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PLENER RZEŹBIARSKI „RZEŹBA LUDOWA DAWNIEJ I DZIŚ”
W dniach od 6 do 10 sierpnia 2018 roku odbył
się Plener rzeźbiarski pt. RZEŹBA LUDOWA
DAWNIEJ I DZIŚ. Przez pięć dni artyści
tworzyli swoje prace rzeźbiarskie.
W plenerze wzięli udział:
˛ Mieczysław Woźniak rzeźba w drewnie, Malbork

˛ Marian Bach – twórca ludowy, Gdynia,
˛ Michał Ostoja Lniski –
Rzeźbiarz Kociewski, Czarna Woda,
˛ Leszek Baczkowski –
rzeźba w drewnie, Frank,
˛ Marek Zagórski - artysta rzeźbiarz, Rokocin.

BUDOWA KANALIZACJI W CIECIORCE I IWICZNIE
Budowa kanalizacji w miejscowości Cieciorka
realizuje się równocześnie z inwestycją w
Iwicznie.
Wykonawcą robót w jest Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe Instalacyjno – Sanitarne i Remontowo – Budowlane „SKIBIŃSKI” Ewelina
Skrzypczak z Sierakowic.

W ramach zadania dla miejscowości Iwiczno
przewiduje się wykonanie:
ž3 sieciowych i 9 przydomowych przepompowni ścieków sanitarnych,
ž studni betonowych i tworzywowych,
žkanalizacji grawitacyjnej z rur trójwarstwowych,
žkanalizacji ciśnieniowej (tłocznej),
žprzyłączy kanalizacyjnych ze studzienkami,
žrozbudowy wodociągu wraz z armaturą i 2
przyłączy wodociągowych,
žwodociągu technologicznego do przepompowni ścieków wraz z armaturą.
Wartość umowy to kwota 4.086.765,61zł.
Zadanie posiada dofinansowanie ze środków
Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – działanie 11.3. Gospodarka wodno – ściekowa.

W ramach tego zadania dla miejscowości
Cieciorka przewiduje się wykonanie:
ž2 sieciowych i 2 przydomowych przepompowni ścieków sanitarnych,
ž studni betonowych i tworzywowych,
žkanalizacji grawitacyjnej z rur trójwarstwowych,
žkanalizacji ciśnieniowej (tłocznej),
žprzyłączy kanalizacyjnych ze studzienkami,
žrozbudowy wodociągu wraz z armaturą,
žwodociągu technologicznego do przepompowni ścieków wraz z armaturą.
Wartość umowy
to kwota
4.306.387,26 zł.

Zastępca Wójta Gminy Kaliska
Łukasz Kruszyński
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BUDOWA MIESZKAŃ
SOCJALNYCH I KOMUNALNYCH

NOWE MIEJSCA
WYPOCZYNKU I REKREACJI

Gmina Kaliska w przyszłym roku i kolejnych
latach odda do użytku nowe mieszkania socjalne
i komunalne.
Prace na terenie budowy domów socjalnych
postępują zgodnie z planem. Całość prac nadzoruje inspektor nadzoru i Pani Kierownik Referatu Rozwoju Justyna Tomana.
Budynki na okres zimowy zostaną wykonane
w stanie budowlanym zamkniętym. Gmina
Kaliska jest na etapie przygotowywania kolejnego projektu na budowę sześciu mieszkań komunalnych. W przyszłym roku zostanie złożony
wniosek o dofinansowanie ich budowy z Banku
Gospodarstwa Krajowego.

Kolejne pieniądze z dofinansowania unijnego
inwestujemy w Kaliskach. Już wkrótce powstaną nowe miejsca wypoczynku i rekreacji.
W dniu 27 sierpnia 2018 roku Wójt Gminy
Kaliska wraz ze Skarbnikiem Gminy Panią
Katarzyną Liczywek podpisali umowę na
realizację zadania pn. „Zagospodarowanie
miejsc rekreacji i wypoczynku w Kaliskach”.

Kierownik
Referatu
Rozwoju
Justyna
Tomana

Wykonawcą robót jest firma Usługi Ogólnobudowlane Dariusz Begier.
W ramach zadania przewiduje się wykonanie:
1. Na terenie przy budynku remizy Ochotniczej
Straży Pożarnej:
®placu z kostki betonowej niefazowanej do rekreacyjnego uprawiania gier zespołowych
(koszykówka, siatkówka, mini piłka nożna),
®wiaty rekreacyjnej,
®montażu urządzeń siłowni plenerowej:
orbitrek, wioślarz, steper
®montażu i instalacji 2 opraw oświetleniowych.
2. Na terenie rekreacyjno – sportowym przy
Zespole Szkół Publicznych w Kaliskach:
®boiska do plażowej piłki siatkowej,
®dwóch boisk do gry w boule.
Wartość umowy opiewa na kwotę 168.341,16 zł.
Zadanie posiada dofinansowanie ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego PROW na lata 2014 2020.
Kierownik Referatu Rozwoju
Justyna Tomana
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BEZPIECZNIEJ W KALISKACH
Kolejne przejście w Kaliskach doświetlone.
Małymi krokami, ale konsekwentnie poprawiamy bezpieczeństwo naszych mieszkańców.

KOLEJNE RENOWACJE
W ZSP KALISKA
Prezentowaliśmy Państwu już na łamach
Kaliskiego Gońca działania inwestycyjne podejmowane w placówce tj. dostosowanie szkoły do
osób niepełnosprawnych, renowację podłogi w
hali sportowej, wymianę oświetlenia i inne.
Tym razem remont też objął "starą" część szkoły.
Wyremontowano kompleksowo podłogi w
części klas.

Jedno z bardziej niebezpiecznych przejść
szczególnie porą jesienną będzie bardziej
widoczne dla użytkowników drogi.

NOWY SAMOCHÓD STRAŻACKI
- JUŻ W LISTOPADZIE
W miesiącu sierpniu 2018 roku druhowie z
OSP Kaliska wybrali ofertę na zakup ciężkiego
pojazdu ratowniczo - gaśniczego.
Informujemy, że będzie to pojazd zbudowany
na podwoziu Scani.

Wkrótce przed przejściem zostaną zamontowane wyspy spowalniające prędkość pojazdów.

Zastępca
Wójta Gminy Kaliska
Łukasz Kruszyński
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Prezes OSP druh Krzysztof Stoba

„KOROWÓD KOCIEWSKI” NA JARMARKU ŚW. DOMINIKA
GMINA KALISKA - KAŻDEMU BLISKA.
2. sierpnia 2018 roku w Gdańsku na Jarmarku
św. Dominika uczestniczyliśmy po raz drugi w
Korowodzie Kociewskim zorganizowanym
przez Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gd.
oraz Lokalną Organizację Turystyczną
KOCIEWIE.

O godzinie 14.00 imprezę poprzedził barwny
korowód Kociewski, w którym mieliśmy przyjemność uczestniczyć.

Zorganizowany przemarsz przeszedł od Zielonej Bramy na Targ Węglowy w Gdańsku, gdzie
nastąpiło oficjalne otwarcie kociewskiego dnia
„ŚWIĘTO KOCIEWIA”.

Składam serdeczne podziękowania naszym
mieszkańcom, którzy uczestnicząc w tym
WIELKIM WYDARZENIU promowali
NASZĄ GMINĘ.
Wójt Gminy Kaliska
Sławomir Janicki 5

PLENER RZEŹBIARSKI cd.

PLENER MALARSKI
9. sierpnia 2018 r. w Bartlu Wielkim odbyło się
zakończenie Pleneru Malarskiego. Warsztaty
prowadziła pani Ula Zimorska.

Plener organizowany w ramach zadania pt.
Kulturalnie zakręceni – utożsamianie się z kulturą dofinansowanego ze środków Narodowego
Centrum Kultury w ramach programu " Kultura
- Interwencje 2018".
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Materiały GOK Kaliska
Fotografia - Krzysztof Banul

HAPPENING CZYTELNICZY
Zakończenie wakacji odbyło się w nastroju
książkowo-teatralnym. Najpierw był wesoły i
głośny pochód czytelniczy zakończony przy
mikrobibliotece - budce na książki, która już
wkrótce na stałe zamontowana zostanie przy
budynku GOK.

Teatr Barnaby z Gdańska dał niezwykły, przezabawny popis i odegrał przedstawienie „Czerwony Kapturek”, przy którym dzieciaki i wszyscy
obecni pysznie się bawili. Mamy nadzieję, że po
takim zakończeniu wakacji przyjemniej będzie
dzieciom wracać do szkoły:)
Zapraszamy naszych mieszkańców do wypożyczania książek z budki oraz do dzielenia się
swoimi niepotrzebnymi książkami, które będzie
można teraz zostawiać w tym mebelku.

Następnie gromadka gości przeniosła się na
plac za Domem Kultury, gdzie pani Dominika
Fijał czytała wszystkim bajki, a gdy na widowni
usadowiły się już dzieci z przedszkola rozpoczął
się spektakl z prawdziwą sceną teatralną.

Materiały GOK Kaliska
Fotografia Krzysztof Banul
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MINĄŁ I ROK POWSTANIA I DZIAŁALNOŚCI OREW W GMINIE KALISKA
Kolejna pełna wrażeń wycieczka za nami! Dziś
wraz z Środowiskowy Dom Samopomocy w
Kaliskach - Radośni uczestniczyliśmy w wyjeździe do Gospodarstwo Agroturystyczne Alpaki
na Kaszubach, Zagroda Edukacyjna dziękujemy
za spacer z alpakami, za pyszne ciasteczka i
poczęstunek, a także panującą atmosferę. Było
niesamowicie!

Rozpoczęliśmy dziś uroczyście nowy rok
szkolny 2018/2019 w OREW w Gminie
Kaliska! Dziś również mija pierwszy rok naszych działań! Jednocześnie sobie i wszystkim
nauczycielom, terapeutom i wychowawcom życzymy zapału w pracy, wytrwałości i cierpliwości!

Nasze nowe logo gotowe!

Materiały
OREW
w gminie
Kaliska
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NASI „RADOŚNI” SĄ BARDZO AKTYWNI
Dnia 7 sierpnia pojechaliśmy do Bartla Wielkiego, gdzie odbywały się warsztaty malarskie i
plener rzeźbiarski, organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach. Z podziwem
obserwowaliśmy jak z pni drzew wyłaniają się
postacie, a na płótnach malują się piękne
pejzaże.
Pod okiem Pana Marka Zagórskiego, za pomocą dłuta elektrycznego wielu Radosnych miało
swój udział w powstawaniu jednej rzeźb.
Nie zabrakło też zabawy z farbami i kredą, a
także spaceru po pięknej okolicy. Spotkanie ze
sztuką i prawdziwymi artystami, a wszystko to
na łonie natury sprawiły, że ten dzień spędziliśmy wyjątkowo twórczo.

Niesamowite spotkanie z Alpakami i Lamamiwyjazd do Gospodarstwo Agroturystyczne Alpaki na Kaszubach, Zagroda Edukacyjna, gdzie
byliśmy razem z OREW w Gminie Kaliska.

ludzie pochodzą z regionu, odśpiewaliśmy też
hymn kociewski. Na te pierwsze warsztaty literacko-twórcze zaprosiliśmy też Panią Elżbietę
Pasterską, która czytała po kociewsku bajki,
wiersze, autorskie gadki i opowiadania.
Próbowaliśmy też opowiedzieć o naszym Domu
i o tym, co robimy w gwarze kociewskiej, każdy
z nas przytaczał kociewskie słowa, które zna. To
były bardzo ciekawe zajęcia, uczyły nas, ale też
bawiły.

W dniu 27.08.2018r w ramach zadania pn.
"Na cztery ręce - warsztaty artystyczne dla mieszkańców gminy Kaliska" współfinansowanego ze środków Gminy Kaliska odbyły się kolejne warsztaty z carvingu.
Tym razem uczestnicy razem z P. Kasią tworzyli
przepiękne i jak mówili pyszne jeżyki, łabędzie i
kwiatki. Warsztaty były bardzo ciekawe i świetnie prowadzone. Dziękujemy bardzo za to, czego nas Pani nauczyła - Carving Kasia, a także za
przepiękny lampion z dyni z logo Radosnych.
Kolejne
warsztaty
już wkrótce...
Materiały
ŚDS Kaliska

Dnia 29.08.2018r. Radośni uczestniczyli w
pierwszych zajęciach realizowanych w ramach
zadania Inicjatywy Lokalne w Gminie Kaliska
2018. Na początku spotkania inicjatorzy projektu Beata i Radek przedstawili nam informacje o
naszym regionie - skąd się wzięła nazwa, jakie
miejscowości leżą na Kociewiu, jacy słynni

9

40-lecie IZBY PAMIĘCI IZYDORA GULGOWSKIEGO
Dnia 11.08.2018r. w Iwicznie obchodzono
40–lecie (1978-2018) Izby Pamięci Izydora
Gulgowskiego.

Zespół „Kociewie Retro”

Izydor Gulgowski (1874–1925) był nauczycielem, folklorystą, etnografem, pisarzem i poetą, twórcą pierwszego na ziemiach polski muzeum na wolnym powietrzu obecnie Muzeum
Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i
Izydora Gulgowskich we Wdzydzach
Kiszewskich.

Zapraszamy do zwiedzania Izby Pamięci w
Iwicznie w budynku dawnej szkoły we wtorki i
piątki w godz. od 10: 00 do 14:00 po uprzednim
porozumieniu się z GOK w Kaliskach.
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Fotografia - Krzysztof Banul

Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach ul. Długa
18, 83-260 Kaliska tel./fax. 58 56 09 245 e-mail:
gok@gok.kaliska.pl

FESTYNY RODZINNY W CZARNYM I DĄBROWIE
Dnia 18.08.2018r odbył się Festyn Rodzinny w
Czarnym. Poniżej prezentujemy fotorelację.

Sołtys Leszek Wardziński

Festyn Rodzinny w Dąbrowie odbył się na
Placu przy świetlicy wiejskiej dnia 17.08.2018r.
Podczas festynu dla dzieci przygotowano gry i
konkursy z nagrodami oraz darmową zjeżdżalnię (dmuchawiec), darmowe kiełbaski z grilla,
konkurs rodzinny a dla dorosłych zabawę nocną.
Organizator:
Sołtys Alicja
Lipska wraz z
Radą Sołecką
Sołectwa
Dąbrowa i
GOK
w Kaliskach

Sołtys Alicja Lipska
Fotografia - Krzysztof Banul
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DZIEŃ DRWALA W BARTLU W.
Festyn Rodzinny w Bartlu Wielkim połączony
z Dniem Drwala odbył się na Placu przy Ośrodku Rozwoju i Integracji Sołectwa dnia
04.08.2018r.

PÓŁKOLONIE W DUNAJKACH
W czasie deszczu dzieci się nudzą,
to powszechnie znana rzecz.......
Ale nie nasze i nie w Dunajkach !!!!
Zapraszamy na fotorelację z półkolonii.

Podczas festynu przygotowano gry i konkursy
dla dzieci oraz Turniej Drwala dla dorosłych z
nagrodami.

Organizatorzy: Sołtys Monika Beling i Rada
Sołecka Sołectwa Bartel Wielki, GOK Kaliska
Fotografia - Krzysztof Banul
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Więcej na stronie Facebook
- Życie z siodła - Lepsze życie

WAKACJE Z GOK W CIECIORCE
Udany PIKNIK w Cieciorce po pierwszym
tygodniu zajęć pn.: WAKACJE Z GOK.
Do Cieciorki dojechaliśmy rowerami. Poczęstunek w formie ciepłej kiełbaski z rusztu serwowała nam zawsze pomocna i uśmiechnięta Pani
Agnieszka Zalewska opiekun świetlicy wiejskiej w Cieciorce. Dzieciom bardzo się podobała
ta rowerowa wyprawa. To był bardzo miło
spędzony czas.

,,POŻEGNANIE WAKACJI 2018'' w Cieciorce
dnia 25.08.2018r. Na placu przy świetlicy
wiejskiej odbył, się festyn rodzinny.
Podczas festynu dla dzieci przygotowano gry i
konkursy z nagrodami, darmową zjeżdżalnię
(dmuchawiec) oraz mogli zobaczyć teatrzyk
Kamishibai i kiełbaski. Dla dorosłych zabawę
taneczną przy zespole Dariusz i Tadeusz Boba

Organizator:
Sołtys Maria Solecka - Filsikowska
i Rada Sołecka Sołectwa Cieciorka
oraz Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach
Fotografia - Krzysztof Banul
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BIBLIOTEKA Z DUCHEM CZASU
W GOK Kaliska odbyły się warsztaty tworzenia lalki teatralnej - marionetki z udziałem Teatru Barnaby z Gdańska do projektu ,,Biblioteka z
duchem czasu''.

KREATYWNIE I PRZYJEMNIE
Stowarzyszenie Kaliskie Pegazy otrzymało
5500,00zł z programu Działaj Lokalnie na realizację zadania pn. Zakończenie wakacji z robotami pn.: "Kreatywnie i przyjemnie" - zajęcia plastyczne, happening.
Zadanie przewidywało przeprowadzenie warsztatów z robotyki i programowania dla dzieci
grupa wiekowa 7-12, zajęcia plastyczne podczas
wakacji oraz happening.

WAKACJE W IWICZNIE
W ramach realizacji programu inicjatywy
lokalnej w obiektach objętych wsparciem - jako
rezultat wskaźników do projektu pod nazwą
„Zagospodarowanie centrum wsi Iwiczno wraz
z modernizacją świetlicy wiejskiej” odbyły się
kolejne zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży
z Iwiczna. Spotykaliśmy się w poniedziałkowe
przedpołudnia i aktywnie spędzaliśmy czas.
Podczas zajęć dzieci tworzyły akwarium z plasteliny, kolaże wakacyjne oraz sadziły kwiatki w
doniczce. Graliśmy w gry zespołowe, wspólnie
robiliśmy babeczki, naleśniki oraz galaretkę z
pianką.
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BIBLIOTEKA ZAPRASZA
Z przyjemnością oddajemy w ręce naszych
czytelników kolejne nowości wydawnicze, bestsellery, a także wydania obcojęzyczne.
Zapraszamy;)

Materiały GOK Kaliska

ZAPRASZAMY

W dniach 15.06.2018 do 15.07.2018r trwał
nabór w ramach pierwszego konkursu 2018 funduszu Akumulator Społeczny. Do konkursu
wpłynęły 222 wnioski z całego województwa, w
wyniku którego lokalne komisje wybrały wnioski do dofinansowania. Z naszego powiatu
wpłynęło 19 wniosków, z czego tylko 7 otrzymało dofinansowanie. My natomiast możemy
się pochwalić, że aż 3 wnioski z naszej gminy
otrzymały dofinansowania:
*OREW w gminie Kaliska na projekt „Bo kto
jak nie my?” - Aktywni Razem - 500,00zł
*Kaliskie Stowarzyszenie Seniorów na projekt
„Nasza Biało-Czerwona” -3.140,00zł
*Samorządowe Przedszkole w Kaliskach Aktywni + na projekt „Smacznie, zdrowo i
sportowo„ - 1.205,00zł.

14.11.2018 godz.17.00 - 20.00
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JUBILEUSZE...
Jubilatka
Scholastyka Łąska
91 lat

Ważna zmiana w Wydziale Komunikacji!
Od 10 września 2018 r. dojdzie do ważnej zmiany w Wydziale Komunikacji,
Transportu i Dróg. Zawieszone zostanie umawianie wizyt drogą elektroniczną.
Na czym polega zmiana?
vpowstały dwa nowe stanowiska do obsługi klientów,
vumawianie wizyt w celu rejestracji pojazdu (grupa A)
odbywa się telefonicznie pod numerem telefonu
58 767-35-36 - od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00,
vdo umówienia wizyty należy podać sześć pierwszych cyfr
numeru PESEL właściciela pojazdu oraz cztery ostatnie cyfry
numeru VIN pojazdu, który chcemy zarejestrować,
vsprawy załatwiane w grupie spraw B
(odbiór dowodów rejestracyjnych) i C (prawa jazdy)pozostają bez zmian,
vzawieszone zostaje umawianie wizyt drogą elektroniczną.

Z KALENDARZA WÓJTA...
*01.08.2018 - Starogard Gd. - Zapisy notarialne służebności przesyłu na rzecz gminy Kaliska,
*02.08.2018 - Gdańsk - Udział w obchodach Święta Kociewia podczas Korowodu
Kociewskiego w Gdańsku na Jarmarku Św. Dominika,
*06.08.2018 - Kaliska - Podpisanie umowy na wykonanie oświetlenia awaryjnego w ZSP
Kaliskach,
*11.08.2018 - Iwiczno - Udział w obchodach 40-lecia powstania Izby Izydora Gulgowskiego,
*21.08.2018 - Czarne - Udział w festynie sołeckim w Czarnym,
*21.08.2018 - Stara Kiszewa - Spotkanie z Wójtem Gminy Marianem Pick dotyczące
wspólnego projektu budowy instalacji fotowoltaicznych,
*22.08.2018 - Kaliska - Spotkanie z dyrektorem ZSP Kaliska dotyczące przygotowania do
rozpoczęcia roku szkolnego,
*25.08.2018 - Cieciorka - Udział w festynie sołeckim w Cieciorce.
*27.08.2018 - Kaliska - Podpisanie umowy na wykonanie miejsc rekreacji przy remizie OSP w
Kaliskach i budowy boisk do gry w siatkówkę i w boule przy ZSP w Kaliskach z lokalna firmą
Dariusza Begier - Usługi Ogólnobudowlane,
*30.08.2018 - Kaliska - Udział w radzie pedagogicznej w ZSP w Kaliskach.
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,

