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SOLIDARNI Z UKRAINĄ
OŚWIADCZENIE
SAMORZĄDU GMINY KALISKA
W związku z agresją zbrojną Rosji na Ukrainę i
brutalnym złamaniem umów międzynarodowych oraz standardów obowiązujących w cywilizowanym świecie, potępiamy napaść na naszego sąsiada i używanie wobec niego przemocy.
Wyrażamy wraz z Mieszkańcami naszej Gminy
- pełną solidarność z całym narodem ukraińskim
i poparcie dla Ukrainy jako suwerennego państwa.
Społeczność Gminy Kaliska potwierdza swoje
zdecydowane zaangażowanie na rzecz suwerenności, niepodległości i integralności terytorialnej Ukrainy w jej uznanych przez społeczność
międzynarodową granicach.

Deklarujemy wszelką możliwą pomoc w tych
ciężkich chwilach. W miarę naszych możliwości zadeklarowaliśmy Wojewodzie Pomorskiemu miejsca zakwaterowania uchodźcom
ukraińskim, pomoc medyczną i społeczną - gorąco o to apelujemy także do naszych Mieszkańców, a także Przedsiębiorców.
Osoby, które mają możliwość i chęć przyjęcia
obywateli Ukrainy pod swój dach proszone są o
składanie deklaracji w urzędzie gminy lub
mailowo na adres wojt@kaliska.pl
Podobnie, jak było to w okresie pandemicznym,
do niesienia pomocy administracyjnej w pełni
zaangażowani zostaną pracownicy urzędu oraz
podległych jednostek.
Ty m c z a s e m p r o s i m y
wszystkich Państwa o
zachowanie spokoju. Dziś, jak
nigdy przedtem potrzebujemy
mądrości i odpowiedzialności.

Wójt Gminy Kaliska
Sławomir Janicki
Przewodniczący Rady
Gminy Kaliska
Zbigniew Szarafin

POMOC DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY

Pomorski Urząd Wojewódzki informuje, że od
marca przy Dziecięcym Telefonie Zaufania
Rzecznik Praw Dziecka ☎ 800 12 12 12 dyżurować będzie psycholog mówiący po ukraińsku.
Będzie też wsparcie w jęz. rosyjskim.
Dyżur w godzinach 15-22,
2, 3, 7, 10, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 30 marca;
oraz w godzinach 22-6: 11, 26 marca.
Wszelkie informacje dla uchodźców z Ukrainy
dostępne są na stronie www.kaliska.pl
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POMOC DLA UKRAINY
ZBIÓRKA DARÓW W GMINIE KALISKA –
pomoc dla Ukrainy oraz pomoc uchodźcom
1. Zbiórka – pomoc dla Ukrainy
Zgodnie z wytycznymi Wojewody Pomorskiego wyznacza się punkt zbiórki artykułów w celu
pomocy dla Ukrainy, tj.: w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaliskach , codziennie w
godz. od 14.00 do 18.00 do odwołania.
Lista produktów i środków, które mogą być
przekazane potrzebującym w Ukrainie (w tym
oczekującym przed przejściami granicznymi).
Koce i okrycia:
• Koce zwykłe i termiczne
• Śpiwory
• Podkładki pod materac do spania z wodoodpornej folii aluminiowej
• Materace
• Płaszcze przeciwdeszczowe
Środki higieny i czystości:
• Płyny do kąpieli/pod prysznic/mydło
• Dezodoranty
• Pasta do zębów
• Szczoteczki do zębów
• Grzebienie
• Bielizna damska, męska, dziecięca
• Podpaski
• Pampersy
• Pieluchy dla dorosłych
• Papier toaletowy i ręczniki papierowe
• Ręczniki (w tym z mikrofibry)
• Worki na śmieci
• Środki dezyfekujące/alkohol do dezynfekcji
• Maski filtrujące lub jednorazowe
Żywność:
• Woda
•Żywność do szybkiego przygotowania
(instant)
• Batony (w tym energetyczne),
• Bakalie, orzechy,
• Konserwy,
• Makarony, płatki zbożowe do szybkiego przygotowania
•Narzędzia kuchenne jednorazowego lub wielokrotnego użytku: talerz głęboki, łyżka, widelec,
nóż, szkło (silikon spożywczy lub plastik)
Inne:
• Zapałki, świece
• Baterie, powerbanki
• Oświetlenie, w tym latarki
• Zestawy pierwszej pomocy.

Podstawowe środki medyczne (witaminy,
środki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe,
leki na kaszel i przeziębienie)
2. Zbiórka – pomoc uchodźcom z Ukrainy
zakwaterowanym na terenie gminy Kaliska.
W związku z podjętymi działaniami do przyjęcia uchodźców z Ukrainy, zwracam się do
mieszkańców gminy Kaliska o przekazanie:
nowych poduszek, koców, śpiworów, pościeli,
prześcieradeł, ręczników, nowej lub używanej
w dobrym stanie pralki, suszarki do suszenia
prania, łóżeczka dziecięcego, w celu wyposażenia przygotowanych pomieszczeń.
Kontakt do przekazania darów:
- tel. 500115938 – Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach
- adres email: m.szmaglinska@kaliska.pl,
wojt@kaliska.pl, b.jeleniewska@kaliska.pl .
3. Informacja dodatkowa
Ponadto zwracam się o zgłaszanie się osób, które mogą udzielić pomocy w zakresie komunikowania się w języku ukraińskim lub rosyjskim.
Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem:
- tel. 500115938 – Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach
- adres email: m.szmaglinska@kaliska.pl,
wojt@kaliska.pl, b.jeleniewska@kaliska.pl .
4.Kontakt telefoniczny – umieszczenie
uchodźców:
W przypadku nagłego umieszczenia
uchodźców (całodobowo) - tel. 575787227
Sławomir Janicki Wójt Gminy Kaliska
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USUWANIE AZBESTU
Informacja dotycząca możliwości składania
wniosków o dofinansowanie na usuwanie wyrobów zawierających azbest.
Wójt Gminy Kaliska informuje, że osoby zainteresowane wymianą pokrycia dachowego zawierającego azbest (czyli niestety wciąż występujący w naszym środowisku eternit) w 2022
roku lub osoby posiadające odpady zawierające
azbest na swoich nieruchomościach, mogą
składać wnioski o udzielenie dofinansowania na
usunięcie i utylizację odpadów azbestowych.

Wnioski wraz załącznikami należy złożyć w
Urzędzie Gminy Kaliska w terminie do
31.03.2022 r.
Koszt kwalifikowany oblicza się w oparciu o
kryterium w postaci współczynnika efektywności kosztowej wynoszącego:
a) nie więcej niż 600 zł/Mg odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składają się łącznie: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadu;
b) nie więcej niż 300 zł/Mg odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składa się wyłącznie transport i unieszkodliwienie odpadu.
Kwota dofinansowania zadania może wynieść
do 100 % jego kosztów kwalifikowanych.
Wykonawcą zadania obejmującego powyższe
prace na terenie gminy będzie jedna firma
wybrana zgodnie z przepisami ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.
Formularz wniosku oraz załączniki: Informacja
o wyrobach zawierających azbest oraz Ocena
stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania
wyrobów zawierających azbest, dostępne są na
stronie internetowej www.kaliska.pl w zakładce
„dokumenty i wnioski do pobrania”, a także w
Urzędzie Gminy w Kaliskach pokój nr 2.
Inspektor ds.Inwestycji Robert Stoliński
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KONSULTACJE SPOŁECZNE
NATURA 2000
Rozpoczęto ponowne konsultacje społeczne
projektu zmiany planu zadań ochronnych (PZO)
dla obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie
PLB220009. Z projektem zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000
Bory Tucholskie PLB220009 można zapoznać
się na stronie internetowej tut. Urzędu, pod
adresem: https://www.gov.pl/web/rdosgdansk/obwieszczenia-2022.
Wprowadzane zmiany do załącznika nr 5 nie
uległy zmianom w stosunku do tych, które procedowano w latach 2016-2017 (procedura nie
została dokończona). W uzasadnieniu projektu
do zarządzenia znajdują się informacje o tym w
jaki sposób zgłoszone uwagi zostały uwzględnione w projekcie zmiany PZO.
Ponadto, do projektu wprowadzono zmianę
załącznika nr 4. Cele działań ochronnych. Zmiana ta jest niezbędna i wynika z zarzutów formalnych Komisji Europejskiej z dnia 9 czerwca
2021 r., zn. INFR(2021)2025 C(2021)2179, w
sprawie obowiązku ustalenia precyzyjnych celów ochrony dla każdego obszaru Natura 2000.

Uwagi i wnioski do projektu dokumentu można
składać w terminie 21 dni, w formie pisemnej,
ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres:
sekretariat.gdansk@rdos.gov.pl
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w
Gdańsku.

SPRZĘT KOMPUTEROWY
DLA POLICJI W KALISKACH
Policjanci z Posterunku Policji w Kaliskach
otrzymali nowy zestaw komputerowy, który
uzupełni dotychczas używany w jednostce
sprzęt informatyczny.
W środę 9 lutego br. w Posterunku Policji w
Kaliskach spotkali się przedstawiciele lokalnych samorządów: Arkadiusz Gliniecki —
Burmistrz Czarnej Wody, Sławomir Janicki –
Wójt Gminy Kaliska oraz Zbigniew Szarafin –
Przewodniczący Rady Gminy w Kaliskach w
obecności insp. Bogusława Ziemby – Komendanta Powiatowego Policji w Starogardzie
Gdańskim przekazali na rzecz miejscowego posterunku, nowy sprzęt komputerowy. Jego zakup został sfinansowany ze środków lokalnych
samorządów w ramach porozumień podpisanych z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku o łącznej wartości 6.000 zł.

W Posterunku Policji w Kaliskach służbę pełni
9 funkcjonariuszy, którzy obsługują rejon gminy Kaliska oraz gminę miejsko-wiejskiej Czarna Woda. Łączna powierzchnia obu tych gmin
wynosi blisko 140 km2. Na obsługiwanym
przez tych policjantów obszarze zamieszkuje
łącznie ponad 8,5 tys. osób. Sprzęt w imieniu
policjantów odebrał kierownik posterunku asp.
sztab. Andrzej Karwasz.
Spotkanie było również doskonałą okazją do
przekazania podziękowań za dotychczasową
wieloletnią współpracę z miejscowym posterunkiem policji w zakresie wspierania działań
mających na celu ograniczenie przestępczości
oraz poprawę poczucia bezpieczeństwa mieszkańców dla Burmistrza Czarnej Wody oraz
Wójta Gminy Kaliska. Wspomniane samorządy
od wielu lat wspierają pracę oraz działania funkcjonariuszy z Posterunku Policji w Kaliskach,
między innymi partycypując w kosztach zakupu
nowych radiowozów.

JUBILEUSZ
KSIĘDZA PROBOSZCZA
W imieniu Samorządu Gminy Kaliska składamy Księdzu Proboszczowi życzenia wszelkiej
pomyślności z okazji 36-lecia posługi duszpasterskiej w Parafii p.w. Matki Bożej Nieustającej
Pomocy w Kaliskach.
Niech łaska Pana Boga, ludzka życzliwość oraz
wszelkie wsparcie towarzyszą Księdzu każdego
dnia w posłudze dla dobra Kościoła i wiernych.
Z całego serca życzymy Księdzu Proboszczowi
zdrowia i wielu sukcesów w pełnieniu pasterskiej misji.
Z wyrazami szacunku
Sławomir Janicki Wójt Gminy Kaliska
Zbigniew Szarafin
Przewodniczący Rady Gminy Kaliska
Bożena Jeleniewska
Sekretarz Gminy Kaliska
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OSTATNIE POŻEGNANIE PANI GIZELI KAMIŃSKIEJ

PRZETARG NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI
Wójt Gminy Kaliska ogłasza przetarg na zbycie
nieruchomości gruntowych w Bartlu Wielkim.
Przetarg odbędzie się 30 marca 2022 r. o godz.
15:00. w Urzędzie Gminy Kaliska w sali narad.
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Ogłoszenie o przetargu:
Działki pod budownictwo mieszkaniowe:
/media/pliki/dzialki-przetarg/ii-przetarg-ustnynieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomoscigruntowych-stanowiacych-wlasnosc-gminykaliska-bartel-wielki.pdf

DZIEŃ KOCIEWIA
10 LUTEGO OBCHODZIMY

Kociewie – region etnograficzno-kulturowy
na Pomorzu Gdańskim, położony na zachodnim
brzegu Wisły w dorzeczu Wdy i Wierzycy, obejmujący wschodnią część Borów Tucholskich.
W przybliżeniu Kociewie zajmuje obszar obecnych powiatów starogardzkiego, tczewskiego i
północnej części świeckiego, zamieszkany
przez ok. 350 tys. mieszkańców. Część mieszkańców regionu posługuje się gwarami
kociewskimi. ...a to nasze Kociewie...YYY

WYSTAWA
LESZKA BACZKOWSKIEGO
W dniu 10.02.2022r. Gminny Ośrodek Kultury
i Biblioteka Publiczna w Skarszewach zorganizowała wystawę naszego artysty Pana Leszka
Baczkowskiego, która miała miejsce w Zamku
Joanitów.
Uroczystość rozpoczęto hymnem Kociewskim
i krótkim występem zespołu Pieśni i Tańca
Kociewie Retro. Następnie Pan Leszek opowiedział o swojej historii i zamiłowaniu do rzeźbiarstwa, a w szczególności kapliczek, szopek,
figurek i zabawek kociewskich. W przemiłym
towarzystwie można było zobaczyć jego dzieła.
Gratulacje dla Pana Leszka i wspierającej go
małżonki Pani Teresie.
Wyrazy uznania dla organizatorów z Panią
Mirosławą Mőller na czele.
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POZYTYWNA ENERGIA W ŚDS KALISKA
W lutym uczestnicy ŚDS byli na kręglach.

Międzynarodowy Dzień Pizzy - my też
świętowaliśmy.

Przygotowania do Walentynek i pysznosci dla
ptaków.
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Tegoroczne Walentynki już są wspomnieniem,
więc powspominajmy jak to było w naszych
ośrodkach w poniedziałek. A było pięknie - w
kolorach czerwieni, słodko, radośnie i sympatycznie, była też dyskoteka.
Były czekoladowe babeczki, waflowe serca,
serduszkowe lizaki, cukierki, a nawet obiad był
czerwony i z warzywami i grzankami w kształcie serca.
Co ważne też zadziałała walentynkowa poczta skrzynki w obu domach były pełne laurek z
wyrazami sympatii, a także miłości..

POZYTYWNA ENERGIA W ŚDS KALISKA
Środa to był naprawdę pracowity dzień.

Na początku lutego był Dzień Pozytywnego
Myślenia, a ponieważ zawsze warto myśleć pozytywnie to, nieco spóźnieni obchodziliśmy go
kilka dni temu. Radośni chętnie uczestniczyli w
pogadance na ten temat, wyszukiwali pozytywnych przesłań oraz podzieleni na grupy negatywne sytuacje przekładali na pozytywne, bo
przecież "nawet jeśli było ciężko to znaczy, że
szli w dobrą stronę”. I pamiętajmy, że uśmiech to
taka krzywa, która prostuje wszystko.

23 lutego obchodzimy Światowy Dzień Walki
z Depresją i w związku z tym w naszym ŚDS
odbyły się zajęcia tematyczne. Uczestnicy rozpoznawali i opisywali emocje jakie im towarzyszą w różnych życiowych sytuacjach, a także
dowiedzieli się jak samodzielnie radzić sobie ze
złym nastrojem i gdzie szukać pomocy.

W Tłusty Czwartek słowo pączki odmieniamy
przez wszystkie możliwe przypadki...taki dzień
jest raz w roku, więc jedzmy na szczęście
P.S.Pączki w Tłusty Czwartek mają zero kalorii.

Materiały
ŚDS Kaliska
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LUTOWE ZAJĘCIA W OREW W GMINIE KALISKA
Zajęcia rozwijające kreatywność to znaczna
część spotkań grupowych. Wychowankowie
chętnie biorą w nich udział jednocześnie usprawniają motorykę małą, spostrzegawczość, koordynację wzrokowo - ruchową oraz poczucie
estetyki.

Tym razem w roli głównej pianka do golenia i
mąka ziemniaczana. Z tych dwóch składników
powstał sztuczny śnieg, prawie taki sam - biały,
miły w dotyku, ale nie tak zimny jak prawdziwy.
Przez tworzenie mas sensorycznych możemy
obserwować zachodzące zmiany takie jak konsystencja, struktura, stan skupienia, a także sposób łączenia różnych substancji.
Widzimy zachodzące związki przyczynowo skutkowe. To niezwykle wpływa na rozwój psychoruchowy naszych Wychowanków. Łapanie,
ugniatanie, chwytanie, wałkowanie - to rozwój
motoryki małej i dużej. Brudzenie się, dostarcza
różnorakich bodźców sensorycznych, odwrażliwia i daje radość. To nowe wrażenia czuciowe
dla wszystkich zmysłów, stymulacja ich receptorów wpływa na rozwój połączeń nerwowych.
Dochodzi do struktur poznawczych, rozwoju
koordynacji wzorkowo - ruchowej, ale też
koncentracji. To doświadczenia dla wszystkich
zmysłów, procesy analizy i syntezy w umyśle.
Ośrodki w mózgu odpowiedzialne za mowę, są
usytuowane blisko ośrodków odpowiadających
za małą motorykę. A więc to idealne zajęcie.

10

Turnus zimowy już przeszedł do historii.
Odwiedziliśmy Stajnię Koń Polny po krótkiej
przerwie - w końcu pogoda nam dopisała.
Integracja sensoryczna towarzyszyła nam podczas zajęć przed przerwą śniadaniową. Przelewanie, segregowanie, kategoryzowanie, ćwiczenia równoważne, rzucanie do celu to to co
nasi Wychowankowie lubią najbardziej. Do tego
Walentynki i słodkie upominki.

Kolejny dzień turnusu zimowego to w roli
głównej arteterapia, zajęcia z ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne oraz hipoterapia w
Stajni Koń Polny.

LUTOWE ZAJĘCIA W OREW W GMINIE KALISKA

W lutym zaplanowaliśmy wyjazd do Starych
Polaszek na warsztaty z robienia czekolady oraz
pyszną pizzę!
Przy tej okazji odwiedziły nas alpaki z Gospodarstwa Agroturystycznego Alpaki na Kaszubach, Zagroda Edukacyjna z Fundacji Alpaki na
Kaszubach oraz nasz Absolwent Rafał wraz z
bratem Adamem. Mieliśmy okazję do świętowania Jego urodzin. Jak zwykle dziękujemy za
przemiłą obsługę, przeprowadzenie warsztatów
oraz fantastyczną atmosferę!

Materiały

Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno Wychowawczego w gminie Kaliska
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KONKURS TAŃCA
Dnia 10.02.2022 r. w świetlicy szkolnej odbył
się Konkurs Tańca w kategorii klas I-IV SP.
Uczniowie zaprezentowali się w przygotowanych przez siebie układach choreograficznych
do wybranej piosenki.
Spośród uczestników jury wyłoniło następujących laureatów:
I miejsce : Lena Skrzypek, klasa III a
II miejsce : Aleksandra Dąbrowska, klasa II a
III miejsce : Martyna Haliniak, klasa III b
Wyróżnienie : Alan Brzoskowski, klasa IV a
Wyróżnienie : trio z klasy IV b Zofia Ćwiklińska
Lena Kamińska, Klaudia Gliniecka.

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców, za które
serdecznie dziękujemy.
Tegorocznym uczestnikom gratulujemy i zapraszamy do kolejnej edycji za rok.
Nauczyciele świetlicy
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DZIEŃ BEZPIECZNEGO
INTERNETU
We wtorek, czyli 08.02 br. obchodzony był w
Dzień Bezpiecznego Internetu. Jest to akcja,
która swój początek wzięła z inicjatywy Komisji
Europejskiej w 2004 roku. Początkowo w wydarzeniu brały udział jedynie państwa europejskie,
lecz od kilku lat DBI angażuje państwa z całego
świata.

Wspomniany dzień zapoczątkował w naszej
szkole Tydzień Bezpiecznego Internetu, w czasie którego klasy I – III uczestniczyły w warsztatach przeprowadzonych przez panią psycholog i
panią pedagog, natomiast klasy IV – VIII brały
udział w grze przygotowanej przez nauczycieli
informatyki. Wychowawcy zaś przeprowadzali
godziny wychowawcze na temat zasad bezpiecznego korzystania z sieci.
Wszystkie te akcje miały uwrażliwić naszych
uczniów na niebezpieczeństwa czyhające w cyfrowej rzeczywistości.
Organizatorzy
M. Słomińska – Gliniecka,
N. Trzebiatowska, A. Cieślewicz

SMACZNIE, ZDROWO, KOLOROWO
Edukacja żywieniowa dzieci jest obowiązkowym punktem w kształceniu zdrowego pokolenia. Choć w młodym wieku może się wydawać
to czymś mało znaczącym, to jakie nawyki
żywieniowe zdołamy zbudować u dzieci, tak
będzie to procentować zdrowiem.

W ostatnim tygodniu przed rozpoczęciem ferii
w szkole odbyły się warsztaty z zakresu zdrowego odżywiania „Smacznie, zdrowo, kolorowo”
dla uczniów klas I i II. Celem warsztatów było
promowanie zasad zdrowego żywienia, odkrywanie nowych smaków, rozumienia potrzeby
prawidłowego żywienia, zmiana nawyków
żywieniowych oraz roli witam w zdrowej diecie.

Warsztaty pozwoliły dzieciom w przystępny i
atrakcyjny sposób poznać zasady prawidłowego
żywienia. Pani pedagog pokazała dzieciom jak
wybierać zdrowe przekąski w postaci owoców i
warzyw, które dostarczają wiele witam niezbędnych do prawidłowego rozwoju młodego człowieka. Uczniowie podczas warsztatów mieli
okazję posmakować warzywa i owoce i rozpoznać je bez pomocy zmysłu wzroku. Warsztaty
sprawiły uczniom wiele radości i zachęciły do
próbowania nowych zdrowych smaków.

Materiały ZSP Kaliska
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AKTYWNE FERIE W GOK W KALISKACH
9 lutego odbyło się spotkanie DKK dla dzieci i
młodzieży w bibliotece, na którym omawiano
książkę pt. "Moc czekolady. Opowieść o Wedlach i czekoladzie" Anny Czerwińskiej-Rydel.
Autorka opowiada nam o wyobraźni i pracowitości trzech pokoleń rodziny Wedlów, którzy z
małej cukierni stworzyli nowoczesne czekoladowe imperium. Podczas spotkania powstały
również zaprojektowane przez młodzież własne
czekoladki. Na kolejne spotkanie DKK zapraszamy z książką "Drzewo życzeń". Książki
dostępne do wypożyczenia w bibliotece.

Podczas ferii odbyło się kinowe 20 pytań, teatrzyk kamishibai - "Bajka o Wiśle", bar mleczny
w filmowym wydaniu, rycerze i księżniczki praca plastyczna, dla chętnych aktywność na
świeżym powietrzu, teatrzyk pacynkowy.

„Gra o tron” - gra historyczna, historyczne
memo, wielka historyczno-bajkowa gra planszowa "Uwolnić księżniczkę", zabawy na świeżym powietrzu i tradycyjnie "Onse-madonse"

Fotorelacja z pierwszego dnia ferii w GOK.
Aktywności podczas pierwszego dnia ferii:
teatr-akcja-integracja, gry i zabawy integracyjne, mój szalony autoportret, zabawy na świeżym
powietrzu, bajkowe kalambury.
Materiały
GOK Kaliska
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AKTYWNE FERIE W GOK W KALISKACH
Rozgrywki szachowe podczas Aktywnych
Ferii w GOK stały się już tradycją. W tym roku
była to VI edycja Turnieju Szachowego o tytuł
Mistrza Gminy Kaliska dla grupy Młodzików i
Juniorów, uczestników zajęć feryjnych i kółka
szachowego przy GOK. W grupie Młodzików
zwyciężyli: I miejsce Paulina Krampichowska,
II miejsce Jan Cywiński, III miejsce Dominika
Krampichowska. W grupie Juniorów zwyciężyli: I miejsce Tobias Miszewski, II miejsce
Dominik Lipski, III miejsce Nadia Ringwelska.
Wszystkim uczestnikom turnieju serdecznie
gratulujemy udziału i zachęcamy do uczęszczania na zajęcia szachowe do GOK Kaliska.

W ostatnim dniu zajęć feryjnych przygotowaliśmy dla dzieci specjalne atrakcje - obejrzały
dwa filmy w kinie sferycznym. Nastepnie gościliśmy aktorów z teatru KRAK-ART z Krakowa
w spektaklu pt. "Kraina lodu". Spektakl wszystkim bardzo się podobał, co widać po uśmiechniętych buźkach. Dziękujemy wszystkim
uczestnikom "Aktywnych ferii w GOK" za mile
spędzony tydzień, a Pani Malwinie za opiekę i
przeprowadzenie zajęć z całą gromadką.

DKK dla dorosłych po kolejnym spotkaniu w
bibliotece GOK Kaliska.
Bieguni Olgi Tokarczuk, to jedna z najgłośniejszych i najszerzej komentowanych na świecie
powieści.
Co mamy wspólnego z biegunami - prawosławnym odłamem starowierców, ludźmi, którzy zło
oswajają ruchem? Ile jest w nas z biegunów?
Ta powieść nie ma granic - dzieje się na całym
świecie. Następne spotkanie 23.03.2022r.,
będziemy rozmawiać o książce "Papryczka"
Alain Mabanckou.

Materiały
GOK
Kaliska
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ZAPRASZAMY

Z KALENDARZA WÓJTA...
*26.01.2022 - Kaliska - Udział w Komisji Wspólnej Rady Gminy Kaliska.
*27.01.2022 - Kaliska - Udział w wideokonferencji poświęconej naborowi wniosków w ramach
rządowego programu „Polski Ład”.
*08.02.2022 - Kaliska - Spotkanie z Inspektorem Nadzoru Grzegorzem Leszmanem w sprawie
omówienia zagadnień projektowych do ulicy Przemysłowej w Kaliskach.
*09.02.2022 – Kaliska - Spotkanie wspólnie z Przewodniczącym Rady Zbigniewem Szarafinem,
Komendantem KPP w Starogardzie Gdańskim isnp.Bogusławem Ziębą oraz Burmistrzem Miasta
Czarna Woda Arkadiuszem Glinieckim w sprawie symbolicznego przekazania zakupionego
sprzętu komputerowego dla Posterunku Policji w Kaliskach.
*15.02.2022 – Kaliska - Udział w wideokonferencji z Komendantem PSP w Starogardzie
Gdańskim w zakresie dodatków do emerytury dla druhów z OSP.
*16.02.2022 – Starogard Gd. - Zapisy notarialne zbycia działki gminnej w Bartlu Wielkim i
kolejne zapisy nabycia w drodze darowizny na rzecz gminy drogi w miejscowości Frank.
*18.02.2022 – Zblewo - Spotkanie z Wójtem Gminy Zblewo Arturem Heroldem dotyczące spraw
samorządowych.
*21.02.2022 – Starogard Gd. - Zapisy notarialne zbycia działki gminnej w Bartlu Wielkim.
*22.02.2022 – Malbork - Udział w posiedzeniu sprawy w Sądzie Pracy - GOK Kaliska.
*25.02.2022 – Iwiczno - Udział w zebraniu sprawozdawczym OSP Iwiczno.
*26.02.2022 – Kaliska - Udział w zebraniu sprawozdawczym OSP 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,

