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Bezpłatny Informator Urzędu Gminy Kaliska

DRODZY CZYTELNICY
Witam Państwa serdecznie na łamach naszego gminnego informatora „Kaliski Goniec”. Jest to wydanie
specjalne naszego
biuletynu. Jest ku temu
okazja, gdyż właśnie
teraz wydaliśmy setny
numer.
Kiedy wyszliśmy do
Państwa z nową, zmienioną formułą biuletynu mieliśmy nadzieję, że Państwo go zaakceptują. Teraz już wiemy to na pewno. Jest nam niezmiernie miło, że z niecierpliwością oczekują
Państwo na kolejne wydania. Jestem absolutnie
przekonany, że informacje przekazywane w
kolejnych wydaniach pełnią doskonałą formę
informacyjną dla naszej społeczności.
W pierwszych miesiącach nakład pisma wynosił 200 sztuk i były one zaledwie 4-stronicowe.
Z upływem czasu przybywało nam tematów i
spraw, które wypełniały informator. Na chwilę
obecną za każdym razem nakład wynosi 1500
egzemplarzy w składzie 16-stronicowym.
Przerosło to nasze najśmielsze oczekiwania, za
co serdecznie Wam dziękujemy.
Na początku, pewną nieśmiałością pisaliśmy,
że informator będzie się ukazywał raz w miesiącu. Teraz możemy powiedzieć, że czasami jest to
dość trudne, ale dotrzymaliśmy słowa.
Z pokorą przyjmujemy każdą Waszą opinię,
każdą Waszą uwagę. Staramy się sprostać Państwa oczekiwaniom, jednak i nam zdarzają się
błędy. Wynikają z różnych przyczyn. Można by
powiedzieć „Nie myli się tylko ten, co nic nie
robi...” Mamy nadzieję, że nadal będziecie naszymi wiernymi czytelnikami, a my dopełnimy
wszelkiej staranności, aby było jeszcze lepiej.
W Wydaniu Specjalnym przygotowaliśmy dla
Państwa po jednej wiadomości z każdego numeru. Nie zawsze są to najważniejsze wiadomości,
ale takie o których chcielibyśmy przypomnieć.
Prezentujemy również informację o budżecie
gminy na przełomie 10 lat oraz kilka porównań
inwestycji „przed” i „po”. Dziękując jeszcze raz
za Wasze asystowanie życzymy miłej lektury.
Z poważaniem
Sławomir Janicki Wójt Gminy Kaliska
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Budżet Gminy Kaliska na przestrzeni 10 ostatnich lat ewaluował w pozytywnym tego słowa
znaczeniu. Gmina Kaliska pod względem wielkości jest średnią gminą. To samo można by powiedzieć o naszych finansach. Pomimo tych
wielkości i zasobności potrafimy sobie doskonale radzić z wieloma sprawami.
Od wielu lat podejmujemy trudne i odważne
decyzje i to przy znacznym wykorzystaniu środków unijnych i zewnętrznych z budżetu krajowego. O wszystkich tych inwestycjach informowaliśmy Państwa na łamach naszego biuletynu.
Poniżej przedstawiamy jak kształtowały się dochody i wydatki gminy w latach 2010 - 2020.
Rok
Dochody
ogółem

2015

2020

2019

2018

2017

2016

33 864 588,46 38 572 098,98 31 453 413,61 25 288 123,89 23 145 966,89

2014

2013

2012

2011

2010

19 296 853,72 17 902 617,67 19 590 175,11 20 867 172,41 18 607 521,87 17 585 967,70

Rok
Wydatki
ogółem
Wydatki
bieżące
Wydatki
majątkowe

2015

2020

2019

2018

2017

2016

33 650 183,46 46 556 951,30 33 658 319,37 26 511 220,80 21 875 264,40
28 587 361,30 28 867 127,04 23 746 531,28 23 089 799,48 20 036 744,62
5 062 822,16 17 689 824,33 9 911 788,09 3 421 421,32 1 838 519,78

2014

2013

2012

2011

2010

17 978 522,85 17 693 299,01 20 362 188,46 22 803 098,28 17 768 348,58 17 370 921,51
16 311 922,82 15 287 552,36 14 862 476,35 14 563 109,08 13 510 281,31 13 046 891,82
1 366 600,03 2 405 746,65 5 497 712,11 8 239 989,20 4 258 067,27 4 324 029,69

„Seniorze - brukuj rozum”
Gminna Biblioteka Publiczna mieszcząca się
w GOK Kaliska i Koło Gminne PZERiJ w
Kaliskach realizowały projekt pt:„Seniorzebrukuj rozum”. Głównym celem projektu była
aktywizacja grupy wiekowej 50+ w naszym środowisku, promowanie rozwoju osobistego, poszerzenie zainteresowań oraz pogłębienie
wiedzy z zakresu kultury, zdrowia, aktywnego
spędzania wolnego
czasu, pielęgnacji
urody, żywienie
osób w wieku starszym. W ramach
projektu zorganizowano 10 spotkań przy herbatkach świata oraz zapraszaliśmy
lekarza, kosmetyczkę, dietetyczkę, masażystkę,
fryzjerkę.
Wrzesień 2011 (1)
Kompleks boisk „Orlik”
Gmina Kaliska otrzymała ok. 800.000zł na
wybudowanie kompleksu boisk" ORLIK" w
Kaliskach. Inwestycja była zrealizowana w porozumieniu z Marszałkiem Województwa i Ministrem Sportu.
Niespełna 300.000zł
stanowił wkład własny. To zadanie rozpoczęto w kadencji
2010 -2014 - wykonano projekt i wszekie
uzgodnienia, a także pozyskano środki finansowe największe z możliwych do pozyskania.
Październik 2011 (2)
Budowa ul.Dziewięciu z Nieba
Gmina Kaliska zleciła opracowanie projektu
budowlano-wykonawczego dla inwestycji
utwardzenia ulic o powierzchni ok. 6000m2.
Zaplanowano wykonanie nawierzchni z kostki
brukowej, Całkowita szerokość utwardzenia z
ciągiem pieszym to 6 metrów. Ciąg pieszy oddzielony jest kolorystycznie od części przeznaczonej dla ruchu pojazdów, dla całej powierzchni nawierzchni
przewidziano jedną płaszczyznę (tj.
chodniki nie są
wyniesione powyżej całego utwardzenia).
Listopad 2011 (3)

Historia naszego maratończyka
Moje amatorskie bieganie zaczęło się w 1998r
Zacząłem od dystansu 1 km. Biegałem w lesie,
zwiększając sobie ilość kilometrów do czasu, aż
odważyłem się wziąć udział w zawodach ulicznych w Starogardzie Gd. Polubiłem to, a potem
potoczyło się
lawinowo od 10 startów w roku
do prawie
czterdziestu
Po trzech
l a t a c h
dojrzałe do
koronnego dystansu, który jest marzeniem każdego biegacza - przebiec cały maraton tj. 42km
195m. Od 2001 roku jestem członkiem Sekcji
Biegowej "Florian" CHKS Kolejarz Chojnice.
Zenon Hartuna
Grudzień 2011 (4)
I miejsce Rodzina Baczkowskich
Młodzi uczestnicy warsztatów rzeźbiarskich
pod okiem p. Leszka Baczkowskiego wyrzeźbili
wspólną Szopkę. Gimnazjaliści ze Zblewa i
Kaliska: Aleksander Sijka, Piotr Romańczuk,
Damian Bielicki, Jerzy Piankowski, Szymon
Piankowski, Damian Muza wzięli udział w konkursie na Rodzinną Szopkę Bożonarodzeniową.
Zajęli II miejsce w
jubileuszowej X edycji Wojewódzkiego
Konkursu na Rodzinną Szopkę Bożonarodzeniową. Zaś
rodzina Baczkowskich zajęła I miejsce.
Styczeń 2012 (5)
Pierwsze spotkanie z przedsiębiorcami
Na zaproszenie Wójta Gminy Sławomira
Janickiego, do świetlicy wiejskiej w Cieciorce
przybyli przedsiębiorcy działający na terenie
gminy Kaliska. Poruszono kilka problemów
związanych z dalszym rozwojem gminy.
Dyskutowano o planach samorządu oraz o koncepcji zagospodarowania
terenów w strefie
Kaliskiego Obszaru Przedsiębiorczości.
Luty 2012 (6)
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Kaliski Obszar Przedsiębiorczości
Gmina Kaliska widzi duże szanse dla swojego
rozwoju poprzez przygotowanie terenów inwestycyjnych oraz tworzenie dobrego klimatu dla
przyszłych inwestorów. Projekt pod nazwą
„Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w strefie
Kaliskiego Obszaru Przedsiębiorczości„ jest już
zrealizowany.
Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpiło w roku
2011, a zakończenie w czerwcu
2012 roku.
Marzec 2012 (7)
I etap przebudowy i remontu GOK w Kaliskach
Dnia 18 kwietnia 2012 roku została podpisana
umowa pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kaliskach a Samorządem Województwa
Pomorskiego w Gdańsku na realizację operacji.
Budżet operacji pt: ”Przebudowa i remont
Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach wynosi - 540.308,89 zł, z czego 80 % stanowiła
przyznana
p o m o c w
wysokości 351. 473,00 zł.
Realizacja
o p e r a c j i
przewidziana
była na 2013
rok, prace remontowe dotyczyły kompleksowej
wymiany instalacji sanitarno-wodociągowej,
centralnego ogrzewania wraz z kotłem,
elektrycznej oraz stolarki drzwiowej.
Kwiecień 2012 (8)
Victoria Kaliska awansowała do klasy A
Drużyna Victoria Kaliska awansowała do klasy
A rozgrywek ligowych. Awans wywalczyła w
sposób nie podlegający dyskusji. Przewaga nad
drugą drużyną wyniosła 13 punktów. W ostatniej
kolejce mając już zapewniony awans
zwyciężyła z przeciwnikiem Orzeł Borkowo
6:0.
W tej rundzie drużyna kierowana
przez Andrzeja Grzywacza w 26
meczach odniosła 22 zwycięstwa,
2 remisy i zanotowała tylko 2 porażki. Również
zawodnicy strzelili najwięcej bramek w tej
grupie tj. 112 i stracili tylko 18.
Maj 2012 (9)
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I miejsce dla OSP Kaliska
W czerwcu 2012r. na stadionie gminnym w
Zblewie odbyły się VIII Powiatowe Mistrzostwa Ratownictwa Medycznego Ochotniczych
Straży Pożarnych, organizowanych przez KP
PSP Starogard Gdański oraz Zarząd Powiatowy
OSP RP Starogard Gdański.
W zawodach wzięło udział 12 jednostek OSP z
naszego powiatu.
Trzecie miejsce
zdobyła drużyna z
OSP Starogard Gd.
Drugie miejsce
zdobyła drużyna z
OSP Osiek.
Pierwsze miejsce,
jak w poprzednim roku zdobyła drużyna z OSP
Kaliska.
Czerwiec 2012 (10)
Wymiana młodzieży Kaliska - Reinfeld
W miesiącu lipcu 2012r kaliska młodzież pojechała na wymianę do partnerskiego miasta Reinfeld. Wymiana była bardzo owocna, gdyż nasza
młodzież doskonaliła swój język niemiecki na
lekcjach sponsorowanych przez p.Eckhard
Bode. Młodzież była w wycieczce rowerowej, w
Parku Rozrywki HansaPark oraz w Lubece i
Hamburgu.
Po tygodniu
odwiedzili
nas goście z
Reinfeld.
Odbył się
spływ kajakowy oraz kolacja w gawrze w Bartlu Wielkim.
Ostatniego dnia goście zwiedzili Gdynię i
Sopot.
Lipiec 2012 (11)
Umowa na Środowiskowy Dom Samopomocy
W dniu 13 sierpnia 2012r. Wójt Gminy Kaliska
– Sławomir Janicki i Skarbnik Gminy Kaliska Hanka Dera podpisali umowę na realizację I etapu adaptacji poddasza budynku w ZSP w Kaliskach, z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom
Samopomocy. Gmina uzyskała dotację w kwocie 343.000zł. Otrzymane środki pozwolą na
realizację prawie wszystkich prac remontowych
przystosowujących budynek do
potrzeb uczestników ŚDS.
Sierpień 2012 (12)

I edycja rozgrywek w boule o Puchar Wójta
Rozgrywki rozpoczęły się w dniu 30.06. 2012r
w czasie festynu Sołectwa Dąbrowa i zakończyły się w dniu 30.09.2012r. Wyniki z turniejów w
czasie festynów były zaliczane do klasyfikacji o
puchar Wójta dla tych zespołów, które zgłosiły
swój udział w rozgrywkach o puchar Wójta.
Ostatecznie w
wyniku sumowania małych
punktów
Puchar Wójta
G m i n y
Kaliska za rok
2012 w Boule
zdobył zespół
w składzie Mariusz i Karol Tuszkowscy.
Wrzesień 2012 (13)
Remont na cmentarzu komunalnym
W miesiącu październiku 2012r w ramach
gminnego programu usuwania azbestu wykonano zmianę pokrycia dachowego budynku pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Kaliskach. Wartość inwestycji wyniosła 11.480zł.
W ramach prac interwencyjnych wykonano prace porządkowe
oraz odmalowano
elewację i wnętrze
budynku.
Październik 2012 (14)
Średni samochód dla OSP w Kaliskach
Przed Urzędem Gminy Kaliska, dnia 5 grudnia,
odbyła się uroczystość z okazji przekazania nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaliskach. Dzięki temu zakupowi możliwe było doposażenie w pojazdy strażackie również jednostek OSP Piece i OSP Iwiczno.
Pozyskanie nowego wozu bojowego
możliwe było dzięki środkom z budżetu gminy Kaliska
oraz finansowemu
wsparciu Samorządu Województwa
Pomorskiego, Wojewódzkiej i Powiatowej Komendy PSP, Nadleśnictw: Kaliska, Starogard
Gdański, Lubichowo, Czersk, a także osób
indywidualnych.
Listopad 2012 (15)

Dofinansowanie z PFRON
W dniu 29 listopada 2012r. otrzymaliśmy pisemną informację, że wniosek o dofinansowanie, ze środków PFRON - projekt pn. „Dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych w ZSP w Kaliskach”, złożony w lipcu został pozytywnie zweryfikowany i otrzymaliśmy
dofinansowanie w kwocie 89.890,06zł na przystosowanie podłóg i schodów do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
W dniu 18 grudnia 2012r. Wójt Gminy Kaliska
Sławomir Janicki
podpisał ze
Starostą Powiatu
Starogardzkiego
L e s z k i e m
Burczykiem
umowę na realizację zadania.
Całkowity koszt inwestycji to 149.819 zł.
Grudzień 2012 (16)
Gmina Kaliska na Facebook-u
Gmina Kaliska reklamuje swoje walory we
wszystkich możliwych mediach. Dołączyliśmy
do Facebooka w myśl powiedzenia „Jak nie ma
Cię na Facebooku, to nie istniejesz”.
Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony
GMINA KALISKA. Z uwagi na to, że istnieje
kilka nieoficjalnych stron o
takiej nazwie
zachęcamy do
polubienia
właśnie tej
strony.
Styczeń 2013 (17)
Izba Izydora Gulgowskiego
Gmina Kaliska otrzymała dofinansowanie w
kwocie 25.000 zł na remont pomieszczeń Izby
Pamięci Izydora Gulgowskiego w Iwicznie.
Środki pochodzą z zakresu małych projektów.
Całkowita wartość projektu wynosła 53.253,23
zł, a zakres prac obejmował: prace rozbiórkowe,
wykonanie ścianek z płyt kartonowo-gipsowych, malowanie pomieszczeń, remont instalacji elektrycznej, wykonanie pieca kaflowego, wykonanie
podłóg oraz ocieplenie poddasza.
Luty 2013 (18)
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Parking przy Przedszkolu Samorządowym
Na przełomie miesiąca lutego i marca 2013r
Urząd Gminy przygotował niezbędną dokumentację dotyczącą budowy parkingu przy Samorządowym Przedszkolu w Kaliskach.
Parking jest
ogólnodostęp n y. Ś r o d k i
będą pochodzić z Funduszu PFRON.
Otrzymaliśmy
60% dofinansowania.
Koszt całkowity wyniósł ok. 100 tys. zł.
Marzec 2013 (19)
Rekultywacja składowiska śmieci
Zgodnie z obowiązującymi przepisami musiała
nastąpić rekultywacja składowiska śmieci w
naszej gminie.
Kwiecień 2013 (20)

Urząd Gminy w nowej odsłonie...
W ramach projektu termomodernizacji budynków publicznych prezentujemy odnowiony
budynek Urzędu Gminy.
Maj 2013 (21)
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Remont mostu w Czubku
Dnia 16.05.2013r Wojewoda Pomorski Ryszard
Stachurski podpisał umowę w Wójtem Gminy
Kaliska Sławomirem Janickim w sprawie udzielenia dotacji na remont mostu położonego w
miejscowości Czubek (ob.Czarne, gm. Kaliska).
Na podstawie umowy Wojewoda przekał
środki z budżetu państwa w kwocie 111.000 zł.
W wyniku przetargu
wyłoniono wykonawcę
remontu. W dniu
26.06.2013r Wójt Gminy podpisał umowę z
wykonawcą na kwotę
141.411,39zł.
Czerwiec - Lipiec 2013 (22)
Nasi emeryci najlepsi w powiecie
IX Powiatowa Spartakiada Sportowa Emerytów, Rencistów i Osób Niepełnosprawnych zakończyła się dla naszego zespołu wielkim
sukcesem!
Na rozgrywki,
które miały
miejsce
07.09.2013
na starogardzkim Stadionie, wybrała się od nas grupa około
trzydziestoosobowa, w tym zawodnicy i kibice.
Startowaliśmy w różnorodnych konkurencjach
zdobywając w wielu z nim medale. W nagrodę
zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale i
nagrody rzeczowe. Ogółem zebraliśmy 176 pkt.
i zajęliśmy I miejsce.
Sierpień-Wrzesień 2013 (23)
Remont świetlicy w Studzienicach
W październiku 2013r została zakończona
inwestycja pn.”Dokończenie remontu świetlicy
wiejskiej i zagospodarowanie centrum wsi
Studzienice”. Wartość inwestycji to kwota ok.
340.000zł. Dotację ze środków unijnych
stanowiła kwota 144.802 zł. Zakres prac obejmował m.in.: zainstalowanie ogrzewania na pompę ciepła, remont pomieszczeń, wymianę
instalacji i stolarki oraz docieplenie budynku.
Październik 2013 (24)

Środowiskowy Dom Samopomocy
W dniu 4 grudnia 2013r w ZSP w Kaliskach
odbyło się uroczyste otwarcie Środowiskowego
Domu Samopomocy.
Na otwarciu tym nie
zabrakło przede
wszystkim uczestników zajęć i ich rodzin. Oprócz tych
osób w otwarciu
uczestniczyły władze gminy Starosta Leszek
Burczyk, zaproszeni goście z Powiatowego
Urzędu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przedstawiciel
Wojewody Pomorskiego p.Ewa Szczypior.
Całą uroczystość poprowadziła p.Beata Wysokińska, która to była założycielem nieformalnej
grupy „Wspaniałej Rodzinki”. Należy podkreślić, że największa zasługa w powstaniu tego domu to wkład pracy i zaangażowanie
p. BeatyWysokińskiej.
Listopad 2013 (25)
Przebudowa i remont GOK w Kaliskach
Została zakończona
inwestycja pn.
„Przebudowa i
remont Gminnego
Ośrodka Kultury w
Kaliskach” w dwóch
częściach:
*Dla zadania nr 1 - Wartość inwestycji to
ok.398.368,63zł, refundacja to 250.608,82 zł,
dotacja UG -129.661,00 zł, kredyt - 230.000 zł
*Dla zadania nr 2 - Wartość inwestycji to
304.781,41zł, dotacja-śr. finansowe Ministra to
199. 999,80 zł, dotacja UG - 104 .781,61 zł.
Grudzień 2013 (26)
Urząd Pocztowy w Urzędzie Gminy
W dniu 28.01.2014r w Urzędzie Gminy odbyło
się otwarcie Placówki Poczty Polskiej. Z tej okazji przybyli do Kalisk przedstawiciele Poczty:
Zastępca Dyrektora p. Sławomir Bernacki, Kierownik Regionalny p. Angelika Brodacka oraz
Naczelnik
Urzędu
Pocztowego w Czarnej Wodzie
Wiesława
Wąs.
Styczeń 2014 (27)

Nowy autobus dla osób niepełnosprawnych
Dzięki dobrej współpracy
ze Starostą Powiatu Starogardzkiego Leszkiem
Burczykiem pozyskaliśmy
środki finansowe z PFRON
na autobus do przewozu
osób niepełnosprawnych.
Luty 2014 (28)
Zagospodarowanie terenu w Cieciorce
W dniu 02.04.2014 roku ogłoszono przetarg na
realizację projektu pn.: „Zagospodarowanie terenu działki przy świetlicy wiejskiej w Cieciorce
- etap I”. Wartość zadania 175.000,00zł.
Wartość dofinansowania 99.500,00 zł (75%).
Na kolejny II etap zagospodarowania terenu
działki przy świetlicy wiejskiej w Cieciorce o
wartości 190.000,00zł. Gmina Kaliska złożyła
wniosek o dofinansowanie i otrzymała kolejne
dofinansowanie w kwocie 118.296,00zł.
Marzec 2014 (29)

Oczyszczalnia ścieków i sieć kanalizacyjna
W dniu 29.04.2014r podpisano umowę na zadanie wykonania projektu rozbudowy oczyszczalni ścieków na kwotę 135.300zł.

Rozbudowa oczyszczalni zakładała zwiększenie wydajności oraz modernizację trzech przepompowni ścieków, a także inne prace.
Następnego dnia (30.04.2014r) podpisano umowę na zadanie „Opracowanie dokumentacji
projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej
dla miejscowości Cieciorka, Dąbrowa i
Iwiczno”.
Kwiecień 2014 (30)
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Turniej Szachowy o Puchar Wójta
W dniu 18 maja 2014 roku na sali sportowej
ZSP w Kaliskach przeprowadzono II Otwarty
Turniej Szachowy o puchar Wójta Gminy Kaliska. Na turniej ten przyjechało 20 zawodników
z Kalisk, Franku, Studzienic, Kartuz, Gdyni,
Starej Kiszewy, Pruszcza Gdańskiego i Warszawy. Można powiedzieć z różnych stron zjechali
szachiści różnych kategorii od k do bez
kategorii
oraz wieku
od lat 7 do
kilkudziesięciu z rankingiem krajowym i Eol oraz bez rankingu.
Maj 2014 (31)
Wzorowa postawa Natalii Osnowskiej
W dniu 08.07.2014r. Wójt Gminy Kaliska
Sławomir Janicki oraz Kierownik Posterunku
Policji w Kaliskach asp. sztab. Mateusz Kromer
wręczyli wyróżnienie mieszkance gminy Kaliska - Pani Natalii Osnowskiej za wzorową
postawę obywatelską.
Pani Natalia w dniu 4
czerwca 2014 r. wypłacając pieniądze z bankomatu zauważyła w
tzw. szufladzie niepodjęte przez poprzedniego klienta pieniądze. Uczciwa mieszkanka naszej gminy znalezioną gotówkę przyniosła do
Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie
Gd., gdzie przekazała ją funkcjonariuszom
policji. Zachowanie Pani Natalii zasługiwało na
szczególne wyróżnienie. Czerwiec 2014 (32)
Zagospodarowanie centrum wsi Piece
Projekt "Zagospodarowanie centrum wsi Piece”
zrealizowano w ramach działania „Odnowa i
rozwój wsi”. Celem projektu było utworzenie
infrastruktury rekreacyjnej, społecznej i wypoczynkowej na potrzeby mieszkańców.
Całkowita
wartość
zadania
wynosiosła
295.542,36
zł, z czego
kwota dofinansowania to 174.500 zł.
Lipiec 2014 (33)
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I Ogólnopolskie zawody Kostki Rubika
W dniach 16-17 sierpnia 2014r odbyły się ogólnopolskie zawody w układaniu kostki, pierwsze
takie zawody w Gminie Kaliska.
Podczas zawodów wyłoniono najlepszych zawodników w 9 oficjalnych i 14 nieoficjalnych
konkurencjach. Na zawodach padł REKORD
ŚWIATA ze średnią 3,15s w konkurencji Skewb
w wykonaniu Jonatana Kłosko oraz REKORD
POLSKI ze średnią 7,10s w pojedynczym ułożeniu w konkurencji Rubik's Clock i parę minut
później w kolejnej
rundzie REKORD
EUROPY ze średnią
6,63s.
Głównym celem zawodów była promocja
naszej gminy i to się
udało, gdyż przyjechały osoby z Jastrzębia Zdrój, Rybnika, Szczecina,
Rzeszowa, Krakowa, Warszawy i innych zakątków kraju. Zawody zorganizowali Kalina Brzezińska i Przemysław Janicki.
Sierpień 2014 (34)
Najsympatyczniejszy Pracownik Poczty
Przez okres kilku tygodni mieliśmy możliwość
oddawania głosów na Panią Wiesławę Babińską
- Najsympatyczniejszego Pracownika Obsługi
Klienta w plebiscycie Pocztowiec Pomorza
2014. Nasza Pani
Wiesia otrzymała
1676 głosów i niewiele dzieliło ją od
podium. Dla nas i
tak jest zwyciężczynią i zasługuje na
duże uznanie i gratulacje. Wrzesień 2014 (35)
Zakończono budowę parkingu przy kościele
W miesiącu październiku zakończono prace
przy budowie parkingu w centrum Kalisk.
Dobrze przygotowany projekt i współpraca z
Parafią Kaliska pozwoliły na zrealizowanie tego
przedsięwzięcia. Na terenie naszego województwa kilka innych
samorządów w podobny sposób pozyskiwało środki
unijne na miejsca o
szczególnym znaczeniu dla mieszkańców.
Pażdziernik 2014 (36)

Turniej Kół Gospodyń Wiejskich
W dniu 7 grudnia 2014r odbył się Turniej KGW,
w ramach projektu pn: „Remont i doposażenie
pomieszczeń kuchni w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach wraz z organizacją turnieju
KGW”, który realizowany był z zakresu małych
projektów.
W turnieju wzięły
udział Koła Gospodyń Wiejskich z
Bartla Wielkiego,
Cieciorki, Czarnego (w trakcie rejestracji) z Iwiczna,
Kalisk i Pieców.
Koło Gospodyń Wiejskich Kaliska, uzyskało
największą liczbę punktów za konkurencję „potrawy”. Koło Gospodyń Wiejskich Iwiczno
uzyskało największą liczbę punktów w dwóch
konkurencjach: „stroik” i „wygląd stołu
ogółem”.
Listopad 2014 (37)
Unikatowa kartka świąteczna
Nasza unikatowa, a jednocześnie charytatywna
kartka rozeszła się równie szybko, jak rok
wcześniej. Cieszy nas fakt, że kartka się nadal
podobała. Ze
sprzedaży kartek
zebrano kwotę
801 zł. Tą kwotą
po raz kolejny obdarowali Państwo
dzieci, które będą
się bawić na balu
karnawałowym w GOK w Kaliskach.
Pomysł - Sławomir Janicki & Krzysztof Gornowicz
Projektant/Ilustrator - Detlef Henke
Gmina Kaliska zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie.

Grudzień 2014 (38)
Kaliska Power I zwycięzcami
Dnia 01.02.2015r. w Zespole Szkół w Starych
Polaszkach został rozegrany Turniej Piłki Siatkowej drużyn mieszanych. Drużyny grały
w 3-osobowych składach (2 mężczyzn +
kobieta).
Zwycięska drużyna
zagrała w składzie:
Dominika Beling,
Szymon Grandt i
Łukasz Matern.
Styczeń 2015 (39)

Program „Wyrównywanie różnic II”
W feriach zakończył się remont podłóg w ZOW
Piece. Tym razem Gmina Kaliska pozyskała
kwotę 13.859zł w ramach programu „Wyrównywanie różnic II” z PFRON. Całkowita kwota
zadania wyniosła
23.346zł.
W ramach zadania dostosowania
bydynku szkoły
do potrzeb uczniów niepełnosprawnych wykonano wymianę podłóg w holu budynku i korytarzu. Poza tym w korytarzu wykonano modernizację lamperii poprzez nałożenie trwałego
ozdobnego tynku.
Luty 2015 (40)
Pozytywka 2014 dla Beaty Wysokińskiej
Dnia 20 marca 2015r w
SCK w Starogardzie Gd.
Beata Wysokińska otrzymała nagrodę portalu 24starogard.pl - POZYTYWKA
2014.
Nagrody te przyznawane są
już od trzech lat i jak sama
nazwa wskazuje są one przyznawane osobom pozytywnie nastawionym do świata
w szerokim tego słowa znaczeniu. Nasza mieszkanka i wieloletni pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach wyróżnia
się bezinteresowną działalnością na rzecz osób
niepełnosprawnych.
Marzec 2015 (41)
Bieg na orientację Harpagan-49
W dniach 17-18 kwietnia 2015r w naszej gminie odbyła się największa impreza na Pomorzu Bieg na orientację HARPAGAN-49.
W rajdzie uczestniczyło ponad 1300 uczestników. Uczestnicy mogli startować w różnych trasach. Certyfikat HARPAGANA za wykazanie
się wytrzymałością, pokonanie swoich słabości
można było otrzymać za ukończenie w całości,
jednej z trzech rajdowych tras.
Kwiecień 2015 (42)
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Reorganizacja szkoły podstawowej w Piecach
W maju 2015 r. zaczęły się pierwsze rozmowy o
reorganizacji szkoły podstawowej w Piecach.
Do szkoły w Piecach uczęszczało (w klasach IVI) 70 uczniów, co daje statystycznie na jeden
oddział (klasę) - 11,7 ucznia. Z tym, że w dwóch
klasach było po 10-ro uczniów, a w jednej 9-ro.
W 2015 roku budżetowym subwencja na 70
uczniów szkoły podstawowej w Piecach wyniosła 670.838zł, a utrzymanie szkoły to kwota
1.065.495zł, co spowodowało brak
w budżecie kwoty 394.657zł.
Statystyczny uczeń w klasach
I - VI w Piecach kosztował
15.221zł rocznie. W ZSP w
Kaliskach subwencja na 465 uczniów szkoły
podstawowej i gimnazjum w Kaliskach wyniosła 4.121.681zł, a utrzymanie to kwota
4.225.483zł, co spowodowało brak w budżecie
kwoty 103.802zł. Statystyczny uczeń w Kaliskach kosztuje 9.087 zł rocznie. Łatwo można
wyliczyć, że różnica ok.6 tys.zł na statystycznego ucznia daje kwotę ponad 400 tys. zł rocznie
(6 tys.zł. x 70 uczniów w Piecach).
Maj 2015 (43)
25-lecie Samorządu Gminy Kaliska
W dniu 13 czerwca
2015r odbyła się
uroczystość z okazji
25-lecia Samorządu
Gminy Kaliska. W
dniu 27 maja 1990 r.
na podstawie Ordynacji Wyborczej do Rad Gmin z dnia 8 marca
1990 roku, odbyły się pierwsze demokratyczne
wybory do samorządów lokalnych.
Na terenie Gminy Kaliska powstały 4 obwody
wyborcze z których wyłoniono 20 okręgów. O
mandat radnego ubiegało się 62 kandydatów. Do
Rady Gminy weszło 20 osób.
Czerwiec 2015 (44)
Koncert Pieśni Maryjnych
Dnia 12 lipca 2015 r. odbył się coroczny koncert połączony ze wspólnym śpiewaniem Pieśni
Maryjnych w kościele
pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Kaliskach. Zaśpiewał i prowadził koncert
Krzysztof Gornowicz
przy akompaniamencie Tomasza Radimonasa.
Lipiec 2015 (45)
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Samorząd Równych Szans
Dnia 18 września w Hotelu Andel's w Krakowie
odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród laureatom VII edycji
ogólnopolskiego konkursu
Samorząd Równych Szans,
organizowanego przez Fundację Instytut Rozwoju
Regionalnego. Nagrodzone
zostały działania samorządów z całej Polski, przyczyniające się do wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami w różnych aspektach życia społecznego i
zawodowego. Wśród laureatów edycji ogólnopolskiej znalazła się również Gmina Kaliska za
projekt „Żyć kolorowo”.
Sierpień 2015 (46)
Warsztaty pantomimy teatralnej
W Gminnym Ośrodku Kultury trwały zajęcia z
cyklu: „Przebudzenie – warsztaty pantomimy
teatralnej”.
Zajęcia
realizowane były w
ramach
projektu
Działaj
Lokalnie
zgłoszonego przez grupę nieformalną „Kaliskie Pegazy”.
Zajęciach prowadził P.Jan Radzewicz, a udział
brała młodzież z Gminy Kaliska.
Wrzesień 2015 (47)
Ścieżka rowerowa Dąbrowy do Pieców
Ponad 5 milionów złotych zainwestowano w
2015 roku w gminie Kaliska w infrastrukturę
drogową. Tylko część tych środków pochodziła
z naszego budżetu – jest się czym szczycić.
To właśnie w naszej gminie ponad 4 miliony
złotych zainwestowano ze środków rządowych
w przebudowę skrzyżowania we Franku, budowę ścieżki
rowerowej oraz
chodników na
odcinku
od
Dąbrowy
do
Pieców.
Październik 2015 (48)

Victoria Kaliska zwycięzcą
Victoria Kaliska, zespół grający na co dzień w
gdańskiej klasie A w grupie III, wygrał II
Mistrzostwa Polski Drużyn o Nazwie Victoria.
Organizatorem zmagań i gospodarzem była
Victoria Słupsk, także drużyna z klasy A.
Victoria Kaliska okazała się lepsza od Victorii
Jaworzno.
Najlepszym
strzelcem
został
Damian
Begier
z Victorii
Kaliska.
Listopad 2015 (49)
Nowa Kuchnia w OSP Kaliska
Nasi druhowie z OSP w Kaliskach otrzymali w
grudniu 2015r kompletnie wyremontowaną i
wyposażoną kuchnię wraz z zapleczem oraz
witrynę na okolicznościowe pamiątki i puchary.
Na te zmiany oczekiwali od wielu lat
wszyscy mieszkańcy, którzy pamiętają czasy gdy odbywały się tam
okolicznościowe
imprezy. Obecny standard budynku i jego wyposażenia jest na bardzo wysokim poziomie.
Grudzień 2015 (50)
Stypendia Marszałkowskie
Złożono 2252 wnioski o Stypendium Marszałkowskie, pozytywnie rozpatrzono 2229 wniosków, ostatecznie 400 osób otrzymało stypendium, a w tym 7 uczennic z naszej szkoły:
Karolina Babińska, Anna Cieplińska, Anna
Frost, Zuzanna Głodek, Urszula Pilarska,
Michalina Sabiniarz, Amelia Słomińska.
9 lutego 2016r. w Filharmonii Bałtyckiej w
Gdańsku
odbyła się
uroczysta
G a l a
Wręczenia
Stypend i u m
Marszałkowskiego.
Styczeń 2016 (51)

Jubileusz ks.Józefa Słupskiego
Już 30 lat minęło, odkąd decyzją ks. biskupa
Mariana Przykuckiego, ks. Józef Słupski został
duszpasterzem naszej kaliskiej parafii. Było to 9
lutego 1986 roku. Poprzednim proboszczem powstałej w 1975 roku parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Kaliskach był ks. Dominik
Prądzyński.
Z okazji wspaniałego jubileuszu naszego księdza
Józefa, 8 lutego 2016 r. do
kaliskiego kościoła przybyli parafianie, goście i
przyjaciele księdza Proboszcza, aby podziękować za
tych 30 lat pracy oraz życzyć wszystkiego, co
najlepsze na jak najdłuższe lata posługi
kapłańskiej w Kaliskach.
Luty 2016(52)
Odkrywamy Talenty na Pomorzu
W związku z przygotowaniami do VII Edycji
Konkursu ''Odkrywamy Talenty na Pomorzu''
autorstwa
R o m a n a
Liebrechta
P r e z e s a
Regionalnego Stowarzyszenia Naukowo-Edukacyjnego
nagrano spot promocyjny. Spotkanie to odbyło
się w Hotelu Ren w Starogardzie Gdańskim.
Gmina Kaliska po raz pierwszy wzięła udział w
konkursie ,,Odkrywamy Talenty na Pomorzu”.
Z tej okazji uczniowie ze szkoły podstawowej
oraz młodzież gimnazjalna zostali zaproszeni
do nakręcenia spotu reklamującego konkurs!
Marzec 2016 (53)
Inwestujemy na kaliskim cmentarzu
Zgodnie z zapowiedzią wszystkie otrzymywane wpływy z wpłat od mieszkańców i opiekunów grobów inwestujemy w
bieżące utrzymanie naszego
cmentarza. Wykonaliśmy
utwardzenie jednego z etapów parkingu oraz oświetlenie. Na cmentarzu został zamontowany nowy stojak, w
którym umieszczono niezbędne narzędzia do
pielęgnacji zieleni przez osoby odwiedzające
groby bliskich. Prosimy jednak o odnoszenie
ich na miejsce.
Kwiecień 2016 (54) 11

Konkurs kulinarny
,,Śniadania smaczne, zdrowe, kolorowe.”
W dniu 19 maja 2016r. uczennice naszego gimnazjum Eunika Sierant i Angelika Michnacka
uczennice kl. III a wzięły udział w konkursie
kulinarnym zorganizowanym przez Technikum
w Owidzu.
Celem konkursu
było: upowszechnianie wiedzy na
temat zdrowego
żywienia i roli
śniadania jako
najważniejszego
posiłku w ciągu dnia, propagowanie zdrowego
stylu życia, inspirowanie młodzieży do działań
twórczych oraz rozwijanie umiejętności kulinarnych i pracy w zespole.
Maj 2016 (55)
Nasze malarki na plenerze w Wirtach
Tego dnia od samego rana przygrzewało słoneczko i wszystko wskazywało na to, że wypad
grupy emerytek do Wirt będzie udany. I tak rzeczywiście było. Nasze członkinie, które realizują swoje pasje malarskie, wraz z instruktorką p.
Ulą Zimorską, zostały zaproszone na plener do
Arboretum. Spotkały się z bardzo serdecznym
przyjęciem leśników.
Niespodzianką
okazała się wycieczka malexami po
parku! Później
wszystkie panie
zajęły się malowaniem. Czerwiec 2016 (56)
Dni Kaliska z Anią Wyszkoni
W dniach 22-23 lipca Gmina Kaliska świętowała podczas corocznego festynu gminnego
„DNI KALISK – Lato na Kociewiu”. Był to, jak
zwykle, czas wspólnej zabawy, wielu atrakcji
oraz nieodzownej loterii fantowej, która cieszyła
się jeszcze większym zainteresowaniem, niż dotychczas. Pogoda dopisała. Na scenie prezentowali się różni wykonawcy, a gwiazdą wieczoru
była ANIA WYSZKONI.
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Lipiec 2016 (57)

Wakacyjne remonty w ZSP w Kaliskach
Przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego
w budynku ZSP i SPP w Kaliskach trwały przez
cały okres wakacyjny. W tym czasie naprawiono
oświetlenie, wykonano konserwację systemu
alarmowego, tablicy wyników na hali sportowej, odświeżono i odmalowano sale lekcyjne,
toalety, siłownię oraz sale, a także dokonano
poprawek tynkarskich i malarskich korytarzy.
Ponadto wyremontowano
kolejną klatkę
schodową, tym
razem przy
małej sali
gimnastycznej.
Remont
obejmował prace związane z nałożeniem gramaplastu w kolorze brązu oraz założenie płytek
typu gres na schodach. Łączna kwota to koszt
21.894 zł.
Sierpień 2016 (58)
Największy projekt w historii gminy Kaliska
Dnia 06 października 2016r wójt Sławomir
Janicki wspólnie z P. Hanką Dera skarbnikiem
gminy, podpisał umowę na realizację największej w historii gminy Kaliska inwestycji - Budowę oczyszczalni ścieków i sieć kanalizacyjną.
Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł
20.527.882,49zł
Całkowite wydatki
kwalifikowalne
Projektu wyniosły
15.919.943,61zł
Wrzesień 2016 (59)
Kmdr ppor. dr inż. Radosław Wąs
Kmdr ppor. dr inż. Radosław Wąs został nowym
dowódcą ORP Nawigator. Ceremonia objęcia
obowiązków odbyła się 2 listopada, na pokładzie okrętu. ORP Nawigator to jeden z dwóch
okrętów rozpoznania radioelektronicznego,
jakie posiada Marynarka Wojenna.
Przekazanie obowiązków odbyło się w obecności dowódcy 3.
Flotylli Okrętów
kmdr Krzysztofa
Jaworskiego,
dowódcy Grupy
Okrętów Rozpoznawczych kmdr
por. Jarosława Skwiercza, załogi okrętu oraz
gości honorowych.
Październik 2016 (60)

I Kiermasz Świąteczny w ZSP w Kaliskach
Dnia 4 grudnia 2016 roku w Zespole Szkół
Publicznych w Kaliskach odbył się kiermasz
świąteczny zorganizowany wspólnie przez ZSP,
Przedszkole, GOK, ŚDS i inne osoby.
Na kiermaszu
można było nabyć arcydzieła
ręcznie wykonane przez lokalnych twórców amatorów
oraz organizatorów. Świąteczne dekoracje, upominki i pomysłowe artykuły cieszyły oczy są kolorystyką i precyzją wykonania. Przy dźwiękach
kolęd można było wypić kawę i posmakować
swojskich wypieków.
Listopad 2016 (61)
Honorowy Obywatel Gminy Kaliska
W dniu 21 grudnia br. w Gminnym Ośrodku
Kultury w Kaliskach podczas spotkania wigilijnego przedstawiciele organów samorządu gminy –
Przewodniczący
Rady Gminy Kaliska Zbigniew
Szarafin, Wójt
Gminy Kaliska
Sławomir Janicki oraz Sekretarz Gminy Kaliska
Bożena Jeleniewska wręczyli Panu Henrykowi
Balcerzakowi akt nadania tytułu Honorowego
Obywatela Gminy Kaliska. Wyróżnienie to jest
najwyższym odznaczeniem za działania na
rzecz rozwoju gminy. Pan Henryk Balcerzak w
latach 01.07.1975-30.09.1990r. pełnił funkcję
Naczelnika Gminy Kaliska. Grudzień 2016 (62)
Projekt „Innowacyjna edukacja”
Dnia 05.12.2016r w ZSP w Kaliskach oraz PSP
w Piecach rozpoczęliśmy realizację projektu
Innowacyjna edukacja – wzmacnianie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Była to nowość dla oświaty
w gminie Kaliska. Po pozytywnej weryfikacji
wniosku gmina Kaliska podpisała umowę
o dofinansowanie projektu o łącznej wartości 471.380,00zł, w
tym wkład własny
gminy – 23.569,00 zł.
Styczeń 2017 (63)

Pierwszy krok w kierunku gazyfikacji
W dniu 15 lutego 2017 roku w Gdańsku został
podpisany list intencyjny pomiędzy Polską
Spółką Gazownictwa reprezentowaną przez dyrektora oddziału w Gdańsku Barbarą Koba i z-cą
Piotrem Lamparskim.
Na mocy tego dokumentu wójt Sławomir
Janicki zobowiązał się
podjąć działania w kierunku wykazania
ewentualnych potrzeb gminy i tym samym
wykazania celowości podjęcia działań
projektowych.
O kolejnych naszych ustaleniach będziemy informować naszych mieszkańców.
Luty 2017 (64)
Frank - Raj w nowoczesnej odsłonie
W sezonie 2017 spotkała Państwa zupełna nowość. By sprostać oczekiwaniom i potrzebom
szanownych Klientów powstała nowa hala, a w niej znalazło się wszystko, co może
być potrzebne.A mianowicie:
ziemia, nawozy, doniczki,
narzędzia ogrodnicze, kwietniki, nasiona i cebule, figury
ogrodowe, kosze itd. Długo
by wymieniać.
Marzec 2017 (65)
Powołanie nowego Skarbnika Gminy Kaliska
W związku z prośbą złożoną przez Panią Hankę
Dera o przejście na zasłużoną emeryturę w dniu
29.03.2017r., podczas XXXII sesji radni podjęli
uchwałę w sprawie odwołania p. Hankę Dera z
funkcji Skarbnika Gminy Kaliska.
W tym samym dniu
podjęto uchwałę w
sprawie powołania
nowego Skarbnika
Panią Katarzynę
Liczywek.
Pani Hanka Dera
pełniła funkcję Skarbnika Gminy Kaliska od 18
lat, natomiast pracę w zakresie księgowości rozpoczęła w roku 1975. Na emeryturę przeszła z
dniem 30 kwietnia 2017r.
Nowo powołana skarbnik Pani Katarzyna
Liczywek, spełniła wymagania do objęcia stanowiska skarbnika gminy, przede wszystkim
posiadała doświadczenie zawodowe.
Kwiecień 2017 (66) 13

80-lecie OSP w Kaliskach
W dniu 13 maja obchodziliśmy w naszej gminie „Dzień Strażaka”, święto tych, którzy pełnią
niebezpieczną, pełną zagrożeń, ale też w swoisty
sposób piękną służbę.
W tym dniu strażacy
obchodzili jednocześnie 80-lecie
powstania Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kaliskach.
Maj 2017 (67)
100-lecie OSP w Piecach
8 lipca 2017r. odbyły się obchody 100-lecia
Ochotniczej Straży Pożarnej w Piecach. Obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą Św. w intencji
strażaków OSP Piece. Po mszy nastąpił przemarsz na boisko, gdzie odbył się uroczysty apel
z wręczeniem nagród. Dla wszystkich uczestników imprezy przygotowana była grochówka
strażacka oczywiście z wkładką. Po oficjalnej
części programu rozpoczął się Festyn Sołecki.
Podczas którego panowały: Wspólna zabawa –
Słodkości – Energia – Radość i Słońce!

Czerwiec 2017 (68)
Dbamy o wygląd naszej gminy
W czerwcu 2017 roku powstały nowe nasadzenia zieleni przy Samorządowym Przedszkolu w
Kaliskach, które prezentujemy na zdjęciach.
Planujemy również systematycznie wykonywać kolejne nasadzenia. Powstaną jeszcze nowe
zieleńce przy ul. Północnej (tj. skrzyżowanie
ulicy Jasnej z
Północną) i w
miejscowości
F r a n k
(skrzyżowanie ulicy
Krętej z drogą
krajową nr
22).
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Lipiec 2017 (69)

Ścieżka rowerowa z Kaliska do Cieciorki
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 Gd. i inspektorzy nadzoru.
Ścieżka
p o s i a d a
oświetlenie,
k t ó r e
dodatkowo
poprawi
bezpieczeństwo na tym odcinku.
Sierpień 2017 (70)
Nowa apteka w Kaliskach
We wrześniu 2017 w Kaliskach powstała nowa
apteka prowadzona przez Joannę Andrearczyk Frost. Na fotografii również właściciel nowego
obiektu przy ulicy Długiej P.Roman Chajewski.

Wrzesień 2017 (71)
Odnowiony Gminny Ośrodek Kultury
Zakończono kolejny etap prac remontowo –
budowlanych Gminnego Ośrodka Kultury w
Kaliskach. Kolejny etap przeprowadzony w ramach zadania pt.”Przebudowa, remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach etap IV wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia”.W ramach zadania zostały przeprowadzone
prace dot. docieplenia budynku wraz z pracami
towarzyszącymi.
Wartość w/w zadania wraz z nadzorem inwestorskim
wyniosła
298.240,98zł,
z czego dofinansowanie
Ministra
K u l t u r y
wyniosło
92.000,00 zł.
Październik 2017 (72)

Największy maraton taneczny
18. listopada 2017 r. w hali sportowej przy ZSP
Kaliska odbył się maraton taneczny, gdzie tańczono przy dwóch różnych programach Dance
Fitness czyli SALSATION i ZUMBA przez
prawie 3 godziny.
Organizatorem tej imprezy był Grzegorz Wałaszewski przy współudziale Gminnego Ośrodka
Kultury i Urzędu
Gminy Kaliska.
Na scenie,
o p r ó c z
Grzegorza
Wałaszewskiego, wystąpili
niesamowici
instruktorzy: Anna Biernat, Marta Skierka, Luis
Eduardo Granado Principe. Frekwencja przerosła wszelkie oczekiwania. Tańczyło ponad
110 osób, co wyglądało imponująco.
Listopada 2017 (73)
Budowa ulicy Malinowej
W grudniu 2017 roku odebrano zakończenie
prac budowlanych ulicy Malinowej w Kalis k a c h .
Poniesione
nakłady
finansowe to
k w o t a
1.469.249,25
zł.
Wykonawcą
była firma "Wo - Kop" Wojciecha Drewczyńskiego z Chojnic. Inwestycja została pokryta w
całości z budżetu Gminy Kaliska.
Grudzień 2017 (74)
Mikołajki w Dunajkach
Jeden z najmilszych dni mijającego 2017 roku !
Mikołajkowo-świąteczny dzień w Stajni
Dunajki.
Sportowa
rywalizacja,
zmagania
intelektualne w grupach, jazda
konna w
zastępie i skoki przez przeszkody, dekorowanie
choinki ozdobionymi własnoręcznie końmi z
piernika, prezenty z wora Mikołaja, wreszcie
wspólne kolędowanie.
Styczeń 2018 (75)

Kuchnia kociewska z Krystyną Gierszewską
W sobotę 17.02.2018 roku odbyło się pierwsze
z cyklu spotkań z Krystyną Gierszewską, która
jest regionalistką,
znawczynią kuchni
kociewskiej.
Na spotkanie przybyły gospodynie
młodsze i starsze,
oraz panie z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu naszej Gminy (Iwiczno, Kaliska i Piece oraz Cieciorka). Spotkanie
miało na celu poznanie kolejnych przepisów
kuchni kociewskiej, które nam przybliżyła autorka książek kulinarnych pani Krystyna
Gierszewska.
Luty 2018 (76)
Rozbudowa oczyszczalni ścieków
W dniu 6 marca br. Wójt Gminy Kaliska wraz
ze Skarbnikiem Gminy p. Katarzyną Liczywek
podpisali umowę na realizację zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kaliskach”.
Wykonawcą robót była firma BIOGRADEX –
Holding Sp. z o.o., reprezentowana przez
p. Andrzeja Gólcz.
Wartość umowy
opiewała na kwotę
6.858.787,50zł.
Zadanie posiada dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – działanie
11.3. Gospodarka wodno – ściekowa.
Marzec 2018 (77)
Spotkanie z Elżbietą Dzikowską
Spotkanie autorskie z panią Elżbietą Dzikowską już za nami. Dla wszystkich licznie zgromadzonych gości była to wielka przyjemność, a pani Elżbieta z nieukrywaną radością opowiadała
o swoich fascynujących podróżach i niebanalnym stylu życia. Była to też okazja do zadawania
pytań przez publiczność i wymiany bardziej
osobistych
myśli.
Dziś pani
Elżbieta
wciąż nie
z w a l n i a
tempa życia,
nadal układa dalekosiężne plany i jest wciąż
aktywnym obieżyświatem, który obrusza się na
hasło „seniorka.”
Kwiecień 2018 (78) 15

Super Seniorzy w Wirtach
16 maja 2018 r. odbył się wyjazd do Ogrodu
dendrologicznego w Wirtach na doroczną majówkę dla szacownych Super Seniorów naszego
Stowarzyszenia.
Było ognisko, smażenie kiełbasek, objazd
po ogrodzie, sesja
zdjęciowa. Po czym
nadszedł czas na
gwóźdź programu: w imieniu Stowarzyszenia
posadziliśmy w Arboretum drzewko - jodełkę z
okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Akt ten, umieszczony w butelce,
zakopany został wraz z drzewkiem.
Maj 2018 (79)
Festiwal kolorów z DJ Krone
Wielkie podziękowania za pomysł i pomoc w
organizacji, muzykę i inne atrakcje dla DJ Krone
(Krzysztofa Babińskiego). Podziękowania dla
dzieci, młodzieży i dorosłych
za włączenie się do zabawy.

Czerwiec 2018 (80)
Wielkie pieniądze na PSZOK
W dniu 24 lipca 2018 roku Wójt Gminy Kaliska
Sławomir Janicki podpisał umowę z Zarządem
Województwa Pomorskiego na dofinansowanie
projektu budowy punktu selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych w Kaliskach.
Całkowita wartość projektu, jak i kosztów
kwalifikowanych wynosi 1.999.589,81zł.
Projekt ten otrzymał dofinansowanie w wysokości 85% jego kosztów kwalifikowanych, tj.
nie więcej niż 1.699.651,33 zł.
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Lipiec 2018 (81)

I rok istnienia OREW w gminie Kaliska
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w gminie Kaliska z siedzibą w Piecach
uroczyście rozpoczął nowy rok szkolny
2018/2019. Minął pierwszy rok naszych działań!
Jednocześnie
sobie i wszystkim nauczycielom, terapeutom i wychowawcom życzymy zapału
w pracy,
wytrwałości i cierpliwości! Sierpień 2018 (82)
20-lecie partnerstwa z miastem Reinfeld
Na początku września 18-osobowa grupa
mieszkańców Kalisk miała przyjemność reprezentować gminę Kaliska na obchodach 20-lecia
podpisania umowy o współpracy z miastem
partnerskim Reinfeld.
Zostaliśmy
b a r d z o
serdecznie
przyjęci
przez władze i mieszkańców
Reinfeld.
W piątek zaproszono nas na zwiedzanie dwóch
ważnych dla Reinfeld firm - N.N. (produkującą
okna i wyroby ze szkła) oraz Camfil (produkującą filtry powietrzne).
Dzięki uprzejmości rodzin, które nas gościły
część z nas miała również okazję zwiedzić kawałeczek Hamburga.
Wrzesień 2018 (83)
Kociewskie tradycje - warsztaty ceramiczne
12 października odbyło się drugie spotkanie w
ramach warsztatów Kociewskie Tradycje –
Warsztaty Ceramiczne. W czasie zajęć powstały
ozdobne miseczki, patery oraz kubki gliniane.
Kolejnym etapem będzie wypalanie naszych
p r a c w
specjalnym
piecu, a
następnie
ozdobienie
n a c z y ń
barwnymi
szkliwami.
Październik 2018 (84)

100 -lecie odzyskania niepodległości
9 listopada 2018 r. w ZSP Kaliska odbyła się
patriotyczna uroczystość z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
W odświętnej, przybranej w narodowe barwy
sali gimnastycznej, zebrała się cała szkolna społeczność.
Uczestnicy
obchodów
z uwagą,
zainteresowaniem i
wzruszeniem obejrzeli inscenizację ukazującą drogę Polaków do niepodległości w wykonaniu uczniów. Zwieńczeniem
programu artystycznego była piosenka pt. Taki
kraj, w wykonaniu Amelii Węsierskiej, w trakcie której na scenie zaprezentowali się ponownie w stylowych strojach i mundurach wojskowych - wcześniej występujący aktorzy.
Listopad 2018 (85)
Koncert Kolęd w GOK w Kaliskach
W piątek 14 grudnia 2018 roku w GOK w
Kaliskach odbył się Koncert Kolęd. Jako
pierwsze
wystąpiły
dzieci z
z a j ę ć
wokalnych
pod okiem
A n e t y
Falkowskiej.
Następnie wystąpiły dzieci z chóru szkolnego
pod kierunkiem Katarzyny Eliasz. Po czym na
scenie pojawiły się dzieci z zajęć nauki gry na
instrumentach pod kierunkiem Marka Szwocha.
Ostatni występ należał do uczestniczek zajęć
wokalnych dla dorosłych pod okiem Dariusza
Szymańskiego.
Grudzień 2018 (86)
Nowy market w Kaliskach
W marcu 2019 r. nastąpi otwarcie kolejnego
marketu „Dino” w miejscowości Kaliska.
Dziś „Dino Polska” jest
jedną z najszybciej rozwijających się sieci
supermarketów w Polsce.
Posiada ponad 900
placówek.
Styczeń 2019 (87)

Nowy samochód ratowniczo - gaśniczy
Poczet sztandarowy, hymn państwowy – plac
przed Urzędem Gminy w Kaliskach opanowali
strażacy OSP. To był ich dzień, ich święto.
Uroczyście przekazany im został samochód
pożarniczy, o którym zawsze marzyli.
Wóz ratowniczo
– gaśniczy posiada zbiornik wody
o poj. 7 000 l oraz
zbiornik na 700 l
środka pianotwórczego.
Pojazd wyposażony jest także w autopompę. To nowoczesny
samochód, spełniający najwyższe standardy.
Nowy pojazd to dowód szacunku dla Waszej
służby. Pomogły środki z budżetu państwa,
Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Gdańsku.
Luty 2019 (88)
Gmina Kaliska odkupiła świetlicę w Piecach
W dniu 1 kwietnia 2019 r. gmina Kaliska za
zgodą Rady Gminy Kaliska odkupiła obiekt
byłej świetlicy w Piecach.
Właściciel, który zakupił
kilkanaście lat temu ten
obiekt zbył go kolejnym
właścicielom. Obecnie
obiekt wrócił do majątku
gminy Kaliska.
Marzec 2019 (89)
Spotkanie autorskie z Szymonem Hołownią
24 kwietnia 2019 roku w GOK w Kaliskach
odbyło się spotkanie autorskie z Szymonem
Hołownią.
Publicysta
jest nie
tylko osobą,
k t ó r ą
znamy ze
szklanego
ekranu i
programu
„Mam talent”, ale człowiekiem angażującym się
w pomoc charytatywną. Szymon Hołownia
założył: oddział fundacji „Pomoc Maltańska”,
fundację Kasisi oraz fundację Dobra Fabryka.
Dziennikarza kojarzymy również z propagowania idei chrześcijańskich, o których pisze w
swoich licznych książkach.
Kwiecień 2019 (90) 17

30-lecie Gminnego Ośrodka Kultury
23 maja 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury
w Kaliskach miała miejsce uroczystość obchodów 30-lecia istnienia tej placówki. Warto przypomnieć, że sam pomysł powołania do życia
GOK zrodził się już nieco wcześniej.
W roku 1984 opracowano dokumentację projektową a w kolejnych latach rozpoczęto prace
budowlane trwających do 1989 roku.
W międzyczasie
w 1987 r.
zostaje
podjęta
Uchwała
nr XIX
/63/1987 r.
Gminnej
Rady Narodowej w Kaliskach z dnia 06.10.1987
roku w sprawie powołania Gminnego Ośrodka
Kultury w Kaliskach i nadania statutu.
W ostatnim roku budowy powołano dyrektora
ośrodka Jana Radzewicza, który sterował budową i pracami wykończeniowymi obiektu.
Maj 2019 (91)
Podziękowania dla Andrzej Smolinski
Gratulacje i serdeczne podziękowania dla Pana
Andrzeja Smolinskiego za promowanie Gminy
Kaliska na Runmageddonie.
Jest nam niezmiernie miło, że mamy
takiego mieszkańca, bo runageddon
to siła i charakter.
Czerwiec 2019 (92)
„Święto Kociewia”w Gdańsku
Dziękujemy wszystkim, którzy byli z nami na
"Święcie Kociewia" w Gdańsku. Stało się już
tradycją, że Kociewiacy mają swój wkład i akcentują kulturę regionu w sierpniu na Jarmarku
św. Dominika.
Lipiec 2019 (93)
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Kociewiacy dla hospicjum
W dniu 31.08.2019r. odbyła się impreza charytatywna „Jak dawniej”, aby szerzyć inicjatywę
współtworzenia naszego dzieła hospicyjnego w
gminie Kaliska.
Akcja została
zorganizowana
przez Państwa
Sylwię i
Jarosława
Pliszka przy
współpracy i
zaangażowaniu Wójta Gminy Kaliska Sławomira Janickiego. Podczas sierpniowej imprezy,
mieszkańcy Kalisk i goście okazali się bardzo
szczodrzy i zebrali na Hospicjum w Starogardzie Gdańskim kwotę 3015,40 zł.
Sierpień 2019 (94)
Nowa karetka w Kaliskach
Kociewskie Centrum Zdrowia w Starogardzie
Gd. kupi nowoczesną karetkę, która docelowo
stacjonować
będzie w
Kaliskach
jako zespół
ratownictwa
medycznego.
17 września
2019 r. została
podpisana umowa z Ministerstwem Zdrowia na
dofinansowanie zakupu ambulansu.
Rocznie ratownicy z Kalisk wyjeżdżają średnio
do ponad 1000 zgłoszeń. Obsługują gminę Kaliska, ale także gminy ościenne, jak Zblewo, Czarna Woda, Osieczna, choć zdarzają się też wyjazdy m.in. do Skarszew, Czerska i na teren
powiatu kościerskiego.
Wrzesień 2019 (95)
Nowy samochód dla OSP w Piecach
Niniejsza uroczystość jest dowodem wielkiego
szacunku, uznania i wdzięczności dla druhów z
OSP Piece jako bezinteresownej służby na rzecz
bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy.
Jeszcze niedawno
mieliśmy marzenia
aby zakupić nowy
pojazd ratowniczo–
gaśniczy. Cała brać
strażacka z zabrała
się do pracy i pokazała, że można zakupić nowy pojazd Iveco Daily 70C18 z funkcją
gaśniczą.
Październik 2019 (96)

Zakończenie ogromnej inwestycji
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cieciorka, Dąbrowa, Iwiczno wraz z
rozbudową oczyszczalni ścieków w Kaliskach”
– oto największa inwestycja w historii gminy
Kaliska.
W dniu 27
listopada
br. odbyło
się uroczyste podsumowanie
tej inwestycji. Uroczystości rozpoczęły się symbolicznym przecięciem wstęgi na terenie oczyszczalni
ścieków. W Gminnym Ośrodku Kultury zaprezentowano założenia projektu oraz wręczono
podziękowania. W części artystycznej wystąpili: przedszkolny zespół „Mali Kociewiacy”,
Elżbieta Pasterska, która wygłosiła dowcipną
gadkę kociewską oraz Kamil Pękala – baryton.
Listopad 2019 (97)
Nowy obiekt - PSZOK
W Kaliskach w nowym roku będzie działać
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK), do którego mieszkańcy
będą mogli nieodpłatnie
przekazywać dostarczone we własnym zakresie
selektywnie zebrane odpady komunalne z gospodarstw domowych,
przeznaczone do unieszkodliwienia lub
odzysku.
Grudzień2019 (98)
Promujemy ekologię
Gmina Kaliska wraz z Gminą Stara Kiszewa
przystąpiły do realizacji projektu pn. „Budowa
instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kaliska i Gminy
partnerskiej Stara Kiszewa”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Styczeń 2019 (99)
Całkowity koszt
realizacji
projektu wynosi
3.107.410,50 zł,
Wkład własny
do projektu
w y n o s i
374.295,01 zł.
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