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WESOŁEGO ALLELUJA

Z okazji zbliżających się Świąt
Wielkanocnych życzmy Państwu,
aby w tych wyjątkowych dniach w
Waszych rodzinach i domach
zagościły radość i spokój.
Niech Zmartwychwstały Chrystus
dodaje otuchy, obdarza obfitymi łaskami
i umacnia dobro w każdym z nas.
życzą
Sławomir Janicki Wójt Gminy Kaliska
oraz Zbigniew Szarafin Przewodniczący
Rady Gminy Kaliska

GOSPODARKA ODPADAMI W GMINIE KALISKA
Szanowni Mieszkańcy.
Wywóz śmieci i jego zagospodarowanie drożeje. Wszyscy wzajemnie się obwiniają. Samorząd obwinia Sejm, eksperci - rząd i samorząd,
ale i firmy świadczące takie usługi.
Przedstawiciele branży śmieciowej pokazują na
przykładach, że źródło problemów leży w sposobie podejścia rządu do tematu. A my za to
wszystko musimy płacić. Jedną z konsekwencji
członkostwa Polski w Unii Europejskiej jest konieczność większej dbałości między innymi o
środowisko naturalne. To rzecz jasna musi kosztować. Widzimy to wszyscy w rachunkach za
wywóz śmieci. Płacimy dużo więcej niż jeszcze
osiem lat temu czy rok temu.
Przede wszystkim:
1.Drożejące śmieci to konsekwencja wdrażania
unijnych celów i sposób ich realizacji przez
Rząd Polski.
2.Ceny w przetargach podnoszone są m.in. przez
nieracjonalne wymagania przepisów prawa,
które musi spełnić firma przewozowa i samorząd w zakresie organizacji systemu odbioru.
3.Innym powodem jest konieczność uwzględnienia prawdopodobnych kar nakładanych na
firmy wynikających z zapisów w przetargach.
4.Poza tym mieszkańcy sami zaczęli produkować więcej odpadów, a w znacznej części my sami nie potrafimy ich prawidłowo sortować.
5.Wzrastają opłaty związane z recyklingiem surowców. Sortownie takie jak Zakład Utylizacji
odpadów w Starym Lesie podnoszą stawki i
opłaty za poszczególne frakcje oraz wprowadzają kary dla samorządów, gdy ich mieszkańcy
segregują odpady w sposób niewłaściwy .
Obecna zmiana systemu zarządzania odpadami
wynika ze zobowiązań podjętych przez Polskę
w traktacie przedakcesyjnym do Unii Europejskiej. Zgodziliśmy się wtedy ograniczyć do roku
2020 liczbę nieposortowanych odpadów.
Recyklingiem musieliśmy objąć 50% śmieci.
Ten odsetek wzrośnie do 55 % od 2025 roku. Dla
porównania, w 2011 roku było to zaledwie 11%.
Za niewypełnienie zobowiązań przewidziane są
kary finansowe. Polskie prawo przewiduje kary
dla samorządów za niewypełnienie celów.
Jak to wygląda w naszej gminie? Przyjęliśmy
wspólnie z Radą Gminy odpłatność dla mieszkańców w tak zwanym systemie metod miesza2 nych. Wprowadziliśmy stawki od jednej do

dwóch osób i naliczanie od gospodarstwa domowego (czyli tam, gdzie zamieszkują 3 i więcej
osób). Staraliśmy się wyeliminować niesprawiedliwą sytuację z poprzedniego okresu, w której był podział na gospodarstwo jednoosobowe i
wieloosobowe (czyli dwu i więcej). Podwyżki
rzeczywiście najbardziej dotknęły gospodarstw
3-osobowych.

Z założeń gospodarki odpadami wynika, że
gmina nie ma prawa dopłacać do deficytu w pokryciu kosztów jaki ponosi za odbiór i zagospodarowanie odpadów.
Pojawiają się głosy jak to możliwe, że w innych
gminach mieszkańcy płacą mniej? Jednocześnie
pojawiają się porównania z innymi miastami z
terenu całego województwa i kraju.
Na to pytanie nie da się odpowiedzieć wprost. Po
pierwsze na cenę ma wpływ specyfika danej
gminy czy rejonu. W naszej gminie to rodzaj odpadów, odległości do których musi dojechać
śmieciarka i częstotliwość wywozu, zorganizowanie PSZOK-u. To są czynniki obiektywne
wynikające z tej właśnie specyfiki.
Kolejnymi czynnikami są:
1.Zabudowa jednorodzinna, która generuje ciągły wzrost ilości odpadów BIO, w przypadku
naszej gminy jest to ilość ponad 400 ton rocznie
przewiezionych do Starego Lasu.
2.Ogrzewanie domów jednorodzinnych i w zabudowie wielorodzinnej paliwami stałymi takimi jak węgiel, który powoduje kolejny wzrost
masy popiołów trafiających w znacznej części
roku do odpadów zmieszanych.
3.Trzecia część to odpady z zabudowy letniskowej, gdzie ustawodawca ustalił dla tej grupy
mieszkańców preferencyjną stawkę opłaty ryczałtowej 181 złotych rocznie.
Zapraszam Państwa na stronę internetowa www.
kaliska.pl, na której została przedstawiona prezentacja z kosztów funkcjonowania gospodarki
odpadów w Kaliskach na przestrzeni ostatnich
kilku lat.
Sławomir Janicki
Wójt Gminy Kaliska

NOWE MIEJSCE DLA NASZYCH RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH
Samorząd Gminy Kaliska przygotował dla
naszych ratowników medycznych nowe miejsce, które zapewni im jeszcze lepsze warunki
funkcjonowania w naszej gminie.
Symboliczne przekazanie kluczy i lokalu odbyło się w obecności Starosty Starogardzkiego
Kazimierza Chyły, Prezesa Kociewskiego Centrum Zdrowia Adama Magiełki, Przewodniczącego Rady Gminy Kaliska Zbigniewa Szarafina, Radnego Powiatu Starogardzkiego Leszka
Burczyka, Pani sekretarz Bożeny Jeleniewskiej,
Pani skarbnik Katarzyny Liczywek i ratowników medycznych Pani Joanny i Wojciecha.

Nasi ratownicy są z nami już od 13 lat i nie
wyobrażamy sobie, aby było inaczej.

Dziękujemy za tę opiekę, a szczególnie za
ostatni rok w trudnym okresie epidemicznym.
Słowa podziękowania kieruję do Zarządu Powiatu Starogardzkiego tej i poprzednich kadencji za wsparcie i pomoc w funkcjonowaniu Podstacji Karetki Pogotowia w Kaliskach.
W podziękowaniu w imieniu mieszkańców
Sławomir Janicki
Wójt Gminy Kaliska
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WALNE ZEBRANIE W OSP KALISKA
W dniu 20.02.2021 na sali Domu Strażaka w
Kaliskach odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Kaliska. Ze względów
obostrzeń sanitarnych zebranie odbyło się w
skróconej formie. Obradom przewodniczył
Prezes OSP druh Krzysztof Stoba.

Na dzień 20.02.2021 roku w OSP Kaliska było
77 członków. W tym: 38 członków czynnych, 9
członków honorowych, 8 członków spierających oraz 22 członków Chłopięcej i Dziewczęcej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.
OSP w roku 2020 uczestniczyła 55 razy w akcjach ratowniczych, w tym: w gaszeniu pożarów 15 razy, w likwidacji miejscowych zagrożeń 40 razy. Liczba wyjazdów poza teren gminy
– 3. Podczas zdarzeń udzielono kwalifikowanej
pierwszej pomocy 16 osobom poszkodowanym. Podczas zdarzeń, w których udział brała
OSP odnotowano wśród osób poszkodowanych
1 zgon. Nie odnotowano wypadków ani
uszczerbków na zdrowiu wśród ratowników
OSP.
W roku sprawozdawczym jednostka była inspekcjonowana przez Zespół Inspekcyjny Komendy Powiatowej PSP. Kontrola oceniła OSP
na ocenę bardzo dobrą. W miesiącu lipcu odbyły się ćwiczenia organizowane przez Komendę
Powiatową i Nadleśnictwo Kaliska na obiekcie
leśnym Leśnictwa Leśna Huta.
Na swoje wyposażenie OSP pozyskała między
innymi: 8 kompletów umundurowania specjalnego 3-częściowego GOLD Scantex Predator, 9
sztuk węży tłocznych, agregat prądotwórczy 1fazowy, lancę kominową do gaszenia przewodów kominowych oraz duży rozdzielacz
kulowy.
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Na wniosek Komisji Rewizyjnej jednogłośnie
udzielono Zarządowi OSP absolutorium.
Podczas zebrania dokonano wyboru nowych
władz OSP na nową kadencję na lata 20212026. Skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej
przedstawia się następująco:
Zarząd OSP:
ţ Krzysztof Stoba – Prezes Zarządu
ţ Mateusz Groth – V-ce Prezes
ţ Zbigniew Malinowski – V-ce Prezes /
Naczelnik OSP
ţ Piotr Wyrzykowski – Z-ca Naczelnika
ţ Łukasz Groth – Sekretarz
ţ Przemysław Treydowski – Skarbnik
ţ Henryk Puławski – Gospodarz
Komisja Rewizyjna:
ţ Michał Fiałek – Przewodniczący
ţ Tomasz Fijał – Sekretarz
ţ Marcin Modrzejewski – Członek
Po wyborach druh Prezes podziękował zebranym za poparcie i podziękował strażakom za
wkład w rozwój jednostki. Wspólnie z Wójtem
Gminy zajęli głos w sprawie dalszego rozwoju i
działań z tym związanych. Między innymi zaplanowano: dalszą wymianę ubrań specjalnych,
modernizację systemu antenowego, stacji nadawczo-odbiorczych i systemu alarmowania
zamontowanych na remizie OSP, modernizację
dojazdu do remizy OSP od strony ulicy Nowowiejskiej, wymianę posadzki na garażach remizy i remont punktu alarmowego, oraz adaptację pralnicy do ubrań specjalnych, niekoniecznie na terenie remizy, lecz w innej lokalizacji z
której będzie mogła korzystać OSP.

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kaliskach
Druh Krzysztof Stoba

OBOWIĄZEK PRODUCENTÓW
I PLANTATORÓW
Rolnicy i plantatorzy (owoców, zbóż, warzyw)
wprowadzający swoje produkty na rynek spożywczy, rolnicy prowadzący działalność w zakresie dostaw bezpośrednich, gospodarstwa
agroturystyczne, rolniczy handel detaliczny mają obowiązek złożyć wniosek o wpis zakładu do
rejestru zakładów podlegających urzędowej
kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Powyższy obowiązek wynika z art. 6 rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. str. 1:
Dz. Urz. EU Polski wydanie specjalne, rozdz.
13, t.34, str. 319) oraz przepisów art. 63 ust. 1 i
ust. 2 pkt 1,4,12,13 oraz art. 64 ustawy z dnia 25
sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności
i żywienia (t.j. Dz.U z 2020 r., poz. 2021).
Brak złożenia wniosku jest podstawą nałożenia
kary pieniężnej z art. 103 ust. 1 pkt 4 ustawy o
bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje o zaleceniach higienicznych dla producentów owoców miękkich i warzyw liściastych
w sprawie ograniczenia ryzyka zanieczyszczenia mikrobiologicznego żywności dostępnych
pod adresem: https://www.gov.pl/web/wssegdansk/zywnosc

ZAPRASZAMY
DO BARTLA WIELKIEGO
W ramach plenerowych warsztatów malarskorzeźbiarskich, które odbywały się w naszej gminie powstały niezwykłe rzeźby. Postacie te zostały podświetlone co sprawiło, że powstała oryginalna alejka "zacnych rzeźb”.

NOWY SPRZĘT DLA OSP PIECE
W miesiącu lutym nasza jednostka OSP otrzymała powiadamianie telefoniczne.
Gdy zadzwoni telefon do naszych strażaków,
po 30 sekundach wyje syrena. Przychodzą również sms-y alarmowe.
Taki sprzęt z pewnością ułatwi nam szybsze
reagowanie na nieprzewidziane zdarzenia.
Serdeczne podziękowania dla Wójta Gminy
Sławomira Janickiego za sfinansowanie dla
naszej jednostki urządzenia do Selektywnego
Powiadamiania.
Materiały OSP Piece
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JUBILEUSZ KSIĘDZA JÓZEFA SŁUPSKIEGO
Już 35 lat minęło, odkąd decyzją ks. biskupa
Mariana Przykuckiego, ks. Józef Słupski został
duszpasterzem naszej kaliskiej parafii. Było to 9
lutego 1986 roku.
CZCIGODNY KSIĘŻE PROBOSZCZU !
W imieniu Samorządu Gminy Kaliska oraz
mieszkańców składamy Księdzu najserdeczniejsze podziękowania za 35 lat posługi duszpasterskiej w Parafii p.w. Matki Bożej Nieustającej
Pomocy w Kaliskach.
Dziękujemy, że już od tylu lat ofiaruje Ksiądz
naszej wspólnocie swoje serce, swoją duszpasterską służbę, a także wyjątkowy dar upiększania kaliskiej świątyni. Prosimy o przyjęcie
naszej wdzięczności i wyrazów najgłębszego
szacunku.W tym trudnym czasie pandemii
życzymy Księdzu Proboszczowi przede
wszystkim zdrowia i wytrwałości, a na dalsze i
jak najdłuższe lata duszpasterskiej posługi
wszelkiego dobra i wielu łask Bożych.
W imieniu mieszkańców i gości
Samorząd Gminy Kaliska

ALA I OLA POTRZEBUJĄ NASZEGO WSPARCIA
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DZIEŃ KOCIEWIA
10. Lutego obchodzimy swoje święto!
"Gmina Kaliska Kociewiu Najbliższa" zapraszamy w nasze strony, gdzie zwyczajnie po
naszamu Was ugościm.

talent jakim jest malarstwo. Tworzy piękne dzieła o różnej tematyce.

Zdolni, znani i lubiani nasi gminni Kociewiacy.
ELŻBIETA PASTERSKA to polonistka, która
wyuczyła pokolenia naszych mieszkańców. Jest
miłośniczką gwary kociewskiej od młodych lat.
Swoją pracę magisterską napisała właśnie o naszym regionalnym języku. Pani Elżbieta obecnie
pisze wiersze i gadki kociewskie. Wydany został
tomik jej twórczości. Zapraszamy do wysłuchania jej gadek na FB GOK.
Pani Elżbieta pokochała również malowanie
obrazów. Spod jej pędzla wychodzą niezwykłe
dzieła, szczególnie naszego pięknego Kociewia.

Nasz Kociewiak znany w gminie, powiecie i na
całym świecie.
LESZEK BACZKOWSKI to artysta rzeźbiarz,
który swoją twórczością promuje gminę Kaliska
i region Kociewie. Zawsze chętnie wspiera gminę w działaniach promocyjnych, zwłaszcza podczas zewnętrznych prezentacji. Uczestniczy też
w festynach, plenerach i wystawach.
Jest członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych, a Jego dorobek zaowocował licznymi
osiągnięciami i nagrodami. W początkowym
etapie twórczości rzeźbił głównie prace o tematyce sakralnej, obecnie inspiruje go życie codzienne.

ZDZISŁAWA GULGOWSKA to nasza gminna
mistrzyni hafciarstwa. Jej prace są znane nie tylko w gminie, ale również w powiecie, województwie i całym kraju. Pani Zdzisława haftuje
głównie sztandary. Jednak w naszej gminie prowadziła liczne warsztaty haftu kociewskiego.
“Dla mnie haft jest sztuką, w której nieustannie
się doskonalę. Gdy mam przed sobą muliny i
igły, oczyma wyobraźni tworzę obraz, widzę jego kolory i fakturę” – mówi o swojej pasji Pani
Zdzisława.
Obecnie Pani Zdzisława odkryła kolejny swój

Jest także pomysłodawcą i autorem słoneczników, które wręczamy corocznie laureatom
słonecznikowych wyróżnień. Nagrodzony przez
Wójta Gminy Słonecznikiem za rok 2011, laureat nagrody Starosty Starogardzkiego „Kociewski Gryf” za rok 2013 oraz nagrodzony Nagrodę
Honorowego Słonecznika 2018 za całokształt
działalności na rzecz gminy.
„A nade wszystko szanuj mowę twą ojczystą.
Nie znać języka swego – hańbą oczywistą”.
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PROGRESYWNE ZAJĘCIA W OREW W PIECACH
Chcemy podzielić się z Państwem bardzo
radosną informacją. Niedawno zakupiliśmy specjalistyczne urządzenie o nazwie C-Eye.
W krótkim czasie dwukrotnie w naszym Ośrodku gościł Pan Mirosław Smagieł - konsultant CEye z firmy AssisTech z Gdańska, z którą mamy
przyjemność współpracować.
Zaprezentował nam funkcje urządzenia, a także
najnowsze aktualizacje oraz modyfikacje.
Posiadanie urządzenia w Ośrodku nie było tylko
marzeniem Dyrektora Placówki Marty Muttke i
innych Pracowników, było przede wszystkim
daniem możliwości na godne funkcjonowanie
Wychowanków, a także komunikację na najwyższym poziomie. Obecnie korzystamy z największego osiągnięcia technologicznego w danym zakresie. Najbliżej nas C-Eye spotkać możemy również w placówkach i ośrodkach w
Skarszewach i Tczewie.

Krótko o urządzeniu. Metoda, która przynosi
korzyści dla pacjentów i ich terapeutów C-Eye.
II PRO umożliwia dostosowanie terapii do możliwości i potrzeb pacjenta. Sesje diagnostyczne
i terapeutyczne polegają na wybieraniu przez
pacjenta wyświetlanych na ekranie treści.
Obserwacja oraz analiza zaznaczanych przez
pacjenta odpowiedzi umożliwia obiektywną
diagnozę i skuteczną terapię – przede wszystkim: wzroku, słuchu oraz funkcji poznawczych.
W naszym wypadku nazywanymi w opisie
pacjentami są nasi Wychowankowie.
mgr Edyta Tyszkiwicz Neurorehabilitacja Ceye. AAC. Terapia ręki powiedziała:
„System C-Eye PRO przyczynił się do lepszej
jakości życia osób z niepełnosprawnością poprzez neurorehabilitację i wprowadzenie systemu komunikacji. Dzięki C-Eye w kilku przypadkach zmieniono diagnozę pacjentów…”.
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W naszym ośrodku obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Pizzy. Wszędzie widzimy smakowite, puszyste, z ciągnącym serem pizze.
Nasza pizza dość sporych rozmiarów stworzona
została z kartek papieru i tektury. Wychowankowie samodzielnie ją ozdobili produktami, które
najlepiej lubią. To była piękna praca plastyczna.

Rewelacyjne pomoce dotarły do nas od
SkumajTo. Niejednokrotnie udostępniane przez
Marzena Fenert - KreatywneWrota.pl.
Drewniane i
edukacyjne
układanki dla
n a s z y c h
Wy c h o w a n k ó w, k t ó r e
wspomagają
motorykę małą
i integrację
sensoryczną to
nie tylko
nauka, ale
r ó w n i e ż
ś w i e t n a
zabawa!

PROGRESYWNE ZAJĘCIA W OREW W PIECACH
Kot, cichszy od psa, uspokaja dzieci i pomaga
im się otworzyć. Podobnie jest u osób z zaburze-niami o podłożu psychicznym, a także u dzieci
z ADHD. W tych wszystkich przypadkach ciche
i delikatne usposobienie kota ma terapeutyczne
właściwości.
Obecność kota pozytywnie wpływa na nasze
zdrowie. Profesjonalne programy felinoterapii
wykorzystywane są w leczeniu i terapii.
Mamy nadzieję, że kiedyś nasi Wychowankowie skorzystają z tej formy terapii w Ośrodku.
"Tłusty czwartek" za nami. U nas pączki były
piękne, kolorowe i przede wszystkim niskokaloryczne.

Z okazji Dnia Św. Walentego życzymy wszystkim niekończącej się miłości, życzliwości i
ciepła. Bądźmy dla siebie po prostu dobrzy.

W lutym było trochę mowy o wodzie, o jej oszczędzaniu i higienie. Również o Ruchu Rozwijającym Weroniki Sherborne.
N a s i
Wy c h o w a n k o w i e
wykonali
także zadanie
specjalne praca wspólna
kolorowy obraz dla
naszego Kolegi
Rafała (ale o tym
więcej już niebawem).
A w Ośrodku powoli
widać wiosnę.

Przewodnim tematem w środę 17 lutego w
Ośrodku był..... K O T. Praca, kontakt z kotem to
inaczej felinoterapia, która wykorzystywana jest
jako element terapii dzieci autystycznych.

Materiały OREW
w gminie Kaliska
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PRACA NA ODLEGŁOŚĆ W ŚDS KALISKA
9 lutego obchodzimy Dzień Pizzy. Pizza to
danie włoskie i jest to placek z ciasta drożdżowego z sosem pomidorowym, posypany tartym
serem z dowolnymi dodatkami, np.: szynką, pieczarkami, kukurydzą itp...
Co roku w ośrodku obchodziliśmy ten dzień,
wspólnie przygotowując pyszne pizze w pracowni kulinarnej. Kiedy pracujemy zdalnie wyjątkowe pizze przygotowali dla Was wasi terapeuci...

Przez dwa tygodnie lutego do ŚDS w Kaliskach
i w Cieciorce od Radosnych spływały kartki
walentynkowe.
Walenty w roli listonosza będzie miał dużo
pracy, aby każdemu
je dostarczyć. Tak
licznie przygotowane laurki walentynkowe są dowodem na to, że mimo, że na co dzień
pracujemy zdalnie
to wszyscy o sobie
pamiętamy, myślimy i chętnie okazujemy wzajemną
sympatię, nawet
jeśli nie wszyscy
zdążyli się poznać.
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Wysłannicy świętego Walentego zaskoczyli
Radosnych w ich domach. Z okazji minionego
święta miłości i przyjaźni terapeuci dostarczali
kartki, które wypełniały skrzynkę po brzegi.
Niektórym osobom udało się nawet zrobić
zdjęcie.

Uczestnicy naszej filii w Cieciorce, choć nadal
nie mogą się spotykać to już pracują, a terapeuci
z dnia na dzień odkrywają ich możliwości umiejętności i talenty.

Materiały ŚDS Kaliska

STRATEGIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Strategia na rzecz Osób z
Niepełnosprawnościami to
kompleksowy i obszerny dokument o charakterze strategicznym, który będzie mapą drogową polityki krajowej na rzecz
osób z niepełnosprawnościami. Bardzo ważne, by zróżnicowane środowisko osób z
niepełnosprawnościami
otrzymywało wsparcie.
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KARNAWAŁOWO W PRZEDSZKOLU W KALISKACH
Karnawałowo u "Pszczółek"- Ach co to był za
bal !

Przedszkolaki brały udział w obchodach Dnia
Bezpiecznego Internetu. Dzień Bezpiecznego
Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy
Komisji Europejskiej od 2004 r. Początkowo
wydarzenie to świętowały jedynie państwa europejskie, ale już od lat DBI przekracza granice
Europy, angażując państwa z całego świata.

DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie
i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego
dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i
wychowawców z problematyką bezpieczeństwa
online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu. Ideą DBI jest podkreślanie
siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale także rodziny, czyli
najbliższego otoczenia.
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Bal karnawałowy u "Żabek" I "Jeżyków".

Dla przedszkolaków Walentynki to okazja do
wspólnej zabawy i pokazania jak dobrze i wesoło mogą ze sobą spędzać czas. Przedszkolaki
ubrane na czerwono celebrowały świętowanie z
sercami w roli głównej. Były zabawy dydaktyczne z balonikami w kształcie serc, zabawy
plastyczne i ruchowe.

Prognozy naukowców są jednoznaczne: by
powstrzymać zmianę klimatu, trzeba działać natychmiast. Jednym ze sposobów działania jest
edukacja, czyli budowanie świadomości, że
ochrona klimatu to priorytet. Warto zacząć już z
najmłodszymi. Doskonałą okazją do zdobywania wiedzy na ten temat jest Dzień Niedźwiedzia
Polarnego, który obchodzimy w przedszkolu.

Materiały Publiczne Przedszkole w Kaliskach

NAUKA I ZABAWA W PRZEDSZKOLU W PIECACH
Tak bawiły się " Sówki” na balu karnawałowym.

Celem wydarzenia, które w tym roku odbyło
się już 9 lutego, jest przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów
internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego
wykorzystywania Internetu.
Najmłodsi mieszkańcy naszej gminy również
uczestniczyli w tym wydarzeniu biorąc aktywny
udział w dyskusji na temat racjonalnego korzystania z Internetu oraz gier komputerowych. W
ramach przedsięwzięcia przygotowano również
materiały edukacyjne dla rodziców w postaci
ulotek.

w całej Polsce jest zachęcanie dzieci do dbania
o środowisko naturalne. Głównym zadaniem
małych uczestników jest przygotowanie szeregu
projektów ekologicznych, które zaczęliśmy
właśnie realizować .

„Zimowa czapka”- kolejna praca wykonana w
czasie zajęć kółka plastycznego.

„EKOEKSPERYMENTARIUM”
Pierwsze zajęcia z realizacji programu "Ekoekserymentarium", które przedszkolaki z grupy
"Kotki" realizują z P. Magdą i P. Martą pedagogiem przedszkolnym. W czasie dzisiejszych zajęć dzieci utrwaliły wiadomości na temat wody
oraz jak należy ją oszczędzać życiu codziennym.
Projekt "Kubusiowi Przyjaciele Natury”. To już
kolejny rok, w którym bawimy się i uczymy z
Kubusiem. „Kubuś jest naszym przyjacielem i
bardzo lubimy zajęcia z nim”.
Nasze przedszkole bierze po raz kolejny udział
w programie "Kubusiowi Przyjaciele Natury".
Jest to jeden z największych ogólnopolskich
programów edukacyjnych dla przedszkoli,
organizowany przez markę Kubuś. Celem programu kierowanego do przedszkolaków w

Materiały Publiczne Przedszkole Filia Piece
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Z DZIAŁALNOŚCI GOK W KALISKACH
W miesiącu lutym nasi wokaliści pod okiem
Anety Falkowskiej dzielnie ćwiczyli swoje głosy do koncertów wiosennych.

Cały czas odbywają się warsztaty artystyczne
online z Danutą Szramką. Pani Danuta uczy jak
zrobić serduszko z kwiatków, kotka w kształcie
serca z filcu, tulipany z materiału czy kwiatki z
filcu.

Z okazji Światowego Dnia Kociewia 10 lutego
zostały zaprezentowane kolejne odcinki Gadek
kociewskich Elżbiety Pasterskiej.
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Zapraszamy do obejrzenia filmiku jak zrobić
kartkę walentynkową z quillingowymi serduszkami, zakładkę origami do książki, świeczkę żelową, świecznik z makramy, domowy krem do
rąk, domowy peeling kawowy do ciała.

10 lutego Kociewiacy na całym świecie obchodzą Światowy Dzień Kociewia.
Tak świętuje Krzysztof Franciszek Gornowicz.
Jo, dziś jezdóm jusz
w niedzielnych
chałach i móm tera
frisztik. Nie zamkna
gamby na knybel - toć
dziś fajruja Dziań
Kociewia i banda jano
prawjić po naszamu.
Gólna sobje coś, ale
nie myślta, że jaka
solterka.. nie, nie....
Wjyta, żam mieli zima
taka abi abi i jusz żam
myślał, że je wiosna a tu masz..jak walnyło - do
djachła! Lata lateczne nie mnielim taki rychtych
zimoty. W chałupsi móm nabuzowane ale tysz
zamykóm durch dźwjyrze, bo srodze cióngnie.
Wczoraj żam sia obuł (tysz zoki) i wylaz jano za
winkel... Wejta, móm taki fejn telefón( żam se
uszporował) co tysz może zdjónć landszafty- bo
chciałóm Wóm pokazać tan śmniyg... Żam
przylaz jednak durch drabi do chałupy, bo
mniałóm z ty zimoty dycht sztywne gnaty. Ach,
gancegal. Ale dziś po objedzie (móm kartofle i
mnianso w wekach) wypija wyczaczniałe
bunki, no to może choć jaka piziula (lura) i zjam
kuch, zagróm (móm kwecza), banda tyrkolić
moje frantówki- a późni może wej jake wygiby-

Z DZIAŁALNOŚCI GOK W KALISKACH
toć żam je Kociewiak i móm dziś swoje świanto.
Dajta mućki moje wszystke Znajóme i
Kociewiaki - pozdrawióm!
Na zakończenie karnawału w wykonaniu zespołu Akord Kociewie.

Na Facebooku GOK można film z warsztatów
carvingu z Bogumiłą Rogowską - Carving
Kasia.

Za nami również kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki w wersji online, podczas
którego omawiana była książka. pt. "Złoty chłopak, szmaragdowa dziewczyna" autorki Yiyun
Lin.
"Złoty chłopak, szmaragdowa dziewczyna" to
zbiór dziewięciu opowiadań, z których pierwsze, można by było spokojnie nazwać minipowieścią. I chociaż każde z nich dotyczy

innego tematu, Yiyun Li z
łatwością spina je niewidzialną klamrą.
Podobieństwo zauważamy w
sposobie kreowania postaci,
w świecie przedstawionym i
- przede wszystkim - w poczuciu przejmującej,
wszechobecnej rezygnacji,
które towarzyszy podczas
obcowania z tekstami chińskiej pisarki.
„Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej
będzie lekturą Narodowego Czytania w 2021 r.
„Moralność pani Dulskiej” to tragifarsa ukazująca ludzką głupotę, pazerność, skąpstwo oraz
obłudę i zakłamanie wypaczające stosunki społeczne. W sztuce śledzimy perypetie mieszczańskiej rodziny Dulskich. Główna bohaterka –
obłudna, dwulicowa i chciwa Aniela Dulska –
przymyka oko na romans syna ze służącą, aby
tylko ten nie włóczył się nocami po lokalach.
Kiedy jednak dziewczyna zachodzi w ciąże,
pojawia się problem.
Jedno z
najważniejszych
dzieł Gabrieli
Zapolskiej
powstało w ciągu
kilkunastu dni na
przełomie
października i
listopada 1906 r.
Autorka napisała
je na zlecenie
Teatru Miejskiego we Lwowie.
Książkowe
wydanie ukazało
się w 1907 roku.
Na przestrzeni lat utwór wystawiany był na
wielu scenach teatralnych i doczekał się kilku
ekranizacji.
Materiały
GOK
Kaliska
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JUBILEUSZE

ZBIÓRKA DLA OLEŃKI DZIENNIAK
Ochotnicza straż pożarna w Kaliskach nadal
prowadzi zbiórkę puszek aluminiowych i
zużytych baterii dla Oleńki Dzienniak.
Puszki aluminiowe należy wrzucać do pojemnika umieszczonego przed remizą OSP Kaliska,
Ul. Nowowiejska 2B.
Zakończenie zbiórki: 31 marzec 2021r

Jubilat Wacław Rekowski
93 lata

Z KALENDARZA WÓJTA...
*29.01.2021 - Czarne, Iwiczno, Dąbrowa - Wspólnie z projektantem, pracownikami urzędu
gminy i GOK Kaliska dokonano sprawdzeń możliwości zastosowania i doboru powietrznych
pomp ciepła w obiektach świetlic.
*04.02.2021 - Starogard Gd. - Podpisanie aktu notarialnego przeniesienia własności
nieruchomości gminnych na Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Kaliska sp. z o.o. ,
*10.02.2021 - Iwiczno - Spotkanie sołeckie w sprawie podjęcia uchwały o przystąpieniu
sołectwa do projektu „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2021",
*16.02.2021 - Kaliska - Wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy Kaliska Zbigniewem
Szarafinem spotkano się z Nadleśniczym Nadleśnictwa Kaliska celem omówienia założeń
planistycznych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
zagospodarowania terenu plaży w Trzechowie,
*18.02.2021 - Kaliska - Udział w czynnościach kontrolnych pracowników Krajowej
Administracji Skarbowej w związku z sprawdzeniem inwestycji budowy PSZOK w Kaliskach
wybudowanego w 85% z funduszy unijnych. Kontrola potwierdziła prawidłowe wykonanie i
wydatkowanie środków publicznych.
*20.02.2021 - Kaliska - Udział w zebraniu sprawozdawczo - wyborczym OSP Kaliska,
*22.02.2021 - Gdańsk - Udział w spotkaniu GDDKiA w sprawie możliwości zamontowania
fotoradaru w miejscowości Piece oraz postępu prac projektowych przy drodze nr 22.
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,

