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NOWE OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI W PIECACH I CIECIORCE

Sołectwo Piece i
Sołectwo Cieciorka
otrzymały bardzo praktyczne i funkcjonalne
miejsca dla aktywności
sportowej i wypoczynku
dla każdej grupy
wiekowej.
cd. str.4

INWESTYCJE DROGOWE W NASZEJ GMINIE
Ostatnie prace porządkowe przy budowie
kanalizacji trwały w ostatniej miejscowości, w
Cieciorce, objętej projektem. Zostają jeszcze do
wykonania prace przyłączeniowe.

Gmina Kaliska dokonała zakupu profesjonalnej kosiarki samojezdnej do utrzymania
stadionu gminnego w Kaliskach.
Firma Marpol z Opola w czerwcu 2019 roku
dostarczyła do Kalisk kosiarkę marki Kubota,
model G23 HD.
Wartość zakupionej kosiarki to kwota 65.000zł.
Zakupiony sprzęt w przyszłości zostanie doposażony w pług śnieżny do odśnieżania chodników na terenie gminy.

Trwały również prace przy układaniu płyt
Jumbo, na ulicy Kolejowej w Kaliskach. Ulica
na swojej znacznej długości była ulicą o stanie
nieuregulowanym prawnie. Prawie osiem lat
trwała regulacja i wykup gruntów.
Do uregulowania pozostał jeszcze odcinek
drogi w stronę ulicy Starowiejskiej. Na tym
odcinku planujemy w przyszłym roku wykupić
grunty na podstawie "ZRID-u”.
Kolejne realizacje budowy tej drogi będą
realizowane w 2020 i 2021 roku aż do jej
zakończenia.

Z udziałem funduszu sołeckiego i środków
budżetu gminy kontynuujemy remont chodnika
przy ul. Starowiejskiej. Po remoncie nowy odcinek będzie prowadził od ulicy Długiej do ulicy
Łąkowej.
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Łukasz Kruszyński

Zastępca Wójta Gminy Kaliska

NOWE POMIESZCZENIA
DLA PRZEDSZKOLAKÓW
W czwartek 6 czerwca 2019 roku podpisaliśmy
umowę z Firmą MSP „SMOK” Keister, Ksepka
Spółka Jawna ze Starogardu Gdańskiego na
przebudowę pomieszczeń w budynku Zespołu
Szkół Publicznych w Kaliskach na potrzeby
przedszkolne. Jest to zadanie realizowane w
ramach środków własnych budżetu gminy
Kaliska.
Wartość umowy to kwota 360.198,92 zł.

GAZ W GMINIE KALISKA
Z uzyskanej informacji wynika, że została
wyłoniona firma projektowa, która do końca
2020 roku wykona dokumentację projektową.
Najtańszą ofertę złożył Przemysław Lademann
" Pro-Inwest Przemysław Lademann z Bolszewa
za kwotę brutto 777.360 złotych.
Budowa sieci zaplanowana jest na 2021 rok.
Sławomir Janicki
Wójt Gminy Kaliska

INWESTYCJE W GMINNYM
OŚRODKU KULTURY

W ramach zadania na parterze budynku, o którym mowa utworzone zostaną pomieszczenia
służące do prowadzenia zajęć pedagogiczno –
wychowawczych oraz opieki nad dziećmi w
wieku przedszkolnym wraz z zapewnieniem
odpowiednich warunków sanitarno – higienicznych, w zgodności z przepisami dotyczącymi
bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej.
Po zakończeniu robót adaptacyjno – budowlanych powstaną dwie sale dydaktyczne, łazienka,
szatnia (przebieralnia), WC dla personelu, pomieszczenie porządkowe oraz wydzielony od
pozostałej części szkoły wewnętrzny korytarz
stanowiący komunikację części przedszkolnej.
Tym samym całość przebudowywanych pomieszczeń stworzy wydzieloną strefę ZL-II, oddzieloną od sąsiedniej strefy ścianą murowaną oraz
drzwiami o odporności ogniowej E160, wyposażoną ponadto w odrębne wejście główne oraz
drzwi ewakuacyjne w każdej z sal, prowadzące
bezpośrednio na zewnątrz budynku.
Kierownik Referatu Rozwoju
Justyna Tomana

Realizujemy nie tylko działania kulturalne, ale
i również inwestycyjne. 7 czerwca dotarł do nas
agregat prądotwórczy w ramach wykonania
zasilania rezerwowego na zewnątrz budynku z
układem SZR. Wykonawcą jest Firma Apex sp.
Jawna Marcin, Jan Psiuk – Starogard Gdański.
Realizacja zasilania rezerwowego w ramach
operacji pn.: „Zakup agregatu prądotwórczego i
wyposażenia pracowni ceramiki”.

Materiały GOK Kaliska
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ODWODNIENIE ULICY KRÓTKIEJ I OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI
W PIECACH I KALISKACH
DŁUGIEJ W KALSKACH
W czerwcu 2019r trwały prace przygotowawcze do ułożenia podziemnych zbiorników
chłonnych na wody opadowe przy ul. Krótkiej w
Kaliskach.
Od wielu lat zbierająca się woda utrudniała
przejście i przejazd w kierunku szkoły w
Kaliskach.
Łukasz Kruszyński
Zastępca Wójta Gminy Kaliska
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Najkorzystniejszą ofertę na budowę placu
zabaw złożyła firma NOVUM ze Szczytna.
Łączna kwota wykonania dwóch stref
aktywności wyniosła 200.000zł.

Kierownik Referatu Rozwoju
Justyna Tomana

NOWE SOŁECTWO FRANK
25 czerwca 2019r na Sesji Rady Gminy Kaliska
Radni zadecydowali o podziale sołectwa
Dąbrowa. W wyniku podziału powstało dziewiąte sołectwo Frank. Wszyscy obecni na posiedzeniu radni przyjęli jednogłośnie uchwałę.
Teresa Baczkowska

WSPARCIE DLA
PRZEDSIĘBIORCÓW

SPOTKANIE Z PODRÓŻNIKIEM
MARKIEM PINDRALEM
W upalne środowe popołudnie 12 czerwca
odbyło się spotkanie z podróżnikiem Markiem
Pindralem poświęcone jednemu z krajów Zatoki
Perskiej – Omanowi.

Dzięki naszemu gościowi mieliśmy niepowtarzalną okazję poznać egzotyczne dla nas tradycje i zwyczaje, a nawet zajrzeć pod omańską
kołdrę i zaznajomić się z bardziej intymnymi
upodobaniami mieszkańców Orientu. Było o
flakonach perfum droższych od samochodów i
wielbłądach droższych od żon; o mistyce pustyni i bezkresie pięknych piaszczystych krajobrazów, a także o Proroku Sulejmanie, który darzony jest przez Omańczyków niezwykłą estymą.
Pan Marek opowiadał z wielką pasją i humorem, który udzielał się przybyłym gościom.
Spotkanie było wspaniałe i naszpikowane dziesiątkami ciekawostek o życiu tych zwykłychniezwykłych ludzi, dzięki czemu mieliśmy
wrażenie uczestniczenia w opowiadaniu baśni z
tysiąca i jednej nocy…. Po spotkaniu mieliśmy
możliwość nabycia książek naszego gościa z
autografem. Dziękujemy wszystkim za przybycie mimo wysokiej temperatury, która nie zachęcała do wyjścia z domu. Materiały GOK Kaliska

5

XV POWIATOWE ZAWODY POŻARNICTWA
OSP KALISKA - Bohaterowie, którzy nie tylko
zwyciężają w zawodach, ale niosą ratunek
każdego dnia.
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Zdobyli I miejsce w Zawodach Ratownictwa
Medycznego oraz II miejsce w Zawodach
Sportowo - Pożarniczych.

STOWARZYSZENIE „DZIECKO MIŁOŚCI” NA WAKACJACH

Stowarzyszenie Rodziców Wychowujących
Dzieci Niepełnosprawne „Dziecko Miłości” odbyło w dniach 23 - 29.06.2019 długo wyczekiwaną i cudowną wycieczkę do Soliny w
Bieszczadach.
Był statek po jeziorze Solińskim, Myczkowcezapora, Caritas - miniatury Cierkiewek, mini
Zoo, ogród biblijny w Cisnej była kolejka
wąskotorowa po parku bieszczadzkim, było
objeżdżanie po Ustrzykach Dolnych - Ustrzykach Górnych...w Lutowiska - taras widokowy
na śliczne widoki, w Muczne - zagroda
Żubrów..., a na zakończenie było zdobywanie
szczytów dla wytrwałych na Połanicy
Wetlińskiej. Na uwieńczenie wycieczki była
pieczona kiełbaska, która dla nas jest sytuacja do
spotkania się w większym gronie.
Dla naszego stowarzyszenia był to czas do poszukiwania emocjonalnych zdarzeń i pięknych
chwil, którymi staramy się wypełnić nasze
życie. Pomagaliśmy sobie jak mogliśmy, wspieraliśmy i jednoczyliśmy. Zaś najważniejszą rzeczą dla Nas był szczery i pełny radości uśmiech
naszych dzieci, bo to najcenniejszy dar jaki

można sobie wymarzyć.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się
do pomocy finansowej, rzeczowej i duchowej w
zorganizowaniu wypoczynku dla rodzin
SRWDN „Dziecko Miłości”--- dziękujemy i nie
bądźmy obojętni.
W drodze powrotnej do domu SRWDN
„Dziecko Miłości” zwiedziło prześlicznie urokliwy i jedyny w swoim rodzaju zamek w
Łańcucie wraz z jego stajniami. Warto było.

Materiały SRWDN „Dziecko Miłości”
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„DOBRO DZIECKA JEST NAJWAŻNIEJSZE”
- OREW W GMINIE KALISKA
Uśmiech naszych Wychowanków wynagradza
wszystko! :)
Dziecko w naszym ujęciu jest istotą nieskażoną
światem dorosłych i wolnym od jakichkolwiek
ograniczeń. Dziecko w tym nasi Wychowankowie uczą nas na nowo prawdy, uczuć i radości.
Codziennie jesteśmy otoczeni Ich szczerością,
bezpretensjonalnością i wdzięcznością!
Dzień Dziecka uznajemy za bardzo udany!

Piasek kinetyczny potrafi zająć uwagę nie tylko
dzieci. Potwierdzi to z pewnością wielu dorosłych, którzy mieli okazję go przetestować.
Niektórym dostarcza mnóstwo zabawy, dla innych jest to dość satysfakcjonujące doświadczenie.
Ogromną zaletą piasku jest to, że nie brudzi rąk
oraz jest całkowicie wolny od alergenów, czyli
nie uczula. Dodatkowo ma działanie terapeutyczne - świetnie usprawnia pracę rąk!

Mimo kończącego się roku szkolnego my nie
zwalniamy tempa! :) W piątek basen z Anną
Wieczorek w Medpharmie w Starogardzie Gd. i
spacer po okolicy oraz wspólne zajęcia z
kreatywności!
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„Dobro dziecka jest najważniejsze" - tymi
słowami zakończył się nasz kolejny rok szkolny
2018/2019.
Podsumowań nie było końca - możemy śmiało
stwierdzić, że to był bardzo udany rok dla
naszych Wychowanków. Dziękujemy gościom
za obecność i serdeczne słowa!
Dziękujemy również wszystkim osobom, które
przyczyniły się do realizacji programu nauczania naszych Wychowanków, Rodzicom, niezastąpionym pracownikom Ośrodka, wszystkim
osobom, które chętnie po dziś dzień odwiedzają
naszą Placówkę! :)
Materiały OREW w gminie Kaliska

„RADOŚNI” NA SPORTOWO
Tego jeszcze nie było! :) ;)
Uczestnicy Środowiskowy Dom Samopomocy
w Kaliskach - Radośni, nie tylko RADOŚNI, ale
też aktywni i pozytywnie zmęczeni. 4 czerwca
odbyły się pierwsze zajęcia - taniec ZUMBA.
Dziękujemy GOK w Kaliskach, za możliwość
realizacji zadania, a Pani Ani ze Szkoły Tańca
Esta Fiesta - za moc przekazanej energii.

W czwartek, 13 czerwca nasi reprezentanci brali udział w kolejnych Kociewskich Igrzyskach
Sportowych Osób Niepełnosprawnych w
Pelplinie. I mamy się czym chwalić...
Nasi chłopacy - Przemek, Wiesiu, Martyn i
Karol zajęli II miejsce w szfafecie mężczyzn.
Martyna zajęła III miejsce w biegu na 400 m
kobiet, a Asia i Ania zajęły I i II miejsce w rzucie
piłką lekarską kobiet. W pozostałych konkurencjach Radośni również spisali się świetnie.
Dziękujemy i gratulujemy.
Podczas imprezy, oprócz zmagań sportowych
zawodnicy kiblicowali gwiazdom telewizji i lokalnym samorządowcom, którzy rozegrali mecz
piłki nożnej.
Materiały ŚDS Kaliska

Za nami kolejne zajęcia taneczne - tym razem
SALSATION, połączenie treningu funkcjonalnego i różnych stylów tanecznych salsy, reggae,
samby, flamenco i wielu innych. Przy tych latynoamerykańskich rytmach, mimo panującego
upału odnaleźliśmy w sobie niezliczone pokłady
energii i uśmiechu. Było wspaniale!
Taniec z Grzegorzem Wałaszewskim to ogromna radość, ruch, muzykalność, trening a przede
wszystkim świetna zabawa! Dziękujemy :-)
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CZERWCÓWKA W
DĄBROWIE
22 czerwca odbyła się Czerwcówka w
Dąbrowie, dzieci i dorośli z chęcią uczestniczyli
w grach i konkursach. Przed i po konkursach
dzieci mogły korzystać z malowania buziek i z
dmuchanego zamku. Najmłodsi uczestnicy wysłuchali bajki zaprezentowanej w formie teatrzyku kamishibai pt. Jasna i Dersław – legenda
z Kociewia zakupiona w ramach programu
partnerstwo dla książki Biblioteka z książką Tu i
Teraz. Dofinansowane ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji i Kultury.

KONCERT NA 30-lecie GOK
W dniu 16.06.2019 odbył się Koncert jubileuszowy 30-lecia działalności Gminnego
Ośrodka Kultury w Kaliskach. Wystąpił zespoł
New Band. Odbyło się także losowanie
upominków oraz prezentacja filmu z okazji 30lecia.

Materiały
GOK
Kaliska
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KOCIWESKIE INTERWENCJE
25 czerwca spotkaliśmy się w świetlicy wiejskiej w Studzienicach, gdzie odbyły się kolejne
zajęcia z cyklu Kociewskie Tradycje – Warsztaty Artystyczne Szydełkowania.
Warsztaty dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach projektu
„Kultura – Interwencje 2019”.

28 czerwca odbyły się drugie warsztaty malarstwa dekoratywnego na szkatułkach. Na dzisiejszych zajęciach uczestniczki ozdabiały szkatułki wzorami kociewskimi, które następnie będą
lakierowane.
Warsztaty dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach projektu
„Kultura – Interwencje 2019”

Materiały
GOK Kaliska
Fotografia
Krzysztof Banul
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ZAJĘCIA PLASTYCZNE
7 czerwca odbyło się zakończenie tegorocznych zajęć plastycznych. Dzieci wraz z opiekunami pokolorowały plansze z ilustracjami wakacyjnymi. Podczas tego spotkania rodzice mogli
podziwiać prace dzieci, które wykonały w ciągu
całego roku.

HAFT I JEGO MISTRZ TRADYCJI
W dniu 14 czerwca br. w Iwicznie odbyło się
kolejne spotkanie warsztatów haftu kociewskiego prowadzonych przez Panią Zdzisławę
Gulgowską, mistrzynię haftu kociewskiego.
Spotkanie w ramach projektu pt. Haft i jego
mistrz tradycji - Z. Gulgowska z programu Kultura ludowa i tradycyjna 2019.
Dofinansowanego ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z
Funduszu Promocji Kultury. Celem programu
jest wspieranie zjawisk związanych ze spuścizną kultur tradycyjnych.

ZAJĘCIA MALARSKIE
11 czerwca odbyły się ostatnie zajęcia malarskie
w tym roku szkolnym. Silna grupa malarska pod
kierunkiem Urszuli Zimorskiej spotka się znowu we wrześniu. Natomiast na przełomie lipca i
sierpnia, dokładnie od 31.07. do 02.08.2019
zapraszamy wszystkich artystów amatorów
malarstwa olejnego na plener malarski do Bartla
Wielkiego.
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PODZIĘKOWANIE DLA
PIOTRA ALBRECHTA
Z wielką radością informujemy, że Stowarzyszenie Rodziców Wychowujących Dzieci Niepełnosprawne "Dziecko Miłości" dnia
15.06.2019 towarzyszyło i dopingowało w biegu Piotrowi Albrechtowi, który w tym roku dedykował swój bieg i urządził zbiórkę pieniążków przez fundację Siepomaga.pl na nasze
SRWDN „Dziecko Miłości”...
I za to niezmiernie jesteśmy Mu wdzięczni, bo
za zebraną kwotę będziemy mogli między innymi zorganizować wypoczynek letni naszym
rodzinom... Festiwal Biegów Polski Północnej
we Wdzydzach to super impreza, do której uczestnictwa szczerze zachęcamy.

Dziękujemy również władzom lokalnym z
Kalisk za udostępnienie busa na przejazd, no i co
najważniejsze dziękujemy sami sobie, że jesteśmy tacy inni w swej naturze i kochamy to co
robimy poświęcając się, pomagając, a wszystko
to dla dobra naszych dzieci.
Więcej o akcji Biegam dla „Dziecka miłości” na
https://www.siepomaga.pl/biegam-dla-dzieckamilosci

Materiały SRWDN „Dziecko Miłości”

PODZIĘKOWANIE DLA
ANDRZEJA SMOLINSKIEGO
Gratulacje i serdeczne podziękowania dla Pana
Andrzeja Smolinskiego za promowanie Gminy
Kaliska na Runmageddonie.
Jest nam niezmiernie miło, że mamy takiego
mieszkańca, bo runmageddon to siła i charakter.
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OGÓLNOPOLSKIE KALISKA CUP ROCZNIKA 2010
Podsumowanie Ogólnopolskiego Kaliska Cup
Rocznika 2010 o Puchar Wójta Gminy Kaliska
pod patronatem Pomorskiego Związku Piłki
Nożnej.
W ceremonii wręczenia medali, pucharów i
statuetek uczestniczył Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki, Przewodniczący Rady Gminy Kaliska - Zbigniew Szarafin i Prezes KSWS
Victorii Kaliska - Marcin Czubek
GRUPA ZŁOTA
Zwycięzcą BENIAMINEK 03 STAROGARD
II miejsce dla Base Group Osiczanki Osice, zaś
najniższy stopień podium dla drużyny GKS
Sztorm Kosakowo, IV Olimpia Elbląg żółci,
V Piłeczka Pruszcz Gdański,VI Olimpia Elbląg
biali.

GRUPA SREBRNA
I Wierzyca Stara Kiszewa
II Chojniczanka Chojnice, III Victoria Kaliska,
IV KP Starogard, V Cartusia Kartuzy,
VI Keramzyt Szprudowo
GRUPA BRĄZOWA
I GKS Kowale
II Gryf Tczew, III Kaszubia Kościerzyna,
IV Młode Talenty Unia Susz,V UKS Lider
Rychnowy, VI GKS Bobowo
W Turnieju uczestniczyło 18 zespołów, każda
drużyna rozegrała 10 meczów.
Podczas Turnieju można było skorzystać ze
sklepiku, grilla, był również konkurs żonglerki
Najlepszym Żonglerem Piotruś Brzustewicz z
KP STAROGARD - 61 żonglerek
Dream Team Turnieju (najlepsza siódemka)
Świeczkowski Szymon Beniaminek Stg,
Wowk Konrad GKS Sztorm, Stankiewicz
Mikołaj Olimpia Elbląg Żółci,
Waśniewski Maciej Olimpia Elbląg Biali,
G o l e ń Wo j c i e c h O s i c z a n k a O s i c e ,
Pietrzak Mateusz Piłeczka Pruszcz Gd,
Troka Wiktor Wierzyca Stara Kiszewa.
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Wielkie Podziękowania dla Sponsorów:
Gmina Kaliska, Ciecholewski Wentylacje Sp. z
o.o.,EMPAC Polska Sp.zo.o.,Biedronka Kaliska
Lewiatan Kaliska, Kropek Piekarnia Cukiernia,
GS Kaliska, Masarnia Herold, Relacja z Drona Przemysław Janicki WHITEDRON.
Dziękuję RODZICOM i wszystkim, którzy
przyczynili się do tego żeby ten Turniej mógł się
odbyć.
Skład Victorii Kaliska - Max Skrzypczak,
Damian Kotlenga, Patryk Piotrzkowski, Miłosz
Cherek, Michał Liczywek, Oskar Gumiński,
Kuba Barzowski, Czarek Odejewski, Mariusz
Janikowski, Marko Głuchowski
Dziękuję także Marlenie Prabuckiej.

Organizator Kaliska Cup
Adrian Prabucki

INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI
KOBIET I MĘŻCZYZN W BOULE
W dniach 22 i 23 czerwca 2019 roku odbyły się
Indywidualne Mistrzostwa Polski Kobiet i
Mężczyzn w Boule.
W mistrzostwach
Podium Indywidualnych MP Kobiet
1. Kinga Cieślawska
2. Alicja Święch
3. Katarzyna Błasiak
Podium Indywidualnych MP Mężczyzn
1. Jędrzej Śliż
2. Kazimierz Jacak
3. Jakub Grzybowski
Gratulujemy!
Organizator
Jan Neugebauer
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ZAPRASZAMY

Z KALENDARZA WÓJTA...
*30.05.2019 - Starogard Gd. - Udział w Powiatowych obchodach Dnia Starażaka
zorganizowanych przez PSP Starogard Gd.,
*30.05.2019 - Bartel Wielki - Udział w wydarzeniu zorganizowanym przez ŚDS Kaliska pod
nazwą „Dzień Rodziny”,
*01.06.2019 - Kaliska, Piece - Udział w obchodach Dnia Dziecka,
*06.06.2019 - Kaliska - Podpisanie umowy na ułożenie odcinka drogi z płyt Jumb na ulicy
Kolejowej w Kaliskach,
*06.06.2019 - Kaliska - Spotkanie z przedstawicielem Polskie Spółki Gazownictwa w sprawie
budowy na terenie gminy stacji LNG,
*09.06.2019 - Kaliska - Wręczenie pucharu i nagród w turnieju Kaliska Cup 2019,
*10.06.2019 - Kaliska - Spotkanie z zespołem kontrolnym RIO z Gdańska, który rozpoczął
kontrolę planową w urzędzie gminy w Kaliskach i jednostkach podległych,
*11.06.2019 - Kaliska - Udział w zebraniu sołeckim sołectwa Dąbrowa w sprawie
przeprowadzenia konsultacji w kierunku podziału na dwa odrębne sołectwa Frank i Dąbrowę,
*12.06.2019 - Tczew - Udział w walnym Zebraniu Sprawozdawczym LOT Kociewie,
*13.06.2019 - Kaliska - Spotkanie robocze w sprawie przebudowy pomieszczeń szkolny ZSP na
potrzeby przedszkola,
*15.06.2019 - Kaliska - Udział w XV Powiatowych Zawodach Drużyn Ratownictwa
Medycznego i XI Zawodach Seniorskich Drużyn Pożarniczych..2019 - Kaliska - Udział w
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