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BUDOWA PSZOK
Wszystko wskazuje na to, że wkrótce w naszej
gminie ruszy budowa Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych.

PSZOK to kolejne działanie samorządu, które
ma przynieść korzyści mieszkańcom i gminie.
Mówiąc w skrócie będzie można w wyznaczone
dni tygodnia przekazać odpady do punktu.
Mowa m.in. o sprzętach RTV, meblach, gruzie i
innych podlegających selektywnej zbiórce
odpadach.
Wartość najtańszej złożonej oferty to kwota
1.691.022zł. Dofinansowanie unijne to 85%
wartości zamówienia. Do tego zadania zostanie
również zakupiona ładowarka za kwotę około
300.000zł., również z dofinansowaniem na
poziomie 85%.
Informacja z otwarcia ofert:
http://bip.kaliska.pl/…/informacja_z_otwarcia
_ofert_09-04-2…

PRZEJAZD POCIĄGU
„RETRO”
Przejazd pociągu "retro" przez Kaliska
wzbudził spore zainteresowanie.
Większość z mieszkańców naszej gminy
pamięta podróż takim pociągiem. Co to były za
przejażdżki - szczególnie w te mroźne dni.

ODWODNIENIE ULICY
KRÓTKIEJ I DŁUGIEJ
Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki wraz z
zastępcą Łukaszem Kruszyńskim w obecności
inspektora nadzoru w dniu 25 kwietnia podpisał
umowę na wykonanie odwodnienia ulicy
Krótkiej w Kaliskach (dotyczy odcinka ul.
Długiej w kierunku szkoły).
Prace rozpoczną się na początku maja, a
zakończą się do 12 lipca 2019 roku. Wartość
umowy na wykonanie odwodnienia to kwota
193.217,98 zł. Wykonawcą jest firma HYDRO MAG sp. z.o.o Garcz, Chmielno.

OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI
Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki w dniu
9 kwietnia podpisał umowę na budowę dwóch
otwartych stref aktywności dla mieszkańców
miejscowości Piece i Cieciorka.
Tak zwane "OSY", czyli otwarte strefy aktywności powstaną w miejscowości Piece i
Cieciorka przy boiskach sołeckich.
Wartość umowy to kwota 199.713,62 zł. Prace
zostaną wykonane do dnia 14 czerwca 2019 r.
Budowę realizować będzie Spółka NOVUM ze
Szczytna w imieniu, której umowę podpisał
pełnomocnik Andrzej Stryjewski.

Fotografia - Krzysztof Banul
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Zastępca Wójta Łukasz Kruszyński

KANALIZACJA TO NIE KOSZ NA ŚMIECI
Szanowni Państwo,
Czy podczas zmywania naczyń, porannej czy
wieczornej toalety zdarza się nam myśleć o
oczyszczaniu ścieków? A może zastanawiamy
się nad tym dopiero wówczas, gdy otrzymujemy
rachunek za odprowadzone ścieki?
Każdy z nas może przyczynić się do tego, by
odprowadzane ścieki w jak najmniejszym stopniu negatywnie oddziaływały na środowisko
oraz by koszt ich oczyszczania był możliwie
najniższy.
Nawet najbardziej nowoczesna oczyszczalnia
ścieków nie jest w stanie technicznie i w sposób
ekonomicznie uzasadniony usunąć wszystkich
zanieczyszczeń jakie zawierają ścieki.

Sieć kanalizacyjna i znajdujące się na niej przepompownie ścieków zostały tak zaprojektowane i wykonane, aby przyjmować ścieki z naszych domów - nieczystości sanitarne: z kąpieli,
mycia, prania i papier toaletowy z WC.
Jeżeli jednak wraz ze ściekami płyną także inne
odpady, o których mówimy dalej, to wcześniej
czy później powodują one zatykanie przewodów kanalizacyjnych i spiętrzenie ścieków w
kanałach, a jeżeli już dostaną się do przepompowni nawijają się na wirniki pomp i powodują
ich awarię, następstwem czego jest również
wylanie ścieków z przepompowni i spiętrzenie
ścieków w kanałach. Koszt usuwania awarii
sieci czy wymiany pomp jest bardzo wysoki.
Każdy z nas swoim racjonalnym korzystaniem
z kanalizacji może mieć wpływ na prawidłowe
funkcjonowanie kanalizacji i proces oczyszczania ścieków oraz koszty z tym związane.
Możemy także zapobiegać zanieczyszczaniu
środowiska naturalnego. Jak to robić?
Bardzo prosto. Nie wrzucajmy do urządzeń
sanitarnych (umywalek, zlewozmywaków, ubikacji i kratek ściekowych) wymienionych przykładowo niżej odpadów (nawet jeżeli są w stanie
rozdrobnionym):

- waty, pieluch, podpasek, nawilżanych chusteczek, materiałów opatrunkowych, gazy, ścierek,
rajstop, tekstyliów, włókien oraz innych części
garderoby. Materiały te łączą się w sploty, przykleją się do ścian kanałów uniemożliwiają swobodny przepływ ścieków i powodują zapychanie kanałów np. nawijają się na wirniki pomp i
powodują ich uszkodzenia,
- ręczników papierowych, ręczników do wycierania wymion krów, szmat, gazet i innych nierozpuszczających się w wodzie materiałów,
zbijających się w rurach w zwartą masę oraz
nawijają się na wirniki pomp w pompowniach
powodując ich awarię lub uszkodzenie i w
rezultacie wymianę,
- niedopałków papierosów, patyczków, lekarstw, farb, lakierów oraz chemikaliów innych
niż powszechnie używane środki czystości.
Zawarte w nich substancje chemiczne są szkodliwe dla pożytecznych mikroorganizmów
oczyszczających ścieki w biologicznej części
oczyszczalni,
- materiałów budowlanych, mieszanin cementowych, mas bitumicznych, żwiru, piasku, popiołu, szkła, skór, obierek, wytłoczyn, które opadają na dno przewodów kanalizacyjnych
3

KANALIZACJA TO
NIE KOSZ NA ŚMIECI
tworząc zwarte, trudne do usunięcia zatory,
- tłuszczów i olejów, które tężejąc w rurach
zmniejszają ich średnice i przyśpieszają
konieczność czyszczenia lub remontu sieci
kanalizacyjnej,
- odpadów i ścieków z hodowli zwierząt w
szczególności szczeciny, gnojówki, gnojowicy,
ścieków z kiszonek . Zawarte w nich substancje
chemiczne są szkodliwe dla pożytecznych
mikroorganizmów oczyszczających ścieki w
biologicznej części oczyszczalni,
Do kanalizacji sanitarnej nie wolno również
odprowadzać wód opadowych.

Każdego roku nasze służby komunalne usuwają
dziesiątki zatorów sieci kanalizacyjnej, awarii
pompowni, powstających w wyniku wrzucania
do kanalizacji substancji i przedmiotów, które
nigdy nie powinny się tam znaleźć. Wiele z tych
może doprowadzać do cofnięcia ścieków i zalania mieszkania, posesji lub ulicy. Takie zjawiska powodują nie tylko duże straty materialne,
są uciążliwe dla mieszkańców i bardzo szkodliwe dla środowiska naturalnego, ale także
powodują wzrost kosztów oczyszczania
ścieków .
Prace związane z usuwaniem wszelkiego
rodzaju szmat, końcówek mopów i chusteczek
nawilżanych (cały worek 80 litrów) trwało
prawie 6 godzin i ostatecznie udało się udróżnić
przepływ wyłącznie w jednej z dwóch pomp.
Szanowni Państwo!
Prosimy o właściwe korzystanie z kanalizacji.

I PAMIĘTAJ...
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Zastępca Wójta Łukasz Kruszyński

NIE TRUJ SIEBIE I SĄSIADÓW
Spalanie śmieci w przydomowych piecach to
nie tylko łamanie prawa, ale przede wszystkim
trucie - siebie, rodziny i sąsiadów. Nie tylko w
okresie grzewczym otrzymujemy skargi mieszkańców, że w gminie w której 75% powierzchni
stanowią lasy nie ma czym oddychać, a powietrze jest bardzo zanieczyszczone.

Warto zastanowić się, czym palimy w piecu, bo
za łamanie prawa grozi nie tylko mandat, lecz
nawet areszt.
Możemy powiedzieć, że z roku na rok jest nieco
lepiej, choć paradoksalnie, zgłoszeń mamy
więcej. Ludzie są bardziej wyczuleni, dzwonią,
gdy lecący z komina dym ich zaniepokoi. Te
spostrzeżenia nie zawsze są trafne, ale najważniejsze, że ludzie są czujni.
Jeśli nie masz nic na sumieniu, bądź spokojny.
Kto jednak zostanie przyłapany na spalaniu
śmieci, musi mieć świadomość, że czeka go surowa kara. Jaka? Do 30 dni aresztu lub grzywna
w wysokości do 5.000zł. Można również otrzymać mandat w wysokości od 20 do 500zł. Jeśli
naruszenie przepisów i mandat byłby karą nieadekwatną do popełnionego czynu, wtedy sprawę kieruje się do pracownika ochrony
środowiska Urzędu Gminy lub do sądu.

NIE TRUJ SIEBIE I SĄSIADÓW
Co powinno zaniepokoić?
Ciemny dym o intensywnym, nieprzyjemnym
zapachu. Warto jednak pamiętać, że podejrzany
kolor i zapach dymu z komina nie zawsze oznacza, że w piecu spalane są odpady. Nadmierne
zadymienie lub uciążliwa woń mogą być wynikiem używania węgla niskiej jakości albo wilgotnego drewna.
Czego nie wolno spalać?
Q żadnych przedmiotów z tworzyw sztucznych,
butelek, pojemników oraz toreb foliowych;
Q zużytych opon i innych odpadów z gumy;
Q odzieży, obuwia;
Q elementów drewnianych pokrytych lakierem
lub impregnowanych;
Q sztucznej skóry;
Q opakowań po farbach, lakierach;
Qopakowań po rozpuszczalnikach lub środkach
ochrony roślin;
Qpapieru bielonego związkami chloru z
nadrukiem farb kolorowych.
Co (poza opałem) wolno spalać?
R papier, tekturę i drewno,
R opakowania z papieru, tektury i drewna,
Rodpady z gospodarki leśnej, ale nie chemikalia

i opakowania z tworzyw sztucznych,
R trociny, wióry i ścinki, ale tylko z drewna
Rmechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki
makulatury,
Rodpady kory i korka.

Jak zanieczyszczenie wpływa na zdrowie?
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ŚWIĄTECZNIE W NASZYM ŚDS KALISKA
Środowiskowy Dom Samopomocy w
Kaliskach uczestniczył w IX Wystawie Pisanek i
Ozdób Wielkanocnych organizowaną przez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Środowiskowe Domy Samopomocy w Starogardzie Gd.
Wystawę można było zwiedzać w Starogardzkim Centrum Kultury w dniach od 16 do 23
kwietnia 2019 roku.

Może brakuje Ci pomysłu na upominek? U nas
są jeszcze dostępne poduszki i inne ręcznie
robione upominki. Zapraszamy!!!
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W środę, 17 kwietnia w świetlicy w Cieciorce
Radośni wraz ze swoimi gośćmi spotkali się na
tradycyjnym wielkanocnym śniadaniu. Po przywitaniu uczestników spotkania Kierownik ŚDS
pani Iwona złożyła świąteczne życzenia, a uczestnicy ośrodka przedstawili kilka informacji o
zwyczajach i obrzędach związanych z tymi pięknymi Świętami, a Ania przedstawiła po
kociewsku wiersz o świątecznych przygotowaniach na wesoło. Zanim wspólnie zaczęliśmy
kosztować świątecznych, tradycyjnych smakołyków przygotowanych w pracowni kulinarnej
przyjęliśmy życzenia od naszych gości, a także
upominki od „zajączka”. Nasze spotkanie pełne
rozmów i wspomnień jak zwykle przebiegało w
miłej, rodzinnej atmosferze.

ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI W ŚDS KALISKA
26 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień
Ziemi, który w tym roku przebiegał pod hasłem
"Chrońmy nasze gatunki".

Na koniec udaliśmy się do Leśniczówki w Cieciorce, gdzie pod okiem Pana Mariusza Pałysa z
Nadleśnictwo Kaliska / Arboretum Wirty, Lasy
Państwowe piekliśmy kiełbaski na ognisku.

Na początek Basia przestawiła krótką prezentację, mówiącą o tym jak zanieczyszczenie środowiska wpływa na zwierzęta i ich życie w
lasach. Potem wyruszyliśmy "sprzątać świat" i
ze smutkiem przyznajemy, że było co zbierać...

W kwietniu obchodziliśmy również 40-ste
urodziny naszego kolegi Grzesia. Wszystkiego
najlepszego. Sto lat Grzesiu!!!

Materiały ŚDS Kaliska
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OREW W GMINIE KALISKA UCZY, BAWI I UZDRAWIA
Kto powiedział, że resztki materiału nadają się
tylko do wyrzucenia? Podczas zajęć z kreatywności nasi Wychowankowie stworzyli piękne,
kolorowe i co najważniejsze niepowtarzalne
płaszcze!

Otrzymaliśmy również wyróżnienie za propagowanie wiedzy na temat autyzmu oraz jego
wczesnego wykrywania! Nieustannie staramy
się szerzyć wiedzę na temat tego zaburzenia.

Pies poprzez bezwarunkową akceptację, zaspokaja potrzebę bliskości, łagodzi poczucie samotności, odrzucenia czy lęku. Co ważniejsze
przez swoją miękką sierść i temperaturę ciała
(wyższą niż u człowieka) przywołuje wspomnienia z okresu wczesnego dzieciństwa - bliskość rodzica, głaskanie. Przytulanie się do niego
sprzyja rozluźnieniu mięśni i zrelaksowaniu się.
Kontakt z czworonogiem pomaga radzić sobie z
trudnymi emocjami, a takie często towarzyszą
naszym Wychowankom.
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Mieliśmy okazję poznać bliżej Nadleśniczego
Pana Andrzeja Przewłockiego z Nadleśnictwa
Kaliska dowiedzieliśmy się czym się zajmuje a
także otrzymaliśmy zaproszenie do Nadleśnictwa Kaliska / Arboretum Wirty, Lasy Państwowe, z którego na pewno skorzystamy. W prezencie otrzymaliśmy również budkę lęgową, którą
umieścimy w pobliżu lasu.
Pogadanka z osobą posiadającą tak ogromną
wiedzę zainteresowała i zachęciła do zadawania
pytań niejednego Wychowanka!
Serdecznie dziękujemy!

Sadzenie bratków dla naszych Wychowanków
okazało się niełatwym zadaniem. "Ogród leczy"
to nowa inicjatywa społeczna, skierowana do
niepełnosprawnych, a także seniorów. Opiera
się na hortiterapii, czyli idei ogrodolecznictwa.
W całej Polsce ma powstać kilka ogrodów
dostępnych dla osób niepełnosprawnych. My w
Ośrodku w namiastce stworzyliśmy własne
rabatki.
Dziękujemy ponownie Nadleśnictwu Kaliska /
Arboretum Wirty, Lasy Państwowe za obecność
w Ośrodku! Panowie: Marian i Sławek zademonstrowali nam jak wygląda, do czego służy,
co powinna posiadać w środku budka lęgowa dla

OREW W GMINIE KALISKA UCZY, BAWI I UZDRAWIA
ptaków, po czym zawiesiliśmy ją wspólnie z wychowankami w pobliskim lesie. Jakby atrakcji
było mało każdy został obdarowany piękną książką "Arboretum Wirty w czterech odsłonach".
Już na pierwszej stronie książki Nadleśniczy pan
Andrzej Przewłocki serdecznie zaprasza czytelników do obejrzenia swoistego albumu obrazującego wyjątkowy zakątek ziemi kociewskiej
jakimi są Wirty. Wszystkim chętnym książkę na
pewno wypożyczymy!

Ośrodek nawiązał cykl spotkań oraz współpracę
z Nadleśnictwem Kaliska. Możemy zdradzić, że
niebawem spotkamy się w jeszcze piękniejszych
okolicznościach!

U naszych Wychowanków często występuje
labilność emocjonalna, a wraz z nią nadpobudliwość i zaburzenia w zachowaniu utrudniające
adaptację z innymi osobami.
Wobec ogromnego problemu jakim są zaburzenia wynikające z niepełnosprawności intelektualnej, wychowawcy bądź terapeuci są zobowiązani do stosowania różnorodnych terapii wspomagających rozwój dzieci. Takim sposobem coraz częściej korzystamy w naszej pracy z pozytywnego działania muzyki Muzyka jest źródłem
uspokojenia, rozluźnienia w zakresie napięcia
mięśniowego.

Podstawowym zadaniem i celem muzykoterapii
jest zmiana zaburzonych funkcji, usuwanie napięć psychofizycznych, przekazywanie osobom
z niepełnosprawnością prawidłowych doświadczeń. Terapia muzyką przyczynia się do ogólnej
poprawy funkcjonowania całego organizmu, a
także poprawy społecznego komunikowania się
oraz wyrażania własnych emocji przez Wychowanków w Ośrodków jak i poza nim.

Wykorzystywanie muzyki jako formy oddziaływań terapeutycznych jest bardzo ważna kwestią wychowawczą wśród osób niepełnosprawnych. Dzieci z tymi zaburzeniami mają poważne
ograniczenia funkcjonowania procesów poznawczych. Także niekiedy słabo rozwinięte spostrzeganie, pamięć, uwaga są przyczyną trudności w zapamiętywaniu, przechowywaniu i odtwarzaniu wcześniej nabytej wiedzy.
Materiały OREW w gminie Kaliska
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SPOTKANIE AUTORSKIE Z SZYMONEM HOŁOWNIĄ
24 kwietnia 2019 roku w Gminnym Ośrodku
Kultury w Kaliskach odbyło się spotkanie autorskie z Szymonem Hołownią.

Publicysta jest nie tylko osobą, którą znamy ze
szklanego ekranu i programu „Mam talent”, ale
człowiekiem angażującym się w pomoc charytatywną. Szymon Hołownia założył: białostocki
oddział fundacji „Pomoc Maltańska”, w kwietniu 2013 roku fundację Kasisi, rok później fundację Dobra Fabryka. Dziennikarza kojarzymy
również z propagowania idei chrześcijańskich, o
których pisze w swoich licznych książkach.

Spotkanie organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach pt. „Biblioteka z książką tu i teraz” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu „Partnerstwo dla Książki”. Dzięki temu
mieliśmy okazję, by posłuchać, co ma do powiedzenia Szymon Hołownia na temat swojej
najnowszej publikacji „Boskie zwierzęta”.
Publicysta równie fascynująco opowiadał o
swojej działalności charytatywnej, jak i o tym,
dlaczego tak istotne jest dbanie o przyrodę i co
grozi nam, jeśli nie zaczniemy myśleć o ekologii. Chętnych, by posłuchać znanego autora nie
brakowało. Sala wypełniona była po brzegi, pojawili się też goście z dalszej okolicy.
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Pisarz chętnie odpowiadał na zadane pytania i
jednocześnie pokazywał, w jaki sposób można
odmienić nieco swoje życie, by otworzyć się na
człowieka potrzebującego pomocy.
Jeden z uczestników spotkania wylosował
książkę „Instrukcja obsługi solniczki”. Na koniec można było zdobyć autograf pisarza.
Kolejka była bardzo długa, ale każdy cierpliwie
czekał na swoją kolej, ponieważ można było
zamienić parę zdań z autorem. Mamy nadzieję,
że spotkanie okaże się inspirujące dla uczestników spotkania, podobnie jak książki Szymona
Hołowni.

SPOTKANIE AUTORSKIE Z SZYMONEM HOŁOWNIĄ

Materiały GOK Kaliska
Fotografia - GOK Kaliska i Krzysztof Banul
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SPOTKANIE AUTORSKIE Z KRYSTYNĄ GIERSZEWSKĄ
15 kwietnia 2019 roku odbyło się w Iwicznie
spotkanie autorskie z panią Krystyną Gierszewską. Na spotkanie przybyły panie z Iwiczna i
okolic. Wspólnie przygotowaliśmy buraczane
tosty w panierce, śledzie w sosie pomidorowym,
bułeczki zajączki i przepyszne ciasteczka ule.

Mamy dla Państwa przepisy naszej mistrzyni
kuchni kociewskiej.
Buraczane tosty w panierce:
1 burak podłużny
6 plastrów szynki drobiowej
6 plastrów żółtego sera
3 jaja
1 szklanka bułki tartej
olej do smażenia,

Buraka ugotować, obrać i pokroić na 5 mm
plastry (otrzymamy 30 plastrów). Plastry buraka
lekko posolić. Z szynki i sera wyciąć po 15
krążków o takiej samej średnicy jak plastry
buraka. Ułożyć 15 tostów: pomiędzy dwa
plastry buraka włożyć plaster sera i plaster
szynki. Każdego tosta panierować w jaju i bułce
tartej i smażyć z obu stron na złoty kolor.
Udekorować i podawać na gorąco lub na zimno.
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Bułeczki zajączki:
½ kg mąki pszennej + do zagniatania
1 szklanka mleka
½ szklanki cukru
10 dag masła
3 małe jaja 1 jajo do smarowania
5 dag drożdży
szczypta soli
kilkanaście ziarenek ziela angielskiego

Ule
Ciasto na ule:
20 dag mielonych orzechów
20 dag cukru pudru
1 białko
Wszystko dobrze utrzeć.
Krem do wypełnienia uli:
½ kostki masła
15 dag cukru pudru
3 żółtka
2 kieliszki spirytusu
Wszystko dobrze utrzeć.
Ponadto: 1 wafelek typu „andrut”
Z wafla wyciąć kółka (około 20 szt.) o średnicy
3,5 cm.
Specjalną foremkę do uli kolejno wyklejać
ciastem na ule. Następnie wypełnić kremem i
przykryć kółkiem z andruta. Otworzyć foremkę i
wyjąć ula. Czynność tą powtarzać do
wyczerpania się składników. Otrzymamy ok. 20
ciasteczek – uli. Czubek ula można dowolnie
dekorować np. kremem czekoladowym.

WARSZTATY DECOUPAGE
16 i 17 kwietnia w świetlicy wiejskiej w Iwicznie dla wszystkich chętnych odbyły się warsztaty. Uczestnicy mieli okazję stworzyć piękne
ozdoby wielkanocne w postaci pisanek.
Zdobiliśmy styropianowe jajka wielkanocne
metodą decoupage, stosując technikę serwetkową.

HAFT I JEGO MISTRZ TRADYCJI
11 kwietnia w Iwicznie odbyły się kolejne
warsztaty haftu do projektu pt. „Haft i jego
mistrz tradycji - Z. Gulgowska” z programu
Kultura Ludowa i Tradycyjna dofinansowanego
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących z Funduszu
Promocji Kultury.

Materiały GOK Kaliska
Fotografia - Krzysztof Banul
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DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI DLA DOROSŁYCH I DLA DZIECI
Za nami kolejne spotkanie klubu DKK, tym
razem omawiałyśmy powieść „Piękno to
bolesna rana”, którą napisał Indonezyjczyk Eka
Kurniawan.

„Wojna na Pięknym Brzegu” Andrzeja Marka
Grabowskiego była tematem kwietniowego
Dyskusyjnego Klubu Książki dla młodych
czytelników.

Opowiada ona o wojnie, pokoju i brutalnym
świecie, w którym piękno może być źródłem
nieszczęścia zwłaszcza w przypadku kobiet.
Autor z dużą dawką ironii i humoru nawiązuje
do bolesnej historii własnej ojczyzny. Powieść
zanurzona jest także w lokalnych wierzeniach i
folklorze, co tworzy niezwykle magiczną
historię. Następne spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki odbędzie się 29 maja o godzinie
17, zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia
udziału!

Główną bohaterką książki jest dziesięcioletnia
dziewczynka, która żyje w czasie wojny. Po
powrocie ze szkoły – pracuje, podobnie jak
wszystkie dzieci, które znalazły jakieś zajęcie w
tym trudnym okresie. Wstępuje do Organizacji,
naraża życie, przewożąc meldunki, a nawet broń
ukrytą w koszyku pełnym jabłek. Po dyskusji
nasi klubowicze sadzili z panią Dominiką Fijał
kwiaty w korzeniu drzewa.
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Materiały GOK Kaliska

TURNIEJ PETANQUE

ZAPRASZAMY

Pierwsza tegoroczna odsłona naszych zmagań
na własnym terenie za nami. Zagrało 19 drużyn i
chwała im za to, bo lodowaty wiatr zniechęcał
do pobytu na dużej płycie. Wyniki zachęcające,
szczególnie dla naszej drużyny z drugiego miejsca. Paweł z Benią ulegli co prawda doświadczonym graczom z zespołu białostocko-łódzkiego, co nie zmienia faktu, że ta lokata to największy sukces w kulkowym życiu Beni. Można
powiedzieć, że jesteśmy dumni!

Kolejne miejsca też dla drużyn z naszym udziałem: trzecie Zbyszka z Andrzejem i czwarte
Radka, wspomaganego przez Michała Olejnika.
Pozostałe nasze drużyny grały w kratkę, wszystkim jednak trzeba podziękować za konsekwencję i upór, bo pogoda nas dziś nie rozpieszczała.
Dziękujemy naszej Pani Prezes za te fotki, za
obecność i za miłe słowo.

OGŁOSZENIE
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JUBILEUSZE
60 Rocznica Ślubu
Renata i Albin
Malek - Podjacki

Koncert z okazji
30-lecia GOK
z udziałem zespołu
New Band
Niedziela, 16 czerwca 2019
o 17:00 – 19:00
ZAPRASZAMY

Z KALENDARZA WÓJTA...
*02.04.2019 - Kaliska - Udział w Zarządzie Gminnym OSP,
*04.04.2019 - Janowo - Udział w spotkaniu sprawozdawczym BS Skórcz,
*09.04.2019 - Kaliska - Podpisanie umowy na budowę dwóch Otwartych Stref Aktywności w
Piecach i w Cieciorce,
*16.04.2019 - Kaliska - Spotkanie z sołtysami - podsumowanie kadencji 2015 - 2019,
*17.04.2019 - Cieciorka - Udział w spotkaniu Śniadanie Wielkanocne z uczestnikami ŚDS
Kaliska,
*23.04.2019 - Czarne, Iwiczno - Udział w zebraniach sołeckich,
*24.04.2019 - Gdańsk - Spotkanie z zastępca dyrektora GDDKiA P.Karolem Markowskim,
*24.04.2019 - Kaliska - Udział w spotkaniu autorskim w GOK Kaliska z Szymonem Hołownią,
*25.04.2019 - Kaliska - Podpisanie umowy na odwodnienie ulicy Krótkiej,
*25.04.2019 - Osiek - Udział w Zarządzie Powiatowym OSP,
*25.04.2019 - Kaliska - Udział w Komisji Rewizyjnej,
*26.04.2019 - Piece - Udział w zebraniu sołeckim,
*27.04.2019 - Czarne - Udział w jubileuszu 60-lecia pożycia małżeńskiego Państwa Renaty i
Albina Malek - Podjackich,
*29.04.2019 - Gdynia - Udział w spotkaniu informacyjnym grupy zakupowej NORDA celem
ponownego przystąpienia do przetargu na zakup energii elektrycznej,
*29.04.2019 - Bartel W., Cieciorka - Udział w zebraniach sołeckim.
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,

