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OFICJALNE I UROCZYSTE OTWARCIE ŚDS W CIECIORCE
Choć filia Środowiskowego Domu Samopomocy w Kaliskach z siedzibą w Cieciorce praktycznie działa już od grudnia 2020 roku to dopiero 24 czerwca dokonaliśmy oficjalnego, uroczystego otwarcia ośrodka.
W uroczystości uczestniczyli: Senator RP
Ryszard Świlski, Wójt Gminy Sławomir Janicki,
Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Szarafin, Radni Rady Powiatu Leszek Burczyk i Antoni Cywiński, ks. Józef Słupski i ks. Bogdan
Kozłowski, Sekretarz Gminy Bożena Jeleniewska, Sołtys Sołectwa Cieciorka Józef Dywelski,

Przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gd., kierownicy i dyrektorzy jednostek samorządowych, szkoły, orew, dyrektorzy i
kierownicy ośrodków wsparcia, z którymi
współpracujemy, przedstawiciele stowarzyszeń,
rodzice, opiekunowie, przyjaciele naszych
uczestników z filii w Cieciorce.
Po przywitaniu przybyłych gości wystąpili Radośni z obu grup, którzy zaprezentowali swoje
umiejętności w piosenkach, wierszach, w tym
także autorskim napisanym specjalnie na tę
okazję.

OFICJALNE I UROCZYSTE OTWARCIE ŚDS W CIECIORCE
W kolejnym punkcie programu kolejno występowali goście, składając uczestnikom i pracownikom ŚDS gratulacje i najlepsze życzenia z
okazji rozpoczęcia działalności w kolejnej placówce. Było mnóstwo kwiatów i upominków, za
które bardzo serdecznie dziękujemy!

Następnie kierownik ośrodka przedstawiła pokrótce historię powstania Środowiskowego Domu Samopomocy w Kaliskach, a następnie filii
w Cieciorce. Mówiła też o tym, że w czasach
pandemii i pracy zdalnej z uczestnikami trudniej
było się poznać i pracować, ale wspólnie daliśmy radę.
Jak pokreśliła, zależne to było od pracy i zaangażowania wielu osób na różnych szczeblach i
korzystając z okazji wręczyła podziękowania,
symboliczny kwiatek i pamiątkowy kubek następującym osobom: Senatorowi RP Ryszardowi Świlskiemu, Wójtowi Gminy Sławomirowi
Janickiemu, Przewodniczącemu RG Zbigniewowi Szarafinowi, Pani Monice Szmaglińskiej,
Pani Mirosławie Boruckiej, Panu Henrykowi
Kinder Właścicielowi Firmy POLMET.
Podziękowania zostały też przekazane dla Starosty Powiatu Starogardzkiego Kazimierza
Chyły, Burmistrza Czarnej Wody Arkadiusza
Glinickiego i Kierownik MOPS Pani Barbary
Glinieckiej. Warto podkreślić, że wartość całego
zadania w latach 2019-2020 przeznaczona na
remont i adaptację budynku, a także wyposażenie ośrodka i montaż klimatyzacji w obu budynkach ŚDSu to kwota bliska 635 tysięcy. Całość
dotowana jest z programu kompleksowego dla
rodzin „Za życiem”.
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Następnie kierownik ŚDS poprosiła ks. Proboszcza Józefa Słupskiego o poświęcenie ośrodka
oraz autobusu do przewozu osób z niepełnosprawnościami, w tym do przewozu dwóch osób
poruszających się na wózkach inwalidzkich. To
już trzeci pojazd, a drugi taki autobus, tym razem
z windą pozyskany ze środków PFRON i dzięki
temu nie mamy problemów z dowożeniem
uczestników na zajęcia w obu ośrodkach.

Na zakup autobusu, którego koszt wyniósł niemal 380 tys., 213.65zł pochodziło z PFRON,
124.434 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych oraz 22.939,50 zł ze środków
własnych.
Po poświęceniu dokonano symbolicznego
otwarcia domu, czyli przecięcia wstęgi, a
następnie zaproszono wszystkich na zwiedzanie
ośrodka, pyszny tort i poczęstunek.
To był piękny, pełen dobrych emocji dzień!
Dziękujemy!!!
Materiały ŚDS Kaliska

OFICJALNE I UROCZYSTE OTWARCIE ŚDS W CIECIORCE
Dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania tego miejsca.
Gratulujemy przygotowania uroczystości
otwarcia całej grupie "Radosnych", Pani Kierownik Iwonie Ciemińskiej i całej kadrze Ośrodka.
To miejsce jest dla naszych wspaniałych mieszkańców, którzy potrzebują naszego wsparcia i
miejsca, gdzie mogą realizować swoje pasje i
otrzymywać pomoc terapeutyczno - rehabilitacyjną. Sławomir Janicki Wójt Gminy Kaliska
oraz Zbigniew Szarafin Przewodniczący Rady
Gminy Kaliska
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INWESTYCJE DROGOWE W NASZEJ GMINIE
W ramach środków funduszu sołeckiego
Sołectwa Studzienice, środków budżetu gminy
oraz rządowego funduszu inwestycji lokalnych
zakończyliśmy budowę ulicy Świerkowej.

Kierownik Referatu Komunalnego
Tomasz Gerigk
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W ramach środków funduszu sołeckiego
sołectwa Kaliska, funduszy gminnych oraz
rządowego funduszu inwestycji lokalnych
realizujemy jedną z kilku inwestycji drogowych
w sołectwie Kaliska - ulicę Kolejową.

INWESTYCJE DROGOWE
W NASZEJ GMINIE
Kontynuujemy budowę ulicy Słonecznej w
sołectwie Iwiczno. Przedstawiana droga prowadzi z miejscowości Iwiczno do miejscowości
Łążek. Jest to kolejny etap budowy tej drogi.

ZŁAP ODDECH
W BORACH TUCHOLSKICH
Wspólnie z innymi gminami tworzymy
program dla kolejnych funduszy europejskich
dla naszych gmin.

www.miasta.pl
Bory Tucholskie – wymarzone miejsce do życia,
działania i wypoczynku – taką wizję rozwoju tego obszaru ustaliły samorządy 16 gmin wchodzących w skład Partnerstwa Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie.
W dniu 27 maja 2021r. w Centrum Informacji
Turystycznej w Czersku odbyło się spotkanie
włodarzy 16 gmin tego Partnerstwa.

„A TO POLSKA WŁAŚNIE”
II miejsce w II Wojewódzkim Konkursie
Fotograficznym ,,A to Polska właśnie”
"Cudze chwalicie,
Swego nie znacie,
Sami nie wiecie,
Co posiadacie.
A boć nie śliczne
Te wioski liczne?
Ten kraj kochany?....”
Słowa Stanisława Jachowicza doskonale pasują
do tematyki konkursu przeprowadzonego przez
Szkołę Podstawową nr 1 w Słupsku.
Piękno naszego kraju oraz małej ojczyzny docenili organizatorzy II Wojewódzkiego Konkursu
Fotograficznego ,,A to Polska właśnie - wokół
mnie, mój dom, moje miejsce na Ziemi'', którzy
postanowili podkreślić walory Polski i uwrażliwić dzieci i młodzież na piękno polskiej
architektury.
W konkursie wzięło udział 6 zdjęć, których autorami byli uczniowie naszej szkoły. Miło nam
poinformować, że wśród nich znalazła się praca,
która uzyskała wysokie 2 miejsce. Autorką zdjęcia jest Maria Marcinczyk z klasy IV a.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom i pragniemy docenić starania naszych uczniów, którzy
mimo zdalnego nauczania chętnie brali udział w
różnych akcjach i konkursach. Dziś jednak najserdeczniej gratulujemy Marysi i życzymy dalszych sukcesów .

Materiały www.szkola.kaliska.pl
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KALISKIE STOWARZYSZENIE SENIORÓW
Dnia 8 czerwca odbyło się zapowiadane Zebranie Walne Stowarzyszenia. Było to spotkanie
podsumowujące nie tylko działalność 2020 roku, ale jednocześnie całą czteroletnią kadencję.
Czas biegnie nieubłaganie i zaistniała konieczność wyboru nowego Zarządu.

Najpierw jednak zebrani mieli okazję zapoznać
się ze sprawozdaniami: merytorycznym i finansowym oraz opinią Komisji Rewizyjnej. W wyniku tego oraz późniejszej dyskusji Walne udzieliło absolutorium obecnemu Zarządowi.
W dalszej części zebrania wybrane zostały władze Stowarzyszenia na kolejną kadencją. Wolą
zgromadzonych na Sali skład osobowy nie uległ
zmianie, zarówno jeśli chodzi o zespół Zarządu
jak i Komisji Rewizyjnej.
Zarząd i Komisja Rewizyjna dziękują wszystkim za przybycie, ciepłe słowa uznania i okazane zaufanie na kolejną kadencję.
Czerwiec zaczął się
bardzo intensywnie. W
niespełna tydzień po
Walnym, 15 czerwca
spotkaliśmy się na
turnieju boule we Franku.
Po zażartej walce wyłonieni zostali zwycięzcy
turnieju. Ranking przedstawia się następująco:
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Po zażartej walce wyłonieni zostali zwycięzcy
turnieju. Ranking przedstawia się następująco:
I miejsce:
Krysia Winnicka i Krysia Kulas
II miejsce:
Grażyna Lipska i Danusia Piszczek oraz ex
aequo Janka Knitter i Basia Ossowska
III miejsce:
małżonkowie Konopaccy, Irenka i Franek.
W turnieju wzięli też udział Genia Filcek,
Marylka Kowalczyk, Andrzej Dziemiński i
Karol Piszczek.
Turniej odbywał się pod czujnym sędziowskim
okiem Eli Dziemińskiej, Jurka Pasterskiego,
Felka Światczyńskiego i Mietka
Dombkowskiego.
Gracze obdarowani zostali – jak zwykle – bonami podarunkowymi do wykorzystania w sklepie
„Ania”, a ufundowanymi tym razem z naszych
środków finansowych.
Słonko świeciło, kiełbaska się smażyła, różne
smakowitości pojawiły się na stole – słowem
udana zabawa!

W wigilię św, Jana, w sobótkową „prawie noc”
wybraliśmy się do Czarnego. Obok Gogolinka
to nasze ulubione miejsce integracyjnych spotkań. Wokół piękna przyroda, spokojnie meandrująca Wda, cudowna cisza, daleko od wdzierającej się gdzie indziej cywilizacji i przemiła
obsługa p. Cieplińkiej i Jej ekipy.
Autobus p.Andrzeja, który wiózł nas na miejsce,
był pełniutki, a nie zabrakło też tych, którzy dojechali swoimi samochodami, tak że było nas naprawdę sporo (co bardzo raduje Zarząd).
Pomieszczenie świetlicowe wypełniło się po
brzegi. Na polanie paliło się ognisko, kiełbaski

KALISKIE STOWARZYSZENIE SENIORÓW
Godziny spędzone w Czarnem były czasem pełnego relaksu, oderwania od spraw domowych i
wszelkich kłopotów, radosnym, odprężającym,
spędzonym pośród bliskich znajomych.

(jak zawsze dostarczone przez Elę Adamowską)
przyrumienione jęzorami ognia smakowały
pysznie. Chleb, przyprawy i naczynia jednorazowe dowiozła Lucynka, więc nie było problemów ze zmywaniem. Pani Martyna zapewniła
kawę, herbatę i napoje zimne. Poza tym każdy
był super przygotowany kulinarnie, stoły pełne
były wszelakiego jadła i napitków.
Zestaw muzyczny przygotowany przez Felka
porywał do tańca. Kto nie czuł się na siłach, miał
okazję do pogadania, radowania się obecnością
koleżanek i kolegów.

Gwoździem imprezy było, oczywiście, puszczanie wianków. Rzeka Wda świetnie się dotego
nadaje. Przespacerowaliśmy się na mostek, by
patrzeć, jak nasze wianki powoli płyną sobie w
dal, ku nieznanemu. Ciekawe dokąd też dopłynęły i kto miał okazję je oglądać?!

Materiały www.emeryci-kaliska.pl
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„RADOŚNI” WRESZCIE SIĘ SPOTKALI
W czerwcu 2021 roku Radośni z Kalisk udali
się do Cieciorki. Na początku z ogromną ciekawością obejrzeli wszystkie pracownie, a zaraz
potem nawiązały się wspólne rozmowy. Potem
było śpiewanie, gry i zabawy, a także słodki
poczęstunek i pyszne grillowane kiełbaski. To
był dobry dzień, pełen radości i pozytywnych
emocji, a Radośni z obu grup już pytają kiedy
następne spotkanie.
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Materiały ŚDS Kaliska

ZAJĘCIA EDUKACYJNE UCZESTNIKÓW ŚDS KALISKA
W ostatnim czasie udaliśmy się na zajęcia
edukacyjne na kaliski PSZOK i do oczyszczalni
ścieków. Przypomnieliśmy sobie zasady prawidłowej segregacji odpadów i dowiedzieliśmy
się, co dalej się z nimi dzieje. Z dużym zainteresowaniem przyglądaliśmy się też pracy urządzeń na oczyszczalni ścieków, co zwiększyło
naszą świadomość w zakresie ochrony środowiska. Dziękujemy za ciekawe zajęcia.

Materiały ŚDS Kaliska
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„JEŚLI WIERZYSZ – ZRÓB TO – CYKL ZAJĘĆ SPORTOWYCH”
Za nami pierwsze zajęcia w ramach naszego
sportowego projektu współfinansowanego
przez Gmina Kaliska. Razem z uczestnikami
Środowiskowego Domu Samopomocy w Kaliskach wybraliśmy się na zajęcia z jazdy konnej
do Stajnia Koń Polny. Niektórzy uczestnicy już
kolejny raz jeździli, a dla niektorych było to
pierwsze spotkanie z tymi zwierzakami. Jednak
dla każdego było to dobry dzień i pięknie
spędzony czas.
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Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych

„JEŚLI WIERZYSZ – ZRÓB TO – CYKL ZAJĘĆ SPORTOWYCH”
W czerwcu na sali gimnastycznej w ZSP w
Kaliskach odbyły się kolejne zajęcia realizowane w ramach zadania publicznego "Jeśli wierzysz - zrób to - cykl zajęć sportowych" współfinansowanego ze środków Gmina Kaliska. Tym
razem uczestnicy z Środowiskowy Dom Samopomocy w Kaliskach - Radośni wzięli udział w
zajęciach z cyklu Zdrowy kręgosłup prowadzone przez Trenera Personalego Patrycęa Tomasik.
Zajęcia pozwoliły nam poczuć swoje ciało, rozciągnąć kręgosłup, a także się zrelaksować...
podsumowując - chce takich więcej!

Materiały -

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych
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PROGRAM DOBRY START
Program Dobry Start – wsparcie dla wszystkich
uczniów rozpoczynających rok szkolny
Kogo dotyczy wsparcie i jakie wsparcie mogę
otrzymać?
Możesz raz w roku otrzymać 300 zł na wyprawkę szkolną dziecka, bez względu na dochód rodziny, jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem
ucznia:
e w wieku do 20 lat,
e w wieku do 24 lat (w przypadku ucznia z
niepełnosprawnością).
Pieniądze otrzymasz na rachunek bankowy,
który wskażesz we wniosku.
Świadczenie z programu Dobry Start jest zwolnione z opodatkowania. Nie podlega też egzekucji, więc komornik nie może zająć tych środków.
Wniosek o świadczenie w ramach programu
Dobry Start rodzic, jeśli dziecko nie mieszka z
obojgiem rodziców – wniosek składa ten rodzic,
który faktycznie opiekuje się dzieckiem. Jeśli
dzieckiem opiekuje się równocześnie oboje rodziców, to świadczenie otrzyma ten, kto pierwszy złoży wniosek. Gdy drugi rodzic złoży wniosek o świadczenie po innym rodzicu, to ustalimy,
kto sprawuje opiekę na dzieckiem. Wniosek może złożyć także opiekun faktyczny dziecka, czyli
osoba, która opiekuje się dzieckiem i złożyła do
sądu wniosek o jego adopcję, opiekun prawny
dziecka – osoba, której sąd powierzył opiekę nad
dzieckiem, osoba ucząca się, czyli pełnoletni
uczeń, który nie jest na utrzymaniu rodziców,
ponieważ rodzice nie żyją lub ma ustalone alimenty od nich.
Świadczenie Dobry Start przysługuje również
na dzieci w pieczy zastępczej oraz osobom usamodzielnianym opuszczającym pieczę zastępczą. W tych przypadkach wniosek może złożyć:
rodzina zastępcza, osoba prowadząca rodzinny
dom dziecka, dyrektor placówki opiekuńczowychowawczej, dyrektor regionalnej placówki
opiekuńczo-terapeutycznej.
Co zrobić, aby otrzymać wsparcie?
Aby otrzymać wsparcie, złóż elektronicznie
wniosek.Wnioski można składać od 1 lipca do
30 listopada 2021 r.
Ważne! Po 30 listopada będziesz mógł złożyć
wniosek - za pośrednictwem portalu PUE ZUS tylko w sytuacji, gdy dziecko powyżej 20. roku
życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności
po 30 listopada.
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Na wniosku – oprócz innych danych – musisz
podać: numer rachunku bankowego, na który
chcesz dostać wypłatę świadczenia, adres mailowy i numer telefonu, czyli dane które będą potrzebne do kontaktu w sprawie wniosku i ewentualnie do założenia Twojego profilu na portalu
Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.
Jak złożę wniosek?
Wniosek możesz złożyć wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem: portalu Platformy
Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portalu
Emp@tia, bankowości elektronicznej.
Jeśli będziesz składać wniosek za pośrednictwem portalu PUE ZUS, system poprowadzi Cię
przez cały proces krok po kroku.
Ważne!
Na portalu PUE ZUS znajdzie się cała korespondencja z ZUS w sprawie Twojego wniosku o
świadczenie 300+ (wezwanie do uzupełnienia
wniosku lub załączników, informacja o przyznaniu świadczenia, decyzja odmawiająca przyznania świadczenia).
Więcej informacji na: www.zus.pl
Materiały
Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W miesiącu maju br. ruszyły pierwsza zajęcia
startowe Klubiku Młodzieżowego przy GOK
Kaliska. Młodzież pod kierunkiem Pana Pawła
Ferensa wykonała logo klubiku w formie muralu
na ścianie pomieszczenia. Młodzież narysowała
również drzewo pomysłów na którym, po przeprowadzonej burzy mózgów, zebrali swoje pomysły na aktywności w klubiku. Po przeprowadzonej burzy mózgów młodzież określiła, że
chciałaby przeprowadzić zapisane na drzewie
pomysły i jako dzień zajęć w klubiku wybrała
Wtorek.

Rozstrzygnęliśmy konkurs plastyczny pt."Moja
ulubiona postać z komiksu".
Laureaci:
I miejsce - Daria Walkowska
II miejsce - Wiktor Kawecki
III miejsce ex aequo - Agata Prabucka oraz Lena
Szmaglińska

Wyróżnienia:
Wiesław Jasiński, Patrycja Moczyńska, Ewelina
Górnowicz, Ilona Formella, Ewelina Tocha,
Dorota Kurowska, Anna Groth, Wiesław Linda,
Przemysław Górnowicz, Damian Schulz, Adam
Kromka, Karol Breza, Krzysztof Szczepański,
Krzysztof Kutela.
Gratulujemy

W dniu 09.06.2021 odbyło się spotkanie autorskie z Anita Scharmach - gdyńską autorką powieści obyczajowych, mająca na swoim koncie
historie pełne emocji, dzięki czemu Czytelnicy
nadali jej tytuł Królowej Wzruszeń. Powoli, ale
skutecznie spełnia swoje marzenia. Jej powieści
są mieszanką komedii, romansu i dramatu. Nie
zawsze kończą się happy endem, bo i życie bywa
przewrotne. Na rynku literackim zadebiutowała
w 2016 roku powieścią pt. „Mogę wszystko”,
która jak sam tytuł wskazuje, optymistycznie
kieruje nas do wiary we własne możliwości.

Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze, Pani Anita przekazała nam dużo pozytywnych myśli i dobrego humoru. Tego drugiego z
pewnością nie zabraknie w najnowszej powieści
Autorki pt. „Cztery wesela i rozwód”, która w
maju miała swoją premierę.
Podczas spotkania swoją obecnością zaszczyciła nas również Anna Sakowicz - tym razem pisarka z Kociewia, która już niejednokrotnie gościła w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach.
Z okazji Dnia Przyjaciela życzymy obu Autorkom nieustającej weny oraz wydania wspólnej
książki.
Rozmowę z Anitą Scharmach prowadziła
Dominika Fijał, nauczycielka oraz miłośniczka
książek, autorka bloga www.dofi.com.pl
Książki obu autorek można wypożyczyć w
bibliotece GOK Kaliska, zapraszamy.
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Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W środę 16.06.2021 r. odbyło się, ostatnie już
przed wakacjami spotkanie DKK dla dorosłych.
Uczestnicy rozmawiali o książce pt."Kraboszki"
Barbary Piórkowskiej - gdańskiej pisarki, poetki, autorki między innymi powieści "Szklanka
na pająki , i prozy "Utkanki".
Po kilkukrotnych bólach głowy i upadku na ulicy, bohaterka zaczyna swoją podróż przez kolejne szpitalne sale, w której głównymi stacjami
są "pobieranie krwi" i "chemia". Kraboszki to
prywatny dyskurs na temat relacji pacjentkalekarze i odczłowieczenie w służbie zdrowia.
Powieść oparta na rzeczywistych doświadczeniach, pozwala dostrzec emocjonalny aspekt
zmagania się ze śmiertelną chorobą.
Kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki
odbędzie się powakacyjnej przerwie, ale już
dzisiaj można wypożyczyć "Miedziaki" Colsona
Whitehead, którą będziemy omawiać we
wrześniu.

Jesteśmy już po rozgrywkach V Turnieju Szachowego o tytuł Mistrza Gminy Kaliska w kategorii MŁODZIKÓW I JUNIORÓW.

W kategorii MŁODZIKÓW:
I miejsce zajął Maksymilian Skrzypczak,
II miejsce Paulina Krampichowska,
14 III miejsce Mikołaj Łęgowski.

W kategorii JUNIORÓW:
I miejsce zajął Michał Ringwelski,
II Tobiasz Miszewski,
III miejsce Nadia Ringwelska.
Pomimo nieznośnego upału walka w obydwóch
kategoriach była zacięta. Zwycięzcom i wszystkim zawodnikom turnieju serdecznie
gratulujemy !!!

Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
17 czerwca odbyło się ostatnie przed wakacjami
spotkanie DKK dla dzieci i młodzieży.
Omawialiśmy zbiór opowiadań o koniach i konikach pt. "Zbój" Renaty Piątkowskiej.
Wszystkie historie opisane przez autorkę wydarzyły się naprawdę. Podczas spotkania nasze
zdolne Klubowiczki do jednego z opowiadań
wykonały przepiękny plakat. Zachęcamy do
wypożyczenia książki pt. "Wszystko zaczyna
się od marzeń" - Marcina Pałasza na kolejne,
wrześniowe spotkanie.

ki sposób zyskać popularność oraz jak dotrzeć
do większej ilości subskrybentów, a także czego
lepiej unikać i jak przestrzegać prawa autorskiego w sieci.
Wakacje to dobry czas aby zacząć przygodę jako
Youtuber, dlatego film z warsztatów jest nadal
dostępny na grupie Fb: Vlogujemy w
bibliotecehttps://www.facebook.com/groups/3
44616910331671/
Jak mówił Pan Daniel początki nie zawsze są
łatwe, ale najważniejsze to oryginalny pomysł i
chęć działania. Były to pierwsze tego typu warsztaty w bibliotece GOK Kaliska, ale mamy
nadzieję że nie ostatnie.

We wtorek, 22 czerwca odbyły się warsztaty
online z podstaw prowadzenia własnego vloga
w sieci, które poprowadził Daniel Muniowski influencer, prowadzący kanał "Strefa Czytacza"
#strefaczytacza na YouTube. Dowiedzieliśmy
się jak stworzyć własny kanał na YouTube, w ja-

W sobotnie czerwcowe popołudnie odbyła się
lekcja instruktażowa NORDIC WALKING z
Patrycją Tomasik. Pani Patrycja przekazała
cenne wskazówki na temat prawidłowego chodzenia z kijkami oraz jak prawidłowo wykonać
rozgrzewkę przed wyjściem w teren.
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ZAPRASZAMY
JUŻ OTWARTA - Na nowo została otwarta
Stacja Paliw w Kaliskach przy ul. Firmowej 6 .
ZPUH Stanisław Mokwa zaprasza do korzystania z atrakcyjnej oferty STACJI PALIW.
W ofercie sprawdzone i najlepsze paliwo
"JAKOŚCI GRUPY ORLEN" - PALIWA BAQ.

Z KALENDARZA WÓJTA...
*27.05.2021 - Czersk - Spotkanie w ramach Partnerstwa Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie.
*28.05.2021 - Kaliska - powierzenie Pani Bogumile Wałaszewskiej Dyrektor Zespołu Szkół
Publicznych pełnienia funkcji dyrektor szkoły na rok szkolny 2021/2022.
*28.05.2021 - Cieciorka, Kaliska - wizyta w Środowiskowym Domu Samopomocy wspólnie z
Henrykiem Kinder przedsiębiorcą ze Starogardu Gdańskiego.
*01.06.2021 - Kaliska - spotkanie z projektantem strony internetowej i zapoznanie z ofertą.
*16.06.2021 - Kaliska - Udział w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
*15.06.2021 - Kaliska - Udział w Komisji Budżetu i do Spraw Gospodarczych.
*16.06.2021 - Kaliska - Spotkanie z Nadleśniczym Nadleśnictwa Kaliska w sprawie omówienia
prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla plaży w Trzechowie.
*16.06.2021 - Kaliska - Udział w Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych.
*18.06.2021 - Kaliska - Przegląd gwarancyjny Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w
Kaliskach.
*21.06.2021 - Starogard Gd. - Udział w zwyczajowym zgromadzeniu wspólników ZUOK
„Stary Las”.
*23.06.2021 - Kaliska - Udział w Sesji Rady Gminy.
*24.06.2021 - Cieciorka - Udział w uroczystym i oficjalnym otwarciu Filii Środowiskowego
Domu Samopomocy w Cieciorce.
*25.06.2021 - Kaliska - Podpisanie umowy na remont pomieszczeń biurowych w Urzędzie
Gminy.
*25.06.2021 - Kaliska - Udział w akademii zakończenia roku szkolnego w ZSP w Kaliskach.
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