.
Istotą takiego miejsca jest umożliwienie naszym
Wychowankom kontaktu z różnymi zjawiskami
i doznaniami za pomocą wszystkich zmysłów.
Jest to forma poznawania otaczającej rzeczywistości, które składa się z dźwięków, zapachów,
faktur i kolorów jakich dostarczamy.
W naszej pracy używamy: lamp o różnych
kształtach i kolorach, światłowody, gier muzyczno - świetlnych, paneli interaktywnych, emitujące dźwięki i światło, klocki o różnej fakturze, klepsydry i pojemniki z kolorowym żelem,
świecące zabawki oraz wiele innych.

Materiały OREW w gminie Kaliska
Sala doświadczania świata służy do stymulacji
układu nerwowego oraz dostarczania mu bodź6 ców, które pozytywnie wpływają na koncen-

trację, pamięć i wyobraźnię. Wpływa również na
rozluźnienie napięcia oraz relaksację.
Przeznaczona jest do terapii różnych zaburzeń
m.in.: autyzm, zespół Downa, mózgowe porażenie dziecięce i choroby psychiczne, a u dorosłych także demencja.
Wyposażenie sali doświadczania świata zawsze
powinno być dostosowywane do potrzeb konkretnej grupy użytkowników w wypadku
Ośrodka - naszych Wychowanków.
Podczas trzeciego dnia naszego turnusu wybraliśmy się do Centrum Nauki EXPERYMENT w
Gdyni.
W wielkim skrócie to instytucja popularyzująca
naukę w formie interaktywnych instalacji i pokazów. Stawia sobie za cel łączenie nauki i zabawy oraz prowadzenie różnego typu działań w
tym zakresie.

Dogoterapia i Hipoterapia ,,Nasza Masza" odwiedziła naszych Wychowanków podczas IV
dnia turnusu. W trakcie zajęć indywidualnych z
Gają nasi Wychowankowie uczą się chęci do nawiązywani kontaktów z drugim człowiekiem,
dzieci otwierają się na innych i na nowe sytuacje, uspokajają się, relaksują. Kontakt z psem
daje poczucie bezpieczeństwa i pewności siebie.

SPORTOWO I KARNAWAŁOWO „TOP KUCHARZ” Z KOLEJNYM
U NASZYCH „RADOSNYCH”
DOFINANSOWNIEM
W Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach razem z nami bawili się ŚDS z Kleszczewa Kościerskiego, ŚDS w Konarzynach, OREW w
Gminie Kaliska oraz mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku.
Jak zwykle wszyscy bawiliśmy się świetnie!!

Chwalimy się!!!
Chwalimy się, ponieważ kolejny raz otrzymaliśmy dofinansowanie na realizacje zadania publicznego TOP KUCHARZ od Powiatu
Starogardzkiego. Tym razem to kwota 2.000
złotych.

W piątek, 17 stycznia braliśmy udział w Zimowej Spartakiadzie Osób Niepełnosprawnych w
Skórczu współorganizowanej przez LLKS
Ziemi Kociewskiej Skórcz, WTZ Caritas Skórcz
i Caritas Diecezji Pelplińskiej. Z zawodów wróciliśmy z pucharem, dyplomami oraz poczuciem
dobrze wykonanych zadań sportowych. Brawa
dla wszystkich zawodników!

TOP KUCHARZ-a organizujemy od pięciu lat
wspólnie ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Kaliskach - Radośni. Jest to impreza
kulinarna skierowana do ośrodków wsparcia z
terenu powiatu starogardzkiego i nie tylko oraz
szkoły w Kaliskach.
Podczas imprezy w miłej atmosferze zawodnicy
biorą udział w kilku kulinarnych konkurencjach
i quizie na temat wiedzy o kulinariach. Kolejna
edycja odbędzie się w październiku...
Nie może Ciebie zabraknąć wśród kibiców
Materiały ze strony:SIL

PODARUJ 1% NA NASZE
STOWARZYSZENIE INICJATYW
LOKALNYCH

SALON Fryzjerski Matrix Zblewo u Justyny
znów u nas gościł. Serdecznie Dziękujemy.

Materiały ŚDS Kaliska
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XXVIII FINAŁ WOŚP W KALISKACH
12 stycznia 2020 r. odbył się w ZSP w Kaliskach 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy pod hasłem „Wiatr w żagle”! Ten finał
okazał się szczególny. Wszyscy pokazaliśmy, że
działając razem można zdziałać cuda. Dowodzi
tego zebrana kwota: 28.904.91 zł

Program tegorocznego Finału był niezwykle
bogaty, od występów przedszkolaków, naszych
uczniów oraz zaproszonych artystów poprzez
kawiarenki, licytacje, loterie i światełko do nieba. Podczas Finału mogliśmy pomóc również
dzięki zorganizowaniu Dnia Dawcy Szpiku,
dzięki czemu do bazy dołączyło kilku potencjalnych dawców, którzy mogą uratować komuś
życie. Imprezę poprowadzili nasi niezastąpieni
absolwenci - Wiktoria Neubauer i Szymon
Jóźwiak. Dziękujemy!

Rozpoczęliśmy, tradycyjnym już, wierszem napisanym specjalnie na tę okazję. Przestawili go
nam Ola i Piotr. Następnie nadszedł czas na
elektryzujący występ uczniów klasy VIII b, którzy nas zaskoczyli i rozbawili. Kolejni na scenie
zaprezentowali się uczestnicy Środowiskowego
Domu Samopomocy w Kaliskach, którzy w
dwóch utworach udowodnili nam, że „Radośni”
są nie przez przypadek. Występują co roku,
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wspierając nas także w licytacji i loterii; pokazują, że nie ma dla nich barier!

Następnie nadszedł czas na występy młodszych
uczestników. Zaczęliśmy od występu klasy III
a, która oszołomiła nas swoimi zdolnościami
taneczno-wokalnymi. Tacy młodzi, a tacy zdolni. Równie wspaniałe były występy Małych Kociewiaków oraz przedszkolnej grupy muzyczno-tanecznej Nutki, które zgromadziły największą liczbę fanów pod sceną.

Mocy na scenie przybyło wraz z wejściem zespołu Kameleon ze Starogardu Gd. Po tym koncercie zmieniliśmy nieco charakter scenicznych
występów. Wystąpili przed nami Samuel Zaręba
i Mieszko Wujec, którzy zajęli II miejsce w
Mistrzostwach Polski Juniora Młodszego w kat.
dwójki mężczyzn w Orzyszu oraz Kornelia i
Helena - wysportowanych talentów z klasy V a.
Kolejne uczestniczki - podopieczne pani Asi
Lindy pokazały nam swój talent taneczny i okazały się świetnym supportem do kolejnej dawki
artystycznych doznań, tym razem w wykonaniu
Rokocinianek - Zespołu Folklorystycznego.
Klasa IV a z dziecięcym urokiem zaprezentowała nam dwie kolędy. Na scenie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Kaliskach zagościli również uczestnicy z Ośrodka Kultury w
Łęgu. Na scenę wkroczył kolejny zaproszony
gość - uczestniczka programów Must Be The
Music czy X-Factor-Alicja Kołoszewska.

XXVIII FINAŁ WOŚP
Na koniec pozostały występy dwóch klas siódmych. Jako pierwsza zaprezentowała się klasa
VII b w niemiecko-polskim przedstawieniu o
Jasiu i Małgosi oraz klasa VII a w muzycznej
odsłonie swoich umiejętności.
Całą imprezę umilały, szczególnie dzieciom:)
takie atrakcje jak foto-budka, dmuchany zamek,
malowanie twarzy, balony i słodkie kawiarenki,
w których przygotowane pyszności zadowoliły
wszystkich łasuchów.

HAFT i MISTRZ JEGO TRADYCJI
- ZDZISŁAWA GULGOWSKA
Zdzisława Gulgowska - zrealizowała projekt
pt: "Haft i jego mistrz tradycji Zdzisława
Gulgowska”.

W ramach projektu podjęto działania, dzięki
którym p. Zdzisława Gulgowska przekazała
swoją pełną wiedzę i umiejętności hafciarskie
innym osobom i co więcej, następnemu pokoleniu.
Proces ten odbywał się w sposób tradycyjny –
podczas wspólnych spotkań w bardzo małej grupie osób, wywodzących się z tej samej wspólnoty i kultury lokalnej, gdzie „mistrz” w sposób
bezpośredni szkolił „uczniów”.

Najbardziej oczekiwanym momentem Naszego
Finału jest zawsze rozstrzygnięcie Wielkiej
Loterii Fantowej. Tak było i tym razem. Dzięki
Państwa wsparciu wiele osób mogło cieszyć się
wygraną. Ostatnim akcentem każdej orkiestry,
jest światełko do nieba, które i w tym roku rozświetliło niebo nad naszą szkołą. Dzięki pomocy
Ochotniczej Straży Pożarnej z Kalisk cała
atrakcja przebiegła bezpiecznie i zachwyciła
obserwujących.
Dziękujemy wolontariuszom za zbiórkę pieniędzy, 12 drużynie harcerskiej im. Tadeusza
Kościuszki z Kalisk za wszelaką pomoc.
Dziękujemy również pracownikom Urzędu
Gminy w Kaliskach za rozłożenie i dekompozycję sceny oraz wypożyczenie dmuchanego
zamku; podziękowania składamy także rodzicom, nauczycielom, uczniom, pracownikom
administracyjnym i pracownikom obsługi za
czas, pomysłowość i wsparcie; dziękujemy naszym partnerom i sponsorom - bez Was nie
wyszłoby to tak wspaniale.
Sztab Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy w Kaliskach

KONCERT NOWOPOWSTAŁEGO
CHÓRU MIESZANEGO
Dnia 12 stycznia br. w Kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piecach odbyło się wydarzenie pn. Wspólne Kolędowanie. Nowo powstały chór mieszany pod
kierunkiem Pani Danieli Ebertowskiej-Rola.
Chór zaśpiewał podczas mszy św. 6 kolęd: Gdy
się Chrystus rodzi, Lulajże Jezuniu, Wśród
nocnej ciszy, Jezus malusieńki, Wesołą nowinę,
Bracia patrzcie jeno.

Materiały GOK Kaliska
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STOWARZYSZENIE KALISKIE
PEGAZY Z DOFINANSOWANIEM

SPOTKANIE DYSKUSYJNEGO
KLUBU KSIĄŻKI

Stowarzyszenie Kaliskie Pegazy ma przyjemność poinformować, że znalazło się na liście
operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru 17/2019 organizowanego przez
Lokalną Grupę Działania „Chata Kociewia” i
otrzyma wsparcie w wysokości 50.000 zł na realizacje projektu pt. „Jedóm Kociewiakam odkrywamy, budujemy i promujemy markę
Kociewie”.

29.01.2020 roku odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu dla Dorosłych. Tym razem omawialiśmy powieść trudną, nietuzinkową, kontrowersyjną–„Kuratora” Zbigniewa
Kruszyńskiego.

W ramach operacji przewidujemy zorganizować
szereg różnorodnych zadań, w tym: organizację
warsztatów z haftu kociewskiego, organizacje
pleneru rzeźbiarskiego, wydanie publikacji na
temat dorobku artystycznego mieszkańców gm.
Kaliska, bajki Kamishibai o Kociewiu oraz
puzzli z motywami haftu, strojów i mapą regionu Kociewia. Kolejnym istotnym zadaniem,
które ma przyczynić się do podniesienia atrakcyjności turystycznej naszego regionu jest
wzbogacenie oferty Izby Izydora Gulgowskiego
w Iwicznie. Izba zyska lepsze doposażenie w
postaci manekinów, gabloty, postaci Kociewiaka i Kociewianki wykonanych na płycie wielowarstwowej, strojów ludowych Kociewia, które
zostaną poddane rekonstrukcji wykorzystując
do tego wszelkie możliwe do zebrania materiały
oraz opisy badań etnograficznych.
Pierwsze planowane działania założyliśmy zrealizować w 2 połowie 2020 roku, kolejne do końca listopada 2021 roku.
O postępach w realizacji projektu będziemy
informować na bieżąco na stronie GOK Kaliska.
Prezes Stowarzyszenia
Monika
Burdukiewicz-Miszewski
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Opinie o samej książce były bardzo zróżnicowane – od stylistycznego arcydzieła do opisu żałosnej karykatury mężczyzny. Autor byłby zachwycony naszymi spostrzeżeniami – tak drobiazgowo omówiliśmy każdy aspekt postępowania głównego bohatera. Niektórzy litowali się
nad jego samotnością, inni wręcz przeciwnie –
oburzali się jego zachowaniem. Psychika, motywy i decyzje tytułowego kuratora zostały rozebrane na części pierwsze.

W czasie dyskusji padły pytania pozornie niezwiązane z lekturą: Co zabrała nam komuna?
Czy portale randkowe w epoce Tindera są przeżytkiem? Czy samobójstwo jest aktem odwagi
czy tchórzostwa? Bardzo się cieszymy, iż zyskaliśmy nowego członka DKK – jego spostrzeżenia pozwoliły spojrzeć na całość z męskiego
punktu widzenia.
Materiały GOK Kaliska

TURNIEJ SZACHOWY
Tradycją już stało się, że w ostatnim dniu
Aktywnych Ferii w GOK organizujemy Turniej
Szachowy dla młodzików. W tym roku był to już
IV Turniej Szachowy o tytuł MISTRZA GMINY
KALISKA. Po raz pierwszy wygrała go dziewczyna Nadia Ringwelska. Gratulujemy !!!
Wyniki Turnieju można zobaczyć na stronie
http://www.chessarbiter.com/turnieje.php
Turniej sędziował Pan Zdzisław Pelowski
Instruktor Zajęć Szachowych w GOK.
Gratulujemy też wszystkim uczestnikom
turnieju.
Materiały GOK Kaliska

FERIE W BARTLU WIELKIM
14 i 15 stycznia odbyły się zajęcia z okazji ferii
zimowych w Bartlu Wielkim. Pierwszego dnia
wykonywaliśmy barwne mydełka oraz dwa eksperymenty: wędrująca woda oraz tęcza na talerzu. Przygotowaliśmy również podkład ze świecówek i tuszu potrzebne do wydrapywanki, a
także wesołe ozdoby karnawałowe.

Drugi dzień upłynął nam na lepieniu bałwanków
z masy piankowej. Przygotowaliśmy naleśniki z
dżemem, które zawsze wszystkim smakują.
Dzieci wydrapywały też przepiękne pokazy
fajerwerków na podkładzie ze świecówek.
Wykonaliśmy też kolejny eksperyment z musującymi pastylkami, dzieci były nim zachwycone. Stworzyliśmy również zimowy pejzaż z pasty do zębów. Pogoda tego dnia była przepiękna
jak na styczeń, dlatego też resztę czasu spędziliśmy na zabawach ruchowych na dworze.
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AKTYWNE FERIE W STUDZIENICACH I KALISKACH
W dniach 23 oraz 24 stycznia odbyły się zajęcia
dla dzieci podczas ferii zimowych w świetlicy
wiejskiej w Studzienicach. Pierwszego dnia wykonywaliśmy mydełka glicerynowe, maski karnawałowe zdobione piórkami i brokatem oraz
sztuczny śnieg i kolorowe gniotki. Drugiego
dnia tworzyliśmy kreatywne prace z plasteliny,
mini eksperymenty, a na koniec zajęcia kulinarne – wspólne przygotowanie naleśników z marmoladą.
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Trzeci dzień 2 tygodnia Aktywnych Ferii w
GOK upłynął pod znakiem dobrej zabawy w
PIRATÓW i tańców-wygibańców podczas dzisiejszej zabawy karnawałowej, którą odwiedził
Bałwanek Olaf z Krainy Lodu. Następnie Pani
Aneta w świetlicy poprowadziła warsztaty z teorii muzyki, a na koniec Pan Łukasz nauczył
wszystkich kroków tańca karnawałowego.

Materiały GOK Kaliska

AKTYWNE FERIE W CIECIORCE I DĄBROWIE
W drugim tygodniu ferii od 20 do 21 stycznia
odbyły się zajęcia dla dzieci z sołectwa Cieciorka. Wykonywaliśmy barwne mydełka glicerynowe, bałwanki ze sztucznego śniegu, gniotki,
maski karnawałowe. Na zajęciach kulinarnych
wspólnie przygotowaliśmy naleśniki.

Materiały
GOK
Kaliska

W dniach 20 oraz 21 stycznia w świetlicy wiejskiej w Dąbrowie odbyły się zajęcia dla dzieci z
okazji ferii zimowych. Pierwszego dnia podkład do wydrapywanki oraz ozdoby karnawałowe na piku. Drugiego dnia natomiast powstał
kolorowy plakat, laurki z plasteliny dla babci i
dziadka, a także przepyszne naleśniki. Najlepsza
zabawa jednak była ze sztucznym śniegiem,
oraz eksperymentami.

Materiały
GOK
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AKTYWNE FERIE W PIECACH I IWICZNIE
Podczas zajęć plastycznych w czasie ferii
zimowych w Piecach wykonywaliśmy kolorowe
maski karnawałowe.
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W dniach 14,15,16 stycznia odbyły się zajęcia
z okazji ferii zimowych w Iwicznie.
Wykonywaliśmy plakaty z krepy, maski karnawałowe zdobione piórkami i brokatem, a także
mini doświadczenia: tęcza na talerzu oraz eksperyment z tabletkami musującymi. Drugiego dnia
wykonywaliśmy gniotki z mąki i balonów, a także prace z plasteliny na plastikowych podstawkach. Ostatniego dnia wykonywaliśmy barwne i
pachnące mydełka glicerynowe. Malowaliśmy
również pejzaż zimowy pastą do zębów, ale
dzieci najbardziej czekały na słodkie naleśniki.
Wszystkie dzieci były bardzo zadowolone z
zajęć.
Materiały GOK Kaliska

ZAPRASZAMY
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JUBILEUSZE

Jubilatka
Jadwiga Mikulska
95 lat

Jubilatka
Urszula Miszewska
92 lat

Jubilatka
Agata Zielińska
94 lat

Jubilat
60 Rocznica Ślubu Paweł Mucha
Maria i Józef Szarmach
91 lat
Z KALENDARZA WÓJTA...
*02.01.2020 - Kaliska - Podpisanie umowy dzierżawy gruntu dla wykonania tymczasowego
przejazdu przez działkę pomiędzy ulicami Krótką i Działkową w Piecach,
*02.01.2020 - Starogard Gd. - Podpisanie umowy służebności gruntowej przebiegu sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej przy ulicy 6-go Marca 1938 w Piecach,
*10.01.2020 - Miszewo, gm.Żukowo - Udział w spotkaniu noworocznym członków Związku
Gmin Pomorskich,
*14.01.2020 - Dąbrowa - Udział w uroczystości Diamentowych Godów Państwa Marii i Józefa
Szarmach,
*17.01.2020 - Czarne - Udział w jubileuszu 94 urodzin Pani Agaty Zielińskiej,
*20.01.2020 - Kaliska - Udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kaliska,
*21.01.2020 - Kaliska - Spotkanie z wykonawcą firmy montującej panele fotowoltaiczne na
terenie gminy Kaliska,
*24.01.2020 - Piece - Udział w jubileuszu 91 urodzin Pana Pawła Muchy,
*24.01.2020 - Starogard Gd.- Udział w spotkaniu noworocznym Samorządu Miejskiego
Stagogard Gd.
*25.01.2020 - Czarne - Udział w jubileuszu 95 urodzin Pani Jadwigii Mikulskiej,
*27.01.2020 - Kaliska - Spotkanie z dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych i Radnym Powiatu
Starogardzkiego Leszkiem Burczykiem w celu omówienia stanu dróg powiatowych,
*28.01.2020 - Kaliska - Spotkanie z Zarządem Kaliskiego Stowarzyszenia Seniorów.
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