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INWESTYCJE DROGOWE W GMINIE KALISKA
Gmina Kaliska realizuje inwestycje drogowe budowę dróg z płyt jumbo. Przedmiotem zamówienia jest remont dróg z podziałem na części:
część I – Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Kazub,
część II - Utwardzenie ul. Kolejowej w miejscowości Kaliska,
część III – Utwardzenie drogi w kierunku miejscowości Strych w Dąbrowie wraz z odwodnieniem,
część IV - Utwardzenie drogi w miejscowości
Łążek,
część V - Utwardzenie ul. Świerkowej oraz pozostałych dróg w miejscowości Studzienice,
część VI - Utwardzenie drogi gminnej ul. Wiklinowa w miejscowości Frank wraz z odwodnieniem,
cześć VII – Utwardzenie ul. Bursztynowej w
miejscowości Frank,
część VIII – Utwardzenie ulicy Słonecznej w
miejscowości Iwiczno,
część IX – Utwardzenie ul. Zachodniej w miejscowości Piece,
część X – Utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Bartel Wielki,
część XI – Utwardzenie ulicy Krótkiej w Kaliskach,
część XII – Utwardzenie ul. Sosnowej, Południowej, Wschodniej i Bocznej w miejscowości
Kaliska,
część XIII - Utwardzenie dojazdu do Strażnicy
od ulicy Malinowej wraz z utwardzeniem placu

przy budynku – I etap,
część XIV – Modernizacja chodnika przy ul. Starowiejskiej w Kaliskach od ul. Łąkowej do posesji nr 28,
część XV – Budowa chodnika przy ulicy 6 Maca
1938 r. w Piecach,
część XVI – Utwardzenie alejek na cmentarzu
komunalnym w Kaliskach.
Sławomir Janicki Wójt Gminy Kaliska

NARODOWY SPIS POWSZECHNY
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NARODOWY SPIS POWSZECHNY

Konkurs jest związany z odbywającym się
właśnie Narodowym Spisem Powszechnym
Ludności i Mieszkań.
Aby wziąć udział konkursie należy odpowie-

dzieć na konkursowe pytanie „NSP 2021.
Dlaczego się liczymy?”. Sposób realizacji –
dowolny, czyli może to być wiersz, piosenka,
skecz, inscenizacja, film, teledysk itp. Do konkursu uczeń może przystąpić indywidualnie,
można też stworzyć zespół (maksymalnie 4osobowy). Plik należy przesłać do 11 maja na
adres gdansk.stat@gmail.com. Przed przystąpieniem do konkursu prosimy o zapoznanie się z
regulaminem.
Więcej informacji o spisie można znaleźć tu:
https://spis.gov.pl (pytania, aplikację demo,
informacje o celu i wiele innych). Formularz
można też poznać podczas spisywania się przez
Internet (najwygodniejsza forma udziału w
spisie), w przypadku osób małoletnich – przez
rodziców bądź opiekunów prawnych.
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DZIEŃ SOŁTYSA
Z okazji Dnia Sołtysa składamy serdeczne
życzenia pomyślności w życiu osobistym oraz
sukcesów i wytrwałości w pracy na rzecz mieszkańców.
Wyrażając uznanie dla Państwa zaangażowania, życzymy przyjaznych ludzi dookoła, a także satysfakcjonującej współpracy, pełnej wzajemnego szacunku.
W imieniu całej społeczności gminnej życzą
Sławomir Janicki Wójt Gminy Kaliska
Zbigniew Szarafin
Przewodniczący Rady Gminy Kaliska

PSZOK - ZMIANA DNI
ODBIORU ODPADÓW
Wójt Gminy Kaliska informuje, że od dnia 1
kwietnia 2021 roku Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kaliskach przy
ul. Przemysłowej 40, przyjmuje odpady komunalne, zgodnie z regulaminem jego funkcjonowania, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych:
1) we wtorki, środy, czwartki i piątki w
godzinach od 8.00 do 14.00
2) w drugą sobotę każdego miesiąca w
godzinach od 8.00 do 14.00
3) w poniedziałki PSZOK nie przyjmuje
odpadów.
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WIEŻE TELEFONII KOMÓRKOWEJ
Wieże sieci operatorów komórkowych już
stanęły w sołectwach Cieciorka i Bartel Wielki,
gdzie mieszkańcy składali wnioski o poprawę
łączności na wniosek urzędu gminy.
Zgodnie z obietnicami wkrótce poprawi się
zasięg sieci komórkowej w naszej gminie.

GMINA KALISKA W PROGRAMIE „UMIEM PŁYWAĆ”
Gmina Kaliska po raz kolejny przystąpi do
projektu z zakresu nauki pływania dla uczniów
Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach, w ramach programu powszechnej nauki pływania
„Umiem pływać”. Umowa w tym zakresie zostanie podpisana ze Słupskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Projekt będzie współfinansowany ze środków Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Gminy Kaliska.

Od 2003 do 2020 r. Samorząd Gminy Kaliska
konsekwentnie realizował projekty związane z
nauką pływania dla uczniów klas II, III i IV
szkół podstawowych. W znakomitej większości
były to zadania dofinansowane z dotacji
celowych. Gmina Kaliska finansowała naukę
pływania wy-łącznie z własnych środków w
2017 r.
Tegoroczny projekt – wzorem lat poprzednich polegać będzie na organizacji wyjazdów na
basen dla 57 uczniów klas II Zespołu Szkół
Publicznych w Kaliskach tj. Publicznej Szkoły
Podstawowej w Kaliskach oraz Publicznej
Szkoły Podstawowej w Kaliskach - Szkoły Filialnej w Piecach. Zajęcia zaplanowano w ilości
20 godzin dla każdego uczestnika. Wyjazdy
odbywać się będą jeden raz w tygodniu po 2
godziny, liczebność jednej grupy nie przekroczy
15 osób. Uczniowie będą posiadali odpowiednią
opiekę zarówno podczas dojazdów, jak i pobytu
na basenie. Zajęcia nauki pływania odbywać się
będą na basenie w Kościerzynie.
Dzięki projektowi dzieci będą miały możliwość
integracji społecznej i więcej możliwości wspólnego spędzania czasu. Zakładane efekty edukacyjno-wychowawcze to przede wszystkim zdobycie umiejętności pływania, wyrównanie szans
edukacyjnych w zakresie umiejętności pływania, zapewnienie dzieciom bezpiecznego,

aktywnego spędzania czasu, podniesienie odporności i korekta wad postawy, wzrost świadomości na temat bezpiecznego przebywania nad
akwenami wodnymi oraz zdrowego stylu życia.
Program powszechnej nauki pływania „Umiem
pływać” jest adresowany do uczniów szkół
podstawowych z klas I – III w całej Polsce.
Zakłada systematyczny i powszechny udział
dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych
zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania.
Główne cele programu:
Pupowszechnianie aktywności fizycznej dzieci
i młodzieży,
Pnabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
Pprofilaktyka przeciwdziałania i korygowanie
wad postawy,
Pzapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę
uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych,
Pefektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),
Pwyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie programem w
szczególności uczniów, zamieszkałych w
miejscowościach, w których nie ma pływalni,
Pedukacja w zakresie bezpiecznego korzystania
z akwenów.
Pływanie postrzegane jest jako sport najbardziej wszechstronny i bezpieczny, doskonale
wpływający na sprawność wszystkich układów
anatomicznych człowieka, przyczyniając się do
podnoszenia ogólnej wydolności organizmu.
Mali pływacy mają lepszą koordynację ruchową, są bardziej sprawni, wykazują większą odwagą od niepływających rówieśników.
Ćwiczenia w wodzie i pływanie to również jeden
z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania i
korygowania wad postawy.
Równie istotna jest kwestia zapobiegania
wypadkom. Co roku w Polsce dochodzi do wielu
wypadków nad wodą, czego skutkiem są utonięcia. Skutecznym działaniem zapobiegawczym
jest posiadanie umiejętności pływania, a także
świadomość zagrożeń, na jakie narażone są
osoby korzystające z otwartych akwenów, na co
autorzy programu zwracają szczególną uwagę,
podczas jego realizacji.
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PREZENTACJA DLA KASZUBSKIEJ GALERII STRAŻACKIEJ
Kolejnym przystankiem niedzielnego wypadu
była OSP Kaliska, pow.starogardzki,
woj.pomorskie. Miejscowość położona przy
ruchliwej Drodze Krajowej 22. Strażacy z
Kalisk dysponują pięcioma samochodami :
1. SKODA OCTAVIA SLOp
2. VW TRANSPORTER T5 SLKw
3. MERCEDES BENZ 1124 GBA 1.8/16
4. MERCEDES BENZ ATEGO 1329 GBA
2.5/16
5. SCANIA P450XT GCBA 7/50
Druhowie bardzo chętnie zaprezentowali swój
sprzęt a mieli czym się pochwalić. Serdecznie
dziękuję za miło spędzony czas i zrobienie pamiątkowych zdjęć. Myślę, że jeszcze ich odwiedzę nie raz.
Materiały z FB Kaszubska Galeria Strażacka
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PRACA NASZYCH STRAŻAKÓW

TURNIEJ PETANQUE
W marcu odbył się ostatni (niekomercyjny) turniej z cyklu Dunajki CUP 2020/21. Do rywalizacji zgłosiło się 15 drużyn.

Najlepszą parą zawodów okazała się drużyna w
składzie:
* Rafał Kaczmarek (TS Liskowiak)
* Jerzy Szwałek (KSP "Boren-Karo"),
która po zaciętej walce pokonała w przyjaznej
atmosferze drugą parę w składzie:
* Bartłomiej Humelt (TS Liskowiak)
* Konrad Broniecki (TS Liskowiak).
Na najniższym stopniu podium stanęli:
* Izabela Kowalkowska (KS GROM)
* Michał Olejnik (KS GROM).
Tuż za podium na zaszczytnym 4 miejscu uplasowali się zawodnicy również KS GROM
PETANQUE:
* Radosław Gólcz
* Mateusz Nowak
Tuż po zakończeniu ostatnich spotkań wręczenia medali dokonał Wójt Gminy Kaliska Pan
Sławomir Janicki. Nagrody finansowe dla zwycięzców wręczył Prezes Klubu Sportowego
Petanque Kaliska Jan Neugebauer.
Jednocześnie wyłoniono najlepszą 3 całego
cyklu.

Materiały OSP Kaliska

fot. Adam Kromka
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22 MARCA - ŚWIATOWY DZIEŃ WODY

Światowy Dzień Wody (ang. World Water Day)
został ustanowiony rezolucją z 22 grudnia 1992
r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w ramach
Agendy 21, w czasie konferencji Szczyt Ziemi
1992 (UNCED) w Rio de Janeiro (Brazylia).
Powodem był fakt, że ponad miliard ludzi na
świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej.
22 marca Światowy Dzień wody - napis oraz
kula ziemska umieszczona w kropli wody.
Woda jest niezbędna do utrzymania życia i musi
być dostępna w zadawalającej ilości dla wszystkich konsumentów. Zawsze należy podejmować
wszelkie dostępne środki i starania w celu uzyskania możliwie najlepszej jakość wody.
Ochrona źródeł wody oraz zabezpieczenie systemu zaopatrzenia w wodę przed zanieczyszczeniem stanowi podstawową linię ochrony jakości
wody.
Pogorszenie jakości wody pitnej może nastąpić
w skutek zanieczyszczenia mikrobiologicznego
lub może być spowodowane toksycznymi
związkami chemicznymi. Zanieczyszczenia
chemiczne zwykle nie powodują ostrych skutków zdrowotnych i sytuują je niżej w kategoriach ważności w stosunku do zanieczyszczeń
mikrobiologicznych.
Ogólnie można stwierdzić, że największe ryzyko związane ze skażeniem mikrobiologicznym
niesie ze sobą spożycie wody zanieczyszczonej
odchodami ludzkimi i zwierzęcymi dlatego zasoby wodne powinny być (najbardziej jak to tylko możliwe) chronione przed fekaliami, gdyż te
zanieczyszczenia mogą zawierać wiele chorobotwórczych bakterii, wirusów, pierwotniaków
oraz pasożytów jelitowych.
Procesy uzdatniania wody polegają na: napowietrzaniu ujmowanej wody w celu utlenienia
związków żelaza i manganu i wytrąceniu ich w
postaci kłaczków; odfiltrowaniu powstałych
związków podczas przejścia przez warstwy materiałów filtracyjnych; w filtracji jednostopnio-
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wej lub dwustopniowej ewentualnie stosowaniu
lampy UV dla podniesienia bezpieczeństwa
mikrobiologicznego.
Nadzór nad jakością wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi sprawują organy Inspekcji
Sanitarnej na zasadach określonych w
przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Na podstawie obowiązujących aktów prawnych
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny podejmuje następujące działania w celu zapewnienia właściwej jakości wody do spożycia przez
ludzi i zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego wody: prowadzi monitoring jakości wody;
ustala harmonogram poboru próbek wody do badań laboratoryjnych; wydaje stwierdzenia o jakości wody; dokonuje okresowej oceny jakości
wody w strefach zasilania, stwierdzając przydatność wody do spożycia, warunkową przydatną
lub brak przydatności wody do spożycia przez
ludzi, sprawuje nadzór nad jednostkami realizującymi zadania zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz
ujęciami zakładowymi, lokalnymi i indywidualnymi; kontroluje ujęcia wody, stacje uzdatniania
i urządzenia wodociągowe, ustala harmonogram
badań jakości wody realizowany przez firmy
wodociągowe w ramach bieżącej kontroli wewnętrznej; w trosce o zdrowie konsumentów
wdraża postępowania administracyjne mające
na celu skuteczne doprowadzenia jakości wody
do obowiązujących wymagań sanitarnych; wydaje oceny higieniczne na materiały, preparaty i
wyroby kontaktujące się z wodą oraz stosowane
do uzdatniania, dezynfekcji lub dystrybucji wody; prowadzi wykaz przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych i podmiotów realizujących zadania zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków; prowadzi
wykaz punktów pobierania wody do badań; prowadzi ogólnopolską bazę danych urządzeń wodnych EBDUW wraz z wynikami badań wody,
przeka-zuje na bieżąco informacje o realizacji
monito-ringu jakości wody w wodociągach
raportowa-nych do Komisji Europejskiej.
Czynniki mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo zdrowotne wody: lokalizacja ujęć wody
oraz wyznaczenie i wzmożony nadzór nad strefami ochronnymi, stosowanie właściwych
materiałów do ujmowania, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji wody, (w tym uzyska-
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nie oceny higienicznej właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego dotyczącej zastosowanych materiałów); stan techniczny i sanitarny sieci wodociągowej, przyłączy oraz instalacji wewnętrznych; niewłaściwe
i zmienne warunki hydrauliczne oraz zmiany
ciśnienia w sieci wodociągowej; bezpośrednie
podłączenia do sieci – bez zaworów zwrotnych,
antyskażeniowych; intruzja zanieczyszczeń do
wnętrza sieci ze środowiska zewnętrznego poprzez mikro nieszczelności przy wystąpieniu
podciśnienia; zaniedbanie podczas usuwania
awarii na sieci i wymianach elementów mających bezpośredni kontakt z wodą; brak stabilności mikrobiologicznej i fizyko-chemicznej
wody wprowadzanej do sieci wodociągowej;
zastosowanie właściwej metody uzdatniania
wody; błędy popełnione na etapie projektowania – np. przewymiarowanie sieci.
Przy okazji Światowego Tygodnia Wody trzeba
obalić błędne mity o złej jakości wody „z kranu”. Należy mieć świadomość, że nad jakością
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
czuwają kompetentni pracownicy firm wodociągowych, a także stały nadzór prowadzą organy
inspekcji sanitarnej.
Indywidualne urządzenia doczyszczające wodę.
W ostatnim czasie pojawiły się na rynku urządzenia doczyszczające wodę, rozprowadzane w
formie agresywnego i nie do końca uczciwego
marketingu. Często są to bardzo drogie filtry
działające na zasadzie odwróconej osmozy lub
wymianie jonowej (tzw. zmiękczacze). Nie są to
urządzenia konieczne do stosowania przy zaopatrzeniu w wodę pitną z naszych wodociągów.
Wręcz przeciwnie, stosowanie odwróconej
osmozy lub wymieniaczy jonowych powoduje
pozbawienie wody wszelkich jonów i związków
mineralnych, których obecność w wodzie jest
pożądana i stanowi dla nas, konsumentów ich
źródło zaopatrzenia w codziennej diecie.
W celu obniżenia zawartości uciążliwego dla
konsumenta związków żelaza (manganu), można zastosować zwykłe filtry w przystępnych cenach, redukujące związki żelaza a pozostawiając
pozostałe związki mineralne.
Podobnie jest z „nielubianą” obecnością kamienia w czajnikach – należy pamiętać o tym, że
twarde wody są zasobne w związki wapnia i
magnezu oraz inne minerały, stanowiąc ich źró-

dło dla nas konsumentów w naszej codziennej
diecie. Część tej twardości (węglany wapnia i
magnezu), zostaje wytrącona podczas gotowania wody właśnie w postaci osadzającego się
kamienia na dnie i ściankach czajnika. Nie bójmy się tego, gdyż jest to tylko część w/w soli, nic
szkodliwego. Pamiętajmy natomiast, że mając
w kranie wodę średniotwardą i twardą uzupełniamy część zapotrzebowania naszego organizmu na związki mineralne (bez ponoszenia dodatkowych kosztów). Nie stosujmy więc bezpodstawnie zmiękczaczy, które zubożają naszą
wodę i pozbawiają tego co w niej najlepsze.
Jak najlepiej dbać o wewnętrzną instalację
wodociągową?
Należy regularnie czyścić krany i akcesoria
wodne zdejmując perlatory i sitka umocowane
na końcówkach w celu usunięcia kamienia i zanieczyszczeń, raz w roku należy dokonać czyszczenia wnętrza zbiorników służących do magazynowania wody, również bojlerów; w przypadku dłuższej stagnacji wody i jej nie używania
należy pamiętać o przepłukaniu instalacji przed
ponownym korzystaniem z wody; zachować odpowiedni odstęp lub izolację pomiędzy rurami
wody ciepłej i zimnej; utrzymywać temperaturę
wody ciepłej w kranach powyżej 55º, a zimnej
poniżej 20ºC.
Materiały Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna www.gov.pl

Zachęcamy Państwa do skorzystania z Programu „ Moja Woda”, który ma na celu ochronę
zasobów wodnych oraz minimalizację zjawiska
suszy w Polsce dzięki zwiększeniu poziomu retencji na terenie posesji przy jednorodzinnych
budynkach mieszkalnych i wykorzystywanie
zgromadzonych wód opadowych oraz roztopowych, m.in.. przez rozwój przydomowej zieleni
i zbiorników wodnych.
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ŚWIĄTECZNIE I WIOSENNIE W ŚDS KALISKA
Panie z naszego ŚDS bardzo, bardzo dziękują za
piękne życzenia, kwiatki i słodkości...

Wielkimi krokami zbliża się wiosna, a z nią
Wielkanoc, więc w naszych ośrodkach powstają
świąteczne dekoracje - wianki z gałązek, z papierowej wikliny, jaja, baranki, ozdobne poduszki itp.

Terapia ręki w wersji zdalnej to możliwe! Na
filmiku pokazujemy, że nawet za pomocą prostych pomocy możemy usprawniać motorykę
małą. Filmik dostępny na FB ŚDS.
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21 marca obchodzimy Światowy Dzień Zespołu
Downa. Na znak, że wspieramy i akceptujemy
osoby z zespołem Downa zakładamy różne
kolorowe skarpetki.
Z d j ę c i e
pochodzi z
naszego
archiwum.

Kolejny miesiąc pracujemy zdalnie...
Przekazujemy różne materiały naszym uczestnikom, a Oni pięknie pracują - szlifują, malują,
wypełniają karty pracy, kolorują, komponują
stroiki, wianki, uzupełniają zeszyty swoimi refleksjami i odczuciami, a także hodują roślinki.

Miło nam poinformować, że nasi uczestnicy z
filii w Cieciorce wzięli udział w ogłoszonym
przez Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach
konkursie na "Kociewską Palmę Wielkanocną".
W wyniku oceny jury zdobyli drugie i trzecie
miejsce. Dziękujemy wszystkim za przygotowanie pięknych palm i serdecznie gratulujemy!

Materiały ŚDS Kaliska

PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI PT. „WIANEK WIELKANOCNY”
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
Środowiskowy Dom Samopomocy w Czersku
zorganizował przegląd on-line twórczości rękodzielniczej zatytułowanej „Wianek Wielkanocny”. Przegląd skierowany był do podopiecznych
Środowiskowych Domów Samopomocy. Celem
przeglądu było rozwijanie twórczości manualnej i artystycznej uczestników poprzez wykonanie pracy rękodzielniczej dowolną techniką
na zadany temat. Dla każdego uczestnika przewidziano dyplom i upominek rzeczowy.
Cieszymy się bardzo dużym zainteresowaniem
naszym przeglądem, czego wyrazem jest duża
ilość nadesłanych do nas prac – 40 zdjęć. W
przeglądzie wzięło udział 9 placówek: ŚDS z
Chmielna, Chojnic, Czerska, Człuchowa,
Kalisk, Cieciorki, Przechlewa, Tucholi i Wiela.
Poniżej prezentujemy prace wykonane przez
uczestników biorących udział w przeglądzie.

Materiały ŚDS w Czersku
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KOLOROWY MARZEC W OREW W PIECACH
W roli głównej babeczki bananowe

Wychowankowie je uwielbiają... Celebrowanie
urodzin uczy Ich: zrozumienia upływu czasu,
budowania relacji z innymi, rozwijanie kreatywności podczas różnych zabaw jak i samego przygotowania wydarzenia, wyjątkowego urozmaicenia tego dnia, wzmocnienia własnej wartości oraz modelowania wartości
(innymi mówiąc to
wzmocnienie więzi, empatii, otwartości).
Szymonie życzymy
Tobie jeszcze raz
dużo zdrowa,
szczęścia i wszelkiej pomyślności.
W dniach 6 - 7 marca 2021 r. niektórzy z nas
brali udział w e-konferencji Akcja Relacja organizowanej przez Pomoce TUS i Studio Psychologiczne Joanna Weglarz.
Było bardzo ciekawie,
na pewno wiele z konferencji wyniesiemy
do naszej pracy terapeutycznej w Ośrodku.

Dzień Kobiet to piękne Święto. Życzymy
wszystkim Paniom, Dziewczętom dużo uśmiechu, radości, spełnienia planów osobistych i
zawodowych, pogody ducha. Dbajmy o Kobiety
nie tylko od święta.

Trochę pracy z C -Eye.

W Ośrodku kolorowo i pracowicie. Wspólne
zajęcia z arteterapii sprawiały Wychowankom
zawsze wiele radości.

Materiały OREW w gminie Kaliska
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KOLOROWY MARZEC W OREW W PIECACH
Kreatywność naszych Wychowanków oraz
Wychowawców nie zna granic.

Na początek dnia zajęcia z wychowania fizycznego z ATOM Adam Wroński Rekreacja Ruch.

W marcu jak w
garncu mówią,
ale na szczęście
Wychowankowie
podczas hipoterapii trafili na
ładną pogodę w
Stajni Koń Polny.

21 marca to nie tylko pierwszy dzień wiosny,
ale także Międzynarodowy Dzień Zespołu
Downa. Tego dnia na znak solidarności zachęcamy do założenia dwóch różnych skarpetek.
W ten sposób promujemy prawa osób z zespołem Downa. A także Ich
możliwości do pełnego
uczestnictwa w życiu społecznym oraz dostępu do
jak ważnej dla tych osób
służby zdrowia oraz
rehabilitacji.
Kolorowe prace plastyczne ozdabiają Ośrodek.

W Ośrodku zapachniało już wiosną.
Wychowankowie wraz z Wychowawcami udali
się na spacer, tworzyli napisy z piasku kinetycznego za pomocą foremek do piasku, w pocie
czoła ćwiczyli podczas zajęć z wychowania
fizycznego z ATOM Adam Wroński Rekreacja
Ruchowa oraz korzystali z monitora interaktywnego. A przy tym wszystkim nieustannie realizujemy zgodnie z planem podstawę programową.

Materiały OREW w gminie Kaliska
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PRACA ZDALNA W GOK W KALISKACH
W dniu 05.03.2021 r. odwiedziło nas Radio
Gdańsk. W wywiadzie dla Radia Gdańsk mówiliśmy o naszych marcowych wydarzeniach m.
in. inicjatywach lokalnych, marcowej akcji dla
kobiet pn. marzec w różowych okularach, recitalu Krzysztofa Gdańca z okazji Dnia Kobiet
oraz konkursie plastycznym w naszej bibliotece
pn. Kociewska palma wielkanocna.

Dnia 3.03.2021r. odbyło się kolejne spotkanie
Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci i młodzieży w formie online.
"Przy ulicy Astronomów,
w jednym z bardzo wielu domów,
mieszkał sobie razem z żoną
roztargniony pan Astronom."
Tak Wanda Chotomska rozpoczyna jedną ze swych opowieści.
Poetka, znana już kilku generacjom dzieci, tym razem przedstawia czytelnikom bliźniaki-łobuziaki:
Teleskopkę i Teleskopka - tytułowe dzieci Pana
Astronoma. Pan Astronom opowiada dzieciom
o Kosmosie.
Teleskopek i Teleskopka – a wraz z nimi, oczywiście, i czytelnicy – dowiadują się, dlaczego
Słońce świeci, poznają księżyc i gwiazdy, uczą
się nazw kolejnych planet, a także niektórych
gwiazdozbiorów. Nikogo chyba też nie zdziwi,
że dzieci od maleńkości karmione kosmiczną
wiedzą na swe urodziny zażądały… gwiazdki z
nieba.
Kolejny już raz otrzymaliśmy dofinasowanie
z programu Partnerstwo dla Książki. Tym razem
w wysokości 11.120,00 zł.
Projekt pn. "Blogomaniacy w Bibliotece” polega na przeprowadzeniu szeregu różnorodnych
działań dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z
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z Gminy Kaliska promujących czytelnictwo,
animujących wydarzenia kulturalne wokół biblioteki przy współpracy i w nowatorski sposób.
Zadanie obejmuje przeprowadzenie warsztatów
nt. tworzenia bloga w formie stacjonarnej i webinaru, założenie i prowadzenie bloga literackiego
przez młodzież, konkurs z nagrodami na najlepsze opowiadanie do bloga, spotkanie autorskie
on-line ze znaną blogerką dla mieszkańców, 2
spotkania autorskie z warsztatami dla dzieci i
spotkanie z autorką poradnika nt. żywienia maluchów, czytanie literatury Kociewia w formie
on-line, dla dorosłych warsztaty z tworzenia
książki sensorycznej.
W ramach Mobilnej biblioteki pracownicy dowiozą książki do mieszkańców w tym osób 60+.
Powstanie też mikrobiblioteka. Uzupełnieniem
będą spotkania DKK. Efekt - wzmocnienie kulturotwórczej roli biblioteki i nowi użytkownicy
biblioteki. Łącznie zaplanowano 14 działań.
Zapraszamy do udziału i śledzenia informacji o
kolejnych etapach realizacji projektu.

W marcu odbyło się pierwsze spotkanie w
ramach warsztatów Haftu Kociewskiego ze
Zdzisławą Gulgowską.
Kto chciałby jeszcze dołączyć zapraszamy za
tydzień. Tematem jest haftowana kartka
Wielkanocna.

PRACA ZDALNA W GOK
Przypominamy, że w naszej
bibliotece nadal trwa akcja
" M a ł a k s i ą ż k a - Wi e l k i
człowiek”.
Dnia 24.03.2021r. odbyło się kolejne spotkanie
DKK w formie online na grupie Messenger.
Omawiana książka pt. „Atlas:
Doppelganger” to debiutancka
powieść Dominiki Słowik, która
w 2016 roku została laureatem
Nagrody Literackiej Gdynia.
Doppelganger (…) - słowo
pochodzące z języka niemieckiego, oznaczające sobowtóra, cień, rozdwojoną
jaźń.
Akcja „Atlasu: Doppelganger” rozgrywa się na
Śląsku, w krajobrazie szarych i smutnych blokowisk. Wszystko to w czasach, w których następuje transformacja ustroju politycznego.
Naszym narratorem jest dziewczynka, która
próbuje odnaleźć swoje miejsce w nowym ustroju. Jej przewodnikiem po świecie, a także po życiu, jest dziadek, były marynarz, który z powodu
choroby musiał zrezygnować ze swojego zawodu i zostać górnikiem na Śląsku. Historie opowiadane przez dziadka pasjonują wnuczkę, a
każda kolejna opowieść staje się coraz bardziej
niedorzeczna, fantastyczna, a momentami wręcz
przekoloryzowana.
W dniu 29.03.2021r. rozstrzygnięto konkurs
plastyczny pt. "Kociewska Palma Wielkanocna"
organizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Kaliskach. Otrzymaliśmy 7 prac konkursowych spełniających kryteria regulaminu konkursu. Dziękujemy bardzo dzieciom i rodzicom
oraz opiekunom za wszystkie wspaniałe i pomysłowe prace. Oto laureaci konkursu:
Kategoria III - Palmy duże:
I miejsce - Amelia Polakowska
II miejsce - Rozalia Kozłowska
III miejsce - Irena Dolna,
Anastazja Otta
Kategoria II Palmy średnie
I miejsce Lena Skrzypek
II miejsce Nikodem Polakowski
III miejsce - Rafał Piankowski
Materiały GOK Kaliska

KOLEJNE DOFINANSOWANIE

DLA PAŃ I PANÓW ZAPRASZAMY DO BIBLIOTEKI

Materiały GOK Kaliska
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JUBILEUSZE

REKRUTACJA DO OREW
Ogłaszamy rekrutację na rok szkolny
2021/2022. Chętne osoby zapraszamy do kontaktu bądź bezpośrednio do siedziby Ośrodka w
Piecach przy ul. Kościelnej 3 (Publiczna Szkoła
Podstawowa - Filia).

Jubilat
Wacław Rekowski
93 lata

Z KALENDARZA WÓJTA...
*02.03.2021 - Starogard Gd. - Notarialne nabycie działki drogowej w miejscowości Łążek
stanowiącej dojazd między innymi do brzegu jeziora Niedackiego,
*03.03.2021 - Kaliska - Udział w czynności okazania granic przy ul.Przemysłowej - inwestycja
budowy drogi złożono wniosek do DPROW Urzędu Marszałkowskiego,
*04.03.2021 - Gdańsk - Spotkanie z Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w
Gdańsku Panem Bartłomiejem Obajtkiem, dotyczące uzgodnień do przygotowanego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zagospodarowania plaży w
Trzechowie i terenów określonych w studium jako przeznaczenie dla usług turystycznych,
*10.03.2021 - Kaliska - Spotkanie z projektantem Zbigniewem Łojewskim w zakresie postępu
prac przy projektowaniu przebudowy i modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości
Piece i Cieciorka,
*12.03.2021 - Starogard Gd. - Zapisy notarialne nieodpłatnego nabycia przez gminę części
działki drogowej ul.Polnej w miejscowości Piece.
*17.03.2021 - Kaliska - Spotkanie z właścicielami działek przy ul.Krętej we Franku na odcinku
do miejscowości Iwiczno w sprawie wykupu gruntu dla inwestycji budowy ścieżki rowerowej z
franku do Iwiczna - etap I,
*19.03.2021 - Starogard Gd. - spotkanie z Komendantem PSP Starogard Gd.w celu omówienia
ewentualnego dodatkowego wyposażenia w sprzęt ochrony p.poż. OSP dla gminy Kaliska.
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,

