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Fot. Julia Janicka

WNIOSKI DO STUDIUM
Obwieszczenie o zamiarze przystąpienia do
sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Kaliska i opublikowaniu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Łążek, gmina Kaliska.
Informuję, wszystkich zainteresowanych, że
Gmina Kaliska zamierza przystąpić do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Studium jest to dokument sporządzany dla całego obszaru gminy, określający w sposób ogólny
politykę przestrzenną oraz lokalne zasady zagospodarowania. Ustalenia w nim zawarte są
wiążące w przypadku sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
W związku z
powyższym
zachęcam
wszystkich
zainteresowanych do składania wniosków dotyczących zmiany przeznaczenia terenów w studium.
Wniosek powinien zawierać: dane osobowe
wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, której dotyczy, proponowane przeznaczenie terenu
oraz dodatkowo mapę z zaznaczoną lokalizacją
przedmiotowego terenu.
Wnioski należy składać na piśmie do tutejszego
urzędu na adres ul. Nowowiejska 2, 83-260
Kaliska, za pomocą poczty elektronicznej na
adres: sekretariat@kaliska.pl lub elektronicznej
skrzynki podawczej e-PUAP:
http://epuap.gov.pl/kup/searchContentServlet?
nazwaOpisu=Skargi,+wnioski,+zapytania+do+
urzedu&idPodmiotu=UGKaliska do dnia
14.10.2019r.
Jednocześnie informuję, że Uchwała nr
VIII/90/2019 Rady Gminy Kaliska z dnia 29 maja 2019r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla
fragmentów miejscowości Łążek, obręb Iwiczno, gmina Kaliska została opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z
dnia 10 lipca 2019r. poz. 3292).
Sławomir Janicki
Wójt Gminy Kaliska
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WAKACYJNE REMONTY
W ZSP KALISKA
W miesiącu lipcu trwał remont sal lekcyjnych
dla przedszkolaków. Wyremontowane dwie sale
z zapleczem i sanitariatami będą odpowiadały
wymogom przeciwpożarowym i sanitarnym.
Planowane oddanie inwestycji to 27.08.2019r.

W naszych szkołach trwają przygotowania do
rozpoczęcia nowego roku szkolnego. W kilku
salach starej części szkoły w Kaliskach wycyklinowano parkiet i odświeżono ściany sal lekcyjnych. W pozostałych placówkach w Przedszkolu w Kaliskach i Szkole w Piecach również
trwają prace remontowe.

Kierownik Referatu Rozwoju Justyna Tomana

REMONT STAREGO
REAKTORA OCZYSZCZALNI
Już wkrótce zostanie zakończony ostatni etap
naszego dużego projektu, którego wartość
przekracza 22 mln złotych. Obecnie trwają ostatnie prace przy rozbudowie oczyszczalni.

Łukasz Kryszyński
Zastępca Wójta Gminy Kaliska

FARMA FOTOVOLTAICZNA
W GMINIE KALISKA
W ramach zadania rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków została już wykonana instalacja wytwarzająca prąd dla potrzeb procesu
technologicznego. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom jako gmina stajemy się nie tylko
nowocześni, ale przede wszystkim dbamy o
środowisko i finanse naszej gminy.

Łukasz Kryszyński
Zastępca Wójta Gminy Kaliska
Fotografia z powietrza - WHITEDRON
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NOWA STACJA PALIW W KALISKACH
Dnia 6 lipca 2019 została oficjalnie otwarta
nowa stacja paliw, której inwestorami są
Krystyna i Ryszard Kupka. Stacja paliw mieści
się w Kaliskach przy ul.Długiej 2.
Właściciele Firmy Kup CarGroup serdecznie
zapraszają do korzystania z zakupów na nowo
otwartej stacji paliw. Paliwa o najwyższej
jakości gwarantowane są przez dystrybutorów
sieci paliw MOYA :https://moyastacja.pl/
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ŚWIĘTO KOCIEWIA W GDAŃSKU
Dziękujemy wszystkim, którzy byli z nami na
"Święcie Kociewia" w Gdańsku. Stało się już
tradycją, że Kociewiacy mają swój wkład i
akcentują kulturę regionu w sierpniu na
Jarmarku św. Dominika.

Fotografia - Krzysztof Banul
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DNI KALISK - LATO NA KOCIEWIU 2019
W dniach 19-20 lipca 2019r., na stadionie
gminnym w Kaliskach, odbył się festyn Dni
Kalisk - LATO NA KOCIEWIU 2019. Pogoda
dopisała, uczestnicy również. Teren imprezy tętnił życiem i zabawą. Zorganizowano mnóstwo
atrakcji, z których każdy mógł wybrać coś dla
siebie. Doskonale bawiły się całe rodziny.

19 lipca, w piątek, najmłodsi chętnie uczestniczyli w licznych grach i zabawach sportowych,
przygotowanych specjalnie dla nich.
W sobotę dzieci miały okazję skorzystać m.in.. z
wesołego miasteczka, malowania buziek, zabawy w wielkich przezroczystych kulach pływających po wodzie, dziecięcych gokartów. Jak co
roku dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja wozów strażackich. Można było usiąść
za kierownicą pojazdu i choć przez chwilę poczuć się jak bohaterski strażak. Zorganizowana
przez jednostki zabawa w pianie wywołała wiele
radości. Policja również udostępniła swój oznakowany wóz służbowy dla dzieci ciekawych
tego, jak to jest siedzieć za kierownicą samochodu policyjnego.

Sportowych emocji dostarczyły zawody piłki
nożnej, turniej koszykówki oraz gry w boule. Jak
6 co roku ogromnym powodzeniem cieszyła

się loteria fantowa z cennymi i ciekawymi nagrodami. O nasze podniebienia zadbały zaproszone zewnętrzne firmy gastronomiczne, a
sołectwo Kaliska oferowało smaczne sielskie
jadło. Nadleśnictwo Kaliska przygotowało ofertę edukacyjną wraz z upominkami. Swoje rzeźby prezentował artysta Leszek Baczkowski.
Mieszkańcy mogli skorzystać z badań profilaktycznych zorganizowanych przez Zakład Opieki
Zdrowotnej Medpharma S.A. w Starogardzie
Gdańskim oraz dowiedzieć się o nowopowstałym Oddziale Medycyny Paliatywnej w Centrum Rehabilitacyjno – Leczniczym Medpharma w Nowej Wsi Rzecznej.

Na scenie wystąpili: grupa „Radośni” ze
Środowiskowego Domu Samopomocy w
Kaliskach, piosenkarka Julia Różańska, zespół
instrumentalny „Akord Kociewie”, Krzysztof
Gornowicz oraz Tomasz Radimonas (muzyka
klasyczna), zespół ‘The Safety Pin”,
piosenkarka Aneta Falkowska oraz zespół „5/6”.
O godzinie 21.30 doczekaliśmy się gwiazdy
wieczoru, Grzegorza Hyżego. Tłum mieszkańców, gości oraz fanów przywitał piosenkarza i
jego zespół z wielkim entuzjazmem.

DNI KALISK - LATO NA KOCIEWIU 2019
Tegoroczny festyn zakończył się występem
Norbiego.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom festynu
za wspólną zabawę i zapraszamy na kolejny
Festyn Dni Kalisk – LATO NA KOCIEWIU
2020.
Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji festynu, Wójt Gminy
Sławomir Janicki oraz Dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury Mirosława Borucka składają
serdeczne podziękowania. Szczególne podziękowania kierowane są na ręce Darczyńców festynu oraz instytucji wspomagających, którymi
są:
*EUROBUD Sp. J. Renata i Roman Chajewscy
*KALCARGO Wojciech Kaliszewski
*BIOGRADEX HOLDING Sp. z o. o.
* P r z e d s i ę b i o r s t w o Wi e l o b r a n ż o w e
„SKIBIŃSKI" Ewelina Skrzypczak
*„HARTUNA" Sp. z o.o. Wiesław, Marcin
Hartuna
*EFIS Polska Sp. z o.o. Dariusz Bieliński
*Perfekt Klima Sp. z o.o.
*Usługi Transportu Leśnego Barbara i Henryk
Sarnowscy
*„Zojax"S.C. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Jan i Zofia Wildman
*Bank Spółdzielczy w Skórczu
*PPHU ADAM-POL Adam Adamowski
*KUP CARGROUP Krystyna i Ryszard Kupka
*Nadleśnictwo Kaliska
*„DOM" Pracownia Konstrukcji Budowlanych
Adam Ząbek
*Marek Brejza
*„KASZUB" Sp. z o. o. Zakład w Kaliskach
*Zakład Kamieniarski Trawiccy
*PPUH KAMCAR Marcin Kamysz
*PPU „OLA” Piotr Chmielecki
*EGA Ewa i Adam Gudalewscy
* DomNarzędzi.pl
*HD Budownictwo Leon i Daniel Czerwiccy
*Handel – Usługi Alicja i Waldemar Zborowscy
*MARMAX Maciej Ryngwelski
*Zakład Stolarski Stanisław Mokwa
*Almax Lidia Skalska
*Berner Polska Marcin Bieliński
*MEDPHARMA S.A. Starogard Gdański
*B.B.Budownictwo Grzegorz Pyżewski,
Leszek Kiedrowski
* F.H.U. Supkon Janusz Konkel

*Hanna i Rafał Zielińscy
*„FRANK-RAJ" Zenon Kopciowski
*PPUH Begier Meble Dariusz Begier
*ZRBH „KUNER" Honorata i Piotr Freitag
*„ART-DECO" Beata Mikołajska
*TRÖBER Polska Patrick Chrabkowski
*Biuro Usług Geodezyjno-Kartograficznych
GEO-DOMI Sebastian Żbikowski
*„GALANT" Emilia i Piotr Trykowscy
*B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena
Dzidkowska
*Pozorski s.c. Andrzej Pozorski, Piotr Pozorski
*„KOLTEL" s.c. Piotr Kolbusz i Wspólnicy
*Rejonowy Zarząd Inwestycji
*Transport Ciężki, Przewóz Osób Andrzej
Prabucki
*PPHU Growo Tomasz Wierciński
*Apteka Centrum Joanna Andrearczyk-Frost
*Zakad Stolarski Piotr Teubner
*Darczyńca anonimowy
*Usługi Ogólnobudowlane Dariusz Begier
*Romar s.c. Maria i Roman Reszczyńscy
*ZHU Blacharstwo-Lakiernictwo - Mirosław
Szramka, Radosław Szramka
*Kancelaria Notarialna Edyta Gramatowska
*Kancelaria Prawna CONSULTOR Daniel
Gramatowski
*Stacja Paliw Andrzej Linda
*Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”
*Włodzimierz Jeleniewski Ubezpieczenia
*„SARGO” Krystian Sierant
*PPHU Jan Pettka, Dorota Grzywacz
*Usługi Stolarsko – Szklarskie Wiesław Rożek
*TEL-MAROL Grzegorz Cieśliński
*Gospodarstwo rolne Wioleta i Łukasz Boba
*PHU Rolnik Ryszard Boba
*Gospodarstwo rolne Mirosław Brzeziński
*Gospodarstwo rolne Czesław Lazarek
*Gospodarstwo rolne Jolanta i Jan Pardua
*Salon fryzjerski "Z Pasją" Michalina Weber
*Salon Fryzjerski "MATRIX" Justyna Stopa
*Salon Fryzjerski „AVANGARDA” Elwira
Kurkowska
*Salon Fryzjerski "MARIOLA"
Mariola
Szewczyk-Głuchowska
*MADAME Salon Fryzur Anna Barłóg
*Sklep Wielobranżowy Maria i Zbigniew
Gumińscy
*Drogeria Sławomir Mering
*„NET-COM” Mateusz Kolinski
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*STILO ENERGY S.A. Marcin Kupniewski
*JUSTINAIL Justyna Sarnowska
*Leszek Baczkowski
*„Brum" Sklep Motoryzacyjny Dorota
Brumirska
*Kwiaciarnia DORA Dorota Kaczmarek
*Agromatech s.c Kamil Małachowski, Ryszard
Grobelny
*Paweł Mirocha
*Welding Projects Marcin Opat
*Pestar Sp. z o.o.
*Usługi Budowlane i Handel Detaliczny
Elżbieta Beling
*Biuro Rachunkowe Katarzyna Dywelska
*Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe
Danuta Miszewska
*Sklep Spożywczy Marek Pikuła
*Piekarnia - Cukiernia KROPEK Dorota i Piotr
Kropidłowscy
Instytucje wspomagające organizację festynu:
*Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Kaliskach
*Kociewskie Centrum Zdrowia Starogard Gd.
*Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Starogardzie Gdańskim
*Ochotnicza Straż Pożarna Kaliska
*Komenda Powiatowa Policji w Starogardzie
Gd.
*Posterunek Policji w Kaliskach
*Sołectwo Kaliska
*Środowiskowy Dom Samopomocy „Radośni”
*ZOZ „Medpharma” S.A. Starogard Gdański
*Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach
Materiały Dział Promocji Gminy Kaliska
Fotografia
Krzysztof
Banul
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Grzegorz Hyży
„NORBI”

Fotografia - Julia Janicka Fotografia

Fotografia z powietrza WHITEDRON Przemysław Janicki
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PLENER RZEŹBIARSKI W BARTLU WIELKIM
29 lipca 2019 r. w świetlicy w Bartlu Wielkim
rozpoczął się Plener rzeźbiarski. Przez pięć dni
tj. do 2 sierpnia 2019 roku artyści tworzyli prace
rzeźbiarskie.
W plenerze wzięli udział:
vMieczysław Woźniak, rzeźba w drewnie,
Malbork
v Piotr GolIa – rzeźbiarz z Władysławowa,
v Michał Ostoja Lniski – rzeźbiarz Kociewski,
Czarna Woda
vLeszek Baczkowski – rzeźba w drewnie,
Frank
v Marek Zagórski - artysta rzeźbiarz, Rokocin
Plener organizowany był w ramach zadania pt.
„Kociewskie interwencje”, dofinansowanego ze
środków Narodowego Centrum Kultury w
ramach programu „Kultura – Interwencje 2019”.
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Materiały GOK Kaliska

PLENER MALARSKI W BARTLU WIELKIM
31 lipca 2019 r. w świetlicy w Bartlu Wielkim
rozpoczął się Plener malarski. Przez trzy dni tj.
do 2 sierpnia 2019 roku artyści tworzyli prace
malarskie.
W plenerze w większości wzięły udział osoby
uczęszczające na zajęcia malarskie w GOK w
Kaliskach.
Plener organizowany był w ramach zadania pt.
„Kociewskie interwencje”, dofinansowanego ze
środków Narodowego Centrum Kultury w
ramach programu „Kultura – Interwencje 2019”.

Materiały GOK Kaliska
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FESTYN W PŁOCICZNIE
„Na dach” to temat przewodni festynu w Płocicznie, który organizowany jest w szczytnym
celu, ponieważ prowadzona jest wtedy zbiórka
pieniędzy na renowację kościoła filialnego w
Płocicznie.

Podczas, gdy dorośli zajęci byli licytacją i
smakowaniem potraw oraz wypieków przygotowanych przez Panie z sołectwa, my wraz z dziećmi aktywnie spędzaliśmy czas. Konkursy, gry i
skoki na dmuchańcu sprawiły nam wiele przyjemności. 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.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty garncarskie prowadzone przez rodzinę
Akuszyńskich. Warsztaty dofinansowano ze
środków Narodowego Centrum Kultury w
ramach projektu „Kultura – Interwencje 2019”.

Materiały
GOK
Kaliska
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ZAJĘCIA WAKACYJNE
W PIECACH
W Piecach zorganizowano zajęcia wakacyjne
dla dzieci. W ostatnich dniach lipca odbyły się
zajęcia z gliną ceramiczną, z której powstały
zwierzątka, drzewka, owoce i serduszka. Figurki
zostały ozdobione przez dzieci farbkami. A na
podsumowanie gofry.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za
zaangażowanie i świetną atmosferę.

Materiały
GOK
Kaliska

WARSZTATY Z CYKLU „KULTURA - INTERWENCJE 2019"
2 lipca odbyły się ostatnie zajęcia z cyklu
KOCIEWSKIE INTERWENCJE – Kociewskie
koronki w Studzienicach.
Na zajęciach powstały ozdobne koronki, które
można wykorzystać jako wstawki do szafek,
ubrań itp..

10 lipca 2019r. odbyły się ostatnie warsztaty
malarstwa dekoratywnego na szkatułkach.
Na zajęciach powstały piękne szkatułki z kolorowymi wzorami kociewskimi.
Warsztaty dofinansowano ze środków
Narodowego Centrum Kultury w ramach
projektu „Kultura – Interwencje 2019”.

KOCIEWIE NA TKANINIE
MALOWANE
Odbyły się warsztaty artystyczne pt. "Kociewie
na tkaninie malowane" realizowane w ramach
projektu "Inicjatywy Lokalne w Gminie Kaliska
2019" dla młodzieży i dorosłych z sołectwa
Studzienice. Zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem ze strony mieszkańców, którzy
nie tylko zagłębiają się w elementy twórczości
ludowej naszego pięknego regionu, ale również
sami je tworzą na bawełnianych torbach oraz
poszewkach.
Grupa nieformalna
"Pozytywne Studzieniczaki”

Materiały
GOK
Kaliska

Materiały
GOK
Kaliska
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ZMIANY W
KSWS VICTORIA KALISKA
W wyniku Walnego Zgromadzenia Wyborczego z dnia 21.07.2019r. Zarząd KSWS
Victoria Kaliska w wyniku stwierdzenia kworum, przyjęcia porządku obrad oraz przeprowadzonych wyborów podjął Uchwałę Nr. 5/2019 z
dnia 21.07.2019r. w sprawie wyboru Prezesa
Zarządu, która mówi co następuje:
Na podstawie §24 ust. 1 Statutu Kaliskiego Stowarzyszenia Wspierania Sportu "VICTORIA",
Walne Zebranie podejmuje Uchwałę w sprawie
wyboru Prezesa Zarządu:
§1 Zgłoszone zostały następujące kandydatury:
1. Bartosz Skowronowski.
Zgłoszony wyraził zgodę na kandydowanie.
§2 W wyniku głosowania Prezesem Zarządu
został wybrany: Bartosz Skowronowski.
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Poprzedniemu Prezesowi Marcinowi Czubkowi
oraz pozostałym członkom Zarządu (Łukasz
Kruszyński, Dariusz Czeplina, Stanisław Grzywacz, Waldemar Zborowski) dziękujemy za
włożoną pracę przez ubiegłe 4 lata dla KSWS
Victoria Kaliska.
Materiały KSWS VICTORIA Kaliska
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WĘDROWIEC Z OLIWY
11 lipca br. już po raz kolejny zawitał do gminy
Kaliska Pan Jan Kasicki, na co dzień mieszkający w Gdańsku, który pieszo pokonał już tysiące kilometrów. Kieruje się nie mapami i przewodnikami, lecz tym, co polecą mu mieszkańcy
danej miejscowości. W swoich podróżach zwraca uwagę na miejscowe zabytki oraz piękno
przyrody. Lubi o sobie mówić „Wędrowiec z
Oliwy” i tak też jest przedstawiany. Długie piesze wędrówki rozpoczął 15 lat temu. Miał kłopoty z nogami, poruszał się o kulach, lekarz zalecił
mu spacery. Obecnie pokonuje spacerem 10, 20,
30, 40 kilometrów.
Tym razem Pan Jan obdarzył nas niecodziennym prezentem: obrazem – gobelinem, przedstawiającym herb gminy Kaliska. Obraz zawiśnie w gabinecie Wójta Gminy Kaliska.
Serdecznie dziękujemy Panie Janie, życzymy
Panu wiele zdrowia i wytrwałości w Pana
wędrówkach po Polsce.

ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA W GOK W KALISKACH
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JUBILEUSZE

50 Rocznica Ślubu
Stanisława i Czesław
Bławat
Z KALENDARZA WÓJTA...
*18-19.06.2019 - Chmielno - Udział w szkoleniu z zakresu zarządzania kryzysowego z
udziałem Wojewody Pomorskiego,
*24.06.2019 - Kaliska - Podpisanie umowy z Inspektorem Nadzoru dla remontu pomieszczeń
przedszkolnych,
*03.07.2019 - Starogard Gd. - Spotkanie w Starostwie Powiatowym w ramach Stowarzyszenia
Na Rzecz Drogi Krajowej Nr 22,
*06.07.2019 - Kaliska - Podpisanie umowy na ułożenie odcinka drogi z płyt Jumb na ulicy
Kolejowej w Kaliskach,
*17.07.2019 - Starogard Gd. - Sprzedaż notarialna działek gminnych,
*19-20.07.2019 - Kaliska - Udział w uroczystościach i organizacji festynu Dni Kalisk,
*22.07.2019 - Kaliska - Spotkanie z Inspektorem w ramach nadzoru nad inwestycją budowy
miejsc postoju dla kajakarzy w ramach zadania „Pomorskie Szlaki Kajakowe”,
*30.07.2019 - Kaliska - Spotkanie z przedstawicielem Pomorskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej Igorem Nagrabą,
*01.08.2019 - Gdańsk - Udział w Korowodzie Kociewskim podczas Jarmarku Św.Dominika,
*03.08.2019 - Kaliska - Udział w jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego Państwa Stanisławy
i Czesława Bławat,
*03.08.2019 - Piece - Udział w festynie sołeckim w Piecach,
*06.08.2019 - Kaliska - Podpisanie umowy na nadzór nad budową PSZOK-u.
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,

