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PODPISANIE UMOWY NA FILIĘ ŚDS W CIECIORCE
W dniu 12 sierpnia br. Wójt Gminy Kaliska
Sławomir Janicki wraz ze Skarbnikiem Gminy
Panią Katarzyną Liczywek i Kierownikiem ŚDS
Kaliska Iwoną Ciemińską uczestniczyli w spotkaniu w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w
Gdańsku, który reprezentowała Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej Pani Katarzyna
Stanulewicz.
Podczas spotkania została podpisana umowa w
ramach, której jeszcze w tym roku zostanie zrealizowane zadanie zobowiązujące gminę Kaliska
do przeprowadzenia drugiego etapu przygotowania budynku i zakupu wyposażenia do niego
w celu utworzenia filii ŚDS w Cieciorce, a także
do zakupu i montażu klimatyzacji w budynku
ŚDS w Kaliskach.
Wartość tego zadania to kwota 444.968 zł. W
ramach tych środków zostanie zamontowana
klimatyzacja w obu budynkach ośrodka, wszystkie sale i kuchnia w budynku w Cieciorce

zostaną umeblowane, zakupiony zostanie sprzęt
RTV i AGD, sprzęt terapeutyczny do wszystkich
sal, wyposażone będą wszystkie pracownie oraz
części wspólne i biurowe.
Również w ramach tych środków w grudniu
rozpocznie się realizacja usług wspierającoaktywizujących dla 15 osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu gmin Kaliska i Czarna Woda,
w tym dla osób z niepełnosprawnością sprzężoną
lub ze spektrum autyzmu.
Warto dodać, że w 2019 r. budynek, w którym będzie filia Środowiskowego Domu Samopomocy
został wyremontowany ze środków pozyskanych z budżetu państwa w wysokości 190.000 zł.
Łączna wartość zadania adaptacji budynku,
wyposażenia i uruchomienia zajęć to kwota
634.968 zł w całości dotowana z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.
Kierownik ŚDS Kaliska
Iwona Ciemińska

EUNIKA SIERANT NAJLEPSZĄ UCZENNICĄ
16 września br. w Urzędzie Gminy Kaliska odbyła się bardzo miła uroczystość. Wójt Gminy
Sławomir Janicki wręczył Eunice Sierant,
mieszkance Gminy Kaliska i absolwentce Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St.
Pasierba w Tczewie symboliczną nagrodę. O
nagrodę tę zawnioskował dyrektor szkoły, motywując w ten sposób swój wniosek: „Absolwentka jest dumą naszej szkoły, wyróżniła się
wzorową postawą, szczególnymi umiejętnościami, a przede wszystkim bardzo dobrymi i
dobrymi wynikami w nauce”.
Eunice towarzyszyli rodzice, dumni z osiągnięć
córki.

7. I m w Powiatowym Konkursie Recytatorskim
podczas XII Festiwalu Twórczośści Kociewskiej im. Romana Landowskiego – 2019/2020.
8.Finalistka etapu centralnego XXIV Olimpiady
Wiedzy o Żywieniu i Żywności – 2019/2020
(uzyskując zwolnienie z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie).
Nagrody:
1. Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok
szkolny 2019/2020.
2.Stypendium Marszałka Województwa
Pomorskiego 2019/2020.
3.Stypendium Dyrektora Zespołu Szkół
Ekonomicznych 2019/2020.

Sukcesy Euniki Sierant:
1. Finalistka etapu centralnego XXIII Olimpiady
Wiedzy o Żywieniu i Żywności – 2018/2019
(uzyskując zwolnienie z części pisemnej
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w
zawodzie).
2. III miejsce w międzyszkolnym Konkursie
Kulinarnym La Cucina Italiana – 2018/2019.
3. III miejsce w etapie okręgowym XXIII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności 2018/2019.
4. I m w Powiatowym Konkursie Recytatorskim
podczas X Festiwalu Twórczości Kociewskiej
im. Romana Landowskiego – 2018/2019.
5. I m w Szkolnym Konkursie pt. „Wiosenne
Szaleństwo na Talerzu”-2018/2019.

4.Medal Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych 2019/2020.
Uczennica uzyskała najwyższą średnią w
szkole 5,58, wzorowe zachowanie oraz bardzo
wysoki wskaźnik frekwencji. Jest osobą uzdolnioną i pełną pasji. Nieustannie doskonali swoje
umiejętności kulinarne biorąc udział w dodatkowych kursach np. barman/barista czy kuchni
molekularnej. Była uczestniczką programu
praktyk zagranicznych Erasmus - Irlandzka
Praktyka Uczniów Ekonomika.
Informacja: Zespół Szkół Ekonomicznych
im. Ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie
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GRATULUJEMY

NAGRODY WÓJTA DLA
NAJLEPSZYCH ABSOLWENTÓW
Trzech najlepszych uczniów ósmych klas Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach otrzymało
w dniu 11 sierpnia br. nagrody finansowe i listy
gratulacyjne. Nagrody zostały wręczone w
obecności rodziców przez Wójta Gminy Kaliska
Sławomira Janickiego, Przewodniczącego Rady
Gminy Kaliska Zbigniewa Szarafina i p.o.
dyrektora ZSP w Kaliskach Bogumiłę
Wałaszewską.
Nagrody otrzymali: I miejsce – Piotr Zieliński
II miejsce – Kornelia Rosińska
III miejsce – Zuzanna Mierzejewska

Uchwała Rady Gminy Kaliska z dnia 24 kwietnia 2019 r. określa zasady przyznawania nagród
uzdolnionej młodzieży, pobierającej naukę na
terenie Gminy Kaliska.
Podstawą przyznania nagrody jest suma punktów uzyskanych z egzaminów ósmoklasisty oraz
średnia ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły.
Laureatom życzymy dalszych sukcesów
edukacyjnych i spełnienia marzeń.

I MIEJSCE W SEJMIKU
EKOLOGICZNYM
25 września 2020 roku w Zespole Szkół Rolniczych Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie odbył się XIV Sejmik Ekologiczny. Hasło
przewodnie tegorocznych zmagań to „Pieszo,
rowerem lub na końskim grzbiecie - poznajemy
piękno kociewskiej przyrody’’.

Uczniowie klasy 8a – Maja Pasterska, Filip
Cieślewicz oraz Kacper Cherek pod kierunkiem
nauczyciela biologii, pani Katarzyny Krause
reprezentowali szkołę w Kaliskach. Nasi wychowankowie wykazali się ogromną wiedzą o
Kociewiu. Wybraliśmy temat ,,Kociewie kołem
się kręci’’. Przedstawiliśmy wszystkie trasy i
szlaki rowerowe na Kociewiu. Omówiliśmy ciekawe miejsca warte zwiedzania oraz walory
przyrodnicze towarzyszące szlakom rowerowym. Na miejsce prezentacji wjechaliśmy dwoma rowerami w akompaniamencie piosenki
Yaro pt. „Rowery dwa”. Omówiliśmy profesjonalny sprzęt kolarza szosowego oraz rowerzysty
górskiego. Pokazaliśmy niezbędnik rowerzysty,
zaprezentowaliśmy garderobę kolarza.
Omówiliśmy obszerną prezentację multimedialną na temat tras i szlaków. Kacper opowiedział gadkę kociewską „Jak miło na Kociewiu’’.
Zaprosiliśmy wszystkich uczestników Sejmiku
do Gminy Kaliska. Pokazaliśmy ciekawe miejsca godne odwiedzenia oraz zaprezentowaliśmy
sylwetki znanych i interesujących osób z naszej
gminy. Omówiliśmy krok po kroku Kaliski
Szlak Rowerowy. Zaprezentowaliśmy stroje,
medale, puchary oraz działalność Grupy Kolarskiej Starogard Gdański (GKSTG).
Po raz trzynasty udało nam się zdobyć
zaszczytne I miejsce.
Wielkie brawa dla uczniów za wysiłek włożony
w przygotowanie się do zmagań konkursowych.
Katarzyna Krause
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GRATULACJE DLA DRUHÓW
Z OSP PIECE
Gratuluję druhom inicjatywy i jednocześnie
dziękuję wszystkim, którzy użyczyli sprzęt i
poświęcili swój prywatny czas, aby upiększyć
wejście do remizy. Efektem tej pracy jest
ułożenie kostki polbrukowej przed wejściem do
remizy.
Sławomir Janicki
Wójt Gminy Kaliska
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PIERWSZA INWESTYCJA W
SOŁECTWIE FRANK
Pierwsza budowa w sołectwie Frank ruszyła.
Sołtys sołectwa Radosław Ciemiński przypomina, że na budowę wiaty sołectwo otrzymało dofinansowanie w kwocie 10.000 zł w ramach
środków pozyskanych o Zarządu Województwa
Pomorskiego w zakresie małych projektów
lokalnych pn. „Aktywne Sołectwo Pomorskie
2020".
Pozostałe kwoty w tej inwestycji to 5.800 zł
przekazane w ramach funduszu sołeckiego oraz
kwota ponad 6.000 zł w ramach budżetu gminy
na przygotowanie placu zabaw. Wykonawcą
wiaty zajmuje się firma MARMAX z Kalisk.

Materiały Sołectwa Frank

NOWELIZACJA PRAWA BUDOWLANEGO
Nowelizacja prawa budowlanego weszła w
życie 19 września 2020 roku.
Prostszy i szybszy proces inwestycyjny w
budownictwie, co przełoży się na wzrost liczby
oddawanych mieszkań – taki ma być m.in. efekt
zmian w Prawie budowlanym.
Prostsza legalizacja starych samowoli budowlanych poprawi ich bezpieczeństwo. To ważna
zmiana, która zachęci właścicieli do zgłaszania
nielegalnych obiektów. Dzięki temu nadzór budowlany uzyska informację o ich istnieniu i będzie mógł sprawdzić ich bezpieczeństwo.
Właściciel uniknie opłaty legalizacyjnej jeśli
zgłosi do nadzoru budowlanego samowolę
budowlaną - co najmniej 20-letnią – i przedstawi ekspertyzę techniczną, potwierdzającą możliwość bezpiecznego użytkowania obiektu
oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Uproszczona procedura legalizacji pozwoli włączyć wiele samowoli budowlanych w
system kontroli okresowych zapewniających
ich bezpieczne użytkowanie, a także w system
wymiany „kopciuchów” poprawiając jakość
powietrza.
Mniej formalności i pakiet wolnościowy
Na etapie składania wniosku o pozwolenie na
budowę lub zgłoszenia, budujący będą składać
mniej dokumentów. Inwestor do wniosku o
pozwolenie na budowę będzie dołączał tylko
część obecnego projektu budowlanego.
Zmniejszy się również liczba wymaganych
egzemplarzy projektu dołączanego do wniosku.
Od 19 września do wniosku o pozwolenie na
budowę trzeba będzie złożyć projekt budowlany, który będzie składał się z projektu zagospodarowania terenu (usytuowanie, układ komunikacyjny, informacja o obszarze oddziaływania
obiektu) i projektu architektoniczno-budowlanego (układ przestrzenny, projektowane rozwiązania techniczne i materiałowe). Natomiast
projekt techniczny (opis konstrukcji, instalacji,
charakterystyka energetyczna) będzie trzeba
złożyć na ręce kierownika budowy przed rozpoczęciem robót, a w urzędzie nadzoru budowlanego dopiero razem z wnioskiem o udzielenie
pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszeniem
zakończenia robót.
Kolejne zwolnienia z obowiązku uzyskiwania
pozwolenia na budowę
Od 19 września br. pojawią się kolejne

zwolnienia z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę, między innymi dla instalacji
gazowych wykonywanych wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku, stacji regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m3, niecek dezynfekcyjnych
w tym niecek dezynfekcyjnych z zadaszeniem,
wszystkich oczyszczalni ścieków o wydajności
do 7,5 m3, a nie tak jak dotychczas tylko tych
przydomowych czy przydomowych tarasów naziemnych. Z obowiązku zgłoszenia zwolnione
będą np. urządzenia melioracji wodnej, a także
budowa stawów i zbiorników wodnych o
powierzchni, która nie przekracza 1000 m2 i
głębokości nieprzekraczającej 3 m położonych
w całości na gruntach rolnych.
Co ważne, teraz jest to jeden artykuł, wskazujący typy inwestycji, które wymagają pozwolenia lub zgłoszenia.

Większa stabilność działań inwestora
Ustawa wprowadza graniczny, pięcioletni termin dla stwierdzenia nieważności decyzji pozwolenia na budowę i decyzji o pozwoleniu na
użytkowanie. Do tej pory było tak, że nieważność decyzji o pozwoleniu na budowę można
było stwierdzić wiele lat po tym, jak budynek
już powstał i był użytkowany. Prowadziło to do
niepewności prawnej. Nowe rozwiązania sprawią, że po 5 latach od doręczenia lub ogłoszenia
decyzji nie będzie można już jej wzruszyć.
Co jeszcze zmienia ustawa
Zmiany ułatwią i przyspieszą przygotowanie
nowych inwestycji. Będą sprzyjać szybszemu
przyłączaniu nowych inwestycji do sieci elektroenergetycznych, gazowych, ciepłowniczych,
wodociągowych i kanalizacyjnych. Pojawią się
konkretne terminy dla przedsiębiorstw na wydanie warunków przyłączenia do sieci, których
przekroczenie spowoduje naliczenie kar.
Ustawa wprowadza także zakaz pobierania
przez przedsiębiorstwa wodociągowo–kanalizacyjne opłat za wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci.
Materiały Urząd Wojewódzki
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BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
POLBI Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału
w bezpłatnym projekcie dofinansowanym w
100% ze środków unijnych pt. „AKADEMIA
POZYTYWNEJ ZMIANY”, realizowanym w
terminie 01.03.2020-31.12.2021 roku.
Projekt skierowany jest do 200 mikro, małych
lub średnich przedsiębiorstw:
d które posiadają siedzibę na terenie Polski,
d które 24 miesiące przed dniem przystąpienia
do projektu zakończyły działalność gospodarczą, a następnie w okresie 6 miesięcy przed
dniem przystąpienia do projektu ponownie rozpoczęły działalność gospodarczą,
d które spełniają warunki umożliwiające otrzymanie przez nich pomocy de minimis lub pomocy publicznej.
Uczestnikami projektu mogą być przedsiębiorcy oraz ich pracownicy, którzy otrzymają kompleksowe wsparcie w formie szkoleń i indywidualnych spotkań z zakresu:
a Tworzenia marki na YouTube,
aZbudowania profesjonalnej strony
internetowej,
a Przygotowanie wniosku o dofinansowanie
inwestycji ze środków UE,
a Przygotowanie i wdrożenie strategii biznesowej.
Szkolenia realizowane będą w grupach 8 osobowych, od poniedziałku do piątku lub w soboty
i niedziele w godz. 10.00-16.00 w formie on-line
lub stacjonarnej. Uczestnicy szkolenia otrzymają profesjonalnie opracowane materiały szkoleniowe. Na szkoleniach zapewniony będzie serwis kawowy oraz catering.
Uczestnicy skorzystają również ze spotkań z
cochem i psychologiem biznesu, aby omówić
indywidualne bariery i w pełni wykorzystać
posiadany potencjał.
Aby przystąpić do projektu należy zapoznać
się z regulaminem projektu dostępnym na
stronie:
http://www.polbi.pl/akademia-pozytywnejzmiany-projekt-ue/
oraz przesłać dokumenty rekrutacyjne do Biura
Projektu mieszczącego się przy ul.
Przybyszewskiego 48/54 lok. 34 w Warszawie.
Wszelkie pytania dotyczące wypełniania
załączników można kierować na adres e-mail:
akademia@polbi.com.pl lub pod numerem
6 tel. 530 917 012

ZRÓB KROK W E-BOOK
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych
klientów uruchomiliśmy dodatkową usługę dla
tych Państwa, którzy korzystają już z e-Boka dla
wodociągów oraz dla tych z klientów, którzy
zechcą przejść na e-Boka i e-Fakturę.
Nowa funkcjonalność o nazwie e-Odczyt daje
naszym klientom możliwość samodzielnego
wprowadzania stanu licznika oraz podlicznika w
Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta.
Po podaniu stanu liczników nasz pracownik
musi jedynie zaakceptować podany stan oraz
wystawić e-Fakturę.
W przyszłości planujemy uruchomienie kolejnych udogodnień dla naszych klientów.
Dla tych z Państwa, którzy do tej pory nie zdecydowali się na e-Bok i e-Fakturę przypominamy o
dwóch prostych krokach w celu dołączenie do eBoka.
Krok pierwszy - wypełnij druk oświadczenia,
Krok drugi - złóż osobiście, wyślij listem, lub
prześlij nam skan wypełnionego oświadczenia
na adres: ebok@kaliska.pl.
Łukasz Kruszyński

DOFINANSOWANIE NA AUTOBUS MARZENIA SIĘ SPEŁNIAJĄ
Zarząd PFRON w oddziale pomorskim w dniu
28 lipca 2020 roku podjął decyzję o przekazaniu
dofinansowania na zakup autobusu z windą
przystosowanego do przewozu 2-ch osób na
wózkach inwalidzkich dla naszej gminy. Otrzymamy wsparcie w kwocie 213.651zł.
Realizacja zadania nastąpi jeszcze w tym roku.
Dziękuję za zaangażowanie w sporządzenie
wniosku i dokumentacji naszym pracownikom
Urzędu Gminy i ŚDS w Kaliskach oraz pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim.
Pozyskanie autobusu wpisuje się w strategię
naszego rozwoju placówki ŚDS Kaliska - filia
Cieciorka.
Sławomir Janicki
Wójt Gminy Kaliska

Pełni wzruszenia i radości pragniemy Was poinformować, że wydarzyło się coś, na co Oleńka,
rodzice oraz my wszyscy czekaliśmy od
dawna...
Po licznych konsultacjach przypadku Oli w
Klinikach w Polsce i za granicą, poza pozytywną
rekomendacją z USA - pojawiła się kolejna - Klinika w Linz w Austrii przyjmie Olę na cewnikowanie oraz leczenie operacyjne już 21.10.2020r.
Jeszcze kilkanaście dni temu nie sądziliśmy, że
pasek Oleńki zazieleni się w tak szybkim tempie. Nie jesteśmy wstanie wyrazić naszej wdzięczności, nie potrafimy znaleźć słów na to by
Wam podziękować. Każdy z Was przyczynił się
do tego by nasza Oleńka mogła wyruszyć po
zdrowe serduszko. Doceniamy każdą złotówkę,
każdy poświęcony czas, każdą oddaną rzecz na
licytację dla Oleńki, każde słowo wsparcia bardzo DZIĘKUJMY, że jesteście z nami.
Przed nami jeszcze długa droga, dużo stresu
oraz strachu by wszystko się udało, ale z taką
Armią jak Wy wierzymy, że wszystko się uda.
Nasz wyjazd planowany jest na 20 października, przyjęcie na oddział 21 października i w
ten dzień nasza Oleńka ma przejść cewnikowanie. Termin operacji serduszka został wyznaczony na 27 października. Oleńka czuje się już lepiej, każdego dnia promienieje bardziej czuje
Waszą dobroć i energię, która jej daliście.
Zobaczycie, że już nie długo sama Wam wszystkim podziękuje. Trzymajcie kciuki i bądźcie z
nami.
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Materiały ze strony Facebook:
Oleńka marzy o zdrowym serduszku
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„SŁONECZNIKI 2019"
Uroczystość wręczenia honorowych nagród
Wójta Gminy – Słoneczniki za 2019 rok odbyła
się 29.08.2020 roku, w Domu Weselnym „Twoja
Chata” w Kaliskach. Nagrody przyznawane są
za szczególne osiągnięcia, przyczyniające się do
rozwoju i promocji gminy. Taka tradycja trwa w
naszej gminie już od szesnastu lat. Podczas uroczystej gali, jak co roku, zaprezentowano film
promujący ubiegłoroczne dokonania i wydarzenia. Można się z nim zapoznać na stronie
https://www.facebook.com/gminakaliska/. Galę
uświetnił wspaniały występ zespołu muzycznego THE THREEX.
Oto Szanowni Laureaci:
D Z I A Ł A L N O Ś Ć K U LT U R A L N O SPORTOWA
Daniela Ebertowska – Rola – wyróżnienie w
uznaniu dla osiągniętych sukcesów artystycznych oraz w podziękowaniu za założenie Chóru
Mieszanego w gminie Kaliska.
Kaliskie Stowarzyszenie Wspierania Sportu
VICTORIA – wyróżnienie w uznaniu dla osiągniętych sukcesów sportowych, a zwłaszcza
uzyskanego awansu do V ligi – Grupa Gdańsk II.
Samuel Zaręba – nagroda w uznaniu dla wybitnego talentu sportowego oraz osiągniętych sukcesów w akrobatyce sportowej.

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNOEDUKACYJNA
Rada Sołecka sołectwa Piece oraz Koło
Gospodyń Wiejskich w Piecach – wyróżnienie
w uznaniu dla wieloletniego zaangażowania w
działalność społeczną, zwłaszcza na rzecz dzieci
i młodzieży z sołectwa Piece
O ś r o d e k E d u k a c y j n o - Wy c h o w a w c z o Rehabilitacyjny w gminie Kaliska –
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wyróżnienie w uznaniu dla zaangażowania w
działalność terapeutyczną, sukcesywnego podnoszenia kwalifikacji oraz ciekawej oferty zajęć.
Zdzisława Gulgowska – nagroda w uznaniu dla
osiągniętego dorobku twórczego w dziedzinie
haftu oraz zaangażowania w promocję tradycji
kociewskiej.
Samorządowe Przedszkole Publiczne w
Kaliskach – nagroda w uznaniu dla zaangażowania w działalność wychowawczo-edukacyjną
oraz realizację różnorodnych inicjatyw integrujących mieszkańców gminy i promujących tradycje kociewskie.
Łucja i Jan Neugebauer – wyróżnienie specjalne w uznaniu dla wieloletniego zaangażowania
w realizację swoich pasji i talentów oraz w
podziękowaniu za działania promujące gminę
Kaliska i integrujące mieszkańców.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Stajnia Koń Polny Anna Zimny i Maria Grzywacz – wyróżnienie w uznaniu dla osiągniętego
sukcesu w postaci nowej, prężnie rozwijającej
się działalności oraz wzbogacenia oferty spędzania czasu wolnego na terenie gminy Kaliska.

„SŁONECZNIKI 2019"
FHU Auto-Giełda Rafał Haftka – wyróżnienie
w uznaniu dla osiągniętego sukcesu inwestycyjnego w postaci nowo powstałego miejsca prowadzenia działalności oraz sukcesywnego rozwoju firmy.
Zarząd DINO Polska SA – nagroda w uznaniu
dla konsekwentnego rozwoju firmy oraz
osiągniętych sukcesów inwestycyjnych, których
przykładem jest nowy obiekt handlowy w
Kaliskach.
KupCarGroup Ryszard Kupka – nagroda w
uznaniu dla konsekwentnego rozwoju firmy
oraz osiągniętych sukcesów inwestycyjnych,
których przykładem jest nowa stacja paliw w
Kaliskach.

Sylwia i Jarosław Pliszka – nagroda w uznaniu
dla podjętej inicjatywy zorganizowania akcji
charytatywnej na rzecz hospicjum oraz godnej
naśladowania postawy społecznej.
Robert Sikorski – nagroda w uznaniu dla podjętej inicjatywy utworzenia stałej wystawy obrazującej historię gospodarki leśnej na terenie
Leśnictwa Bartel Mały.

INICJATYWA ROKU
Ks. Proboszcz Bogdan Kozłowski – wyróżnienie w uznaniu dla zaangażowania w działalność
integrującą mieszkańców Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piecach oraz w podziękowaniu za organizację festynu rodzinnego.
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„SŁONECZNIKI 2019"
ŻYCZLIWA DŁOŃ
Teresa Jagiełło – wyróżnienie w uznaniu dla
wyjątkowego zaangażowania w pracę socjalną
oraz w podziękowaniu za wieloletnią służbę w
niesieniu pomocy mieszkańcom gminy Kaliska.
Henryk Kinder POLMET – nagroda w podziękowaniu za okazywane wsparcie mieszkańcom
gminy Kaliska oraz godną naśladowania postawę solidarności społecznej.

SŁONECZNIKI HONOROWE za całokształt
działalności na rzecz gminy Kaliska.
Elżbieta i Mariusz Pałys - w podziękowaniu za
wieloletnią działalność edukacyjną i społeczną
oraz rozbudzanie w młodszych pokoleniach
umiłowania sztuki i piękna przyrody.
Danuta Miszewska - w uznaniu dla wieloletniego dorobku zawodowego oraz w podziękowaniu
za życzliwość, chęć niesienia pomocy i społeczną pracę na rzecz kaliskich seniorów.
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Wszystkim osobom nagrodzonym i wyróżnionym Wójt Gminy Kaliska składa serdeczne
gratulacje, wyrazy uznania oraz podziękowania,
zwłaszcza za poświęcony czas i trud pracy
włożonej w osiągnięte sukcesy.
Bożena Pozorska

GRATULACJE DLA
ZDZISŁAWY GULGOWSKIEJ
W XXV konkursie „Haftu Kaszubskiego”
wzięło udział 198 uczestników w tym 84 osoby
dorosłe i 114 dzieci, na konkurs wpłynęło
łącznie 435 prac (309 prac dorosłych i 126 prac
dzieci) ukazujących piękno wszystkich szkół
haftu kaszubskiego.
W dniu 22.07.2020 odbyło się posiedzenie
komisji konkursowej, która wyłoniła 157
laureatów w różnych kategoriach.
Dnia 16 września 2020 miało miejsce podsumowanie jak i otwarcie wystawy pokonkursowej XXV Wojewódzkiego Konkursu Haftu
Kaszubskiego w siedzibie Gminnego Domu
Kultury w Lini.

SPOTKANIE AUTORSKIE
Z ROKSANĄ
JĘDRZEJEWSKĄ - WRÓBEL
30 września odbyło się spotkanie autorskie z
Roksaną Jędrzejewską-Wróbel, autorką wielu
książek dla dzieci i tekstów do słuchowisk czy
telewizyjnych wieczorynek. Znana głównie jako autorka serii książek o „FLORCE”.

Uczniowie klasy II A kilka dni wcześniej, wraz
z wychowawcą przygotowali piękne ilustracje
do wcześniej omawianej przez nich książki pt.
„Królewna", której autorką jest również pani
Roksana. Na dzisiejszym spotkaniu autorka
opowiadała dzieciom o książce pt. „Pracowania
Aurory”. Omówiła, kim jest rzemieślnik, a kim
jest czeladnik. Tytułowa Aurora w swojej pracowni zajmowała się naprawą złamanych serc.
Dzieci najpierw wysłuchały opowieści, a następnie razem z panią Roksaną przystąpiły do warsztatów artystycznych. Każdy uczestnik naprawiał złamane serce z papieru. Uczniowie użyli
kompresów dobroci, plastry radości oraz piórka
delikatności, aby posklejać serca, którym potrzebny jest opatrunek. Wszystkim uczestnikom
bardzo podobały się warsztaty z naprawy serc.
Dziękujemy Dyrekcji Zespołu Szkół
Publicznych w Kaliskach za umożliwienie przeprowadzenia spotkania autorskiego w szkole.
Materiały GOK Kaliska

Gratulacëje!
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NARODOWE CZYTANIE
BALLADYNA Juliusza Słowackiego lekturą
dziewiątej odsłony Narodowego Czytania pod
patronatem honorowym Pary Prezydenckiej.
Zapraszamy do wysłuchania na stronie
Facebooka - Akt II, scena 1.
Obsada:
Balladyna - Anna Engler (ŚDS Kaliska)
Alina - Katarzyna Mazurkiewicz (ŚDS Kaliska)
Filon - Iwona Ciemińska (ŚDS Kaliska)
Skierka - Angelika Krampichowska (ŚDS
Kaliska)
Goplana - Anna Ałanowska (SRWDN "Dziecko
Miłości”
Pustelnik - Dominika Fijał (ZSP Kaliska)
Głos Wierzby - Malwina Sikora (ZSP Kaliska)
Chochlik - Katarzyna Eliasz (ZSP Kaliska)
Grabiec - Katarzyna Szarmach (GOK Kaliska).

PLENER MALARSKI
W dniach od 26.08 do 28.08.2020 odbył się
plener malarski w Wilczych Błotach w Osadzie
Artystyczno-Wypoczynkowej „Stara Baśń” u
pani Urszuli Zimorskiej. Tematyką pleneru było
malarstwo sakralne oraz anioły.
Spotkania przebiegły w miłej atmosferze w
pięknym otoczeniu sprzyjającym twórczości
naszych uczestników.

Materiały GOK Kaliska
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SPOTKANIE AUTORSKIE Z
MARZENĄ ROGALSKĄ

WARSZTATY
Z BOGUMIŁĄ ROGOWSKĄ

Dnia 16.09.2020 w Gminnym Ośrodku Kultury
w ramach projektu „Książka w terenie i na kółkach” odbyło się spotkanie autorskie z Panią
Marzeną Rogalską — dziennikarką, prezenterką
telewizyjną i autorką książek.

10 września 2020 r. gościliśmy w Gminnym
Ośrodku Kultury Panią Bogumiłę Rogowską,
która poprowadziła warsztaty CARVINGU dla
Pań z Kół Gospodyń Wiejskich i nie tylko.
Carving to sztuka rzeźbienia w owocach i warzywach. Uczestnicy warsztatów zapoznali się
ze sprzętem do dekoracji potraw metodą carvingu i również poćwiczyli. Najpopularniejszymi
owocami i warzywami używanymi w carvingu
są arbuzy, melony, dynie, papaje, ananasy, rzodkiew, selery, marchewki.

W 2016 roku ukazała się jej debiutancka powieść „Wyprzedaż snów”. W lutym 2018 roku
ukazała się kolejna część powieści „Gra w kolory”, a w październiku tego samego roku trzecia,
zatytułowana „Druga miłość”. Bohaterką trylogii jest Agata, która po ośmiu latach powraca do
Krakowa, w którym spędziła najlepsze chwile
swojej młodości. Nie wie, jak bardzo zmienił się
świat i życie ludzi, którzy ją kochali, a których
porzuciła. To historia pełna tajemnicy, miłości i
przyjaźni. Książki do wypożyczenia w naszej
bibliotece.
Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze, Pani Marzena przekazała nam dużo pozytywnych myśli i emocji.

Wydarzenie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z funduszu Promocji Kultury,
uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem
państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o
grach hazardowych

Materiały GOK Kaliska
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MUZYKA POŁĄCZYŁA HARCERZY
Dnia 26.09.2020 odbył się I Międzyhufcowy
Przegląd Piosenki Harcerskiej w ramach projektu "Kultura na skrzydłach Pegaza" Dom Kultury + Kaliskie Inicjatywy Lokalne 2020 z Narodowego Centrum Kultury, realizowanego przez
grupę nieformalną SCOUTS MUSIC DRUMS.
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Dnia 26.09.2020 odbył się koncert zespołu
WSZYSCY BYLIŚMY HARCERZAMI w ramach projektu "Kultura na skrzydłach Pegaza"
Dom Kultury + Kaliskie Inicjatywy Lokalne
2020 z Narodowego Centrum Kultury, realizowanego przez grupę nieformalną SCOUTS
MUSIC DRUMS.

Materiały GOK Kaliska

23. KOCIEWSKO - BOROWIACKI RAJD ROWEROWY 2020 r.
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JUBILEUSZE

60 Rocznica Ślubu
Eryka i Zbigniew Różewicz
60 Rocznica Ślubu
Agnieszka i Witold
Schűtzmann
Jubilatka
Wanda Bruniecka
92 lata

Jubilatka
Bronisława
Szarmańska
90 lat

Jubilat
Józef
Koliński
90 lat
Z KALENDARZA WÓJTA...
*12.08.2020 - Starogard Gd. - Notarialny zakup fragmentu drogi ulicy Wschodniej w Piecach,
*13.08.2020 - Człuchów - Spotkanie z Panią Kierownik Oddziału GDDKiA w sprawie
planowanej przebudowy drogi nr 22 na odcinku Czarna Woda - Zblewo,
*21.08.2020 - Kaliska - Spotkanie z właścicielem gruntu przy ul.Krętej we Franku w sprawie
projektowanej ścieżki rowerowej Frank - Iwiczno,
*08.09.2020 - Kaliska - Spotkanie z Panią Prezes KSSiE w sprawie wydania gadek
kociewskich,
*10.09.2020 - Starogard Gd. - Spotkanie ze Starostą Kazimierzem Chyłą w sprawie inwestycji,
*11.09.2020 - Bartel Mały - Udział w inauguracji Rady Gospodarczej nowej kadencji,
*18.09.2020 - Kaliska - Udział w zebraniu sołeckim sołectwa 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,

