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WSPÓLNA INWESTYCJA 2017 ROKU

Dnia 28.08.2017r. w sposób symboliczny
odebraliśmy ze Starostą Starogardzkim
Leszkiem Burczykiem pierwszy etap wybudowanej ścieżki rowerowej z Kalisk do Cieciorki.
W odbiorze tym uczestniczyły władze gminy
Kaliska, przedstawiciele wykonawcy, pracownicy PZD w Starogardzie Gdańskim i inspektorzy nadzoru.
Możemy Państwu przekazać informację, że
ścieżka będzie posiadała oświetlenie, które dodatkowo poprawi bezpieczeństwo na tym odcinku.
Łukasz Kruszyński
Zastępca Wójta Gminy Kaliska

SEGREGACJA ODPADÓW
BUDOWA ULICY MALINOWEJ I
ODWODNIENIE ULICY PÓŁNOCNEJ W związku z przejęciem przez gminę obowiąOd dnia 28.08.2017r. nastąpiło rozpoczęcie
budowy ulicy Malinowej wraz z siecią kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do zbiornika retencyjnego w Kaliskach - etap I. Wartość
zadania to kwota 1.455.249,25 zł.
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zku odbioru odpadów z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Kaliska od
01.01.2017r staramy się przypominać Państwu o
zasadach jakie są wymagane i muszą być stosowane odnośnie segregacji odpadów.
Od 1 lipca 2017 r. w całej Polsce został wprowadzony wspólny system segregacji odpadów.
„Każdy z nas ma wpływ na to, co nas otacza i jest
to nasza wspólna sprawa”.
Podinspektor ds. wymiaru opłat
za odpady komunalne Anna Ossowska

ŚWIADCZENIE 500+
Od 1 sierpnia 2017 r.
można składać wnioski o
ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na
kolejny okres tj. od 1 października 2017r. do 30
września 2018 r.
W przypadku gdy osoba
ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia
31 sierpnia 2017r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik
2017r. następuje do dnia 31 października 2017r,.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży
wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w
okresie od dnia 1 września do dnia 30 września
2017r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia za miesiąc październik i listopad 2017 r.
następuje do dnia 30 listopada 2017 r.
W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w
październiku 2017r., przyznanie i wypłata
świadczenia wychowawczego za październik,
listopad i grudzień 2017 r. nastąpi nie później niż
do 31 grudnia 2017 r.
Gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie
2017r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje
do dnia 31 stycznia 2018 r.
Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1
grudnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r., ustalenie
prawa do świadczenia wychowawczego oraz
wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca
złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia
lutego 2018 r.
Należy więc pamiętać, że wskutek złożenia
wniosku później niż w październiku, prawo do
świadczenia wychowawczego zostanie ustalone
od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania
za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu świadczeniowego.
Prawo do świadczenia wychowawczego będzie
ustalane na podstawie dochodu osiągniętego
w roku kalendarzowym 2016r.
Monika Szmaglińska
Kierownik GOPS Kaliska

DOFINANSOWANIE Z PFRON
Pierwsza dobra wiadomość dla uczniów z ZSP
w Kaliskach.
2. sierpnia otrzymaliśmy informację, że gmina
Kaliska otrzymała kwotę 42.549,93zł na realizację dostosowania pomieszczeń szkoły w Kaliskach i dojść do budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Kwota dofinansowania stanowi ok. 30% środków jakie nasza gmina przeznaczy na to zadanie. Pieniądze z dotacji pochodzić
będą z PFRON.

Druga dobra wiadomość dla Grupy
"RADOSNYCH" ze Środowiskowego Domu
Samopomocy w Kaliskach.
Również 2. sierpnia otrzymaliśmy informację,
że gmina Kaliska otrzymała kwotę 75.000 zł na
realizację zakupu nowego pojazdu 9-cio osobowego dla przewozu osób niepełnosprawnych.
Kwota dofinansowania stanowi ok.70% wartości zakupu pojazdu. Pozostałe środki pokryje
nasza gmina. Pieniądze z dotacji pochodzić będą
z PFRON.

Kierownik Referatu Rozwoju
Justyna Tomana
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REMONT GOK KALISKA
Trwają prace przy docieplaniu ścian budynku
Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach.
Prezentujemy jak postępują prace budowlane.
"Nowy - stary" budynek będzie miał ciepłe
ściany i nową elewację.
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Mirosława Borucka
Dyrektor GOK Kaliska

PODZIĘKOWANIA DLA
NASZYCH DRUHÓW
Wielkie podziękowania dla Strażaków z OSP
Kaliska za udział w kilkudniowej akcji i pomoc
poszkodowanym mieszkańcom Rytla.
Brawo i podziękowania także dla mieszkańców,
którzy czynnie pomagali w Rytlu i uczestniczyli
w zbiórce rzeczowej dla poszkodowanych gmin
w sierpniowej nawałnicy.
Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki

MIŁOŚĆ, RADOŚĆ, RÓWNOŚĆ, TOLERANCJA ! :) :) :)
W piątek 25 sierpnia br. spotkaliśmy się
wszyscy razem aby zakończyć oficjalnie tegoroczne wakacje. Wspólnie z ŚDS Kaliska, Świetlicą opiekuńczą-wychowawczą "ISKIERKA" ,
Stowarzyszeniem "Dziecko Miłości", Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kaliskach i Stowarzyszeniem Kaliskie Pegazy zorganizowaliśmy
HAPPENING wraz z przemarszem, który rozpoczął się na dziedzińcu ZSP Kaliska, a zakończył na Placu Odnowy.

Podczas HAPPENINGU bawiliśmy się wspólnie w miłej atmosferze przy muzyce i dobrym
jedzeniu. To wszystko działo się w ramach projektu z Działaj Lokalnie pn. GENESSIS - rzeczywistość wokół nas i zwieńczało I etap projektu podczas którego odbywały się zajęcia plastyczne dla wszystkich.
W trakcie zajęć tworzyliśmy wspólnie figury do
Teatru Cieni. Już teraz zapraszamy wszystkich
od połowy września na warsztaty Teatru Cieni .
Warsztaty poprowadzi wykwalifikowana instruktorka teatralna z Kwidzyna Katarzyna
Bednarek .

Zapraszamy będzie świetna zabawa !

Materiały GOK Kaliska5

KONCERT PIEŚNI MARYJNYCH ZE WSPÓLNYM ŚPIEWANIEM
W środę (09.08.2017) odbyła się V edycja
koncertu pt. "Ze wspólnym śpiewaniem Pieśni
Maryjnych". Cieszy nas bardzo, że zainteresowanie takimi wydarzeniami wzrasta z każdym
rokiem. Koncert ten odbył się w kaliskim kościele parafialnym. Przewidujemy, że to nieostatnie takie spotkanie. Bardzo nam miło, że P..
Krzysztof Gornowicz zauważył zaangażowanie
oraz chęć naszych mieszkańców, chwaląc ich
talent do śpiewania.
Koncert składał się z trzech etapów. Pierwszy
to prezentacja "Pieśni Maryjnych” wykonana
przez kwartet AMOROSO pod okiem Tomasza
Radimonasa ze Starogardu Gd. Druga to wykonanie pieśni Maryjnych śpiewanych solo przez
samego Krzysztofa Gornowicza przy akompaniamencie Tomasza Radimonasa. Podczas trzeciej części spotkania publiczność włączyła się
do wspólnego śpiewania. W czasie koncertu panowała miła atmosfera. Na koniec koncertu
Ksiądz Proboszcz Józef Słupski podziękował
artystom za tak piękny koncert w naszym
kościele parafialnym. Materiały GOK Kaliska

20. KOCIEWSKO - BOROWIACKI RAJD ROWEROWY
W dniach 12 i 13 sierpnia 2017r. odbył się 20.
Kociewsko-Borowiacki Rajd Rowerowy...
Uczestniczyła w nim ponad setka amatorów
rowerowej turystyki, która przemierzyła polne
drogi, leśne dukty i asfaltowe trasy Kociewia ☺
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Dziękujemy naszym Partnerom i Współorganizatorom za poczęstunki, za wsparcie, za osobiste
zaangażowanie. Organizatorem była Lokalna
Organizacja Turystyczna KOCIEWIE.

„PO NITCE DO KŁAMKA” - KOLEJNE SPOTKANIE EMERYTÓW
W czwartek, 31.08.2017r, spotkaliśmy się w
Iwicznie w ramach projektu Dycht rychtych po
naszemu. Spędziliśmy bardzo ciekawe i miłe popołudnie z panią Zdzisią Gulgowską.

Na początek udaliśmy się do Izby Pamięci
Izydora Gulgowskiego, która – jak każdy mieszkaniec Gminy wie – znajduje się w dawnej szkole w Iwicznie. Izba poświęcona jest życiu i
dziełu znanego etnografa (twórcy skansenu we
Wdzydzach) i jego żony. Poza eksponatami mieliśmy okazję obejrzeć ciekawy pokaz multimedialny, po którym pani Zdzisia przedstawiła rodowód Gulgowskich, a jednocześnie swój własny, bo z tejże rodziny pochodzi.

sołectwa „Iwiczno” w którego skład wchodzą
również miejscowości Łążek i Młyńsk. Na południe od miejscowości znajduje się jezioro
Trzechowskie. Wieś wzmiankowana w 1402
roku.

W latach 1945–1975 miejscowość administracyjnie należała do tzw. dużego województwa
gdańskiego, a w latach 1975-1998 do tzw. małego województwa gdańskiego.

Następnie zeszliśmy na parter do świetlicy. W
jednym z pomieszczeń p. Zdzisia wraz z koleżankami przygotowała wspaniałą wystawę prac
własnych oraz swoich „uczennic”; prowadzi bowiem od kilku lat warsztaty hafciarskie na terenie naszej Gminy. Pani Zdzisia specjalizuje się
głównie w haftowaniu sztandarów, spod jej rąk
wyszło już 150 tych dzieł. Haftuje też obrazy,
serwety i różne drobiazgi wzorem kociewskim.
Przy kawie i pysznej drożdżówce mieliśmy później okazję porozmawiać i z p. Zdzisią i innymi
uczestnikami spotkania.
Iwiczno – wieś kociewska w Polsce położona w
województwie pomorskim, w powiecie starogardzkim, w gminie Kaliska. Wieś jest siedzibą

W miejscowości znajduje się chata kociewska z
ok. 1885 oraz figura przydrożna z 1885. Miejsce
urodzenia w 1874 Izydora Gulgowskiego– twórcy skansenu we Wdzydzach Kiszewskich. (ze
źródeł Wikipedii)

Projekt dofinansowany ze środków Programu „Działaj
Lokalnie X” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności
realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w
Polsce oraz Lokalną Organizację Grantową LGD „Chata
Kociewia” w Nowej Wsi Rzecznej.

Materiały: www.emeryci-kaliska.pl/
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DZIEŃ DRWALA W BARTLU
Festyn Rodzinny „Dzień Drwala” jak zwykle
spędzony w miłej atmosferze, przy słonecznej
pogodzie i z wieloma atrakcjami. Na początku
szaleństwo na dmuchańcu, konkursy i zabawy
dla dzieci. Chwila wyciszenia wśród zieleni z
teatrzykiem obrazkowym Kamishibai i wyczekiwane nagrody dla najmłodszych. O 18.30
tradycji stało się zadość i Pani sołtys rozpoczęła
turniej drwala, w którym chętnie uczestniczyły
rodziny z Bartla Wielkiego oraz mieszkańcy
okolic. Ostatnią atrakcją wieczoru była zabawa
przy muzyce na żywo wykonywanej przez
zespół rodzinny Państwa Boba. Krople deszczu
wszystkich zaskoczyły, ale w tańcach i pląsach
nam nie przeszkodziły. Do zobaczenia za rok :-)

FESTYN W CZARNYM
12 sierpnia 2017 r. odbył się coroczny Festyn
Rodzinny w Czarnym organizowany przez Radę
Sołectwa Czarne oraz Gminny Ośrodek Kultury
w Kaliskach. Sołtys Pan Leszek Wardziński
przywitał wszystkich przybyłych mieszkańców
oraz turystów, po czym zaprosił do wspólnej zabawy. Konkursy cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno starszych jak i tych młodszych. Dzieci i dorośli z dużym entuzjazmem
uczestniczyli w zabawach prowadzonych przez
organizatorów. Panie z Sołectwa Czarne przygotowały smakowite wypieki i słodkości.
Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy.

Materiały
GOK
Kaliska
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FESTYN W IWICZNIE I CIECIORCE
Wakacje powoli dobiegają końca, ale my jeszcze cały czas intensywnie je spędzamy.
Mieszkańcy Iwiczna i przybyli goście mogli korzystać z wielu przygotowanych atrakcji. Pan
Leszek Baczkowski prowadził warsztaty rzeźby. Sołtys i osoby wspierające festyn przygotowali poczęstunek: zapiekanki, soczki, gofry, wata cukrowa i wiele innych smakołyków. Z pełnymi brzuszkami mogliśmy, więc rozpocząć
zabawę na dmuchańcu.

Po intensywnych zjazdach wszyscy chętni zebrali się na placu i rozpoczęliśmy grupową zabawę. Graliśmy w memo, ale inaczej niż zawsze,
zorganizowaliśmy niepowtarzalną serię „Mam
talent”, spotkaliśmy wiele sławnych osobistości
m.in.Enej, Marylin Monroe, Roberta Lewandowskiego i innych. Śmiechu było co niemiara.
Konkursy były wyzwaniem dla dzieci, ale nie
sprawiły im wiele trudności i pełni energii,
przystąpiły do tworzenia mumi. Na festynie nie
zabrakło także Teatrzyku Kamishibai, który
odbył się w Izbie Izydora Gulgowskiego, którą
mogliśmy też zwiedzić i poznać jej historię.

Oczywiście po tych wszystkich atrakcjach przystąpiliśmy do najbardziej wyczekiwanego przez
dzieci momentu festynu, czyli rozdania nagród.
Po zakończeniu części festynu dla najmłodszych, odbyła się zabawa taneczna dla dorosłych, która prowadził zespół FOCUS BAND.

Już nadszedł czas, aby pożegnać wakacje, a
witać szkołę. Ostatnie dni odpoczynku spędźmy
aktywnie i czerpiąc z nich jak najwięcej.
Właśnie tak postanowiliśmy też spędzić sobotnie popołudnie na festynie w Cieciorce. Atrakcji
jak zwykle było wiele: dmuchaniec, konkursy i
zabawy dla dzieci, kiełbaski i słodkości przygotowane przez sołectwo oraz wata cukrowa i popcorn. Dzieci mogły też jeździć na kucyku i
korzystać z placu zabaw, który znajduje się przy
świetlicy wiejskiej. W skupieniu i ciszy mogliśmy wysłuchać bajki prezentowanej w postaci
teatru obrazkowego „Kamishibai”. Dzieci były
wszystkim zachwycone, ale najbardziej wyczekiwane były jak zawsze nagrody, które zakupiła
Pani sołtys. Po ich rozdaniu zrobiliśmy sobie
wspólne zdjęcie i pożegnaliśmy się, a tym
samym i WAKACJE.

Festyn w Cieciorce był ostatnim festynem
zaplanowanym na okres wakacji w Gminie Kaliska. Dziękujemy wszystkim za mile spędzony
czas i wspólna zabawę! :)
Do zobaczenia w przyszłym roku! :)

Materiały GOK Kaliska
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UNIKATY KOCIEWIA
W dniu dzisiejszym nasz "kawałek gminy" był
na Jarmarku Dominikańskim w Gdańsku, gdzie
promowaliśmy nasz region.

Kociewie było słyszalne i widoczne w stolicy
naszego województwa. Również cząstkę naszej
gminy wypromowaliśmy podczas barwnego korowodu Unikatów z Kociewia.
Dziękuję wszystkim uczestniczkom i uczestnikom tego wydarzenia z naszej gminy.
Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki
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NARODOWE CZYTANIE
W sobotę 02.09.2017 r. na placu / parkingu
przy kościele odbyła się kolejna edycja
Narodowego Czytania.

Tym razem internauci w większości zagłosowali
na Wesele Stanisława Wyspiańskiego, więc mieliśmy okazję przypomnieć sobie to jedno z najważniejszych dzieł literatury okresu Młodej
Polski. W akcji organizowanej przez nas w tym
roku zgodzili się wziąć udział wójt, pan
Sławomir Janicki, pani Dominika Fijał, pani
Grażyna Cieplińska, pani Dorota Pryba, pani
Monika Burdukiewicz-Miszewski i pani Beata
Zaręba. Wszyscy uczestnicy doskonale wywiązali się z zadania odczytując fragmenty dramatu
z podziałem na role, a scenografia i biesiadna
muzyka dopełniły całości.

Każdy z naszych gości obdarowany został dyplomem z pieczęcią upamiętniającą wydarzenie.
Swojska pajda ze smalcem i ogórkiem kiszonym
na zakończenie akcji wpisały się w konwencję
utworu, którego akcja rozgrywa się na wsi i ukazuje ją jako gościnną, roztańczoną i kolorową
krainę. Już dziś zapraszamy do internetowego
głosowania na utwór, który czytany będzie w
kolejnej edycji Narodowego Czytania w
przyszłym roku. Mówmy piękniej, czytajmy
więcej i kochajmy język polski!
Materiały GOK Kaliska

ZAPRASZAMY

ZAJĘCIA Z AKUMULATOREM
SPOŁECZNYM
Stowarzyszenie Kaliskie Pegazy otrzymało
dofinansowanie w kwocie 5000 zł na realizację
projektu pn. "Artyści Sami swoi - twórcze
działania mieszkańców Kalisk".
W ramach projektu zostanie zorganizowane 8
warsztatów artystycznych: szydełkowanie-bobingowanie, 2 warsztaty artystyczne - szycie lalek, 2 warsztaty artystyczne - malowania toreb
/ubrań, 2 warsztaty ceramiczne. Projekt przewidziany do realizacji w terminie od sierpnia do
grudnia 2017r. Zajęcia realizowane w GOK.
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JUBILEUSZE...

Jubilatka
Scholastyka Łąska
90 lat
Jubilatka Agnieszka Ziółkowska
90 lat

Z KALENDARZA WÓJTA...
*31.07.2017 - Pruszcz Gd. - Podpisanie aktu notarialnego służebności dojazdu do działki
gminnej w Cegielni,
*31.07.2017 - Kaliska – Udział w uroczystości 90-tych urodzin P.Aganieszki Ziółkowskiej,
*02.08.2017 - Kaliska - Spotkanie z właścicielem gruntu we Franku w celu omówienia
przebiegu projektowania ścieżki rowerowej z Franku do Trzechowa - etap I,
*03.08.2017 - Gdynia - Spotknie z Dyrektorem PKP w celu omówienia warunków najmu
budynku technicznego w Kaliskach,
*03.08.2017 - Gdańsk - Spotkanie z Zastępcą GDDKiA P. Karolem Markowskim w celu
ustalenia terminu i zasad projektowania i budowy ścieżki rowerowej z Pieców do Czarnej Wody
przy drodze krajowej Nr 22,
*03.08.2017 - Gdańsk - Udział w Kociewskim Korowodzie - promocji Kociewia i Kalisk
podczas Jarmarku Św. Dominika w Gdańsku,
*04.08.2017 - Kaliska - Spotkanie z Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg celem
sprawdzenia postępu spraw przy budowie ścieżki rowerowej z Kalisk do Cieciorki,
*08.08.2017 - Kaliska - Udział w obradach Rady Gopodarczej,
*08.08.2017 - Kaliska - Spotkanie z projektantem P. Adamem Ząbkiem, Ks. Józefem Słupskim,
Ks. Romualdem Prosatorem, Przewodniczącym Rady Gminy Kaliska Zbigniewem Szarafinem,
Radnym Andrzejem Pozorskim celem omówienia założeń projektowanych renowacji „Ogrodów
Pastora” w Płocicznie.
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,

