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OLEŃKA ZE STUDZIENIC POTRZEBUJE NASZEJ POMOCY
Kilka słów na temat wady serca Oleńki.
Wspólny pień tętniczy nie brzmi strasznie,
prawda? Zamiast osobno biegną razem, cóż w
tym może być złego? Najpierw kilka słów z anatomii prawidłowej. Serce człowieka zbudowane
jest z dwóch przedsionków i dwóch komór. Z
prawej komory krew nieutlenowana płynie tętnicą płucną do płuc, gdzie ulega natlenieniu,
następnie spływa do lewego przedsionka, stamtąd do lewej komory i aortą, która rozdziela się
na mniejsze tętnice, trafia do wszystkich komórek ciała. Mózgu, mięśni, skóry, wszystkich narządów, w tym samego serca. O roli natlenowanej krwi nie ma co pisać, każdy pamięta, że jest
to fundament odżywienia i funkcjonowania każdej komórki naszego ciała.
Co się dzieje przy wadzie takiej, jak ma Ola?
Otóż tętnice płucne i aorta mają wspólny przebieg. Już w sercu istnieje otwór między komorami, krew natlenowana i nienatlenowana mieszają się i wspólnie wypływają przez aortę.
Część z tej krwi płynie do płuc, a część krąży po
organizmie. Jak łatwo sobie wyobrazić, do płuc
trafia za dużo a do komórek ciała za mało tlenu.
Co to oznacza dla organizmu? Powoduje to szereg problemów. Żaden narząd nie jest zaopatrywany w wystarczającą ilość tlenu. Widać to po
skórze, która sinieje, widać to po duszności.
Występują problemy z jedzeniem, bo dziecko
nie ma na to siły, z rozwojem motorycznym, z
rośnięciem. To tak, jakby nabierać zbyt mało powietrza z KAŻDYM oddechem w ciągu życia.
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Materiały - Wioleta i Karol Dzienniak

Co gorsza, im starsze jest dziecko tym wada
bardziej przeszkadza. Wymagania organizmu
rosną, a układ krwionośny jest niewydolny.
Istnieje duża szansa rozwoju nadciśnienia płucnego, a za tym idzie dalsze narastanie niewydolności serca.
Podsumowując. Wada Oleńki to krytyczna wada, która bez szybkiej operacji nie daje szans na
przeżycie i rozwój. Jedyną szansą jest operacja
jeszcze w wieku niemowlęcym, inaczej Ola
umrze. Pomóżmy ją uratować!

cd. str.12-13

GMINA KALISKA
MA OTRZYMAĆ WSPARCIE
W piątek 26.06.2020 roku odbyło się spotkanie
na którym przedstawiciel administracji rządowej Jan Kilian przekazał na ręce Zastępcy Wójta
Łukasza Kruszyńskiego symboliczny bon inwestycyjny dla Gminy Kaliska.
Środki te mogą przyczynić się do pobudzenia
gospodarki po trudnym okresie stanu zagrożenia
epidemiologicznego Covid 19. Nasza gmina ma
otrzymać 568.863 złotych w ramach „Tarczy
Samorządowej”.

GMINY WSPARŁY KOCIEWSKIE
CENTRUM ZDROWIA
Walka z koronawirusem nie należy do łatwych,
ale jak tylko wybuchła epidemia, to wszystkie
samorządy naszego powiatu odpowiedziały na
apel starosty Kazimierz Chyła o wsparcie dla
Kociewskiego Centrum Zdrowia Sp. z o o.
W rezultacie do szpitala trafiły m.in. respiratory, kardiomonitory, defibrylatory, pompy infuzyjne oraz łóżka intensywnej terapii. Wartość
zakupionego sprzętu to blisko 3 mln zł!
Dnia 14 lipca podziękowania gminom za solidarność, wsparcie i zrozumienie złożył Zarząd
Powiatu Starogardzkiego.

Fundusz Inwestycji Samorządowych to środki
przeznaczone na dotacje dla gmin, powiatów i
miast, w wysokości od 0,5 mln zł do aż ponad 93
mln. Łącznie w skali całego kraju aż 6 miliardów
złotych (5 mld dla gmin i miast na prawach
powiatu i 1 mld dla powiatów ziemskich). W
sytuacji gdy wiele gmin i powiatów boryka się z
trudnościami finansowymi, dostęp do wielkiego
rządowego programu wsparcia inwestycji to
Tarcza dla samorządów.
Ponad 2,6 mld złotych z Funduszu trafi do gmin
wiejskich i miejsko-wiejskich. To droga zrównoważonego rozwoju, który w równym stopniu
wspiera zarówno duże miasta, jak i najmniejsze
miejscowości.
Kwoty dotacji dla poszczególnych samorządów
będą wynikały z relacji wydatków majątkowych
i zamożności gmin i powiatów.
Źródłem finansowania projektu jest Fundusz
COVID-19. Wsparcie jest bezzwrotne.
Więcej na stronie:
https://www.gov.pl/web/rozwoj/inwestycjesam
orzadowe
http://kaliska.pl/wsparcie-z-funduszuinwestycji-samorzadow…
Materiały Fundusz Inwestycji Samorządowych
Województwa Pomorskiego

Materiały Starostwo Powiatowe Starogard Gd. 3

AKTYWNE SOŁECTWO
W ramach programu ”Aktywne Sołectwo”
gminy wiejskie i miejsko-wiejskie mogą otrzymać nawet 10 tys. zł. Środki można przeznaczyć
na remont świetlicy wiejskiej, budowę boiska,
siłowni pod chmurką lub miejsca integracji
mieszkańców. Józef Sarnowski, wicemarszałek
województwa pomorskiego i Krzysztof Pałkowski, dyrektor Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego wraz z wicestarostą Patrykiem Gabriel i członkiem Zarządu Wioletą Strzemkowską-Konkolewską wręczyli symboliczne czeki sołectwom w gminach:
Czarna Woda, Skórcz, Lubichowo, Kaliska.

Wicemarszałek przyznał, że sołectwa z naszego powiatu były najaktywniejsze, jeśli chodzi o
składanie wniosków. Przypomnijmy, że to już
trzecia edycja przedsięwzięcia Aktywne Sołectwo organizowana przez Urząd Marszałkowski
Województwa Pomorskiego. Zadania, które
mogą otrzymać dofinansowanie, powinny służyć potrzebom mieszkańców wsi.
– Chcemy, by pomorskie wsie piękniały i stawały się bardziej przyjazne mieszkańcom poprzez
wspieranie rozwoju lokalnej demokracji i społeczeństwa obywatelskiego – mówi Józef Sarnowski, wicemarszałek województwa pomorskiego. – Inicjatywy umacniają kontakty społeczne
też przez tworzenie wspólnych przestrzeni, dlatego mile widziane są wszelkie miejsca, które
integrują mieszkańców wsi, jak świetlice, boiska, wiaty, miejsca na ognisko, czy sceny
plenerowe. Gratulujemy wszystkim sołectwom!
Materiały
Starostwo Powiatowe
Starogard Gdański
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PROGRAM „MOJA WODA”
Do 5.000 zł dotacji na przydomowe instalacje,
które magazynują wody opadowe lub roztopowe – takie dofinansowanie można będzie otrzymać z programu Moja Woda. Nabór wniosków
rusza 1 lipca 2020 r.
Susza coraz bardziej daje nam się we znaki.
Warto mądrze gospodarować wodą, m.in. za pomocą programu Moja Woda - Mikroinstalacje
wodne to prosty sposób na retencję deszczówki.
Dzięki nim zaoszczędzonych zostanie milion
metrów sześciennych wody rocznie. Stoimy
przed jednym z najważniejszych ekologicznych
wyzwań w najbliższych latach: brak wody w
kranach to niestety perspektywa bardzo realna w
Polsce – przekonuje Marcin Osowski, prezes
Wo j e w ó d z k i e g o F u n d u s z u O c h r o n y
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Dla kogo?
Program skierowany jest do właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych.
Koszty kwalifikowane obejmują zakup, montaż, budowę i uruchomienie następujących
instalacji:
- przewodów odprowadzających wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego;
- instalacji rozsączającej, zbiornika retencyjnego nadziemnego, podziemnego, otwartego lub
zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego;
- elementów do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.
W ramach programu można otrzymać do
5.000 zł dotacji, ale nie więcej niż 80% kosztów
kwalifikowanych, które zostały poniesione po 1
czerwca 2020 r.
Do rozdysponowania w 16 województwach
jest 100 mln zł. Środki zostaną wykorzystane w
latach 2020 – 2024.
Program Moja Woda ogłoszony został przez
Ministerstwo Klimatu i Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Gdańsku prowadzić
będzie nabór wniosków w trybie ciągłym.
Przyjmowanie wniosków rozpocznie się 1 lipca
2020 r.
Kontakt z pracownikami WFOŚiGW w
Gdańsku mojawoda@wfos.gdansk.pl
Materiały FOŚiGW w Gdańsku

JUBILEUSZ
KS. ROMUALDA PROSATOR

PRZESTRZEGAJ ZASADY

30 - LECIE ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH
Czcigodny Księże Romualdzie Prosator !
Z okazji jubileuszu 30 - lecia kapłaństwa składamy Księdzu serdeczne gratulacje i najlepsze
życzenia.
Dziękujemy za piękne lata duszpasterskiej drogi, która poprzez szczególne prowadzenie przynosi bogate owoce tym, którzy spotykają się z
Księdzem na życiowych ścieżkach.
Życzymy Księdzu obfitości Łask Bożych,
dobrego zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.
Sławomir Janicki Wójt Gminy Kaliska
Przewodniczący Rady Gminy Kaliska
Zbigniew Szarafin

Informujemy, że Paczkomat, który mieścił się
przy Biedronce przy ul. Długiej 9 został przeniesiony na ul.Krzywą przy Markecie Lewiatan.
Zmiana spowodowana była dużym zainteresowaniem dostawami firmy InPost. Paczkomat
jest dużo większy.
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NIEZWYKŁE WYZWANIE I PROMOCJA GMINY
Paulina Rożek z Franku i Łukasz Czaja z Bytonii wybrali się na swoją wyprawę życia „zabierając” ze sobą swoje gminy – Gminę Kaliska i
Gminę Zblewo. Swoją wyprawę rowerową Hel
– Zakopane 2020 zakończyli sukcesem. W 9 dni
przejechali 950 km i dotarli do Zakopanego.
Paulina napisała…”To była długa, wyczerpująca ale piękna podróż. Marzenia się spełniają”.
Gratulujemy wytrwałości i osiągniętego sukcesu. Życzymy kolejnych udanych podróży.
Jednocześnie dziękujemy za reprezentowanie
Gminy Kaliska, Gminy Zblewo oraz Kociewia.
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Materiały Paulina Rożek i Łukasz Czaja

PIKNIK INTEGRACYJNY STOWARZYSZENIA „DZIECKO MIŁOŚCI”
Dnia 15.07.2020 r. w Bartlu Wielkim Stowarzyszenie Rodziców Wychowujących Dzieci
Niepełnosprawne „Dziecko Miłości” zorganizowało piknik integracyjny dla rodzin oraz zaproszonych gości ze Środowiskowego Domu Samopomocy z Kalisk oraz Stowarzyszenia „Niebieski Balonik” ze Starogardu Gdańskiego.
Była pieczona kiełbaska z grilla, słodki poczęstunek oraz drobny upominek. Dla zorganizowania dobrej zabawy i niebywałej atrakcji przybyły na piknik konie ze stajni Koń Polny wraz z
panią Mają Grzywacz oraz dzieci, które cudnie
zajmowały się swoimi podopiecznymi.
Dodatkowo również były przygotowane przez
panią Władkę gry i zabawy z których dzieci
chętnie korzystały.

Dziękujemy wszystkim przybyłym za wspaniałą zabawę oraz nieocenioną zabawę, a
wszystko to odbyło się dzięki projektowi „Chcemy - możemy - wspieramy i poznajemy się"
finansowanego ze Starostwa Powiatowego w
Starogardzie Gdańskim!!!

Materiały SRWDN „Dziecko Miłości”
Fotografia - Krzysztof Banul
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BARDZO AKTYWNY CZAS U „RADOSNYCH” Z ŚDS KALISKA
W ciągu kilku ostatnich dni korzystaliśmy z
pięknej pogody, spędzając czas na świeżym
powietrzu - w lesie, na boisku czy na pikniku w
Bartlu Wielkim. Słońce i fakt, że jesteśmy razem
wprawiają nas w dobry nastrój i motywują do
aktywności.. A oto, jak spędzaliśmy czas....

"A kiedy dzień nadchodzi idziemy na jagody..."
Serca biją nam RADOŚNIE bo jesteśmy razem.
W zależności od pogody czas spędzamy aktywnie na świeżym powietrzu, a kiedy pada deszcz
pozostajemy w dobrych humorach i rozwijamy
naszą kreatywność tworząc różnorodne prace.
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Korzystając z zaproszenia SRWDN „Dziecko
Miłości” mieliśmy okazję uczestniczyć w pikniku integracyjnym w Bartlu Wielkim. Pogoda
doskonale nam dopisała, było dużo uśmiechu,

BARDZO AKTYWNY CZAS U „RADOSNYCH” Z ŚDS KALISKA
wspólnych rozmów i dobrej zabawy, a wszystko
to przy smacznym poczęstunku. Atrakcją, z której Radośni chętnie korzystali była jazda konna.
Dziękujemy raz jeszcze za zaproszenie. To był
bardzo udany dzień.

W piątek najlepiej wybrać się do kina....Radośni
spacerem udali się do Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach, aby skorzystać z oferty Kina
Letniego. Oglądaliśmy film pt."Tata kontra
tata", była to komedia, która wprowadziła nas
wszystkich w doskonały nastrój na nadchodzący
weekend.

W Bartlu Wielkim odbyło się nasze spotkanie
integracyjne. Przy tak pięknej pogodzie większość czasu spędzaliśmy na świeżym powietrzu. Były rozgrywki sportowe, zabawy i oczywiście radosny nastrój. Przy okazji świętowaliśmy także 50-te urodziny Jurka. To był dla
wszystkich bardzo miły dzień.

Materiały ŚDS Kaliska
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Z ŻYCIA OREW W GMINIE KALISKA
Koniec roku szkolnego 2019/2020 oficjalnie
dobiegł końca!

Wymieniliśmy się serdecznymi uśmiechami,
podsumowaliśmy 10 miesięcy nauki, a od poniedziałku rozpoczniemy intensywny turnus wakacyjny! Wszystkim, którzy byli dzisiaj z nami serdecznie dziękujemy, a Wychowankom gratulujemy osiągniętych celów terapeutycznych!

Nie zapominamy również o Rodzicach, którzy
w czasach epidemii wspierali pracę Wychowawców, a i Im należą się serdeczne podziękowania
za zaangażowanie, trud wkładany w wychowanie, rehabilitację i edukację.

10

Rozbudowany komentarz do zajęć uważamy za
zbędny. Chodziło nam o pobudzenie wszystkich
zmysłów naszych Wychowanków i po drugim
dniu turnusu uważamy, że nam się udało!

Chcemy przedstawić
Państwu naszego nowego Wychowanka
Szymona. To chłopiec
pełen energii, chęci do
współpracy i pozytywnego nastawienia.
Cieszymy się, że
mogliśmy gościć w
Ośrodku Zaczarowany
Folwark - Zagroda
Edukacyjna.
Wraz ze swoimi
zwierzętami, podejściem do osób niepełnosprawnych i programem edukacyjnym są niezastąpieni!
Mamie Olka zaś - Pani Ani dziękujemy za przekazanie popcornu dla wszystkich uczestników
turnusu podczas kina letniego.
Odwiedził nas także Zubi. Nasi Wychowankowie uwielbiają zajęcia z zakresu dogoterapii.

Z ŻYCIA OREW W GMINIE KALISKA
Pierwszy tydzień turnusu wakacyjnego zakończył się zajęciami z zakresu hipoterapii w Stajnia
Koń Polny!
Obawialiśmy się, że po tak długiej przerwie nasi
Wychowankowie będą bali się wsiąść ponownie
na konia. Nic bardziej mylnego! Tak tęsknili za
zajęciami i kontaktem ze zwierzętami, że byli
bardziej skupieni, zaangażowani a co najważniejsze szczęśliwsi niż zawsze!

Wzięliśmy udział w wycieczce do Tuchlino Zoo Egzotycznych Zwierząt. Wychowankowie
poznali takie zwierzęta jak papugi, pająki, węże,
krokodyle i wiele innych. Niektórzy pokonywali
swoje lęki dotykając skórę węża, skorupę ślimaka, karaczana wschodniego czy też krocionóga.
Punktem końcowym zwiedzania było pomieszczenie z sześcioma papugami, które przylatywały do nas szukając pysznego, słodkiego
nektaru.

Po 3 tygodniach intensywnej pracy z naszymi
Wychowankami turnus wakacyjny dobiegł końca! Niezmiernie się cieszymy, że turnus prócz
nauki i terapii połączony był z integracją z innymi, wyjazdami, rozrywką, aktywnością fizyczną, poznawaniem nowych smaków, rehabili-

tacją, usprawnianiem, spotkaniem ze zwierzętami oraz nieograniczoną ilością uśmiechów naszych. Dzieci Życzymy Wam aktywnego i bezpiecznego wypoczynku!

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się
do uatrakcyjnienia naszego turnusu m.in.. Stajnia Koń Polny, Zaczarowany Folwark, Dogoterapia Psikus Starogard, Tuchlino - Zoo Egzotycznych Zwierząt.
Wychowankowie na wakacjach, a my nadal
działamy!
We wrześniu wrócicie do odmalowanych, jeszcze piękniejszych i bardziej czystych pomieszczeń! Sami nie możemy doczekać się efektów!
Materiały OREW w gminie Kaliska
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„NAKRĘTECZKI DLA OLECZKI"
W Punkcie selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w Kaliskach przy ul. Przemysłowej 40 mogą Państwo oddawać „Nakręteczki
dla Oleczki”. W tym celu przygotowaliśmy
pojemnik do którego mogą Państwo wrzucać
zbędne nakrętki.
Dodatkowo dwa pojemniki w kształcie serca
znajdują się w Kaliskach i Piecach.
PSZOK czynny jest od poniedziałku do czwartku oraz w każdą pierwszą sobotę miesiąca od
godz. 8.00 do 14.00. Więcej informacji na temat
prowadzonej zbiórki znajdą Państwo pod
adresem:
www.sercedziecka.org.pl/potrzebuj…/8681dzienniak-aleksandra
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OLEŃKA ZE STUDZIENIC POTRZEBUJE NASZEJ POMOCY
Po kontroli lekarskiej w czerwcu okazało się, że
mała Oleńka oprócz tego że jej serduszko ma
bardzo poważną wadę, którą opisywaliśmy, cierpi na zespół Di Georg'a polegający na ubytku
materiału DNA, co skutkuje brakiem 50 genów.
Oleńka ma zaburzenia rozwoju psychoruchowego. Znaczy to, że nie rozwija się prawidłowo
fizycznie. Wpływ na to ma chore serduszko, które jest bardzo obciążone oraz choroba genetyczna. Olusia nie ma siły na niektóre bodźcce
ruchowe, które każdy zdrowy niemowlak w jej
wieku wykonuje bez żadnych problemów.
Doktor skierował nas do laryngologa, neurologa, immunologa. Nasza malutka kruszynka miała pierwszą wizytę z Panią rehabilitantką, to
bardzo ważne dla niej procesy, ponieważ bez
tego może nie poruszać się samodzielnie.
Oleńka bedzie regularnie uczęszczać na rehabilitację, która pomoże ruchowo jej się rozwijać.
Wioleta i Karol Dzienniak

Państwa pomoc
jest niezbędna!
Pomóc można na różne sposoby,
poporzez:
*wpłaty na stronie Fundacji
www.siempomaga.pl/ola-dzienniak,
*wpłaty przelewem na:
Odbiorca: Fundacja SIEPOMAGA
Nr konta: 89 2490 0005 0000 4530
6240 7892
Ty t u ł e m : 2 3 0 0 5 A l e k s a n d r a
Dzienniak darowizna,
*wpłaty przelewem na:
Odbiorca: Fundacja Serce Dziecka
Nr konta: 17 1160 2202 0000 0000
8297 2843
Tytułem: ZC8681 Aleksandra
Dzienniak,
*zakupy na licytacjach na Facebooku
- Licytacja dla Oleńki

DZIĘKUJEMY
ZA KAŻDĄ ZŁOTÓWKĘ
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Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach ma
przyjemność poinformować, że w dniu
31.07.2020 roku zakończył nabór na Inicjatywy
Kulturalne w ramach ogłoszonego konkursu dla
grup nieformalnych z terenu Gminy Kaliska. W
konkursie złożone zostały 4 wnioski na łączną
pulę środków 22.172 zł. GOK może wesprzeć
Wnioskodawców na łączna pule 22.000 zł.
Obecnie trwa ocena formalna wniosków zaś w
w miesiącu sierpniu w GOK Kaliska obędzie się
spotkanie wszystkich Inicjatorów i zostanie dokonany wybór grup nieformalnych, które otrzymają dofinansowanie:
Nabór na Inicjatywy Kulturalne mógł zostać
przeprowadzony dzięki otrzymaniu dofinansowania z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury +.
Poniżej prezentujemy listę wnioskodawców i
dziękujemy za ich aktywność.

Kontynuujemy prace remontowe wokół
świetlic. Kilka dni temu rozpoczęliśmy prace
remontowe przy świetlicy wiejskiej w Bartlu
Wielkim. Obecnie pracownik Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach zajmuje się konserwacją
i malowaniem elewacji wiaty grillowej, tzw.
"Wigwam". Będziemy informować o kolejnych
etapach prac remontowo-naprawczych wokół
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27 lipca 2020 r. odbyło się spotkanie w
Gminnym Ośrodku Kultury dotyczące działań
kulturalnych przy wsparciu Kół Gospodyń
Wiejskich.

W okresie wakacyjnym w GOK w Kaliskach
jest
KINO LETNIE. Gościliśmy grupę
RADOSNYCH z ŚDS Kaliska, dzieci z
Samorządowego Przedszkola Publicznego w
Kaliskach . Nasi goście z wielkim entuzjazmem
oglądali bajkę. Bardzo dziękujemy dzieciom i
ich opiekunom za odwiedziny. Dziękujemy za
odwiedziny. Materiały GOK Kaliska

Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
20 lipca odbyło się spotkanie z animatorką
NCK Beatą Pawłowicz z potencjalnymi
wnioskodawcami i ich pomysłami. Pani Beata
pomogła im zrozumieć intencje programu Dom
Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2020 oraz nakierowała ich pomysły we właściwym kierunku
jeżeli chodzi o kulturo twórczość zaprezentowanych pomysłów inicjatyw oddolnych.

W związku z sytuacją epidemiczną Gminny
Ośrodek Kultury w Kaliskach zaprasza na
wirtualny „Kociewski Piątek”. Zapraszamy na
FB.
W dniach 14 i 15 lipca odbył się kiermasz książek wraz z kawiarenką i drzewem pomysłów do
projektu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne
przy budynku GOK. Pogoda nam dopisała. Kiermasz cieszył się dużym zainteresowaniem, dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom.

Materiały GOK Kaliska
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JUBILEUSZE

50 Rocznica Ślubu
Ireny i Edmunda Leppek

Z KALENDARZA WÓJTA...
*10.06.2020 - Kaliska - Spotkanie z przedsiębiorcą zainteresowanym budową domów na
sprzedaż w miejscowości Dąbrowa,
*15.06.2020 - Kaliska - Udział w Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych,
*16.06.2020 - Kaliska - Spotkanie z projektantem remontu świetlicy w Piecach dla potrzeb
Domu Seniora,
*19.06.2020 - Tczew - Udział w Walnym Zebraniu LOT Kociewie,
*08.07.2020 - Kaliska - Spotkanie z sołtysami z terenu gminy,
*15.07.2020 - Kaliska - Spotkanie z Nadleśniczym Nadleśnictwa Kaliska w sprawie zamiany
gruntów,
*21.07.2020 - Piece - Wręczenie medali z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego dla Państwa
Ireny i Edmunda Leppek,
*22.07.2020 - Starograd Gd. - Zakup działek na rzecz gminy Kaliska od PPHU „Kaszub” na
powiększenie targowiska gminnego i terenu oczyszczalni,
*23.07.2020 - Kaliska - Spotkanie z przedstawicielem brokera ubezpieczeniowego
obsługującego gminę,
*23.07.2020 - Gdańsk - Spotkanie z dyrektorem DPR Urzędu Marszałkowskiego Janem
Szymańskim,
*28.07.2020 - Starogard Gd. - Udział w obchodach Święta Policji w KPP Starogard Gd.,
*29.07.2020 - Starogad Gd. - Notarialna sprzedaż działki gminnej.
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