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UROCZYSTE ODSŁONIĘCIE KAMIENIA W WIRTACH
Zapewne pamiętacie, Kochani, jak w maju
2018 roku w Arboretum Wirty posadziliśmy z
okazji 100-ej rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości drzewko mające przypominać
owo doniosłe zdarzenie sprzed lat.
Od tamtego czasu nasza jodełka sporo podrosła.
W międzyczasie umieściliśmy obok niej pamiątkowy kamień ze stosownym napisem.
Pandemia, która wkrótce wybuchła i uziemiła
nas w domach, oraz niespodziewane odejście z
naszych szeregów p. Kornelii Ziółkowskiej,
sprawiły, że musieliśmy odłożyć w czasie uroczyste odsłonięcie kamienia.

Dokonało się to wreszcie 13 lipca 2021 roku.
Uroczystość była kameralna i bardzo poruszająca. Wzięli w niej udział Zarząd oraz zaproszeni
goście: wójt Gminy Kaliska p. Sławomir Janicki,
przew. Rady Gminy p. Zbigniew Szarafin, sołtys
Kalisk p. Kazimierz Głodek, pracownik Arboretum p. Jakub Piechowiak, nadleśniczy Nadleśnictwa Kaliska p. Andrzej Przewłocki.
Gościem honorowym była p. Radosława Kry-

siak, z.d. Ziółkowska. Bo to właśnie p. Kornelia
Ziółkowska była inicjatorką i realizatorką całego przedsięwzięcia. Nasza Koleżanka Kornelia
nawiązała współpracę z p. Kubą Piechowiakiem, a także wyjednała wsparcie p. wójta Sławomira Janickiego i przew. Zbigniewa Szarafina
– powoli acz konsekwentnie doprowadziła
pomysł do końca.
Aktu uroczystego odsłonięcia kamienia dokonali p. Radosława Krysiak i nasz kol. Feliks
Światczyński.
Po części oficjalnej udaliśmy się do świetlicy,
gdzie mogliśmy powspominać kol. Kornelię,
porozmawiać o sprawach bieżących Stowarzyszenia, radować się wspólnie przeżywanym czasem.
Późne śniadanko okazało się smakowite. Wypiliśmy lampkę szampana na toast, były pyszne
placki (autorstwa Zosi Czarnowskiej i Wiesi
Suszek), a p. Radosława poczęstowała nas rozmaitościami garmażu. www.emeryci-kaliska.pl

BUDUJEMY KOLEJNE ODCINKI DRÓG
W miesiącu lipcu powstaje utwardzenie kolejnej części ulicy Krótkiej w Kaliskach!
W ramach zaplanowanych inwestycji drogowych w tym roku w miejscowości Kaliska znalazło się kilka odcinków ulic.

2

Kierownik Działu Komunalnego

Nową nawierzchnię z płyt jumb będą również
miały ulice Wschodnia i Południowa w
Kaliskach.

Tomasz Gerigk

BUDUJEMY KOLEJNE ODCINKI DRÓG
Wspólnie z sołectwem Frank dokończyliśmy
budowę ulicy Wiklinowej.

W miejscowości Kaliska przy ulicy Starowiejskiej kontynuowany jest remont chodnika!
Zadanie współfinansowane jest z budżetu gminy i funduszu sołectwa Kaliska.

Kierownik Działu Komunalnego
Tomasz Gerigk
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POJAZD Z OSP IWICZNO
GOTOWY DO AKCJI
Pojazd, który otrzymaliśmy nieodpłatnie od
Inspekcji Transportu Drogowego za pośrednictwem Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku
jest już gotowy do akcji ratowniczych w naszej
gminie. Samochód został oznakowany, wykończony w środku blachą i wyposażony w niezbędny sprzęt. Dziękujemy druhom z OSP Iwiczno
za zaangażowanie w pozyskaniu i przygotowaniu tego pojazdu do działań ratowniczych.
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REMONT W OSP KALISKA
W naszej strażnicy w Kaliskach duże zmiany
na lepsze. Po wykonaniu dojazdu do Strażnicy
przez samorząd Gminy Kaliska druhowie wykonali remont posadzki z otrzymanych dotacji z
PSP w Starogardzie Gdańskim i Gminy Kaliska.
Druhowie również wnieśli swój wkład pracy i
samodzielnie odświeżyli wnętrze garażu.
Gratulujemy zaangażowania i determinacji w
realizacji planów modernizacji OSP Kaliska.

PIKNIK RODZINNY „W RODZINIE SIŁA” WE FRANKU
Nasz pierwszy piknik rodzinny uważamy za
udany. W ubiegłą sobotę mieszkańcy naszego
Sołectwa oraz goście uczestniczyli w Pikniku
Rodzinnym "W rodzinie siła". W czasie imprezy
można było skorzystać z wielu atrakcji takich,
jak: dmuchaniec, animacje dla dzieci, Turniej
Rodzin, Zumba, a także skorzystać ze stoiska ze
swojskim jadłem oraz grillem. Bardzo duże
powodzenie miał również popcorn - z czego się
bardzo cieszymy, bo robiony w naszej maszynce. Cieszymy się, że przybyło Was tylu!

W trakcie Pikniku zbieraliśmy pieniążki dla
Oleńki Dzienniak i udało się osiągnąć kwotę
728,47 zł. Piknik nie odbyłby się, gdyby nie
ludzie dobrego serducha, którzy pomagali nam
przy całej organizacji. Serdecznie dziękuję:
Państwu Róży i Kamilowi i Oliwierowi Pachulskim, Państwu Ilonie i Mirosławowi Guzińskim,
Państwu Małgorzacie i Jarosławowi Kuchta,
Pani Marlenie Narloch, Państwu Justynie i Adamowi Markowskim, Panu Aleksandrowi
Ciecholewskiemu, Paniom Joannie i Paulinie
Nowotarskim, Pani Sylwii Starosta, Pani
Magdalenie Połom, Przemkowi i Pawłowi ekipie od dmuchanca.
Dziękuję wszystkim,
którzy się przyczynili się
d o o rg a n i z a c j i t e g o
przedsięwzięcia.
Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych od GOK w Kaliskach w ramach Kaliskie
Inicjatywy Lokalne 2021.
Sołtys Sołectwa Frank
Radosław Ciemiński
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SPOTKANIE INTEGRACYJNE „DZIECKA MIŁOŚCI”
Za nami kolejne spotkanie integracyjne z projektu „CHCEMY-MOŻEMY I POZNAJEMY
SiĘ”, finansowane ze środków Starostwa
Powiatowego w Starogardzie Gdańskim.

W pikniku w Bartlu Wielkim, oprócz nas,
wzięli udział zaproszeni goście: Pan Wójt Gminy Kaliska, Pani Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury, Pan Sołtys sołectwa Kaliska i Środowiskowy Dom Samopomocy „Radośni”. Był to
mile spędzony czas. Rozmów nie było końca.
Oprócz konkursów i zabaw był pyszny poczęstunek. Nie zabrakło też rehabilitacji na koniach
„Stajnia Koń Polny”. Dziękujemy Starostwu
Powiatowemu za sfinansowanie tej imprezy, a
wszystkim uczestnikom za wspólnie spędzony
czas. Do zobaczenia!
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Materiały - SRWDN „Dziecko Miłości”

NAJLEPSI ABSOLWENCI
W Urzędzie Gminy Kaliska miała miejsce
miła uroczystość, na której Wójt Gminy Kaliska
Sławomir Janicki wręczył nagrody najlepszym
uczniom klas VIII Publicznej Szkoły Podstawowej w Kaliskach.
W uroczystości, oprócz wyróżnionych uczennic
i ich rodziców, udział wziął także Przewodniczący Rady Gminy Kaliska Pan Zbigniew Szarafin oraz p..o. Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach Pani Bogumiła Wałaszewska.
Nagrody Wójta przyznawane są co roku na
wniosek dyrektora szkoły za wysokie wyniki w
nauce.
Nagroda Wójta Gminy Kaliska przypadła w tym
roku następującym uczennicom:
I miejsce – Kinga Kaczorowska, kl. 8c
II miejsce – Amelia Węsierska, kl. 8c
III miejsce – Sandra Paulitz, kl. 8c.

Sekretarz Urzędu Gminy
Bożena Jeleniewska
Uczennice otrzymały gratulacje od Samorządu
Gminy Kaliska oraz nagrody pieniężne. W trakcie spotkania opowiadały m.in.. o swoich planach na przyszłość. Wójt Gminy podkreślił zasługę dyrektora szkoły w kreowaniu atmosfery
zdrowej rywalizacji i systematycznego podnoszenia pozycji ZSP w Kaliskach w rankingu
szkół w powiedzie i w województwie.

POMNIK KOLEJARZY

Dzięki Naszym staraniom oraz przy pomocy
Gminy Kaliska pomnik kolejarzy doczekał się
odpowiedniego oznakowania. Mamy nadzieję,
że dzięki temu wielu osobom odwiedzającym
okolice oraz przejezdnym będzie łatwiej dotrzeć
do tego miejsca pamięci. Przy okazji montażu
znaków pracownicy gminy wykosili i uporządkowali także teren przy pomniku.
Tablice zostały w pełni sfinansowane z budżetu
Gminy Kaliska.
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KAJAKIEM DLA ASI DURAWY Z KALISK
Pan Andrzej Dywelski to zapalony sportowiec
z ogromną pasją. Kilkanaście lat temu zamienił
rower na kajak, którym zwiedza niesamowite
zakątki naszego kraju. Tym razem postanowił
jednak połączyć swoją pasję z akcją charytatywną dla chorej Asi Durawy z Kalisk, której historię przedstawialiśmy Wam już wielokrotnie.
Mieszkaniec Kociewia chce samotnie pokonać
około 500 kilometrów kajakiem i w ten sposób
zachęcić ludzie o dobrym sercu do wpłat na
konto chorej dziewczyny.

Pan Andrzej, choć jest już na emeryturze, ma
więcej zapału niż niejeden młody człowiek. Jak
mówi, od zawsze związany jest ze sportem. Od
10 lat pływa kajakiem. Niedawno wpadł na
świetny pomysł, aby przepłynąć około 500 kilometrów i nagłośnić zbiórkę pieniędzy dla chorej
na białaczkę Asi Durawy z Kalisk.
- Na pomysł wpadłem po powrocie z jednej z
wypraw. Wróciłem do domu i zacząłem przeglądać Internet. Dowiedziałem się, że w Kaliskach
organizowane są różnego rodzaju akcje dla chorej dziewczyny. Pomyślałem, że mogę też coś
zrobić, coś dać od siebie. Poszedłem do Urzędu
Gminy, porozmawiałem z wójtem Janickim,
który był pozytywnie nastawiony do mojego pomysłu. Zamówiłem więc sobie naklejki na kajak
z herbem Kalisk i rozpocząłem przygotowania
do wyprawy - opowiada nam kajakach.
Start 28 lipca z Rytla
Intensywne przygotowania trwają. Pan Andrzej
chce wystartować w kolejną środę, 28 lipca.
Szacuje, że cała wyprawa zajmie mu około
miesiąca.
- Wystartuję z Rytla. Rzeką Brdą wpłynę do
Bydgoszczy, a stamtąd Kanałem Bydgoskim
wpłynę na Noteć, dalej do Warty i Odrą do Bałtyku (ok. 500 km). Jeśli pozwolą warunki pogodowe, chcę Bałtykiem wrócić do Gdańska.
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W sumie wyjedzie około 900 kilometrów - mówi
Pan Andrzej. - Utrudnieniem może być poligon
wojskowy przed Ustką. Podczas ćwiczeń odcinek rzeki jest całkowicie zamykany. Niedogodnością mogą być też niesprzyjające wiatry - dodaje i zapowiada, że tak łatwo się nie podda.
Przyda się każde wsparcie
Kajakarz z Kalisk wszystko organizuje z własnych środków, choć jak przyznaje - nie jest to
tania wyprawa. W imieniu Pana Andrzeja apelujemy do firm o wsparcie wyprawy w zamian za
reklamę na kajaku, którym Andrzej Dywelski
pokona mnóstwo kilometrów. Mile widziane są
przede wszystkim firmy, które zechcą wesprzeć
zbiórkę na leczenie chorej na białaczkę Asi.
Materiały - www.kociewiak.pl

PIKNIK CHARYTATYWNY DLA ASI
W dniach 3 - 4 lipca 2021 roku druhowie z OSP
Kaliska zorganizowali wakacyjny charytatywny
piknik na leczenie Joanny Durawa.

Materiały Marcin Treydowski
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AKCJA „SZCZEPIMY SIĘ”
Szczepienia to najlepsza broń w walce z pandemią koronawirusa. W ramach Narodowego Programu Szczepień organizowane są konkursy dla
samorządów. Rywalizacja obejmuje 3 konkursy:
Rosnąca Odporność, Najbardziej Odporna Gmina, Gmina na Medal #SzczepimySię. W każdym
konkursie do wygrania są atrakcyjne nagrody
finansowe. Zwycięskie gminy aktywnie promujące szczepienia mogą otrzymać środki na działania związane z przeciwdziałaniem COVID19, takie jak:

Ranking miast i gminy powiatu starogardzkiego
zaszczepionych wynosi: Osiek 47,3%, Starogard Gd. 44.6%, Czarna Woda 43,9%, Skórcz
43,8%, Smętowo Gr. 42,5%, Skarszewy 37,9%,
Starogard Gd. 37,5%, Kaliska 36,1%, Osieczna
35,8%, Lubichowo 35,8%, Skórcz 34,6%, Bobowo 33,7%, Zblewo 32,1%, Dane szczepień
można śledzić na bieżąco na stronie:
https://www.gov.pl/web/szczepienia-gmin#
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„CZYSTE POWIETRZE”
Na podstawie Porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Kaliska a Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Gdańsku w Urzędzie Gminy został uruchomiony Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny
Programu „CZYSTE POWIETRZE”. To oferta
skierowana głównie do mieszkańców Gminy celem łatwego uzyskania informacji i wyjaśnień
dotyczących możliwości dofinansowania przedsięwzięć polegających na wymianie źródeł ciepła (pieców) oraz termomodernizacji budynków
mieszkalnych.

Dnia 13 lipca 2021 roku w ramach funkcjonowania Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu „CZYSTE POWIETRZE” zorganizowano spotkanie dla mieszkańców Gminy Kaliska. Informacja o terminie i
miejscu spotkania zamieszczona została na stronie internetowej Gminy oraz na tablicach ogłoszeń. Korzystając z pięknej pogody miejscem
spotkania był parking przed Urzędem Gminy
Kaliska. W ramach konsultacji omówiono założenia ogólne Programu, a także przekazano informacje na temat przedsięwzięć, które mogą
być sfinansowane ze środków Programu „Czyste Powietrze”. W trakcie spotkania przeprowadzono ok. 20 indywidualnych rozmów i porad.
Ponadto wszyscy zainteresowani realizacją zadań mających na celu ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w swojej najbliższej okolicy
oraz ograniczenia kosztów ogrzewania budynków mieszkalnych zostali zaproszeni do składania wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem Gminy Kaliska.

„DZIKI BRZEG” W MŁYŃSKU - ZAPRASZA
W naszej gminie powstało kolejne miejsce
rekreacji „Dziki Brzeg” w Młyńsku, które proponuje noclegi w tipi, na polu namiotowym oraz
inne atrakcje na łonie natury.
A tak o sobie piszą właściciele...
”Postanowiliśmy się w końcu należycie przedstawić, jeszcze Was na chwilę zatrzymać przed
pakowaniem nas samych trochę też przed tym
jak sezon nas kompletnie pochłonie. Oto my:
Asia i Rafał.
Dziki Brzeg to nasze miejsce na ziemi, nasze
dziecko i główne zajęcie ostatnich miesięcy,
no... prawie roku. To my stoimy za tą Dziką instytucją i z pomocą naszych przyjaciół chcemy
się dla Was rozwijać. Plany mamy ambitne, tego
możecie być pewni.”

„Jesteśmy osobami zajmującymi się przybliżaniem natury ludziom, organizowaniem aktywnych form wypoczynku, spędzania wolnego
czasu oraz aktywizacji wszystkich tych, którzy
myślą, że natura to nie ich bajka. Chcemy wyprowadzić Was z błędu!

Kontakt - tel. 575 140 637
Jak trafić?

Materiały Facebook - Dziki Brzeg
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SPOTKANIA „RADOSNYCH” Z ŚDS KALISKA
W lipcu gościliśmy w naszym Ośrodku w Cieciorce strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w
Piecach. Druh Jerzy i druh Arkadiusz opowiedzieli nam o pracy, która dodatkowo wykonują.
Pokazali nam różne stroje i powiedzieli do jakich czynności należy je ubrać. Zaprezentowali
swój samochód i przekazali informacje dotyczącą asortymentu. Mieliśmy możliwość puszczania wody ze zbiornika.
W ramach wdzięczności przekazaliśmy podziękowanie za przyjęcie zaproszenia. Była to dla
nas bardzo interesująca i ważna lekcja.

rodzice i goście otrzymali upominki - lampiony
wykonane w naszych pracowniach. Na spotkaniu nie zabrakło pysznych ciast przygotowanych
przez rodziców i grillowanych potraw. Był też
czas na rozmowy i wspólne konkurencje, zabawy i zdjęcia „na ściance”. Podsumowując, nasze
rodzinne spotkanie, w tak licznym gronie to był
radośnie i sympatycznie spędzony czas.
Dziękujemy wszystkim za wsparcie naszego
święta, każdej z osób za obecność, a całej grupie
terapeutów za organizację Dnia Rodziny.

W ubiegły czwartek uczestniczyliśmy w corocznym pikniku organizowanym przez
SRWDN "Dziecko Miłości". W Bartlu Wielkim,
w pięknym otoczeniu, przy słonecznej pogodzie
spędzaliśmy czas biorąc udział w różnych zabawach i konkursach, jeżdżąc konno lub rozmawiając. Nie zabrakło też jak zwykle pysznego
poczęstunku. Bardzo dziękujemy za zaproszenie i miło spędzony czas.

W środę, 21 lipca obchodziliśmy spóźniony
Dzień Rodziny. Spotkanie odbyło się we wspaniałej rodzinnej atmosferze w naszej filii w Cieciorce. Na początku Radośni przed zaproszonymi gośćmi, rodzicami i opiekunami zaprezentowali swoje talenty muzyczne i recytatorskie. Na
pamiątkę naszego spotkania tradycyjnie
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Materiały ŚDS Kaliska

TURNUS WAKACYJNY W OREW W GMINIE KALISKA
Turnus wakacyjny uważamy za rozpoczęty.
Piknik, zajęcia z światłowodami, fizjoterapia i
hipoterapia.

Po zakupach Wychowankowie zrobili sałatkę
owocową, a nasza praktykantka p. Asia, która
również jest dietetykiem sprawdziła jakie BMI
posiadają nasze Dzieci. Przeprowadziła pomiary Wychowanków, a także pogadankę o zdrowym żywieniu i opowiedziała jak istotne w naszej diecie są warzywa i owoce.
Dobiegł końca ostatni dzień pierwszego tygodnia naszego turnusu wakacyjnego w roli głównej dzisiaj metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne oraz praca z monitorem interaktywnym.

Za nami kolejny, pełen wydarzeń dzień turnusu
wakacyjnego. Na hipoterapii w Stajni Koń Polny odwiedziły nas alpaki i lama z Gospodarstwa
Agroturystycznego Alpaki na Kaszubach, Zagroda Edukacyjna Fundacja Alpaki na Kaszubach wraz z p. Grzegorzem na czele.
Nasi Wychowankowie odbyli wycieczkę do
Farma strusi afrykańskich w Garczynie.
Emocjom nie było końca, ponieważ na farmie
mogli trzymać w rękach ogromne jajo strusia,
jak i zobaczyć małe pisklęta tych ptaków. Dziękujemy za oprowadzenie po całym obiekcie.
Materiały
OREW
w gmnie
Kaliska
Były również zakupy w pobliskim sklepie
Lewiatan w Piecach. Bardzo dziękujemy
pracownikom za okazałą serdeczność.
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ZAJĘCIA WAKACYJNE W PIECACH
Fotorelacja z zajęć wakacyjnych w Piecach
organizowanych w dniach od 21.07 do
30.07.2021 roku zakończonych wycieczką.
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Kolejna szafka książek powstała w miejscowości Piece!
23 lipca otworzyliśmy w Piecach nową szafkę
książek uwolnionych. Dzięki wspaniałej grupie
najmłodszych czytelników oraz rodziców zapełniliśmy szafkę książkami zarówno dla dzieci,
młodzieży jak i dorosłych. Weź - Przeczytaj Oddaj lub dołóż swoją książkę w dobrym stanie.
Daj książce drugie życie.

Materiały GOK Kaliska

ZAPRASZAMY
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JUBILEUSZE

Jubilatka
Stefania Pelowska
92 lata

Jubilatka
Helena Rekowska
90 lat

Z KALENDARZA WÓJTA...
*02.07.2021 - Chojnice - Udział w Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia na Rzecz Modernizacji
drogi krajowej 22.
*05.07.2021 - Starogard Gd. - Spotkanie z Dyrektorem Oddziału Energa Operator w
Starogardzie Gd. z Panem Robertem Karbińskim w sprawie planu modernizacji sieci na terenie
gminy Kaliska.
*07.07.2021 - Skarszewy - Udział we wręczeniu umów na dofinansowanie OSP Kaliska
środkami finansowymi w ramach dotacji Marszałka Województwa Pomorskiego.
*09.07.2021 - Kaliska - Udzielenie ślubu cywilnego.
*13.07.2021 - Wirty - Udział w uroczystości odsłonięcia pamiątkowego kamienia z napisem z
okazji 100-ej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości posadowionym z inicjatywy
Kaliskich Seniorów.
*15.07.2021 - Bartel W. - Udział w Pikniku Rodzinnym zorganizowanym przez SRWDN
,,Dziecko Miłości''.
*17.07.2021 - Trzechowo - Udzielenie ślubu cywilnego w plenerze.
*21.07.2021 - Gdańsk - Przekazanie dokumentów celem podpisania umowy na dofinansowanie
placu zabaw w centrum Kalisk w ramach środków unijnych z PROW.
*22.07.2021 - Starogard Gd. - Notarialna sprzedaż działek gminnych.
*28.07.2021 - Piece - Udział w Zjeździe Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Kaliskach.
*29.07.2021 - Kaliska - Spotkanie z Nadleśniczym Nadleśnictwa Kaliska w sprawie
współfinansowania naprawy dróg gminnych.
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