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GMINA KALISKA LIDEREM POZYSKIWANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH
Miło nam poinformować o naszych osiągnięciach w pozyskiwaniu środków unijnych na
przestrzeni 2014 - 2019 roku - ranking został
opublikowany przez gazetę samorządową
"Wspólnota" w 2020 roku.
Upłynęło już sześć lat kolejnego, siedmioletniego budżetu Unii Europejskiej. To dobry moment na przyjrzenie się jak wyglądają dotychczasowe sukcesy w realizacji projektów unijnych. Jesteśmy liderem rankingu pozyskania
środków unijnych w powiecie starogardzkim z
imponującą kwotą 2231,10 zł na mieszkańca.
Zestawienie obejmuje wartość dotacji pozyskanych przez samorządy w latach 2014-2019,
bez rozróżnienia na dotacje inwestycyjne i te
związane z wydatkami bieżącymi. Wynik podawany jest w przeliczeniu na jednego
mieszkańca.

W przypadku miast na prawach powiatu do
wyniku obliczonego na podstawie budżetu
dodane zostały informacje o dotacjach
pozyskanych bezpośrednio przez spółki
komunalne (informacje te pochodzą z ankiet
rozsyłanych przez „Wspólnotę” przy okazji
przygotowywania rankingu wydatków
inwestycyjnych).

GMINA KALISKA NAJLEPSZA W RANKINGACH ROZWOJU
Opublikowano również najnowszy ranking
zrównoważonego rozwoju gmin wiejskich,
gmin miejsko-wiejskich, gmin miejskich i powiatów grodzkich. W rankingu gmin wiejskich
na 1537 samorządów zajęliśmy jako gmina
Kaliska 514 lokatę i daje nam to drugie miejsce
w powiecie starogardzkim wśród gmin
wiejskich.
Jak piszą twórcy rankingu w opublikowanym
14 grudnia 2020 roku komentarzu Eugeniusz
Sobczak i Michał Staniszewski badania nad
zrównoważonym rozwojem gmin są prowadzone od wielu lat, a wskaźniki, na podstawie których są opracowywane rankingi obejmują szesnaście lat (2003-2019) - relatywnie długi przedział czasu oraz objęcie badaniami wszystkich
gmin w Polsce podnosi wartość prezentowanych
rankingów.
Podstawą metodyki rankingu jest zbiór piętnastu zmiennych, w których skład wchodzą
wskaźniki wyjaśniające rozwój gospodarczy,
społeczny i ochronę środowiska. Wśród nich są
m.in. wydatki majątkowe inwestycyjne per capita, wydatki na transport i łączność per capita,
odsetek wydatków majątkowych inwestycyjnych w budżecie, odsetek wydatków na transport i łączność, odsetek dochodów własnych w
budżecie, liczba firm, ale też liczba pracujących
i bezrobotnych na 1000 mieszkańców, napływ i
odpływ ludności, odsetek radnych z wyższym
wykształceniem, absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, mieszkańców korzystających z wodociągów, kanalizacji komunalnej i oczyszczalni ścieków. Poniżej najnowsze zestawienia:

Ranking/źródło:https://wspolnota.org.pl
Autorami rankingu są prof.. Paweł
Swianiewicz oraz dr Julita Łukomska.
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Materiały: https://rankingi.rp.pl

NOWY AUTOBUS DO PRZEWOZU
W styczniu gminę Kaliska odwiedził poseł na OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
SPOTKANIE Z POSŁEM

Sejm RP Pan Kazimierz Smoliński wraz z radnym Rady Powiatu Starogardzkiego Panem
Antonim Cywińskim. W spotkaniu w Urzędzie
Gminy uczestniczył również proboszcz Parafii
Piece Ks. Bogdan Kozłowski.

Goście udali się do nowoutworzonej filii
Środowiskowego Domu Samopomocy w
Cieciorce oraz do siedziby ŚDS w Kaliskach.
Zaprezentowano im także nowy autobus z windą przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Te osiągnięcia były możliwe dzięki
wsparciu ze środków Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku, z Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz z Funduszu Inwestycji Samorządowych.

Spotkanie poświęcono również omówieniu
planów inwestycyjnych z udziałem Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środków
w ramach konkursów ogłaszanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kontekście remontu kościoła w Parafii Piece.
W ramach przyznanych już środków gmina
zrealizuje kompleksową przebudowę i termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w
Piecach z przeznaczeniem na utworzenie klubu
seniora oraz klubu strażaka. Kolejne wnioski do
tego Funduszu gmina złożyła w grudniu 2020r.

Miło nam poinformować, że w grudniu 2020
roku nasz samorząd zakupił kolejny, drugi już
autobus marki Mercedes. Pojazd ten w odróżnieniu od tego, który został zakupiony 6 lat temu
posiada windę - platformę do transportu osób na
wózkach inwalidzkich.
Kwota brutto zakupu nowego autobusu to
379.024,50 zł, na którą składa się dofinansowanie z PFRON w kwocie 213.641,00 zł, środki
tarczy ochronnej z budżetu państwa w ramach
Funduszu Inwestycji Samorządowych w kwocie 142.434,00 zł i 22.949,50 zł z budżetu gminy
Kaliska.

Dla przypomnienia jest to trzeci pojazd zakupiony w ciągu 6 lat z dofinansowaniem PFRON
i przy udziale Powiatowego Urzędu Pracy w
Starogardzie Gdańskim.
Trzy lata temu zakupiliśmy pojazdu marki Opel
Vivaro za kwotę 147.588,00 zł, a 6 lat temu
Mercedesa za kwotę 332.100,00 zł.
Dziękujemy za zaangażowanie pracownikom
Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie
Gdańskim, pracownikom Urzędu Gminy i ŚDS
Kaliska za pomoc
w przygotowaniu
dokumentacji i pracę przy składaniu
wniosku o wsparcie do PFRON.
Zakupiony autobus
będzie przekazany
do ŚDS w Kaliskach dla potrzeb
transportu osób
niepełnosprawnych.
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POWOŁANIE SPÓŁKI KOMUNALNEJ
Z początkiem stycznia 2021 roku samorząd
gminy utworzył spółkę pod nazwą Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Kaliska Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością.
Spółka została utworzona przez gminę za zgodą Rady Gminy Kaliska. Jedynym właścicielem
jest gmina, w imieniu której nadzór właścicielski sprawuje Wójt Gminy. Na prezesa zarządu
spółki został powołany doświadczony samorządowiec i fachowiec z zakresu zarządzania spółkami P. Wojciech Pomin.

Do spółki został wniesiony majątek o wartości
31.612.000,00 złotych, co stanowi równowartość 63.224 udziałów, każdy o wartości nominalnej 500 złotych, które objęła Gmina Kaliska.
Gmina nie ma prawa zbywania udziałów przedsiębiorstwa przez okres co najmniej 10 lat. Nie
takim zamiarem było utworzenie tej spółki by
zbywać jej udziały. Naszym zamierzeniem jest
zbudowanie silnego przedsiębiorstwa wykonującego zadania publiczne w celu realizacji zadań
własnych Gminy Kaliska z zakresu użyteczności publicznej i w ogólnym interesie gospodarczym dla naszych mieszkańców.
Na dzień dzisiejszy są to między innymi: gospodarka wodno-ściekowa, zarządzanie Punktem
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
obsługa kotłowni. Następnymi zadaniami będzie administrowanie cmentarzem komunalnym, bieżące utrzymanie dróg (całoroczne, w
tym odśnieżanie) i pielęgnacja zieleni. Możliwe
też stanie się w przyszłości zlecenie usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych naszemu podmiotowi.
Kolejne korzyści z powołania spółki to możliwość realizacji usług dla mieszkańców w zakresie wykonywania odpłatnych przyłączy wodociągowo – kanalizacyjnych i innych usług.
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Najpilniejsze zadania stojące do realizacji
przed spółką to: dokończenie wykonania dokumentacji i przeprowadzenie modernizacji urządzeń wodociągowych, w tym stacji uzdatniania
wody w Piecach i Cieciorce. Dalsza rozbudowa
i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej,
stworzenie infrastruktury oraz bazy spółki pod
zadania, które sukcesywnie będą przejmowane
przez naszą spółkę.

Na zdjęciu, podczas podpisywania aktu
notarialnego, Wójt Gminy Kaliska Sławomir
Janicki i Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa
Usług Komunalnych Kaliska Sp. z o. o.
Wojciech Pomin w kancelarii notarialnej P.
Notariusz Edyty Gramatowskiej w Starogardzie
Gdańskim.
Sekretarz Gminy Bożena Jeleniewska

WAŻNA INFORMACJA
Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2021 roku
mieszkańców naszej gminy obsługuje tylko
nasz gminny PSZOK w Kaliskach przy ul.
Przemysłowej 40.
W związku z uruchomieniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kaliskach i warunków jego realizacji w ramach RPO
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania
11.2. Gospodarka odpadami, współfinansowanego z EFRR informujemy mieszkańców, iż w
dniu 31.12.2020 roku wygasła umowa na przyjmowanie odpadów komunalnych do Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Stary Las (PSZOK Stary Las).
Odpady Komunalne będą przyjmowane nieodpłatnie w PSZOK Kaliska znajdującym się przy
ul. Przemysłowej 40 zgodnie z Regulaminem
PSZOK w Kaliskach.

KONSULTACJE W SPRAWIE ŻWIROWNI
„Nowa jakość konsultacji społecznych w
planowaniu przestrzennym - II edycja”, to nazwa projektu grantowego, w którym udział bierze Gmina Kaliska. W ramach konkursu konsultowany jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów planowanej żwirowni w miejscowości Dąbrowa.
W celu realizacji projektu Gmina Kaliska wybrała trzy techniki konsultacyjne, tj.: badanie
ankietowe, rozbudowa mapowej aplikacji internetowej oraz spotkania otwarte. Każda z powyższych metod została poprzedzona szeroką
akcją informacyjną.
Badanie ankietowe zostało przeprowadzone
metodą wywiadu indywidualnego, a pytania zawarte w kwestionariuszu dotyczyły m.in. potrzeb mieszkańców, jakości życia, oceny pomysłu budowy żwirowni i transportu urobku.
Ekspert P. Miłosz Marciniak sporządził też analizę uwarunkowań środowiskowych dla planowanego przedsięwzięcia.
W ramach dofinansowania Gmina Kaliska rozszerzyła aplikację mapową dostępną na stronie
internetowej www.kaliska.pl , zawierającą
informację o obowiązujących na jej terenie dokumentach planistycznych i trwających procedurach. Od teraz jej użytkownicy mogą wyświetlać i drukować informację o przeznaczeniu danej nieruchomości. Za pomocą systemu można
również złożyć wniosek, bądź uwagę dot.
planowania przestrzennego na terenie gminy.
Spotkania otwarte przeprowadzone zostały w
dniach 10.03.2020 r., oraz 27.10.2020 r. To
ostatnie, z uwagi na obostrzenia związane z
wirusem SARS-CoV-2 odbyło się w formie
online.

W spotkaniach udział wzięli mieszkańcy Sołectwa Dąbrowa, przedstawiciele organów gminy,
FRDL oraz stowarzyszenia, eksperci, urbanista i
mediator. Tematem rozmów był obszar objęty
granicami projektu MPZP.
Spotkania zorganizowane zostały celem wymiany argumentów. Dyskutowano nad sprzeciwem
uczestników wobec realizacji inwestycji żwirowni, przebiegu drogi oraz wiarygodności wstępnych analiz.
Jak dowodzi realizacja wspominanego wyżej
projektu, konsultacje społeczne są niezastąpionym sposobem uzyskiwania opinii, stanowisk,
propozycji itp. od instytucji i osób, których w
pewien sposób dotkną skutki proponowanych
przez administrację działań. Nie ograniczają się
tylko do przedstawienia i opiniowania gotowych planów. Jest to jedna z form włączania
obywateli w podejmowanie decyzji dotyczących życia publicznego. Są też czymś więcej niż
tylko informowaniem o planowanych działaniach.
Dorota Chylińska
Referent ds. Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy.
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BUDOWA OŚWIETLENIA W GMINIE KALISKA
W miesiącu grudniu gmina Kaliska zakończył
inwestycję budowy dwóch lamp solarnych.
Lampy powstały na wniosek mieszkańców
sołectw. Pierwsza powstała przy ul. Akacjowej
w Dąbrowie, a druga w miejscowości Piece na
ulicy 6-go Marca 1938. Dziękujemy za
współpracę sołtysom obu sołectw.

Kolejne punkty
oświetleniowe powstały w miejscowości
Dunajki w kierunku
zabudowy letniskowej nad jeziorem
Kazubskim oraz wykonano pierwszy etap doświetlenia w miejscowości Bartel Wielki.
W tym roku zrealizujemy kolejny etap doświetlenia w kierunku świetlicy wiejskiej, a w roku
następnym powstaną punkty w miejscowości
Iwiczno przy ul.Wczasowej.
Kierownik
Referatu Rozwoju
Justyna Tomana
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W obrębie ulicy Bursztynowej i Wspólnej we
Franku powstanie oświetlenie nowo powstałego
osiedla. Zaplanowano też dodatkowe kompleksowe oświetlenie placu zabaw oraz przewidziano aby przejście do ulicy Różanej było
dodatkowo oświetlone. Inwestycja zostanie
wykonana w pierwszym półroczu 2021 roku.

STYPENDIA MARSZAŁKA
W związku z zaistniałą sytuacją w naszym kraju uroczystość wręczenia stypendiów najzdolniejszym uczniom z całego Pomorza nie mogła
odbyć się w sposób tradycyjny.
Dlatego też dnia 23 grudnia 2020 roku w świetlicy szkolnej Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach Bogumiła Wałaszewska w
imieniu Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców
oraz Sekretarz Gminy Kaliska Bożena Jeleniewska w imieniu Wójta Gminy Kaliska wręczyły
pamiątkowe dyplomy oraz nagrody w ramach
Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego programu stypendialnego „Pomorski
program pomocy stypendialnej - edycja III”.
Przyznano 426 stypendiów, w tym 5 uczennicom naszej szkoły: Amelii Węsierskiej, Kindze
Kaczorowskiej, Sandrze Paulitz, Katarzynie
Frost, Aleksandrze Frost oraz absolwentce Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach Kornelii
Rosińskiej.

BUDOWA WIEŻ SIECI
KOMÓRKOWEJ
W grudniu ruszyły prace przy budowie wieży
przekaźnikowej w Dunajkach, a w styczniu w
Bartlu Wielkim. Inwestorem jest znana firmy P4
Sp. z o.o. To firma, której branża została w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)
sklasyfikowana jako: Usługi telekomunikacyjne. Powstała w 2004 roku.
Budowane maszty będą miały wysokość około
60 metrów i znacznie poprawią dostęp mieszkańców do usług telekomunikacyjnych w tym
internetu bezprzewodowego.
Jesteśmy przekonani, że mieszkańcy, a przede
wszystkim uczniowie (takich sołectw jak Bartel
Wielki, Studzienice czy Cieciorka) wkrótce skorzystają na tej inwestycji.

Stypendia jak w poprzednim roku były przyznawane w trzech kategoriach: dedykowane uczniom będącym laureatami lub finalistami konkursów oraz olimpiad przedmiotowych, dedykowane uczniom uzdolnionym w szczególności
w zakresie przedmiotów matematycznych,
przyrodniczych, informatycznych i języków
obcych oraz kierowane do uczniów uzdolnionym w zakresie przedmiotów zawodowych.
Serdecznie gratulujemy stypendystkom ZSP
Kaliska, życząc dalszych sukcesów.
Marta Słomińska - Gliniecka
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„RADOŚNI” Z ŚDS KALISKA NIE PRÓŻNUJĄ...
Jak wiadomo, nadal pracujemy zdalnie..., ale
Radośni nie próżnują: malują, rysują, rozwiązują rebusy, wykreślanki, haftują, szyją ręcznie,
spacerują, przygotowują proste potrawy wg
wskazówek terapeuty i z pomocą opiekunów,
wyklejają i robią piękne zdjęcia.

W styczniu ogłosiliśmy dla naszych uczestników konkurs pt. ”Zima, zima, zima...”.
Technika prac była dowolna. Ku naszej ogromnej radości wielu naszych uczestników, czasem
z pomocą bliskich wzięło udział w konkursie i
wykonało przepiękne prace. Podkreślić należy
fakt, że udział w konkursie wzięli też nasi podopieczni z filii ŚDS w Cieciorce, którzy choć
jeszcze nie byli w ośrodku, to już pracują i odkrywają swoje talenty. Wielkie brawa i gratuacje dla Was wszystkich!!!

8

Radośni w ramach terapii zdalnej chętnie wykonują różne prace, także kulinarne. Tym razem
zapraszamy do obejrzenia zdjęć potraw, przygotowanych przez naszych uczestników.
Znajdziecie tam: kanapki, zupy, zapiekanki, a
także coś słodkiego.

Tak prezentują się pierwsze prace uczestników
filii ŚDS w Cieciorce na tablicach w ich domku.
Nadal pracujemy zdalnie, a współpraca układa
nam się coraz lepiej.

Materiały
ŚDS Kaliska

TURNUS ZIMOWY W OREW W PIECACH
Pierwszy dzień turnusu zimowego za nami.
Sensoplastyka i zajęcia ruchowe dominowały w
Ośrodku. Było bardzo wesoło i kolorowo. Cieszymy się, że nasz Ośrodek mimo pandemii
może nadal funkcjonować a nasi Wychowankowie chętnie i z zaangażowaniem uczestniczą
w przygotowanym turnusie.

Kolejny dzień turnusu i zmysły w roli głównej.
A dokładnie ich stymulacja. Pobudzaliśmy
wzrok, słuch, dotyk, równowagę i propriocepcję
(czucie głębokie) - jest to jeden z najmniej znanych i najbardziej niedocenianych zmysłów.
Jego receptory znajdują się w naszej skórze głębokiej, mięśniach, ścięgnach oraz więzadłach.
Wychowankowie uwielbiają te zajęcia za każdym razem.

Drugi dzień turnusu zimowego, a w nim zajęcia
z ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne.

Pogoda popsuła nam plany i musieliśmy odwołać alpakoterapię, ale to nie znaczy, że Wychowawcy nie byli na to przygotowani, a Wychowankowie się nudzili - wręcz przeciwnie.
Dzisiaj Wychowankowie wykonali wspólną
pracę plastyczną, użyli do niej nasze ulubione
dziurkacze z DpCraft - Pasja Tworzenia, malowali na dużych płaszczyznach, a to po to, by
powstała zjawiskowa Pani Zima. Następnie
korzystali z monitora interaktywnego, a w międzyczasie brali udział
w zajęciach z zakresu fizjoterapii
z Panem
Dawidem.

Hipoterapia w zimowej odsłonie - było trochę
zimno, ale po chwili jazdy było już całkiem ciepło. Oczywiście wszystko to w Stajni Koń
Polny. To piąty dzień turnusu zimowego, a zarazem jego koniec. Dziękujemy za zaangażowanie Wychowacom oraz frekwencję wszystkim
Wychowankom.
Swoje urodziny
obchodził nasz
Wy c h o w a n e k
Olek. Atrakcji
nie było końca!
Szampan, życzenia, prezenty to
tylko niektóre z nich. Piniata, tort oraz wystrój
były dzisiaj w towarzystwie bajkowego Minionka! Olkowi życzymy dziecięcej radości, zadowolenia i samych powodów do uśmiechu.

Materiały OREW w gminie Kaliska
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KALISKIE STOWARZYSZENIE SENIORÓW TWORZY MINI GALERIĘ
Trudno uwierzyć, że niedługo minie rok naszego zamknięcia w domach z powodu pandemii.
Jak to znosimy? Jak radzimy sobie z izolacją?
Jak spędzamy czas wolny?
Wiadomo, że na co dzień jest sporo różnych
obowiązków. Gotowanie, pranie, sprzątanie,
remonty w domach i obejściu, jakieś naprawy
sprzętu… znajdzie się tego niemało.
Ale jeśli zostanie jeszcze kilka wolnych chwil,
to co?
Z całą pewnością wielu z Was ma różne hobby,
którym możecie się pochwalić. Chciałabym,
abyśmy na naszej stronie mogli pokazać efekty
Waszej twórczości w formie skromnej, ale godnej naszej stowarzyszeniowej mini galerii.
W związku z tym bardzo proszę o przysyłanie
na nasz adres e-mail (emeryci-kaliska@wp.pl)
po kilka zdjęć przedstawiających Wasze prace,
które w ciągu minionego roku wyszły spod Waszych rąk. Mogą to być: robótki szydełkowe i na
drutach, modele samolotów, hafty, obrazki, super wypieki, okazy wyhodowane w ogródkach… Sukcesywnie będą ukazywać się na
naszej stronie internetowej.
Aby zachęcić Was do ujawnienia talentów
rozpoczynamy cykl od prac Eli Pasterskiej.
Pokazuje w naszej galerii kilka swoich ostatnich
obrazów oraz dwie gadki w gwarze kociewskiej.
Zapraszamy na stronę www.emeryci-kaliska.pl
oraz na nowo utworzoną stronę Kaliskie
Stowarzyszenie Seniorów na Facebook-u.
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A o sobie napisała tak:
Gadajo, je u nas we wiosce taka Ela
Co 130 seniorów ciangam rozwesela
Nie daje im siedzić cicho na dupsie
Ciangam gada, że weseli je w kupie.
Koło nasze krańci usz roków wiele
Dziesiańć inszych ta robota podziela
Siedzim w lesie jak u Boga za psiecym
I cieszym sie z dnia każdygo jak dzieci
Didki z Chaty Kociewia grómadzi
I niejedan program w ramach łosadzi
I nowo zrobijóne nasze zadanie
W gadce kociewski je ciangam spsisane
Tak każdan dziyń lejci, czasu nie mudzi
Nad kartko pochyla, nad malunkym trudzi
Na urodziny portrety maluje
Psiosynki łukłada, gadki prezentuje
Łuczyć się nóm każe kociewski gwary
Gada, to proste!, choc nie dajesz wiary
A kedy po zimnie słónko zaśwyci
Super Seniorów na majówka zachyńci
Kociewie zwiedzómy i insze kraje
Wiela widzielim, pomysłów nie staje
Senior nie może w fotelu się kiwać
A zamanówszy kómputer łobsługiwać
Po angelsku tysz poznać słówków para
To nic nie szkodzi, że jezdyś za stara
Tak redzim sobie łod co dnia, łod śwanta
Nic, że korónawirus, łeb zapamnianta!
Redzić so możym w bjydzie naszy
Żicie łuciyka, take mómy czasy
Chceta wiancy, moje mniyłe ludziska?
Zaglóndajta na stróna www. emerytykaliska

29 FINAŁ WOŚP - DZIĘKUJEMY

Kolejny 29. Finał WOŚP pokazał, jak bardzo
lubimy wspierać największą akcję charytatywną
w naszym kraju. Tym razem Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy zbierała pieniądze pod hasłem „Gramy z głową”. Uzyskane w tym roku
środki zostaną przekazane na zakup sprzętu dla
dziecięcych oddziałów laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy.

Mimo sytuacji epidemicznej i wiążących się z
nią obostrzeniami sztab przy ZSP Kaliska stanął
na wysokości zadania i podjął się przeprowadzenia zbiórki na terenie gminy Kaliska.

W niedzielę, 31 stycznia 2021 roku na ulicach
kwestowało łącznie 20 wolontariuszy, którzy
bezinteresownie i z wielkim zaangażowaniem
uczestniczyli w tegorocznym finale. Poza tym
swoje działania przenieśliśmy także do „wirtualnego świata”, gdzie zbieraliśmy pieniądze do
e-Skarbonki, a także za pośrednictwem mediów
społecznościowych zajmowaliśmy się promocją
nie tylko 29 Finału, ale również naszego sztabu.

Wszyscy zaangażowani w przedsięwzięcie
swoimi gestami udowodnili, że mimo czasu pandemii jesteśmy tacy sami i w zwyczajny sposób
garniemy się do czynienia rzeczy niezwykłych.
Niezwykła okazała się także kwota, którą
wspólnie zebraliśmy:
14.046, 56 zł
w tym: wolontariat: 10 .171, 72 zł,
sponsorzy: 2.584, 84 zł
e-Skarbonka: 1.290, 00 zł
Wszystkim tym, którzy wsparli tę inicjatywę
dziękujemy za hojność, bezinteresowność i
życzliwość. Dziękujemy za wielkie serce!
Sztab WOŚP
Paulina Kruszyńska, Joanna Linda
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"BEZPIECZNE ZIMOWE ZABAWY” W ZSP KALISKA
W Zespole Szkół Publicznych w Kaliskach
odbyły się półkolonie zimowe. Piewszy dzień
upłynął przy ciekawych zabawach.

Drugi dzień półkolonii minął nam niesamowicie
"doświadczalnie”, a tematem przewodnim były
"zimowe zjawiska - śnieg, mróz, szron”.

Trzeci dzień półkolonii odbył się pt.„ zwierzęta
zimą”, kolejny „ A gdy dzieci się nudzą...”
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Materiały ZSP Kaliska

„FERIE W KRAINIE LODU” W SZKOLE FILIALNEJ W PIECACH
W dniach od 11 do 15 stycznia 2021 r. w Szkole
Filialnej w Piecach zorganizowano półkolonie
zimowe pod hasłem: „W krainie Lodu”.
W wypoczynku wzięło udział 12 dzieci z klas IIII.

Materiały
Szkoły Filialnej w Piecach ZSP Kaliska
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Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
Sejm ustanowił patronów roku 2021.
Uhonorowani zostali: Stanisław Lem, Cyprian
Kamil Norwid, Krzysztof Kamil Baczyński,
Tadeusz Różewicz.
2021 będzie także rokiem Konstytucji 3 Maja i
kard. Stefana Wyszyńskiego.

W ramach cyklu warsztatów malarskich z Ulą
Zimorską prezentujemy Państwu wykonane na
płótnie farbami olejnymi kościoły znajdujące się
na terenie gminy Kaliska. Zapraszamy do
naszego Fanpage’a na Facebook-u.

Warsztaty artystyczne
online z Danutą Szramką.
Przedstawiliśmy
Pań s twu również jak
zrobić ozdobnego
kwiatka na Dzień Babci i
Dziadka.
Zapraszamy na zajęcia
on-line na naszym
Fanpage’u na Facebook.

14

Mamy wielką przyjemność zaprezentować
Państwu nasze najnowsze "dziecko"- książkę
pt.:"Dycht rychtych po naszamu O
kaliskowych Kociewiakach".

W tej publikacji znajdziecie 34 gadki o różnorodnej tematyce oraz 16 barwnych ilustracji
autorstwa Elżbiety Pasterskiej. W skład książki
wchodzi również materiał o gminie Kaliska w
słowach i fotografii.
Istnieje możliwość nabycia w/w publikacji w
siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w
Kaliskach. Serdecznie zapraszamy.
Zapraszamy również do wysłuchania on-line
wybranych gadek kociewskich Pani Elżbiety
Pasterskiej.
W środę 20.01.2021 odbyło się
spotkanie online Dyskusyjnego Klubu Książki, podczas którego rozmawialiśmy o książce pt. „Burza.
Czarci pomiot.” Margaret Atwood.
Książka jest jedną z kolekcji współczesnej powieści najbardziej znanych dzieł
wielkiego dramaturga Wiliama Szekspira.
„Burza” w interpretacji autorki skrzy się od intryg i zachwyca pisarskim rozmachem. Felix,
reżyser teatralny, zostaje usunięty ze stanowiska
dyrektora artystycznego festiwalu w Makeshiweg i odcina się od świata. Gdy po latach życia w
samotności podejmuje się prowadzenia zajęć
teatralnych w więzieniu, niespodziewanie
nadarza się okazja zemsty…
Już dzisiaj zapraszamy na kolejne spotkanie
DKK.
Materiały GOK Kaliska

MIESZKANKI NASZEJ GMINY POTRZEBUJĄ WSPARCIA
OLEŃKA ZE STUDZIENIC
WERONIKA PLATA Z KALISK
Około cztery miesiące temu Oleńka ruszyła w
swoją podróż po swoje najskrytsze marzenie zdrowe serduszko.
Nasza mała dziewczynka ciągle jest na oddziele
kardiologii. Trwa redukcja sterydu i kontrola nowego przyjmowanego leku - Sindenafil - czy nie
dzieje się nic złego. Jest to lek na nadciśnienie
płucne, które wytworzyło się u Oleńki już przed
operacją serca. Czy pomoże??? Tego nie wiemy,
na to pytanie nie ma odpowiedzi. Oli anatomia
serca, płuc i całego jej organizmu jest wyjątkowa i każdego dnia zaskakuje.
W niektórych skomplikowanych operacjach
chirurgicznych u dzieci ze złożoną wadą serca i
zespołami genetycznymi dochodzi do nieprzewidzianych powikłań i wówczas wtedy lekarz
kardiolog kieruje dziecko do hospicjum.
Niekiedy takie rozwiązanie jest odpowiednią
pomocą dla dziecka i rodziny nieuleczalnie
chorego dziecka i staje się najlepszym rozwiązaniem. W chwili obecnej Oli stan wskazuje na
to, że powinna zostać objęta pomocą hospicyjno
- domową.
KRS: 0000 2 666 44
CEL: ZC 8681
ALEKSANDRA
DZIENNIAK
Prawdopodobnie Ola zostanie przyjęta na dziecięcy oddział Gastroenterologii w szpitalu
Copernicus w Gdańsku. Jak wiecie zuch dziewczynka karmiona jest sondą, nie przyjmuje
innych pokarmów - mimo ćwiczeń i prób.
Tam zostanie na obserwacji i ja, mama zostanę
nauczona zakładania sondy, aby spokojnie poradzić sobie w domu i nie narażać Oleńki na wyjazdy do szpitala w celu ponownego założenia.
Ogrom pracy i Waszego wsparcia nam potrzeba.
Jak wiecie Oleńka wróciła do domu, ale to nie
koniec walki. Ola musi przejść kolejna operację,
na tę chwilę musimy uregulować pobyt w Linz,
kwota wynosi 300 tysięcy złotych. Jeśli zadłużenie spłacimy Ola będzie mogła na spokojnie
wrócić tam w kwietniu i przejść cewnikowanie
serduszka oraz operację ratującą jej życie. Do
tego potrzebujemy miliona dobrych serc, czasu
jest mało. Kwota operacji wstępnie szacowana
jest na 1.000.000 złotych.

Weroniczka już po urodzeniu stoczyła walkę o
życie, ponieważ urodziła się w ciężkiej zamartwicy (0 punktów Apgar). Była długo reanimowana i udało się ją przywrócić do życia.
Kolejną walkę stoczyła 23.12.2019 r. w trybie
pilnym miała operację wszczepienia stymulatora serca, ponieważ leki już nie radziły sobie z
blokiem serca i tą walkę udało się nam wygrać.
Teraz nadal wymaga leczenia, ponieważ ma
dużo dziurek w sercu (VSD mnogiej i jeden
ASD2), które powodują niewydolność krążenia
ale na razie udaje się skompensować lekami
kardiologicznymi i mamy nadzieję, że tak zostanie bo inaczej czeka nasze słoneczko kolejna
operacja na otwartym sercu.
Weronika mimo,że ma 16 miesięcy waży tylko
6,5 kg, dlatego jest pod opieką poradni gastrenerologicznej. Ma również opóźniony rozwój
psychoruchowy oraz słabszą lewą stronę ciała,
dlatego jest ciągle rehabilitowana i jest pod stałą
opieką neurologa.
Dzięki rehabilitacji Weroniczka zaczęła siadać
i wstawać w łóżeczku, co jest dużym osiągnięciem. Marzymy, że mimo wszystko Weronika
zacznie chodzić.
Dlatego bardzo prosimy o przekazanie i w tym
roku 1% podatku Weroniczce, ponieważ czeka
ją dużo wizyt u lekarzy różnych specjalizacji,
badań oraz rehabilitacji, która jest niezbędna w
procesie leczenia.
Weronika jest pod opieką Fundacji Serce
Dziecka.
KRS: 0000 2 666 44
CEL: ZC 8639
WERONIKA PLATA

Bardzo
dziękujemy
za okazaną
pomoc i
przekazaniu
1% podatku
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KRONIKA OSP KALISKA
Już jest!!! Opracowana przez Druha Krzysztofa
Stobę Kronika OSP Kaliska w gotowym
wykonaniu przez drukarnię Bernardinum.

644 strony bogatej historii naszej OSP. Osoby
chcące zamówić kronikę prosimy o kontakt z
autorem. Koszt to 120 złotych za sztukę.

Z KALENDARZA WÓJTA...
*07.01.2021 - Kaliska - Spotkanie z Posłem Kazimierzem Smolińskim i Radnym Powiatu
Starogardzkiego Antonim Cywińskim i Ks. Bogadnem Kozłowskim. Poruszono sprawę
przygotowania się do remontu oraz zapoznano gości z przygotowaniem nowych miejsc dla osób
korzystających z usług ŚDS Kaliska
*13.01.2021 - Kaliska - Spotkanie z sołtysami. Omawiano sprawy bieżące oraz współpracę z
GOK Kaliska,
*14.01.2021 - Starogard Gd. - Spotkanie w Państwowej Straży Pożarnej na wideo konferencji
poświęconej organizacji szczepień w gminach i transportu osób do punktu szczepień przeciwko
Covid-19,
*20.01.2021 - Starogard Gd. - Udział w konwencie starosty starogardzkiego poświęconego
sprawom bieżącym oraz pomocy samorządów w odbudowie kościoła w Kasparusie,
*21.01.2021 - Kaliska - Udział w uroczystości pogrzebowej druha Wiesława Stoby,
*26.01.2021 - Kaliska - Spotkanie z urbanistą (projektantem miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego) celem omówienia ostatecznych kierunków i planów dla
powstania terenów rekreacyjnych i plaży w Trzechowie,
*27.01.2021 - Kaliska - Udział w spotkaniu z burmistrzem Czarnej Wody, komendantem policji,
gdzie symbolicznie przekazano bramę garażową dla Posterunku Policji w Kaliskach.
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,

