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REKORDOWE DOFINANSOWANIE DLA MIESZKAŃ W PIECACH
Dnia 27 sierpnia 2021r. do urzędu gminy wpłynęła umowa na wsparcie finansowe dla kolejnej
ważnej inwestycji w naszej gminie. Dziękuję
Zarządowi Banku Gospodarstwa Krajowego za
udzielone wsparcie w wysokości 80% kosztów
budowy.
W miejscu zakupionej działki w minionej kadencji powstanie budynek komunalny z sześcioma mieszkaniami. Planujemy rozpocząć budowę w przyszłym roku, a zakończyć w 2023 roku.
Sławomir Janicki
Wójt Gminy Kaliska

INWESTYCJE DROGOWE
W miesiącu sierpniu trwały prace budowlane
przy budowie oświetlenia przy ulicy Bursztynowej i Wspólnej.
Dodatkowo zostanie doświetlony lampami plac
zabaw w sołectwie Frank przy ul. Wspólnej i
przejście dla pieszych przy ul.Lipowej. Dla bezpieczeństwa mieszkańców zostanie zamontowany drugi już w naszej gminie defibrylator
AED (powstanie przy dojściu na plac zabaw
przy ul.Wspólnej).

Kolejny etap remontu chodnika przy ulicy 6-go
Marca 1938 w Piecach został ukończony w miesiącu sierpniu.

Kierownik
Referatu
Komunalnego
Tomasz
Gerigk
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INWESTYCJE DROGOWE
Pracownicy Referatu Komunalnego Urzędu
Gminy dbają o bezpieczeństwo na poboczach
dróg i estetykę naszych gminnych miejscowości. Od kilku dni trwają prace przy naprawie poboczy drogowych na odcinku od Iwiczna do
miejscowości Czarne oraz fragmentu drogi w
miejscowości Dąbrowa.

Kierownik
Referatu
Komunalnego
Tomasz Gerigk

REMONT SALI W PIECACH
Przez okres wakacyjny nasze placówki oświatowe pod czujnym okiem dyrekcji szkoły przygotowywane są do rozpoczęcia nowego roku
szkolnego.
Jedną z większych inwestycji jest remont posadzki sali gimnastycznej w szkole w Piecach.
Zadanie to od dłuższego czasu oczekiwało na
realizację i do końca wakacji zostanie zakończone.

Dyrektor ZSP Kaliska Bogumiła Wałaszewska
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DZIEŃ STRAŻAKA W OSP KALISKA
W dniu 13 sierpnia 2021 roku na placu przed
remizą OSP Kaliska odbył się uroczysty apel z
okazji uczczenia przeniesionego z miesiąca maja święta Dnia Strażaka. Wśród zaproszonych
gości byli przedstawiciele samorządu Gminy
Kaliska: Sekretarz Gminy Kaliska Pani Bożena
Jeleniewska oraz Przewodniczący Rady Gminy
Kaliska druh Zbigniew Szarafin.

Był to szczególny dzień dla Młodzieżowej
Drużyny Pożarniczej w Kaliskach. Podczas
apelu został poświęcony i przekazany na ręce
MDP w Kaliskach proporzec. Poświęcenia proporca dokonał Ksiądz Proboszcz Józef Słupski,
następnie Naczelnik OSP Kaliska druh Zbigniew Malinowski przekazał uroczyście proporzec Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej.
Moment ten był wielkim podkreśleniem ogromnego udziału w rozwój naszej jednostki jakim
jest praca z młodzieżą oraz jej wkładu w rozwój
ochrony przeciwpożarowej. Proporzec został
wykonany przez lokalną mistrzynię haftu kociewskiego Panią Zdzisławę Gulgowską w ramach warsztatów haftu kociewskiego.

Następnie druhom OSP Kaliska wręczono odznaczenia resorowe ze rok 2021. Uhonorowani
zostali:
Brązową Odznaką "Młodzieżowa Drużyna
Pożarnicza" członkowie MDP: Marcel Plata,
Nikola Plata, Anna Talaśka, Oliwia Beling,
Jakub Świeczkowski oraz Katarzyna
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Tuszkowska.
Srebrną Odznaką "Młodzieżowa Drużyna
Pożarnicza" członkowie MDP: Karolina
Stoba, Bianka Konopacka, Agata Konopacka,
Jagoda Somerfeld, Nikola Somerfeld.
Złotą Odznaką "Młodzieżowa Drużyna
Pożarnicza" członkowie MDP: Przemysław
Wyrzykowski oraz Mateusz Boba.

Odznaczeniem "Za Wysługa XV Lat" druhowie: Maciej Groth, Szymon Malinowski, Przemysław Treydowski.
Odznaczeniem "Za Wysługa XX Lat" druhowie: Mariusz Groth, Marcin Treydowski.
Odznaczeniem "Za Wysługa XXV Lat" druhowie: Zbigniew Malinowski, Henryk
Puławski, Krzysztof Stoba.
Odznaką "Strażak Wzorowy" druhowie: Tomasz Fijał, Dariusz Boba, Radosław Radkowski
Srebrnym Medalem "Za Zasługi Dla Pożarnictwa" druh: Michał Fiałek.
Złotym Medalem "Za Zasługi Dla Pożarnictwa" druh: Krzysztof Stoba.
Brązową Odznaką Honorową "Zasłużony
Dla Pożarnictwa Województwa Pomorskiego" druhowie: Stanisław Zabrocki, Krzysztof
Szczepański.
Srebrną Odznaką Honorową "Zasłużony Dla
Pożarnictwa Województwa Pomorskiego"
druh: Ryszard Rosa.
Złotą Odznaką Honorową "Zasłużony Dla
Pożarnictwa Województwa Pomorskiego"
druhowie: Ks. Józef Słupski oraz Henryk
Kwaśniewski.
Druh Prezes Krzysztof Stoba

LETNIE ZAJĘCIA DLA DZIECI W DĄBROWIE
Zakończyły się letnie zajęcia dla dzieci w sołectwie Dąbrowa. Odbyły się one dzięki współpracy sołectwa z Gminnym Ośrodkiem Kultury
w Kaliskach. Dzieci z wielkim zaangażowaniem uczestniczyły w spotkaniach, na których
każdego dnia czekało na nich wiele atrakcji.

Były zajęcia plastyczne, kulinarne, gry i zabawy na świeżym powietrzu. Serdeczne podziękowania dla
rodziców, dla
Pani Moniki
prowadzącej
zajęcia oraz pani
Dyrektor GOK
za pomoc i
zaangażowanie
w organizacji
zajęć.
Alicja Lipska
Sołtys
Sołectwa
Dąbrowa
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ŚWIĘTO SENIORA
Ach, cóż to był za bal!
Po długim lockdownie, nieco przyspieszając
jesienny termin, Zarząd naszego Stowarzyszenia postanowił zorganizować doroczne Święto
Seniora już teraz.
19 sierpnia spotkaliśmy się w restauracji Twoja
Chata, do której na imienne zaproszenia stawili
się bez mała wszyscy członkowie naszej społeczności oraz zaproszeni goście, władze Gminy
Kaliska, Sołectwa z Kalisk, Dąbrowy i Iwiczna,
przedstawiciele ŚDS, Domu Kultury, GOPS-u.
Impreza rozpoczęła się o godzinie 16-ej.
Zgromadzonych gości powitała prezes Stowarzyszenia Elżbieta Pasterska, przyjęła także życzenia składane przez przybyłych na uroczystość gości.

W czasie, gdy kol. Ela rozpoczynała imprezę, w
rogu sali rozkładał swój sprzęt zespół muzyczny: p. Dorota Szatkowska i p. Zbigniew
Milewski.

Ledwo skończyliśmy obiadek, już „muzykanci”
ruszyli z kopyta. Nie zwlekając poszliśmy w tany i tak było już do końca zabawy. Kto chciał i
mógł wywijał ile sił w nogach. Były pary, kółeczka, węże… Słowem zabawa huczna i
radosna.

Po tej krótkiej części oficjalnej kuchnia zaserwowała przybyłym obiad; tradycyjnie składał
się nań kotlecik schabowy z ziemniakami i surówkami. Nieco później przyszedł czas na słodkości, kawę i herbatę. Wieczorową porą na stołach pojawił się smaczny barszczyk, a do niego
paszteciki.
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Organizatorzy czują wielką satysfakcję z tak
udanej uroczystości, z licznego przybycia gości i
członków Stowarzyszenia, szczególnie że pojawili się na imprezie także ci najstarsi, osiemdziesięcio-, a nawet dziewięćdziesięciolatkowie, z
których wielu pozostało aż do końca.
Zarząd serdecznie dziękuje tym koleżankom,
które podjęły się pieczenia ciast. Trzeba przyznać, że były smakowite.
Szczególne podziękowania należą się władzom
Gminy Kaliska za sfinansowanie tegorocznego
Święta Seniora, co pozwoliło na rezerwację sali
oraz zamówienie posiłku, a Zarządowi na spokojne radowanie się wespół z innymi członkami
naszej społeczności. www.emeryci-kaliska.pl

ŚWIĘTO SENIORA - FOTORELACJA
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„RADOŚNI” PO PRZERWIE WAKACYJNEJ
I znów działamy prężnie - Ania projektuje kubki, w pracowniach kulinarnych powstają kompoty i śliwkowe ciasto, a w pozostałych pracowniach każdy robi, co lubi - jest fajnie!

W sierpniu mieliśmy
przemiłe spotkanie z
lamą i alpakami z
Gospodarstwa
Agroturystycznego
Alpaki na Kaszubach , Zagroda Edukacyjna.
Były spacery, głaskanie, przytulanie, karmienie... było pięknie, za co serdecznie dziękujemy.

Materiały - ŚDS Kaliska
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„JEŚLI WIERZYSZ - ZRÓB TO - CYKL ZAJĘĆ SPORTOWYCH”
W sierpniu zakończyliśmy cykl zajęć Zumba.
Była moc pozytywnej energii i świetna zabawa.
A wszystko to w ramach zadania publicznego
"Jeśli wierzysz - zrób to- cykl zajęć sportowych"
współfinansowanego ze środków Gmina
Kaliska.

Nasze zadanie "Jeśli wierzysz - zrób to - cykl
zajęć sportowych" współfinansowanego ze
środków Gminy Kaliska powoli dobiega końca... zakończyliśmy już Salsation profesjonalnie prowadzone przez Grzegorz Wałaszewski, a
przed nami jeszcze spotkanie z końmi oraz
podsumowujący działania Marsz na orientację.

Materiały - Stowarzyszenia SIL Kaliska
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PIKNIK CHARYTATYWNY DLA JOANNY - DZIĘKUJEMY
W imieniu organizatorów Pikniku Charytatywnego dla Joanny Durawy z dnia 28.08.2021r
w Kaliskach z całego serca kieruję podziękowania dla naszych partnerów: Urzędu Gminy w
Kaliska oraz Gminnego Ośrodka Kultury w
Kaliskach. Dziękuję wszystkim darczyńcom
oraz osobom zaangażowanym w pomoc i przygotowanie tego wydarzenia. Dzięki swoim dobrym sercom, zaangażowaniem czasowym i materialnym sprawiliście, że ten dzień zakończył
się sukcesem. Dziękuję Brygadzie Komunalnej
z Kalisk za pomoc przy przygotowaniu terenu,
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dostarczenie niezbędnych rzeczy oraz dbanie o
porządek. Dziękuję strażakom ochotnikom z
OSP Czarna Woda, że byliście z nami od początku do końca, dziękuję za miło spędzony czas.
Dziękuję harcerzom z 12 DH im. Tadeusza Kościuszki w Kaliskach oraz im wspaniałym opiekunkom pani Anecie Cieślewicz i Malwinie
Sikora za czuwanie przy kwestowaniu. Dziękuję
każdej osobie, która wsparła zbiórkę, dziękuję
każdemu kto podarował fanty oraz przygotował
smakołyki. Dzięki waszej pomocy zebraliśmy
piękną kwotę 28.573,72zł i 15 euro.
DZIĘKUJEMY!
Joanna Koprowska
oraz Marcin Treydowski i Marcin Fiałek

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO W OREW W PIECACH
Rozpoczęliśmy dzisiaj uroczyście nowy rok
szkolny 2021/2022. Trochę w innym składzie,
ponieważ dołączył do nas kolejny Wychowanek
Maksym.
Po krótkim powitaniu i omówieniu ważnych
kwestii na ten rok obejrzeliśmy wspólnie prezentację multimedialną z intensywnego turnusu
wakacyjnego.
Wszystkim życzymy powodzenia na nowy rok
szkolny, wielu sukcesów, nowych przyjaźni i
miłej nauki (oraz żadnego nauczania zdalnego).

Materiały

OREW w gminie Kaliska
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SPOTKANIA AUTORSKIE PANI ELŻBIETY PASTERSKIEJ
W środę 12 sierpnia 2021 odbyło się spotkanie
autorskie Elżbiety Pasterskiej w Karczmie Ostoja. Inicjatorem spotkania byli członkowie Stowarzyszenia Miłośników Czarnej Wody. Obecni
na spotkaniu autorka gadek Kociewskich, prezes
Stowarzyszenia Miłośników Czarnej Wody
Przemysław Kurszewski, Dyrektor GOK Kaliska Mirosława Bogucka, Krzysztof Gornowicz.
Dziękujemy za zaproszenie i współpracę.

Dnia 18.08.2021r. odbyło się spotkanie autorskie z Autorką gadek i ilustracji kociewskich
Elżbietą Pasterską. Spotkanie zaczęło się od
pierwszej części koncertu Zenona Światczyńskiego. Następnie wszystkich gości powitała
Dyrektor GOK Kaliska Mirosława Borucka i zaprosiła do kociewskiego powitania autorkę gadek i ilustracji Elżbietę Pasterską. Pani Elżbieta
powitała wszystkich gości po kociewsku i
zaprezentowała osobiście w pierwszej części
spotkania 5 swoich autorskich gadek.

Przerywnikiem pomiędzy prezentacją gadek
był film - wywiad z Panią Elżbietą. W drugiej
części autorka odczytała kolejne 3 gadki i przedstawiła publiczności niektóre znane słówka
kociewskie, jakie warto zapamiętać. Na koniec
wszyscy wspólnie zaśpiewali piosenkę kociewską pt.: A u naszej Anki. Całość spotkania autorskiego zakończyła druga część koncertu Zenona
Światczyńskiego.
Materiały GOK Kaliska
Fot. Krzysztof Banul Fotografia
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Materiały GOK Kaliska
Autor zdjęć Józef Landowski

WAKACJE W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W KALISKACH
Pamiętacie zeszłoroczną akcję Noc Bibliotek?
Podczas tamtego wydarzenia odnowiliśmy
nasz pień przy GOK
sądząc ozdobne rośliny.
Dzisiaj uzupełniliśmy
go ponownie o kolejne
jeżówki i wrzosy oraz
domek dla pszczół
murarek.
Drodzy czytelnicy. Kolejne książki czekają na
Was w szafkach bookcrossing w Kaliskach i w
Piecach. Zaglądajcie i czytajcie.

Materiały
GOK
Kaliska

W GOK Kaliska trwają zajęcia wakacyjne dla
dzieci. W ostatnich dniach dzieci brały udział w
przeróżnych aktywnościach począwszy od zajęć
ruchowych na świeżym powietrzu poprzez rozwijanie kreatywności w pracach plastycznych,
zwiększanie umiejętności motorycznych dłoni
w pracach rękodzielniczych, aż po wyrażanie
siebie w sztuce teatralnej. Jako nagrodę za udział
w tych aktywnościach obejrzały bajkę i zjadły
popcorn. Zapraszamy do fotorelacji.
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WAKACJE W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W KALISKACH
Dnia 24.08.2021 odbył się II SPACER ZIOŁOWY z Panią Reginą Umerską. Jak i za pierwszym razem Pani Regina przekazywała cenną
wiedzę na temat ziół i służyła dobrą radą jeżeli
chodzi o techniki zbierania ziół i ich przetwarzania. Dojrzałe już zioła o tej porze roku, które jeszcze na początku lipca były niedojrzałe, można
było teraz już spokojnie zbierać do ususzenia.
Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom
spaceru ziołowego za obecność, a przede
wszystkim Pani Reginie za chęć przekazywania
swojej wiedzy. To był jak zwykle bardzo owocny i milo spędzony czas.

Tam gospodarze przygotowali szereg atrakcji
indiańskich, ognisko, opowieści indiańskie i
bardzo miły klimat.
Dziękujemy gospodarzom za gościnę i ciepłe
przyjęcie naszej rozbrykanej gromadki.

Zakończyliśmy trzydniowy plener malarski w
Gminnym Ośrodku Kultury. Prace, które powstały podczas warsztatów zostaną zaprezentowane na tegorocznym wernisażu "SAMI
SWOI".

Ostatni dzień
zajęć wakacyjnych upłynął
całkowicie w
klimacie Indian
z Ameryki
Północnej.
W nagrodę za
regularne
uczęszczanie
na zajęcia dzieci pojechały do
w i o s k i
indiańskiej
"Dziki Brzeg"
14 w Młyńsku.

Materiały GOK Kaliska

KONCERT ALICJI MAJEWSKIEJ
Dnia 22.08.2021r. odbył się koncert Alicji
Majewskiej, Włodzimierza Korcza oraz kwartetu Warsaw String Quartet.

Pani Alicja wylansowała szereg przebojów,
m.in. „Jeszcze się tam żagiel bieli”, „Odkryjemy
miłość nieznaną”, „Być kobietą”, „To nie sztuka
wybudować nowy dom”.
Koncertowała w wielu krajach Europy, Azji, a
także w ośrodkach polonijnych USA, Kanady i
Australii.
Wielokrotnie nagradzana na Krajowym
Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.

Znalazła także uznanie w oczach zagranicznych
jurorów zdobywając Grand Prix na festiwalach.
W roku 2019 roku ukazał się album z premierowym materiałem Alicji Majewskiej - „Żyć się
chce”. Artystka w typowy dla siebie sposób łączy tu nieustającą pogodę ducha z refleksją dotyczącą spraw istotnych.
Do wykwintnych kompozycji muzycznych
Włodzimierza Korcza teksty napisali znakomici
autorzy – Magda Czapińska, Andrzej Sikorowski, Tomasz Misiak, Artur Andrus. Pośród utworów znalazły się też dwie szczególne piosenki:
„Żal niebieski” – skromny hołd dla zmarłego
przyjaciela artystki, Zbigniewa Wodeckiego
oraz „Przed nocą i mgłą” – doskonale znana
kompozycja kojarzona z serialem „07 zgłoś
się”. Niegdyś zarejestrowana w radiu, ta perełka
po raz pierwszy ukazuje się na płycie w
wykonaniu Alicji Majewskiej – w wyjątkowej,
przygotowanej przez Włodzimierza Korcza
wersji.
Materiały GOK Kaliska
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JUBILEUSZE

ZAPRASZAMY

Jubilat
Józef Rogaczewski
90 lat

Z KALENDARZA WÓJTA...
*02.08.2021 - Kaliska - Udział w uroczystości 90-tych urodzin Pani Heleny Rekowskiej.
*03.08.2021 - Kaliska - Udział w uroczystości 92-tych urodzin Pani Stefanii Pelowskiej.
*04.08.2021 - Starogar Gd. - Zbycie działek gminnych w Bartlu Wielkim wylicytowanych w
przetargu nieograniczonym.
*05.08.2021 - Kaliska - Spotkanie Sołtysów i Pań zrzeszonych w Kołach Gospodyń Wiejskich
działających na terenie gminy Kaliska z przedstawicielami Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa Oddział w Starogardzie Gd. w zakresie promocji szczepień.
*11.08.2021 - Kaliska - Narada koordynacyjna z inspektorem nadzoru i wykonawcą w zakresie
prac budowlanych remontu pomieszczeń w Urzędzie Gminy w Kaliskach.
*16.08.2021 - Kaliska - Udział w komisjach Rady Gminy Kaliska.
*17.08.2021 - Kaliska - Udział w Sesji Rady Gminy Kaliska.
*19.08.2021 - Kaliska - Udział w uroczystości90-tych urodzin Pana Józef Rogaczewskiego.
*25.08.2021 - Kaliska - Spotkanie robocze z Prezesem OSP Kaliska Krzysztofem Stopa.
*26.08.2021 - Starogard Gd. - Notarialne zbycie działki gminnej.
*30.08.2021 - Gdańsk - Dostarczenie dokumentów do Urzedu Marszałkowskiego w sprawie
prowadzonej kontroli wykonania inwestycji budowy „PSZOK-u”.
*31.08.2021 - Charzykowy - Spotkanie z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Klimatu Panią
Małgorzatą Golińską w siedzibie Rezerwatu Przyrody Bory Tucholskie w sprawie objęcia gmin
Kaliska, Czarna Woda, Osieczna, Lubichowo i Osiek obszarem chronionym „Rezerwatem
Biosfery Bory Tucholskie”.
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,

