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CENTRUM EDUKACYJNO - HISTORYCZNE
Przedstawiamy Państwu przygotowywaną
inwestycję w ramach uzyskanych środków z
rządowego funduszu "Polski Ład”.
W ramach pozyskanych środków w kwocie
4.250.000 zł wybudujemy centrum edukacyjno
- historyczne wraz z dwoma oddziałami przedszkolnymi. Nowy obiekt powstanie w
sąsiedztwie przedszkola w Kaliskach.

W najbliższych dniach planujemy ogłosić
przetarg na budowę tego obiektu. Prezentujemy
Państwu aranżację wnętrz oddziałów przedszkolnych wykonanych przez projektantkę
wnętrz Panią Stanisławę Plewako ze Starogardu
Gd. W centrum swoje miejsce znajdą przedstawiciele stowarzyszeń w tym nasi seniorzy.
Sławomir Janicki Wójt Gminy Kaliska

CENTRUM EDUKACYJNO - HISTORYCZNE
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POPRAWIAMY
FUNKCJONALNOŚĆ NA
CMENTARZU KOMUNALNYM
W ubiegłym roku wykonaliśmy jeden z odcinków alejki z kostki brukowej, a pod koniec roku
zamontowaliśmy drugą bramę przesuwną. W
tym roku planujemy wykonać utwardzenie
kolejnego etapu alejki.

Kierownik Referatu Komunalnego
Tomasz Gerigk

PODSUMOWANIE PRACY
STRAŻAKÓW Z OSP KALISKA
Podsumowanie wyjazdów do akcji ratowniczogaśniczych za rok 2021.
W roku 2021 OSP Kaliska do zdarzeń dysponowana była 85 razy. Jest to wzrost ilości wyjazdów w porównaniu z rokiem poprzednim 2020,
gdzie odnotowano 55 wyjazdów.
Dysponowania dotyczyły: pożarów - 29 razy,
usuwania miejscowych zagrożeń - 56 razy (w
tym wykonano 4-krotnie dowóz osób do punktów szczepień COVID-19).
Podczas zdarzeń udzielono pierwszej pomocy
przedmedycznej 14 osobom.
Ilość wyjazdów poza teren Gminy Kaliska - 8
razy.
Materiały OSP Kaliska

3

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 - 2020
Program operacyjny pomoc żywnościowa
2014-2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy najbardziej
potrzebującym podrogram 2021.
Celem programu jest zapewnienie najuboższym
mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej
oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2021 –
czerwiec 2022, a jej celami szczegółowymi są:
a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji
pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej
OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
b) racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych
źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
c) przekazanie artykułów spożywczych osobom
zakwalifikowanym do otrzymania pomocy
żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
d) prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą
żywnościową, mających na celu włączenie
społeczne.
Okres dystrybucji żywności: grudzień 2021 –
czerwiec 2022.
Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez
Banki Żywności do Organizacji Partnerskiej
Lokalnej [OPL] na terenie wszystkich 16 województw Rzeczpospolitej Polskiej, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.
Kryteria kwalifikowalności i sposób
kwalifikacji:
1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do
tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie
odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami
z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej
wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód
nie przekracza 220% kryterium dochodowego
uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1542,20 PLN dla osoby samotnie
4 gospodarującej i 1161,60 PLN dla osoby w

rodzinie (od 01.01.2022 - 1.707,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1.320,00 PLN dla
osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne
wsparcie.
2. Sposób kwalifikacji:
• OPS będą wydawać osobom potrzebującym
skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy z POPŻ, pod warunkiem
uzyskania zgody tych osób;
• OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować
oświadczenia od osób kwalifikujących się do
przyznania pomocy żywnościowej. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem przekazywane będą do OPS, który potwierdza kwalifikowalność do przyznania pomocy;
• OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w POPŻ na
podstawie podpisanego oświadczenia.
Zasady przekazywania artykułów
spożywczych:
Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako
zestaw artykułów spożywczych w formie
paczek żywnościowych lub posiłków.
1. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok.
28,17 kg .
2. Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3] z różnych
grup towarowych wydawanych jednorazowo.
3. Posiłek to każdy posiłek przygotowany w
OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób
bezdomnych do tego przeznaczone.
4. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych
do pomocy żywnościowej będzie większa niż
planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza
zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie
więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej
ilości (tj. do ok.22,5 kg).
5. W uzasadnionych sytuacjach można zmienić
artykuł spożywczy na inny.
6. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się
zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin.
7.Żywność jest wydawana osobom potrzebującym w ramach POPŻ nieodpłatnie.
Materiały
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

ZADBAJMY O SWÓJ KAWAŁEK NIEBA !
Zapraszam do gminnego punktu konsultacyjno
- doradczego w sprawie wymiany źródeł ciepła
w ramach programu "Czyste powietrze”.
Starając się o dofinansowanie z programu można skorzystać z bezpłatnych narzędzi. Jest to
przede wszystkim portal beneficjenta wfośigw.
Zachęcam Państwa do korzystania pomocy
naszego doradcy Roberta Stolińskiego Inspektora ds. inwestycji i utrzymania obiektów
gminnych Urząd Gminy Kaliska
telefon: (58) 588 92 01/02
www: www.kaliska.pl
email: r.stolinski@kaliska.pl
adres: ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska
Z poważaniem
Sławomir Janicki Wójt Gminy Kaliska
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WIERZYCZANKA 2021
Gratulacje od mieszkańców i samorządu
Gminy Kaliska dla zarządu firmy Medpharma
Zakład Opieki Zdrowotnej S.A. za otrzymanie
nagrody "Wierzyczanki" w dziedzinie
GOSPODARKA.
29. stycznia 2022r. na uroczystej Gali w Starogardzie Gdańskim Prezydent Miasta wraz z
Przewodniczącą Rady Miejskiej wręczyli
nagrodę w dziedzinie GOSPODARKA firmie
Medpharma, która również swoją działalność
leczniczą prowadzi w naszej gminie.
Przyłączamy się do gratulacji i życzymy dalszego rozwoju firmy.

Nagrodę firma otrzymała za profesjonalizm i
podejmowanie wszechstronnych działań w celu
zapewnienia wysokiego poziomu opieki zdrowotnej mieszkańcom Starogardu Gdańskiego.
Medpharma jest firmą medyczną z tradycjami.
Chociaż jest firmą prywatną, to stara się dbać o
jak najszerszy zakres usług. Czasy pandemii
postawiły przed nami zadania kategorii tych najtrudniejszych. Robimy wszystko, żeby im sprostać, a przede wszystkim nie zawieść naszych
pacjentów – odbierając statuetkę podkreślił
wiceprezes zarządu, dyrektor ds. medycznych
Krzysztof Richert.
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Materiały www.starogad.pl

REKRUTACJA 2022/2023

Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach ogłasza
rekrutację dzieci do klasy I Publicznej Szkoły
Podstawowej na rok szkolny 2022/2023.
„Kartę zgłoszenia dziecka do klasy I szkoły
podstawowej” wraz z oświadczeniem dotyczącym miejsca zamieszkania lub „Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I” wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym w przypadku kandydatów spoza
obwodu szkoły będzie można pobrać w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej w Kaliskach lub z ze strony internetowej
http://szkola.kaliska.pl/pspkaliska/dokumenty/
Stosowne dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać na adres mailowy:
sekretariat@szkola.kaliska.pl do dnia 14 marca
2022 r.
Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi
szkolnemu zobowiązani są do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do
szkoły.
Podstawa prawna: art..40 §1 ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 poz. 10

SPOTKANIE ZARZĄDU
KALISKIEGO STOWARZYSZENIA
SENIORÓW
Pierwsze w tym roku spotkanie Zarządu odbyło
się we wtorek 11 stycznia.
Próbowaliśmy wspólnie zaplanować naszą
działalność na najbliższy czas.
Sytuacja pandemiczna utrudnia zdecydowanie
zaplanowanie czegoś na 100%. w dłuższej perspektywie czasowej. Czujemy się odpowiedzialni za Państwa zdrowotne bezpieczeństwo, więc
staramy się, bez koniecznej potrzeby, nie planować imprez w przestrzeni zamkniętej.
Zdecydowaliśmy, że póki co zaproponujemy
nasze sprawdzone wielokrotnie spotkania cykliczne, które się cieszą Waszym pozytywnym
odbiorem. Stąd takie imprezy:
v19 maja majówka dla Super Seniorów w
Wirtach.
v09 czerwiec turniej boule w Cieciorce.
v23 czerwca Noc Kupały w Czarnem.
Najwcześniej czeka nas doroczne Zebranie
Walne Stowarzyszenia. I tu musimy koniecznie
się spotkać pod dachem. Wyznaczyliśmy na ten
dzień 10 marca, godzina 14.00. Do takiego spotkania obligują nas przepisy prawa, w związku z
czym prosimy o liczne przybycie.
Po zakończeniu zebrania, niejako przy okazji,
chcemy – z okazji Dnia Kobiet – zaproponować
spotkanie przy kawce i muzyce. Wieczorek będzie składkowy, koszt imprezy to 15 zł.
Takie na razie mamy plany. Wiadomo że życie
idzie swoim torem; szczegóły imprez i ewentualne zmiany będziemy podawać na bieżąco na
naszej stronie i tablicach we wsi.

Prezes
Kaliskiego Stowarzyszenia Seniorów
Elżbieta Pasterska

DYCHT KOCIEWIE
Zapraszamy Państwa do obejrzenia materiału z
udziałem naszej regionalistki P.Elżbiety
Pasterskiej i Pań z Kaliskiego Stowarzyszenia
Seniorów - P. Lucyny Kaweckiej oraz P. Barbary
Płonka.
Film do obejrzenia na naszym Facebook-u lub
na https://gdansk.tvp.pl › dycht-kociewie
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30 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy zbierała pieniądze pod hasłem „Przejrzyj na oczy”. Pomimo sytuacji pandemicznej,
w niedzielę 30 stycznia 2022 roku, odbyła się
kwesta uliczna, w którą zaangażowanych było
20. wolontariuszy. Można ich było spotkać na
ulicach Kalisk, Franku, Pieców, Cieciorki,
Dąbrowy, Iwiczna oraz podczas Mszy Św. przed
kościołami w Piecach, Kaliskach i Płocicznie.
Gorąco dziękujemy wszystkim wolontariuszom, którzy wykazali się niezwykłą wytrwałością i pogodą ducha podczas prowadzonej
akcji charytatywnej. Zebrane środki finansowe
zostaną przeznaczone na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego, celem zapewnienia
najwyższych standardów diagnostyki i leczenia
wzroku u dzieci.
Zrobiliśmy to razem!
Podczas Finału udało nam się uzyskać piękną
kwotę: 14.458,70 zł
w tym: kwesta uliczna: 12.798,70 zł,
e-skarbonka oraz konto bankowe: 1.660 zł.

Nasi Darczyńcy, Osoby Wielkiego Serca
ponownie okazali się fantastycznymi ludźmi!
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy
wsparli naszą zbiórkę prowadzoną na terenie
gminy Kaliska, wrzucającym do puszek choćby
symboliczne kwoty, każdemu, kto zdecydował
się przekazać pieniądze do sztabowej e-Skarbonki oraz na konto sztabu.
To wspaniałe, że w tak trudnych czasach potrafimy wspierać szczytne cele, chcemy po prostu
czynić dobro.
DZIĘKUJEMY! Bez Was by się nie udało!
Sztab 30. Finału WOŚP w ZSP Kaliska
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TAK SIĘ GRAŁO 30 LAT TEMU...
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Z ŻYCIA ŚDS - SPORTOWO, TWÓRCZO, SMACZNIE

Materiały
Środowiskowego
Domu Samopomocy
w Kaliskach
i Filii w Cieciorce
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NOWATORSKIE METODY NAUCZANIA W OREW W PIECACH
Malowaliście kiedyś lodem z barwnikiem spożywczym? To świetna aktywność dla dzieci w
różnym wieku. Należy tylko pamiętać o założeniu rękawiczek.

Zajęcia z wykorzystaniem monitora interaktywnego nie tylko dostarczają rozrywki i zabawy naszym Wychowankom przede wszystkim utrwalają, usprawniają nabyte już umiejętności (koordynację, spostrzegawczość, motoryczność) oraz
uczą nowych możliwości edukacyjnych.

Jak na światowy dzień pizzy przystało w
Ośrodku również zrobiliśmy mini pizzerki
Wychowankowie wyrabiali ciasto, kroili składniki, posypywali serem okrągłe pizze, a na sam
koniec przystąpili do konsumpcji.

Wszystkiego najlepszego dla każdego Dziadka
i każdej Babci. Duuuuużo uśmiechu, zadowolenia, przede wszystkim zdrowia i niekończących
się pokładów energii.
To osoby, które niekiedy mocno rozpieszczają,
zrobią kakao, przytulą kiedy trzeba, zaśpiewają
kołysankę, ale najważniejsze, że są i można na
Nich zawsze polegać.

Kto nie lubi LEGO? 28 stycznia to Międzynarodowy Dzień LEGO i również nasi Wychowankowie brali w nim udział.

Materiały OREW w gminie Kaliska
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BAL KARNAWAŁOWY W ZSP KALISKA
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EDUKACJA W FILIALNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W PIECACH
W grudniu zakończyliśmy udział w I edycji
Programu Aktywny powrót do szkół – WF z
AWF. Celem projektu jest poprawa i monitoring
stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży po
powrocie do zajęć stacjonarnych, czyli walka ze
skutkami pandemii koronawirusa.

Program odbywa się pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki wraz z partnerami Akademii Wychowania Fizycznego na terenie całego
kraju. W dodatkowych zajęciach sportowych,
brali udział wszyscy uczniowie Szkoły Filialnej
z Pieców. Odbywały się po jednej godzinie lekcyjnej w tygodniu dla każdej grupy. Dzieci z
wielkim zapałem i mnóstwem energii uczestniczyły w zajęciach. Podczas systematycznych
spotkań przeprowadzone zostały testy i sprawdziany ruchowe, kształtowaliśmy koordynację
ruchową i poznaliśmy mnóstwo gier i zabaw
wskazujących jak aktywnie można spędzać czas
wolny. Zadowolenie i uśmiech dzieci są
bezcenne.

Nasi uczniowie chętnie uczestniczą w konkursach plastycznych. Tym razem był to konkurs
dekanalno – gminny, ogłoszony przez Zespół
Kształcenia i Wychowania w Starej Kiszewie
oraz parafię p.w. Św. Marcina, pt.: „Aniołowie –
przyjaciele ludzi”.
Z radością informujemy, że wśród naszych dzieci są nagrodzeni.
Największy sukces odniosła Amelka Duraj z kl.
III c – zajmując III miejsce w kategorii klas III –
V. W tej samej kategorii wyróżniona została
Julia Dzierżak.
Natomiast w kategorii klas 0-II, wyróżnienia
otrzymali:
Kacper Domagalski, Jakub Kulas i Dominik
Kulas.
GRATULACJE dla wszystkich uczestników!

Jak karnawał - to zabawa...W styczniu odbył się
w naszej szkole długo wyczekiwany bal karnawałowy. Uczniowie I i III klasy wystąpili w
ciekawych, kolorowych kostiumach, przebrani
za bohaterów z bajek i nie tylko.

Materiały ZSP Kaliska Filia Piece
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SPOTKANIE DYSKUSYJNEGO
KLUBU KSIĄŻKI

19 stycznia odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych w bibliotece
GOK Kaliska, na którym omawiano książkę pt.
„Bezmatek” autorstwa Miry Marcinów.
W brawurowej prozie wszystko jest dzikie i
dziwne, a najdziwniejsza jest śmierć, której miało nie być. Bo na świecie są tylko dwie okoliczności końca: ktoś zmarł śmiercią tragiczną lub
po długich cierpieniach. W tej książce jest inaczej. Opowieść o pragnieniu życia i ucieczce od
umierania oraz historia wielkiej, szalonej i zachłannej miłości, jaka może wydarzyć się tylko
między matką a córką.

DYCHT KOCIEWIE Leszek Baczkowski

Zapraszamy do obejrzenia filmu z serii Dycht
Kociewie zrealizowanego przez TVP 3 Gdańsk,
w którym wystąpił Pan Leszek Baczkowski.
Od kiedy karty kroniki dokumentują działalność
Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach, to zauważamy, jak bardzo wspiera nas lokalny artysta
ludowy, rzeźbiarz Pan Leszek Baczkowski a
"Wernisaż Sami Swoi" w GOK Kaliska stał się
stałym miejscem prezentacji jego prac.
Film do obejrzenia na naszym Facebook-u lub
na https://gdansk.tvp.pl › dycht-kociewie

20 stycznia odbyło się spotkanie DKK dla
dzieci i młodzieży. Tym razem omawiana była
książka pt. "Nowe ucieszki Cieszka" Zdenka
Svěráka.
„Nowe ucieszki Cieszka" to drugi tom opowiadań o przygodach najradośniejszego chłopca na
świecie. W małym domku na przedmieściu mieszka Cieszko – pomysłowy synek ogrodników.
Jeśli go jeszcze nie znacie, macie szczęście, że
na niego wpadliście. Nie co dzień spotyka się
chłopca, który tak potrafi cieszyć się życiem!
A jeśli go już znacie, też macie szczęście. Bo w
tej książce znajdziecie jego zupełnie nowe
przygody.
Materiały GOK Kaliska
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Materiały TVP 3 Gdańsk - Dycht Kociewie

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
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PRZETARG NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI
Wójt Gminy Kaliska ogłasza przetarg na zbycie
nieruchomości gruntowych w Bartlu Wielkim.
Przetarg odbędzie się 30 marca 2022 r. o godz.
15:00. w Urzędzie Gminy Kaliska w sali narad.

Ogłoszenie o przetargu:
Działki pod budownictwo mieszkaniowe:
/media/pliki/dzialki-przetarg/ii-przetarg-ustnynieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomoscigruntowych-stanowiacych-wlasnosc-gminykaliska-bartel-wielki.pdf

Z KALENDARZA WÓJTA...
*04.01.2022 - Kaliska - Spotkanie z mieszkańcem miejscowości Iwiczno w sprawie
nieodpłatnego przekazania działki drogowej.
*10.01.2022 - Starogard Gd. - Spotkanie ze Starostą Starogardzkim w sprawie przepisania
decyzji zajęcia gruntu pod sieć wodno - kanalizacyjną na spółkę PUK Kaliska.
*12.01.2022 - Kaliska - Spotkanie z Dyrektor ZSP Kaliska P. Bogumiłą Wałaszewską celem
omówienia spraw bieżących szkół i przedszkoli.
*13.01.2022 – Kaliska - Spotkanie z Nadleśniczym Nadleśnictwa Kaliska w sprawie
ewentualnego przejęcia nieruchomości przez spółkę PUK Kaliska - odmówiono przejęcia tej
nieruchomości.
*18.01.2022 – Kaliska - Udział w komisji konkursowej na nabór na stanowisko urzędnicze
Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
*19.01.2022 – Gdańsk - Wspólnie z Radnym Powiatowym P. Leszkiem Burczykiem spotkano się
w GDDKiA z Dyrektorem P. Karolem Markowskim, gdzie omówiono planowaną inwestycję
przebudowy drogi krajowej nr 22 na odcinku Czarna Woda - Zblewo.
*21.01.2022 – Starogard Gd. - Udział w uroczystym otwarciu nowo wybudowanego budynku
Kociewskiego Centrum Zdrowia z przeznaczeniem dla potrzeb leczenia i przeprowadzania
operacji.
*25.01.2022 – Kaliska - Spotkanie z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej
P.Tomaszem Wardynem celem omówienia bezpieczeństwa pożarowego w gminie.
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