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Styczeń– grudzień
2007-2008

Podsumowanie roku 2007–
2008

Kilka słów od Wójta…….
Wydajemy kolejny numer specjalny „Kaliskiego Gońca” podsumowujący działania naszego samorządu w latach 2007 i 2008.
Wiele zwykłych i uroczystych spraw działo się w tym okresie. Wszystkie one są ważne. Tworzą, bowiem historię naszego życia tu
gdzie mieszkamy i w tym czasie, w którym nam dane jest żyć. My Kaliszczanie , potomkowie pracowitych drwali żyjących na
skraju Borów Tucholskich- to takie poetyckie sformułowanie z naszej historii. Jest w tym jednak prawda o nas . Książka o historii naszej Gminy, która pisana jest z takim trudem, wskazuje, że zdecydowana większość naszych miejscowości powstała w oparciu o Bór, który tu od wieków rośnie. Na początku były to piece smolne do wypalania drewna i żeliwa. Potem osady drwali, a
następnie tartacznictwo. W nazwach miejscowości ta historia jest widoczna.
c. dalszy na następnej stronie

…….. A działo się ……...

08.10.2007 r. — Auto strażakom—
„Nowoczesny „Mercedes dla OSP
Kaliska
31.10.2007 r. —Leszek Burczyk Starosta
Powiatu Strogardzkiego

Od wiosny 2008 r. mamy w
Gminie Stację Pogotowia
Ratunkowego

09.10.2008 r. — Wstęga na Hali

W 2008 roku całkowicie odnowiony
budynek poszkolny w Cieciorce
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PODSUMOWANIE - ROKU 2007
Spis treści rok 2007

Zacznijmy od tego ile nas było……..
1

Kilka słów od Wójta..

Stan Ludności w Sołectwach: ( Uwzględniona na pobyt stały i czasowy)

2-3

Statystyka i liczby

Zrealizowane inwestycje

5

Z prac Urzędu…..

6

Spotkania z sołtysami

7

Zebrania wiejskie

8

Bartel Wielki
Cieciorka
Czarne
Dąbrowa
Iwiczno
Kaliska
Piece
Studzienice
Ogółem

140
421
102
853
305
2 266
945
130
------5. 162

Ogółem

9 – 10

Z działalności GOK

2% 3%
18%

Z działalności KGW

str. 1—22

8%

Bartel Wielki

2%

Cieciorka

11

17%
Z działalności GOPS

12—13

Spotkania „ Odnowy
Wsi”

17

Współpraca z Reinfeld

19

Solenizanci i Jubilaci

22

Czarne
Dąbrowa

Iwiczno
6%

Kaliska
Piece

44%

Studzienice

…..i jaki mieliśmy budżet w 2007 roku
Struktura dochodów Gminy Kaliska- wykonanie w 2007 r. (11.787.240 zł)
subwencje (5.382.353
zł)
45,66%

dotacje na zadania
zlecone i własne
bieżące
(2.740.987 zł)
23,25%

pozostałe dochody
(1.288.204 zł)
9,85%

udziały w po datku
dochodow ym
(1.066.84 3 zł)
9,05%

podatek od
nieruchomości
(1.216.135 zł)
10,32%

środki na inwestycje
pozyskane z innych
źródeł: F-sz Ochr.
Gruntów Rolnych,
ZPORR
(92.718 zł)
0,79%
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…..i jaki mieliśmy budżet w 2007 roku
Subwencje są to środki z budżetu państwa. Dzielą się one na trzy części:
- subwencję oświatową

-

-3.798.279 zł,

- subwencję wyrównawczą, która częściowo wyrównuje dochody własne gminy -1.448.163zł,
- subwencję równoważącą , otrzymana w celu uzupełnienia dochodów w związku ze zmianą finansowania zadań– 104.094zł,
Dotacje na zadania zlecone to środki z budżetu państwa przeznaczane głównie na opiekę społeczną.
Środki na inwestycje oraz ZPORR pozyskane z innych źródeł to Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych.
Podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych.
Udziały w podatku dochodowym, czyli część podatku, który potrącony jest od wynagrodzenia mieszkańców w naszej gminie.
Struktura wydatków- wykonanie w 2007 r. (11.109.710 zł)

Pozostałe dochody — w tym
jedne z głównych źródeł dochodu min:

oświata (5.027.061
zł)
45,25%

-dochody z najmu dzierżawy,
-wpływy z usług za zrzut ścieków,
-opłaty za pobór wody,
-opłaty cmentarne,
-opłaty za odpady,
-opłaty za centralne ogrzewanie,
-opłaty za wynajem i dzierżawę,
-odpłatność za ksero,

pozostałe
(1.192.470 zł)
10,73%

pomoc społeczna
(2.721.743 zł)
24,50%

wydatki majątkowe
(539.589 zł)
4,86%

-opłatność za wieczyste użytkowanie,

wodociągi,
oczyszczalnia
(319.898 zł)
2,88%

administracja
publiczna
(1.308.949 zł)
11,78%

c. dalszy — okienka Wójta
…...No, ale do minionych lat 2007 i 2008. Dziękuje wszystkim, którzy współtworzyli ten czas i przyczyniali się do Rozwoju Gminy Kaliska. Dziękuję Państwu Radnym, którzy decydują o kluczowych sprawach naszej Gminy, dziękuję Sołtysom i ich Radom
Sołeckim w raz z Grupami Odnowy Wsi, dziękuję Szefom naszych placówek samorządowych z ich zespołami, dziękuję moim
współpracownikom z Urzędu Gminy. Dziękuje Księżom Proboszczom i Oj. Romualdowi za ich wkład w nasze gminne życie, dziękuje strażakom, policjantom i wielu, wielu innym osobom, naszym mieszkańcom i Przyjaciołom. Tych, których pominąłem przeprasza a wszystkich Nas zapraszam do przyjaznego budowania naszej kaliskiej przyszłości w latach następnych. Ważne jest to,
co udaje nam się zbudować, utworzyć, ale w mojej ocenie równie istotne jest to, w jakiej atmosferze to robimy. Przyjazne traktowanie siebie nawzajem, życzliwość, współczucie, wspieranie się w trudnych chwilach stwarzają z Nas duża Rodzinę gdzie żyć
można sobie …”jak u Pana Boga za piecem.” Tego Wam i sobie życzę. Ważne wydarzenia, które miały miejsce w minionym
dwuleciu zawarte są wewnątrz tego informatora. Pewnie nie wszystkie, bo zawsze coś tam nam umyka. To, co z mojego punktu
widzenia warte jest zauważenia zawarłem w punktach poniżej. Jest to fragment książki o naszej gminie poświęcony działaniom
samorządowym w latach 2007-2008.
( materiał pochodzi z książki autorstwa Krzysztofa Kowalkowskiego pt:” Z DZIEJÓW GMINY KALISKA oraz wsi do niej należących”)… Ważniejsze dokonania Samorządu Gminy w latach 2007-2008. Dokonania pozainwestycyjne
Ważniejsze dokonania Samorządu Gminy w latach 2007-2008

1.Rozpoczęto realizację gminnych programów Bezpieczna Gmina Kaliska i Profilaktyka Dzieci i Niemowląt
2.W szkole Piecach i Urzędzie Gminy w Kaliskach uruchomiono nowocześnie wyposażone sale komputerowe do edukacji internetowej na odległość.
3.Przedszkole w Kaliskach przeprowadziło nagrodzoną w konkursie ogólnokrajowym akcje „Cała Polska Czyta Dzieciom”
4. Z okazji 90-lecia nadano sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Piecach.
5.Odbyły się uroczyste obchody 100-lecia Szkoły w Bartlu Wielkim
6.Mieszkaniec Gminy Kaliska Pan Leszek Burczyk został wybrany Starostą Starogardzkim.
c. dalszy na następnej stronie
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c. dalszy okienka Wójta
7.Odbyłu się uroczystości związane z 35–leciem Kaliskiego Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów , 15-leciem Chóru Leśne
Echo prowadzonego przez Pana Zygmunta Beayra i 10—leciem Chóru Cor Jezu z Pieców prowadzonego przez Panią Danielę
Ebertowską .
8.Panie Teresa Jagiełło , Dorota Pryba i Wiesława Zimny, opiekunki samopomocowej grupy osób niepełnosprawnych „ Wspaniała Rodzinka” otrzymały prestiżowe wojewódzkie wyróżnienie- nagrodę „Medal im. Świętej Teresy z Kalkuty”
9.W budynku Ośrodka Zdrowia w Kaliskach została zlokalizowana stacja Pogotowia Ratunkowego wyposażona zespół Ratowników i karetkę Pogotowia.
10. Stowarzyszenie Rodziców Wychowujących Dzieci Niepełnosprawne „Dziecko Miłości” obchodziło 11-lecie, a Grupa Samopomocowa „Wspaniała Rodzinka” 10-lecie działalności.
Ważniejsze inwestycje
1.Oddano do użytku , drugą co do wielkości w powiecie , wyposażoną w trybuny na ok.300 miejsc, pełnowymiarową halę sportową przy szkole w Kaliskach.
2.Doposarzono Ochotniczą Straż Pożarną w Kaliskach w nowoczesne auto gaśnicze marki Mercedes , zakupiono również nowy
bus do przewozu osób niepełnosprawnych.
3. Wykonano nowe chodniki przy ulicach w Kaliskach , Cieciorce, Iwiczne oraz przy kościele w Kaliskach.
4.Ułożono kilkaset metrów asfaltu we wsi Cieciorka.
5.Całkowicie odnowiono budynek po szkolny w Cieciorce.
6.Zmodernizowano hydrofornie wody w Cieciorce instalując tam system uzdatniania wody.
Pozdrawiam Wszystkich serdecznie i do zobaczenia na ulicy, w urzędzie …. i w następnych gońcach.
Wasz Wójt Antoni.

Nasz mieszkaniec — Starostą Starogardzkim
Mieszkaniec naszej gminy, Pan Leszek Burczyk został 31 października 2007 roku wybrany starostą powiatu starogardzkiego. Wszyscy
mieszkańcy Gminy Kaliska są dumni z tego , że z naszej gminy pochodzi nowo wybrany Starosta Powiatu Starogardzkiego. Pan Leszek
Burczyk jest absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego w Starogardzie Gdańskim. W roku 1981 ukończył Politechnikę Gdańską na
Wydziale Budowa Maszyn. Od roku 1982 związany jest z Zespołem
Szkół Publicznych w Kaliskach, najpierw był tam nauczycielem fizyki, a później, od roku 1990 dyrektorem szkoły. W 1990 roku rozpoczął pracę w samorządzie terytorialnym, na początku w samorządzie
gminnym, a później od 1999 roku jako Członek Zarządu Powiatu
Starogardzkiego.
Prywatnie Pan Leszek jest pięćdziesięcioletnim mężem i ojcem
dwójki córek. Jest miłośnikiem przyrody, w czasie wolnym chętnie
zajmuje się pracami w domu i ogrodzie.

Życzymy powodzenia na nowym stanowisku pracy.
Zdjęcia ze stron nr. 1 i 4 pochodzą z archiwum Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim
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Zrealizowane inwestycje:
•

Zadania inwestycyjne:

- modernizacja chodnika przy ul. Długiej w Kaliskach— 51.000,00
- zakup sprzętu komputerowego wraz z o programowaniem— 25.605,36
- budowa chodnika w Cieciorce— 20.100,00
- modernizacja drogi gruntowej w Czarnym— 40.000,01
- modernizacja drogi gruntowej Cieciorka – Kazub— 59.847,17
- modernizacja parkingów i chodników w gminie Kaliska— 45.494,00
•

Dokumentacja projektowa:

-w 2007 rozpoczęto prace projektowe dot. wodociągu wiejskiego pt.”Budowa wodociągu w Bartlu Wielkim”
– I etap 15.000,00 zł,
- dokumentacja dotycząca zadania pt: „Kaliski łącznik” – budowa drogi ożywiającej gospodarczo i porządkującej ruch w miejscowości Kaliska –dotyczy ul. Północnej w Kaliskach 9.150,00 zł,
-wykonanie dokumentacji na nowe punkty świetlne - 3.782,00 zł,
-wykonano prace projektowe związane z koncepcją rozbudowy i przebudowy budynku przedszkola w Kaliskach - 4.880,00 zł,
-wykonano aktualizację kosztorysów inwestycji oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru na niezbędną do przeprowadzenia przetargu na wykonawcę robót pt: „Rozbudowa z przebudową oraz zmianą sposobu użytkowania budynku poszkolnego
w Cieciorce na świetlicę wiejską” - 4.148,00 zł,
- budowa hali sportowej w Kaliskach -w ramach środków w 2007 r. wykonano projekty nagłośnienia, aranżacji, kotłowni aktualizacje kosztorysów oraz specyfikację wykonania i odbioru robót związanych z przeprowadzenia przetargu na wykonawcę hali
sportowej - 23.790,00 zł,

Nowy samochód
Dzięki dofinansowaniu

z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

zakupiliśmy nowy samochód – VOLKSWAGENA WALDI przystosowany do przewozu
osób niepełnosprawnych. W dniu 01.02.2007 po raz pierwszy dzieciaki z naszej gminy pojechały nim na zajęcia do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Starogardzie
Gdańskim. Samochód ten będzie służył również innym osobom niepełnosprawnym z terenu
gminy.
P. Bławat

Z prac Rady Gminy Kaliska……..
∗

Radni RG Kaliska

15

∗

Sesje RG Kaliska

9

∗

Podjęte Uchwały RG Kaliska

69

∗

Zarządzenia Wójta Gminy Kaliska

89

∗

Posiedzenia Komisji Problemowych:

1.Wspólne Posiedzenie Komisji
2
2.Komisja Rewizyjna
10
3.Komisja ds. Społecznych
6
4.Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 7
5.Komisja ds. Budżetu i Finansów
8
6.Komisja Gospodarcza
8
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Z prac Urzędu…...
W zakresie utrzymania bazy i obiektów komunalnych:
-remont i bieżące utrzymanie dróg gruntowych
-akcja „zima” – sypanie piaskiem ulic, skrzyżowań, chodników, odśnieżanie terenów gminnych
-czyszczenie terenu gminy – sprzątanie ulic i chodników,
opróżnianie koszy na śmieci
-wykaszanie trawników na terenach komunalnych
-obcinanie odrostów i wycinanie drzew na terenie gminy
-remont sprzętu UG (samochody, koparka, ciągnik, przyczepa)

-zagospodarowanie placów zabaw (ustawienie i betonowanie
huśtawek i ławeczek)- Iwiczno
-wykonanie posadzki z trylinki na przystanku w Strychu
-porządkowanie terenu przy wysypisku odpadów komunalnych
-utwardzenie tłuczniem ul. Wiklinowej we Franku
-montaż i demontaż lokali wyborczych
-malowanie ogrodzenia Chaty Kociewskiej

-pomoc w organizacji i obsługa festynów gminnych

-montaż progów zwalniających ( Piece —ul. Szkolna, ul. 6-go
Marca, ul. Południowa)

-płukanie sieci wodociągowych

-wykonanie rynienki wzdłuż ul. 6-go Marca w Piecach

-przegląd i porządkowanie grobów wojennych i miejsc pamięci -łatanie dziur w drogach asfaltowych
-czyszczenie studzienek burzowych i krat ściekowych

-budowa drogi w kierunku Kazuba

-rozwożenie dokumentów do radnych, sołtysów i mieszkańców -budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Cieciorce
-prace przy moście w Młyńsku (czyszczenie, ułożenie rynienek -prace remontowe w budynku poszkolnym w Cieciorce
odwodnieniowych)

W zakresie zdrowia:
Rok 2007 był drugim rokiem funkcjonowania służby zdrowia w naszej gminie po reorganizacji. „MEDPHARMA” – Starogard
Gd. – filia Kaliska – świadczyła usługi medyczne w ramach NFZ. Usługi stomatologiczne wykonywane były przez
„STOMADENT” Starogard Gd. w ramach NFZ. Łącznie „MEDPHARMA” opiekuje się 19.754 pacjentami, z czego 20%
stanowią nasi mieszkańcy. W czerwcu odbyły się badania spirometryczne dla rocznika 1942 – 1967. W ciągu całego ubiegłego
roku stabilizowała się kadra medyczna: 1 lekarz ogólny rozpoczął pracę na pełnym etacie, 3 lekarzy ogólnych pracuje w
częściowym wymiarze godzin w zakresie POZ, 4 pediatrów zapewnia opiekę nad dziećmi. Ilość zatrudnionych lekarzy spełnia
wymogi standardów NFZ. Z usług specjalistycznych mieszkańcy mogli korzystać w siedzibie „MEDPHARMY” w
Starogardzie Gd. W ramach programów profilaktycznych mieszkańcy uczestniczyli w programach zakontraktowanych przez
„MEDPHARMA” w NFZ oraz z programu profilaktyki chorób płuc Starosty Starogardzkiego, w którym Gmina Kaliska
partycypowała finansowo.
G. Żytkowiak

W oświacie:
W minionym roku na terenie gminy funkcjonowały następujące placówki oświatowo – wychowawcze:
♦

Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach ze szkołą podstawową i gimnazjum,

♦

Zespół Oświatowo – Wychowawczy w Piecach ze szkołą podstawową, przedszkolem i oddziałem „O”,

♦

Samorządowe Przedszkole Publiczne w Kaliskach wraz z oddziałem „O”.

Placówki w ciągu roku szkolnego 2006/2007 i 2007/2008 – realizowały swoje projekty organizacyjne oraz wychowawcze, ponadto: organizowane były zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży, świadczone były dowozy uczniów do szkoły
podstawowej i gimnazjum w Kaliskach – około 350 uczniów, własnym transportem gminy dowożone były dzieci niepełnosprawne na zajęcia do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Starogardzie Gd. oraz do szkoły w Piecach - 11
osób, uczniom przyuczającym się do zawodu (w ramach obowiązku szkolnego) zwracaliśmy koszty biletów dojazdu do szkół i
placówek – 7 osób. Placówki oświatowe w ramach własnych środków wykonywały remonty i naprawy oraz wymieniano
sprzęt i oprogramowanie. W naborze konkursowym wyłoniono nowego dyrektora ZOW w Piecach – Panią Mirosławę Wróbel
oraz powierzono funkcje pełniących obowiązki dyrektorów w ZSP w Kaliskach – Panu Tadeuszowi Skórzewskiemu oraz w
SPP w Kaliskach – Pani Justynie Kalinowskiej.
G. Żytkowiak
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Na spotkaniu z Sołtysami
W UG Kaliska, dnia 26 stycznia spotkali się po raz już ostatni w takim składzie- Sołtysi
oraz przedstawiciele samorządu gminnego w osobach Wójta Gminy i Sekretarz Gminy oraz
pracowników. Na spotkaniu tym przedstawiono m.in. informację na temat wykonania budżetu gminy w 2006 roku oraz planach na bieżący rok (pod względem inwestycji i zadań gospodarczych), podsumowano zadania wykonywane w poszczególnych sołectwach w minionym
roku oraz przedstawiono działania związane z Programem Odnowy Wsi na lata 2007-2010.
Sołtysi przedstawili informacje z swoich działań oraz refleksji na temat mijającej kadencji
2003-2007. Celem spotkania było również ustalenie tegorocznego harmonogramu sprawozdawczo-wyborczych zebrań wiejskich.
P. Bławat

Dnia 13.03.2007 r. w Urzędzie Gminy Kaliska odbyło się pierwsze po wyborach spotkanie
sołtysów z przedstawicielami samorządu gminnego – Wójta, Skarbnika Gminny, Sekretarza
Gminy oraz pracowników.
Tematyka spotkania:
I. Część organizacyjna:
1. Powitanie i przedstawienie tematyki spotkania.
2. Informacja na temat realizacji wniosków zgłoszonych podczas poprzedniego spotkania.
3. Dyskusja dotycząca zmian w Uchwale w sprawie ustalenia diet dla Sołtysów za wykonywanie czynności administracyjnych związanych z obsługą działalności Rad Sołeckich.
4. Umowa dotycząca pobierania i rozliczania należności podatkowych i innych opłat.
5. Opracowanie regulaminu korzystania z placu zabaw dla dzieci lub boisk wiejskich znajdujących się na terenie sołectwa.
6. Strony internetowe sołectw. Ujawnianie adresów Sołtysów.
7. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
II Część informacyjno-szkoleniowa:
1. Ustawa o samorządzie gminnym, jako podstawa działania samorządu.
2. Budżet gminy – zadania i funkcje.
3. Program Odnowi Wsi – informacja.
4. Współpraca pomiędzy sołtysami, radami sołeckimi, a Urzędem Gminy:
- przekazanie części obowiązków oraz środków finansowych do dyspozycji rad sołeckich.
5. Zakończenie spotkania.
Spotkanie miało charakter informacyjno – szkoleniowy w celu zapoznania sołtysów z obowiązkami i zadaniami do wykonania w
nowej kadencji. Przedstawiono budżet gminy, Program Odnowy Wsi oraz omówiono zasady współpracy pomiędzy sołtysami,
radami sołeckimi a Urzędem Gminy. Na spotkaniu przedstawiono również regulamin korzystania z placu zabaw dla dzieci lub
boisk wiejskich znajdujących się na terenie poszczególnych sołectw oraz podjęto dyskusję dotyczącą zmian Uchwały w sprawie
ustalenia diet dla Sołtysów za wykonywanie czynności administracyjnych związanych z obsługą działalności Rad Sołeckich.
K. Kowalczyk

W dniu 11.10.2007 r. w sali narad Urzędu Gminy w Kaliskach o godzinie 10.00 rozpoczęło
się kolejne spotkanie pracowników UG z Sołtysami pełniącymi tę funkcję w Gminie Kaliska.
Zebranych uczestników powitał Wójt Gminy Kaliska- Antoni Cywiński. Tematyką spotkania
jest m.in.:
- przedstawienie informacji na temat realizacji wniosków zgłoszonych podczas
- poprzedniego spotkania,
- podsumowanie letnich festynów sołeckich oraz leśnych spotkań,
- przedstawienie informacji na temat prac nad projektem budżetu gminy na 2008 r.
- poruszenie sprawy "dzikich wysypisk"- przedstawienie informacji od sołtysów o miejscach
ich występowania na terenie poszczególnych sołectw
- propozycje wykorzystania obiektów i dyżurów w istniejących świetlicach wiejskich
- wymiana doświadczeń z sołectwami innych gmin- zaplanowane spotkania.
P. Bławat- Kulińska
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Zebrania Wiejskie
W miesiącu lutym w kolejne weekendy tj. od 17-18.02.2007 do 23-24.02.2007 r. na
terenie naszej gminy odbyły się zdawczo-wyborcze zebrania wiejskie. Pracownicy
Urzędu Gminy w pierwszej kolejności odwiedzili następujące Sołectwa: Dąbrowa,
Cieciorka, Kaliska i Piece, a następnie Czarne, Iwiczno, Studzienice oraz Bartel
Wielki. Zebrania te miały charakter podsumowujący ubiegły rok pod względem działalności Urzędu Gminy na rzecz mieszkańców (na te okazję przygotowano prezentację multimedialną, referowaną przez poszczególnych pracowników UG) oraz działania Sołtysów z mijającej kadencji. Podczas każdego spotkania uczestnicy wybierali
spośród swoich mieszkańców nowych członków Rad Sołeckich oraz Sołtysów.

Wybory członków Rad Sołeckich oraz Sołtysów
Podczas spotkań uczestnicy wybierali nowych kandydatów do Rad Sołeckich oraz
Sołtysów.
W wyniku wyborów dokonanych na zebraniach wiejskich na nową kadencję
2007-2011 bezpośrednimi reprezentami swoich sołectw pozostali:
Pani Jadwiga Koprowska- Sołtys Sołectwa Cieciorka;
Pan Benedykt Kozłowski- Sołtys Sołectwa Dąbrowa;
Pan Medard Górnowicz - Sołtys Sołectwa Kaliska;
Pan Marek Romanów - Sołtys Sołectwa Piece;
Pani Hanna Zielińska - Sołtys Sołectwa Czarne;
Pani Grażyna Dera - Sołtys Sołectwa Bartel Wlk.;
Pan Franciszek Szandrach– Sołtys Sołectwa Iwiczno;
Pan Andrzej Grefka - Sołtys Sołectwa Studzienice.
W nową kadencję po raz pierwszy wkraczają Sołtysi Sołectw Piece i Iwiczno. Pozostali Sołtysi na swoim koncie posiadają już kilkuletnie doświadczenia, a o tym jak
sobie radzą zdecydowali wyborcy powierzając im swoje zaufanie i oddany głos.
W skład Rad Sołeckich w wyniku wyborów weszli:
Sołectwo Cieciorka:
- Pani Regina Grzenkowska
- Pani Bożena Plata
- Pani Teresa Greber
- Pani Helena Mec
- Pan Zygmunt Słomiński
Sołectwo Dąbrowa:
- Pani Sylwia Gołuńska
- Pani Danuta Borzyszkowska
- Pani Ludwika Weber
- Pani Elżbieta Chylińska
- Pan Andrzej Dębiński
- Pan Bogusław Tuszkowski
Sołectwo Kaliska:
- Pan Jarosław Otta
- Pan Edmund Gibas
- Pan Marek Pryba
- Pan Jan Ferm
Sołectwo Piece:
- Pani Janina Mucha
- Pani Szczepańska
- Pani Zofia Czarnowska

Sołectwo Czarne:
-Pani Małgorzata Gutkowska
- Pani Elżbieta Rekowska
- Pani Magdalena Słomka
- Pani Wioletta Gołuńska
- Pan Eugeniusz Gołuński
Sołectwo Bartel Wlk.:
- Pani Anna Skowronowska
- Pani Małgorzata Bendyk
- Pani Katarzyna Osowicka
- Pan Jarosław Czeplina
Sołectwo Iwiczno:
- Pani Irena Kołodziejczyk
- Pan Jacek Damps
- Pan Wojciech Gołuński
- Pan Zbigniew Stopa
- Pan Zenon Gołuński
Sołectwo Studzienice:
- Pan Adam Górnowicz
- Pan Marian Kujawski
- Pan Eugeniusz Olszewski
- Pan Roman Walkowski

- Pan Jan Giełdon
- Pan Stanisław Byzon
- Pan Andrzej Grzywacz
P. Bławat
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Z działalności Gminnego Ośrodka Kultury
Ubiegły rok 2007 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach obfitował w liczne wydarzenia nie tylko te na wskroś kulturalne,
ale także rekreacyjne i sportowe. Podczas festynowego lata na terenie naszej gminy zostało zorganizowanych 11 imprez plenerowych przy współpracy Rad Sołeckich, Urzędu Gminy, Grup Odnowy Wsi oraz różnych stowarzyszeń i grup nieformalnych,
które odbywały się nie tylko w Kaliskach lecz także prawie we wszystkich
wsiach sołeckich z terenu naszej gminy.
Dzieci miały okazję uczestniczyć w kilku zabawach: z okazji balu przebierańców, Dnia Dziecka, „Nocy Świętojańskiej” „Mikołajków” a także przeżyć dwukrotnie niezapomniane chwile z agencją artystyczną Art.- Re z Krakowa, a
także z aktorami z „Kuźni Brackiej” . Wielką popularnością cieszy się nadal
październikowy wernisaż „Sami –Swoi”, w ubiegłym roku odbył się już po raz
9. Dla przypomnienia podaję, że wystawa ta jest przeglądem twórczości artystów amatorów z terenu Gminy Kaliska. Imprezie towarzyszy pokaz fryzjerstwa artystycznego wraz z układem tanecznym. A nasi artyści amatorzy jak co
roku dopisali kolejny scenariusz, prezentując nową – nigdzie nie pokazywaną
twórczość – podziwiamy Was i dziękujemy! Warto też powiedzieć, że wyjątkowo w tym roku po raz drugi została złamana zasada wystawiennictwa prac
tylko naszych gminnych twórców. Dlatego też na wernisażu pojawiły się prace
z zakresu haftu i malarstwa
artystów ze Świecia i Czarnej Wody.
Po raz piąty odbył się także Turniej Sołectw, który ma na celu aktywizację, rywalizację oraz wspólną zabawę naszych środowisk wiejskich. W ubiegłym roku przystąpiło do niego siedem sołectw, doskonale radząc sobie z
regulaminem. To, co przygotowały i zaprezentowały przeszło najśmielsze
oczekiwania organizatorów - BRAWO.
Imprezą, która wpisała się na stałe do kalendarza imprez GOK są
„Kaliskie Słoneczniki”. Jest to wydarzenie kulturalne, które polega na wręczaniu słoneczników-statuetek tym wszystkim, którzy wyróżnili się w poprzednim roku pracą społeczną oraz wyjątkowymi sukcesami w dziedzinie
sportu, edukacji, przedsiębiorczości i kultury. Jest to nagroda honorowa
przyznawana przez Słonecznikową Kapitułę na wniosek różnych środowisk
z terenu naszej gminy.
Oprócz koncertów na „Leśnych spotkaniach”, których głównym organizatorem jest Urząd Gminy w Kaliskach, Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Gminny Ośrodek Kultury oraz cały sztab wolontariuszy, w
sali widowiskowej domu kultury odbyły się imprezy muzyczne: koncert poświęcony pamięci „Tych którzy odeszli”, koncert kolęd, koncert pt.
„Piosenki z lat 60”.
Wielką duchową ucztę naszym mieszkańcom i gościom przyniósł wieczór autorski Tadeusza Majewskiego połączony z wystawą prac malarskich pt. „Kociewskie pejzaże” Dziękujemy autorowi za
„Przeplotnię” i prosimy o więcej. A już wiadomo, że ukazała się następna
książka z tej serii pt. „Oj ojczyzna”.
Nie próżnował też nasz eksportowy
chór „Leśne Echo”, który uświetniał uroczystości kościelne w Kaliskach,
Piecach i Płocicznie a także z sukcesem prezentował gminę na zewnątrz podczas Koncertu Pieśni Maryjnych w Starogardzie, w corocznym Przeglądzie
Twórczości organizowanym przez PZERiI, koncertu kolęd w Trąbkach
Wielkich a także w Borównie podczas Przeglądu Dorobku Kociewia. Przy
chórze od dwóch lat działa okazjonalnie zespół muzyczny, który powstał z
inicjatywy
dyrygenta
Pana Zygmunta Beyera. Skład instrumentalny zespołu to : dwa flety, dwie
mandoliny, gitara, organy i kontrabas. Rozwinęła się także działalność śpiewacza ponieważ na potrzeby organizowanych koncertów założono też zespół
wokalny, który do tej pory nie ma nazwy, ale śpiewa koncertowo.
Ponadto w GOK w Kaliskach rywalizowano w takich dziedzinach jak: tenis
stołowy, badminton, brydż sportowy, warcaby oraz namiętnie grano w darta.
Przy współudziale oraz z inicjatywy różnych grup i stowarzyszeń mających swoją siedzibę w GOK, zostały zorganizowane takie imprezy jak
„Dzień Seniora”, Kaliski Trzeźwościowy Bieg Uliczny, Turniej w Boules o
Puchar Wójta Gminy,
c. d. na następnej stronie
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— c.d. Z działalności Gminnego Ośrodka Kultury
Międzyzakładowy Turniej w Piłkę Nożną, Turniej Koszykówki Gmin Kociewsko – Borowiackich oraz spotkania opłatkowe dla różnych grup.
Co roku dla naszych dobrodziejów, GOK organizuje „Gościnę wew. chacie od
kultury”. W ubiegłym roku w/w impreza była balem przebierańców w stylu cygańskim. Gościliśmy też grupę Cyganów, którzy barwnie prezentowali się na
scenie. Niezwykłym wydarzeniem była także „Wieczornica” przygotowana przez
naszych harcerzy podczas której przyjmowano gości z IPN. Innym barwnym
spektaklem był koncert zespołów z Ukrainy. Nasi goście zza miedzy grali na
unikatowych instrumentach oraz tańczyli dzieląc się z nami swoją kulturą.
Gminna Biblioteka Publiczna zorganizowała konkursy plastyczne dla dzieci. Odbyły się wystawy prac i uroczyste podsumowania konkursów z wręczeniem nagród. Rok 2007 był rokiem okrągłych rocznic: 35 – lecie obchodził Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Kalisk, 15- lecie Chór „Leśne Echo” a 10 lat miała „Wspaniała Rodzinka” – Wszystkim życzymy kolejnych aktywnych rocznic, miłości i wytrwałości w pracy i życiu osobistym i niech Wam się szczęści. Gminny Ośrodek Kultury to także miejsce imprez rodzinnych jak wesela, urodziny, rocznice i zabawy organizowane dla różnych grup
W imieniu pracowników Domu Kultury w Kaliskach chciałabym podziękować wszystkim wolontariuszom,
zawodowych.
stowarzyszeniom, zarządom organizacji oraz grupom (tym formalnym i nieformalnym) zrzeszonym w GOK , urzędnikom, zakładom pracy i sponsorom, za nieustającą pracę na rzecz rozwoju kultury i integracji środowiska lokalnego.
D. Guzinska-Zaremba

Życie G.O.K. — u w obiektywie………...
Kaliskie Słoneczniki

Koncert gości z Ukrainy

„Leśne spotkania”

"Dzień Seniora"
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Z działalności Koła Gospodyń Wiejskich
•

Turniej Kół Gospodyń Wiejskich w Jabłowie

17 marca na Powiatowym Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich w Jabłowie, które odbyły się pod patronatem Starosty Starogardzkiego Pt.” Kobiety – Kwiaty Kociewia
2007”
Udział wzięło 17 kół, rywalizujących w następujących konkurencjach:
1. „Prezentacja stołów” – pokaz dorobku Kół Gospodyń Wiejskich
2. Scenka zręcznościowa „Fryzura wieczorowa”
3. „Moje Koło Gospodyń Wiejskich za 50 lat” – scenka kabaretowa.
Pojechaliśmy w składzie :
1. Janina Mucha – przewodnicząca Koła
2. Zofia Czarnowska – V-ce Przewodnicząca Koła . Ona reprezentowała stół i dorobek Koła.
3. Jolanta Trawicka – obecnie sekretarz Koła
4. Zofia Ebertowska
5. Irena Stopa
6. Jolanta Ignaciuk
7. Danuta Połom
Scenkę Zręcznościową przedstawiły: Jolanta Trawicka jako fryzjerka i Zofia Czarnowska jako model. Scenkę kabaretową odegrały: Jolanta Trawicka, Danuta Połom, i Jolanta Ignaciuk. Rywalizacja Kół była bardzo zaciekła w efekcie zwyciężyło Koło z
Koteż i oni będą nas reprezentować w Turnieju Wojewódzkim, który odbył się 14.04.2007 r. w Żukowie.
Nasze Koło otrzymało nagrodę od Wójta Gminy Kaliska, za którą serdecznie dziękujemy, a w szczególności za Jego obecność w
ważnym dla nas momencie. Oprócz wymienionych wcześniej osób wiele członkiń włączyło się w przygotowanie potraw do prezentacji stołu: Teresa Jasnoch, Stefania Fenka, Franciszka Orlikowska, Zofia Kulas, Jola Mucha, Małgorzata Harpuna, Felka
Ebertowska, Hildegarda Kromer. Prezentacja stołu zawierała potrawy najczęściej podawane przez nasze babcie na : I i II śniadanie, obiad, podwieczorek i kolację. Dorobek Koła przedstawiła v-ce Przewodnicząca a jednocześnie prezes Kółka Rolniczego w
humorystyczny sposób.
Z. Czarnowska

•

Na Jarmarku Św. Dominika w Gdańsku

Niedziela 05 sierpnia na Jarmarku Św. Dominika w Gdańsku minęła pod hasłem
Dnia Kociewskiego. Wśród pomorskich kupców i wystawców tuż przy scenie swoje
stoisko ustawiły panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Piecach które reprezentowały:
Pani Mirosława Grzona, Pani Maria Ignaciuk, Pani Zofia Czarnowska i Pani Jolanta
Trawicka. Przy sporządzaniu smakowitych potraw, którymi Panie częstowały i które
też sprzedawały podczas jarmarku pomagały także Panie: Janina Mucha, Irena Stopa
i Stefania Fenska. A było w czym wybierać! Na stole obficie było kopytek na ciepło
(jak kto lubi i na słodko i na zimno :)), sera smażonego z kminkiem, chlebka z swojskim smalcem, gofrów, pasztecików, babek (tzw. Zachód słońca w Piecach), kurek z
lasów tucholskich, ogóreczków (od Ireczki do mięsa i „wódeczki”), ekologicznych
ziemniaków, kabaczków i aronii do dekoracji. Najlepiej jednak sprzedawały się tzw.
maliny dla dziewczyny. Na poprawę krążenia panie polecały wyśmienite nalewki: orzechówkę i cytrynówkę. Oprócz przygotowanych smakołyków nie tylko kociewskich panie promowały „Leśne Spotkania” oraz Gminę Kaliska. Stoisko przystrojone było
naszą wizytówką jaką są słoneczniki, a na widocznym honorowym miejscu widniała gminna flaga herbowa. Atmosfera tego dnia
jak wspominają uczestniczki była wspaniała. Wyśmienita, słoneczna pogoda i wyborowe sąsiedztwo m.in. z paniami z KGW z
Koteż z którymi Panie się zaprzyjaźniły. Nastrój tego dnia był bardzo życzliwy. Do Pań przede wszystkim podchodzili byli
mieszkańcy naszej gminy lub przyjeżdżający goście, którzy znają naszą gościnność. Uczestnictwo w tej imprezie możliwe było
także dzięki pomocy Urzędu gminy w Kaliskach, który zapewnił Paniom bezpieczny transport.
P. Bławat- Kulińska, K. Kowalczyk
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Z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach…..
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach realizuje zadania określone w ustawie o pomocy społecznej, świadczeniach
rodzinnych i dodatkach mieszkaniowych. Środki na realizację wyżej wymienionych zadań pochodzą z dwóch źródeł tj. z budżetu gminy i z budżetu państwa.
Plan na realizację zadań przedstawia się następująco: 3.085.936 zł
Zadania finansowane z budżetu państwa – 2.697.762 zł
– świadczenia rodzinne – 2.370.932 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 16.420 zł
- zasiłki i pomoc w naturze( zasiłki stałe i zasiłki okresowe) – 157.000 zł
– program „Posiłek dla potrzebujących” – 72.000 zł
- dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych realizujących świadczenie pracy socjalnej w środowisku ( 2 osoby-6.000
zł) oraz częściowe utrzymanie GOPS 64.610 zł) – 70.610 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 10.800 zł
Zadania finansowane z budżetu gminy – 388.174 zł
- domy pomocy społecznej – (dofinansowanie ze strony gminy do kosztów pobytu) – 32.200 zł
- zasiłki oraz pomoce w naturze – ( zasiłki celowe, koszty leków i leczenia, zdarzenia losowe itd.) – 39.564 zł
- dodatki mieszkaniowe - 50.000 zł
- usługi opiekuńcze – 56.969 zł
– pozostała działalność – świadczenia społeczne- ( dożywianie, prace społecznie użyteczne) –72.480 zł
– pozostała działalność – zakupy materialne- ( upominki dla 90-ciolatków, pożycia małżeńskie, zakupy na zajęcia „Wspaniałej
Rodzinki” , emerytów- 5.940 zł
– pozostała działalność – zakup usług pozostałych - ( dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych,
przewozy ) – 3.000 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej ( płace i pochodne, delegacje, szkolenia, materiały) -128.021 zł
Oprócz zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej w ramach dodatkowej pracy:
1/ Pozyskaliśmy od mieszkańców naszej gminy i nie tylko : odzież , obuwie, sprzęt gospodarstwa domowego itd.
Pozyskane w ten sposób rzeczy i towary przekazujemy osobom potrzebującym.
2/ Pośredniczyliśmy między mieszkańcami naszej gminy w prywatnym znalezieniu opieki nad chorym członkiem rodziny, lub
3/ Pomagaliśmy Stowarzyszeniu „Dziecko Miłości” w Kaliskach w bieżącej pracy tj.:
- przygotowywaliśmy wnioski na programy pomocne do PFRON-u – 4 wnioski, z czego otrzymaliśmy dofinansowanie na 2
wnioski oraz pomagaliśmy w wystąpieniach do indywidualnych sponsorów o wsparcie działań stowarzyszenia i otrzymaliśmy
wsparcie na 4 imprezy (wyjazd na basen do Sopotu, Dzień Matki i Dziecka zorganizowany w Bartlu Wielkim, 3-dniowy biwak
w Borsku dla 70 osób oraz impreza integracyjna – spotkanie wigilijno-gwiazdowe na 90 osób)
- pomagaliśmy w zorganizowaniu na 14.VII.2007t. wycieczki do Sanktuarium Maryjnego w Oborach oraz Golubia Dobrzynia
(bitwa pod Grunwaldem)
- pomagaliśmy naszym mieszkańcom w uzyskaniu sprzętów rehabilitacyjnych i usprawniających, w pozyskiwaniu środków finansowych na likwidację barier architektonicznych, społecznych, załatwianiu innych spraw (łóżka dla obłożnie chorych, kul,
wózków inwalidzkich zwykłych i elektrycznych, pomp insulinowych oraz innych).
4/ Pomagaliśmy lub pośredniczyliśmy naszym mieszkańcom w załatwianiu spraw w instytucjach i organizacjach (ZUS, Urząd
Skarbowy, KRUS, szpitale, sądy, policja, zakłady pracy, stowarzyszenia, koła itp.- odwołania, uzyskanie rent, pomoc w uzyskaniu miejsca w szpitalu lub w rejestracji na badanie lekarskie, pomoc umorzeniu należności itp.)- skorzystało z tej pomocy 220
rodzin.
5/ Wspólnie z Panem Wójtem odwiedzaliśmy jubilatów.
6/ Pozyskaliśmy z Kuratorium Oświaty 4 miejsca kolonijne dla dzieci z rodzin najuboższych (do Bieszkowic k/Nowego Dworu
Wejherowskiego).
7/Pomagaliśmy w naborze i zatrudnianiu osób z rodzin najuboższych do prac interwencyjnych, na staże i do prac społecznie
użytecznych w Urzędzie Gminy w Kaliskach oraz do prac doraźnych – potrzeby zgłaszane przez mieszkańców naszej gminy .
c. dalszy na następnej stronie
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c. d.— z działalności GOPS
8/ Dwaj pracownicy GOPS wspólnie z pracownikiem Domu Kultury w Kaliskach prowadzili raz w tygodniu zajęcia z 15stoosobową grupą osób niepełnosprawnych – organizowali im zajęcia, imprezy wyjazdowe, pozyskiwali dodatkowe środki na
ich działalność itd. Za swoją pracę otrzymali „Kaliskie słoneczniki” w dziedzinie edukacji za rok 2007.
9/ Ściśle współpracowaliśmy z Policją i sąsiadami w zakresie spraw dotyczących naszych klientów. Braliśmy udział w sprawach
sądowych.
10/ Interweniowaliśmy w sprawy kryzysowe naszych mieszkańców, prowadziliśmy niezbędne negocjacje i mediacje, a także
pomagaliśmy w rozwiązywaniu problemów, pomoc w załatwianiu pogrzebu. W tym zakresie ściśle współpracowaliśmy z radnymi, Radami Sołeckimi i naszymi mieszkańcami.
11/ W swej bieżącej pracy staraliśmy się korzystać ze wsparcia osób indywidualnych, firm, zakładów pracy itp. w celu – jak
najbardziej pełnego – zaspokajania potrzeb naszych klientów.
12/ Pomogliśmy związkowi kombatantów w zorganizowaniu w dniu 19 czerwca 2007r. wycieczki do Oceanarium w Gdyni i
Parku Oliwskiego, pomagaliśmy im przy wystąpieniach o wsparcie z funduszu kombatantów oraz finansowaliśmy upominki dla
80-ciolatków, a także pomagaliśmy im w załatwianiu bieżących , trudnych dla nich spraw dotyczących ich sytuacji zdrowotnej i
bytowej.
13/ Pomagaliśmy dwóm rodzinom pogorzelców w odbudowie domu – zorganizowaliśmy akcję zbiórki środków finansowych
oraz dotarliśmy do indywidualnych sponsorów, darczyńców i przedsiębiorców w celu uzyskania pomocy zarówno materialnej
jak i pomocy w formie robocizny.
14/ Nawiązaliśmy współpracę z Zespołem Szkół Publicznych w Kaliskach, Harcerzami, Świetlicami Terapeutycznymi i indywidualnymi klientami pomocy społecznej w zakresie wolontariatu. Obecnie młodzież ze szkoły i harcerze pomagają w indywidual•

W starogardzkich sklepach podzielili się posiłkiem

W końcówce września (28-29.09.2007 r.)Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach wziął udział w akcji zbiórki żywności "Podziel się posiłkiem". Akcja ta odbyła się
pod patronatem Banku żywności w Tczewie. W zbiórkę żywności, która odbywała się na
terenie czterech sklepów z sieci "BIEDRONKA" na terenie Starogardu Gd. z Gminy Kaliska zaangażowało się 35 wolontariuszek. Łącznie zebrano ponad 1 400,00 kg towarów
spożywczych wśród których najwięcej znalazło się makaronów, ryżu, cukru, mąki i oleju.
Serdecznie dziękujemy darczyńcom za okazane wsparcie, a wolontariuszkom za zaangażowanie i udział w akcji.
•

„Superwizja konsultacyjna”.

Dwaj pracownicy socjalni GOPS Kaliska w okresie od 28 kwietnia 2006r. do 09 marca
2007r. brali udział w szkoleniu pn. „Superwizja konsultacyjna”. Po ukończeniu szkolenia
uzyskali certyfikat z superwizji. Kierownik GOPS Kaliska w marcu uczestniczył w dwóch
spotkaniach wyjazdowych. Pierwsze z nich odbyło się 8 marca 2007r. w Sopocie i dotyczyło uczestnictwa w forum pomocy społecznej – wybór nowych władz forum , poprawki
w statucie oraz informacje na temat środków unijnych na najbliższe lata, a także informacje na temat dotacji na dożywianie. Drugie spotkanie odbyło się w Gdańsku i dotyczyło
Konferencji nt.: „Gmino jaka jesteś ? Badanie działalności gmin na rzecz osób niepełnosprawnych”. Na konferencji przedstawiono informację dotyczące problemu niepełnosprawności w obrębie: kraju, poszczególnych województw, miast i gmin. Zauważono , że
osoby niepełnosprawne oczekują, że ich sprawy ( w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej) winny być rozwiązywane na
poziomie gmin, a nie jak do tej pory w powiecie, czy województwie.
B. Wysokińska

Stan bezrobocia w gminie w roku 2007
Na dzień 31.12.2007r.stan bezrobocia w Gminie Kaliska wynosił 398 osób w tym 289 osób stanowiły kobiety. Wśród tych osób
tylko 52 osoby posiadały prawo do zasiłku. Osób bezrobotnych w wieku do lat 25 było 94,
a powyżej 50 roku życia 65
osób. Osoby bezrobotne miały możliwość skorzystania z prac społecznie użytecznych. Dzięki przyznanym środkom na ten cel
zatrudniano 10 osób miesięcznie. Powiatowy Urząd Pracy aktywizował osoby bezrobotne z terenu gminy wezwaniami w sprawie ewentualnego zatrudnienia lub możliwością organizacji .
A. Moczadło
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Z statystyki Policyjnej w 2007 r.
•
•
•
•
•
•
•

przestępstwa przeciwko mieniu (kradzieże, włamania, niszczenie mienia) – 38
rozboje – 3
bójki i pobicia – 2
zatrzymania nietrzeźwych kierowców – 11
wypadki i kolizje drogowe – 39 (ofiar śmiertelnych: 3)
skierowano do Sądu Rejonowego 44 wnioski o ukaranie

przeprowadzono łącznie – 580 interwencji z czego 68 interwencji domowych do wytrzeźwienia doprowadzono – 21 osób
W 2007r. Posterunek Policji w Kaliskach został wyposażony w ręczny miernik prędkości
„RADAR”. Głównie wykorzystywany jest na lokalnych drogach naszej gminy.
M. Kromer

Wydarzenia z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej
•

Z bieżącej działalności:

W roku 2007 Strażacy z OSP w Kaliskach uczestniczyli łącznie w 57 zdarzeniach ratowniczo – gaśniczych, w tym:
∗
w pożarach 19: z czego 14 na terenie gminy,
∗
w wypadkach 11: z czego 10 na terenie gminy,
∗
w innych miejscowych zagrożeniach 26: z czego 24 na terenie gminy i jeden fałszywy
alarm.
Działania te przede wszystkim dotyczyły pożarów: budynków gospodarczych, piwnic, sadzy w kominie, a także kilku pożarów
lasu. Pozostałe zdarzenia to usuwanie skutków kolizji i wypadków drogowych, pompowanie wody z zalanych ulic oraz usuwanie powalonych drzew po silnych wiatrach. Działania straży również polegały na usuwaniu kokonów os z obiektów.
P. Wyrzykowski

•

Nadanie sztandaru jednostce OSP w Piecach

W sobotę 23.06.2007 roku odbyła się wielka uroczystość, a mianowicie nadanie
sztandaru jednostce OSP w Piecach. Było to pierwsze poświęcenie sztandaru.
Przy akompaniamencie orkiestry OSP ze Skórcza strażacy pomaszerowali do
kościoła gdzie czekał już na nich ks. proboszcz Witold Szumiato wraz z kapelanem OSP ks. Stefanem Rogowskim z Sumina. Podczas mszy św. kapelan powiatowej OSP poświęcił sztandar naszym strażakom. Po mszy nastąpił przemarsz na
boisko gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Po przywitaniu gości, których
w imieniu mieszkańców przywitała pani Zofia Czarnowska, odczytano akt nadania sztandaru. Sztandar wręczał w imieniu Pomorskiego PSP jego zastępca. Po
nadaniu sztandaru, wbijaniu pamiątkowych gwoździ od fundatorów, podziękowaniach i życzeniach nastąpił kolejny punkt programu - ślubowanie drużyny młodzieżowej OSP w Piecach oraz wręczanie medali i wyróżnień innym strażakom.
M. Romanow

•

OSP w Kaliskach ma nowy wóz
8 października przed Urzędem Gminy w Kaliskach można było obejrzeć nowy nabytek
OSP Kaliska. Jest nim wóz strażacki marki Mercedes 1124 F. Samochód specjalny
pożarniczy przeznaczony jest do gaszenia pożarów, ratownictwa oraz do zadań
specjalnych. Na dzień dzisiejszy nasza jednostka posiada na stanie łącznie cztery wozy:
1. SLRP- Mercedes 408- samochód ratownictwa medycznego i zagrożeń drogowych,
2. GBM 2,5/8- samochód średni pożarniczy,
3. GCBA Tatra- samochód ciężki pożarniczy,
4. GDA Mercedes 1124 F- samochód średni pożarniczy.
P. Bławat – Kulińska
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Karty ciekawych wydarzeń z 2007 roku
„CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM” -

częściowe sprawozdanie z realizacji Programu

W związku z zadaniami Planu Rocznego Przedszkola na rok szkolny 2006/2007 Pani
Grażyna Cieplińska napisała „Program Czytelniczy” dotyczący wszystkich oddziałów przedszkolnych i zgłosiła Samorządowe Przedszkole Publiczne w Kaliskach do Klubu Czytających Przedszkoli. „Program Czytelniczy” miał wytyczone cele szczegółowe, cele operacyjne dziecka oraz
zadania nauczycieli w poszczególnych grupach. Myślą przewodnią w realizacji wszystkich przedsięwzięć w ramach tego programu było pragnienie rozbudzania i pielęgnowania pojawiającej się
chęci czytania u dzieci, a w tym potrzeby codziennego kontaktu z kulturą literacką. Od miesiąca października 2006 roku prócz
codziennego, głośnego czytania nauczycielek w swoich grupach, organizowane były„ Spotkania Czytelnicze” w każdy czwartek
tygodnia. Wszystkim dzieciom czytali pracownicy przedszkola, Dyrektor oraz zapraszani goście tacy jak: Wójt Gminy Kaliska,
Sekretarz Gminy, pracownicy Urzędu Gminy, rodzice, dziadkowie, emerytowane nauczycielki, Dyrektor Domu Kultury w Kaliskach, Leśniczy Leśnictwa Kamienna Karczma, Lekarz stomatolog, strażak Straży Pożarnej w Kaliskach. W sumie odbyło się
29 takich spotkań i wszystkie zostały udokumentowane własnoręcznymi wpisami wszystkich czytających do kroniki. Osoby
czytające dzieciom były także fotografowane , a ich zdjęcia zamieszczane do wyżej wspomnianej kroniki. W ramach prowadzonej akcji, dzieci sześcioletnie odwiedziły Bibliotekę Szkolną w Kaliskach, oraz Bibliotekę Gminną w Domu Kultury w Kaliskach. Tam dowiedziały się wszystkiego na temat wypożyczania książek i dbania o nie. Przez cały rok szkolny dzieciom z
przedszkola towarzyszyła piosenka pt.: „Dorośli czytajcie nam”. Tekst tej piosenki napisany został myślą o wdrożeniu rodziców
do codziennego czytania swoim dzieciom. Realizowany „Program czytelniczy” odbywał się w ścisłej współpracy z rodzicami.
Najpierw uczestniczyli oni w zebraniach, na których nauczycielki wygłosiły referaty na temat „Znaczenia książki w wieku
przedszkolnym”. Ustalone zostały też zasady zbiórki książek do przedszkolnej biblioteki. Rodzice dzieci 6-letnich zostali również włączeni do konkursu na największą ilość przeczytanych utworów swojemu dziecku. Było to tak zwane „Czytanie weekendowe”. Zaś „dokumentowanie” przeczytanych treści realizowane było w postaci domowych prac plastycznych dzieci umieszczanych w indywidualnych foliowych teczkach. Dzieci z obu grup zerowych na koniec roku szkolnego mogły pochwalić się dużą
ilością wykonanych przez siebie rysunków. Największą ilość prac plastycznych zawierały 4 teczki, w których znajdowały się w
kolejności: 66 prac, 36 prac, 32 prace, 31 prac. Przeprowadzone zostały bania ankietowe „ Programu czytelniczego” w 18 osobowej grupie rodziców. Wyniki przeprowadzonej ankiety wynika, iż pomysł czytania dzieciom jest wart kontynuowania. Na
pytanie dotyczące rozbudzenia zainteresowań czytelniczych poprzez realizację „Programu czytelniczego” odpowiedziano, że
72% dzieci zdecydowanie wykazuje zainteresowanie książką, u 22% stwierdzono, że program częściowo wpłynął na zainteresowania, zaś u jednego dziecka, co stanowi 6% nie zauważono wpływu na rozbudzenie zainteresowań czytelniczych. Na temat,
czy dziecko opowiadało o czwartkowych „Spotkaniach czytelniczych”, badanie daje takie wyniki: 50% dzieci opowiadało treść
wysłuchanej lektury, 44% opowiadało treść lektury i wiedziało, kto ją czytał, a 6% (jedno dziecko) nie mówiło nic na ten temat.
Podsumowanie wyników ankiety oraz analiza metod i form realizacji „Programu czytelniczego” pozwoliła mi wyciągnąć następujące wnioski, iż dzieci: pozyskały wiedzę, jak należy dbać o książki, rozbudziły ciekawość poznawczą świata, wzmocniły
więź emocjonalną ze swoimi rodzicami (dziadkami), poprzez przykłady dobrego i złego postępowania bohaterów utworów literackich nauczyły się odróżniać dobro od zła, współuczestniczyły we wszystkich organizowanych, przedszkolnych zadaniach
dotyczących kampanii, rozbudziły w sobie potrzebę codziennego kontaktu z kulturą literacką.
•

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała po raz piętnasty…

Cała Polska uczestniczyła w wielkiej zbiórce pieniędzy, która stała się w naszym kraju już pewną tradycją.
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy po raz piętnasty miała swój finał. W akcję tę angażowali się można
powiedzieć, że prawie wszyscy. Począwszy od organizatorów po darczyńców i uczestników tym bardziej, że
celem jest pomoc chorym, bezbronnym dzieciom w ich trudach związanych z chorobą. Akcja ta jest na tyle
już popularna, że zbiórki prowadzone są zarówno w miastach jak i na wsi. W Kaliskach Sztab Organizacyjny
XV Finału WOŚP działał przy Zespole Szkół Publicznych. Impreza rozpoczęła się o godzinie 14.00 i trwała
aż do 20.00. W każdym zakamarku szkoły coś się działo. Na Sali gimnastycznej uczniowie różnych klas prezentowali inscenizacje (także z wykorzystaniem gwary kociewskiej), scenki rodzajowe i talent wokalno- taneczno-muzyczny. Temu wszystkiemu towarzyszyły imprezy zorganizowane w klasach na parterze oraz piętrze szkoły. Organizatorzy przygotowali dla swoich gości między innymi wystawę szopek bożonarodzeniowych oraz aniołów, cukierkową loterię fantową, ekspozycję „pomocy wychowawczych stosowanych
onegdaj”, zajęcia przy komputerze oraz kiermasz książki (tzw. Antykwariat). Swoimi zapachami przyciągały kawiarenka „Małych serduszek”,
ciepły- świetlicowy bufet oraz „Bar u Zbyszka” gdzie szefem kuchni w zabawnym stroju kucharskim był sam Przewodniczący . Ogromną
popularnością wśród imprez towarzyszących cieszyła się wystawa kronik szkolnych i klasowych oraz zdjęć nauczycieli. Każdy chciał odnaleźć
siebie wśród kronikarskich kart. Swoich bliskich szukały całe rodziny. Mimo wietrznej pogody frekwencja dopisywała. W sumie zebrano ponad 10 tysięcy złotych.
P. Bławat
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•

Szukaliśmy pomysłów na rozwój turystyki

W sobotę – 12 maja w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach odbyło się pierwsze
spotkanie dotyczące opracowania Gminnego Programu Rozwoju Produktu Turystycznego, zorganizowane przez Urząd Gminy Kaliska. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele sołectw, radni, właściciele kwater agroturystycznych, ośrodków wypoczynkowych, harcerze oraz inne osoby zainteresowane tym tematem (ok. 50 osób). Pomocy w
przeprowadzeniu spotkania udzielili nam zaprzyjaźnione osoby – p. Piotr Pawliszcze
(moderator pracy zespołowej) i p. Marzena Usarek (Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej w Gdyni). Gościem spotkania był także p. Piotr Kończewski – Dyrektor Biura
Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kociewie”. Dzięki interesującym technikom pracy
grupowej (metoda „awers – rewers” i metoda „grup nominalnych”) powstała lista bardzo ciekawych pomysłów na rozwój turystyki na terenie całej gminy. Jedną z atrakcji spotkania był także objazd po najciekawszych zakątkach gminy. Spotkanie zakończono powołaniem zespołu, który zajmie się dalszą pracą nad w/w Programem. O postępach prac zespołu będziemy informować
na bieżąco.
B. Pozorska

•

W Kaliskach wytrwale "projektują”

W miniony wtorek 31.07.b.r. odbyło się spotkanie poświęcone opracowaniu założeń do
projektu pod nazwą „Masowe Domy Drewniane”. Owy projekt z założenia przewiduje
m.in. zwiększenie popytu na szkieletowe domy drewniane poprzez systemowe doradztwo, obniżenie ceny gotowego budynku drewnianego poprzez masowość i automatyzację budowy oraz wykorzystanie środków unijnych na etap wdrażania całego systemu
masowych domów drewnianych. Spotkanie odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury w
Kaliskach i miało charakter spotkania warsztatowego, mającego na celu szukania wspólnych rozwiązań ale także zagadnień związanych z tym budownictwem (np. aspekty rozpowszechniania itp.). Organizatorami byli: Urząd Gminy w Kaliskach oraz Turystyczne
Stowarzyszenie Gmin kociewsko- Borowiackich „BÓR”. Spotkanie poprowadzili Wójt Gminy Kaliska- Antoni Cywiński oraz
zaprzyjaźniony już z gminą Kaliska moderator pracy zespołowej Piotr Pawliszcze, a udział wzięli m.in.: przedstawiciele lokalnych firm „stawiających” domy drewniane oraz przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy z Starogardu Gdańskiego.

•

EUROPA TO TU w Dąbrowie

W wtorek 10 lipca w Dąbrowie miało miejsce nagranie debaty telewizyjnej dla programu
EUROPA TO TU; tematem programu był rozwój obszarów wiejskich.
W nagraniu udział wzięły osoby na co dzień zajmujące się rozwojem wsi
– prof. dr hab. Andrzej Kaleta – socjolog wsi z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, p. Aldona Łoś Dyrektor Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Gdańsku Lipcach, Przedstawiciele Izby Rolniczej, oraz Wójtowie, pracownicy samorządowi, oraz społecznicy z naszej i okolicznych gmin. Plany ekipy telewizyjnej pokrzyżowała pogoda – w zamierzeniach autorów programu nagranie miało odbyć się w plenerze, a rzeczywistości debatę przeprowadzono w garażu u jednego z mieszkańców Dąbrowy w naprędce zaaranżowanym na studio telewizyjne.
Debatę prowadzili: Brian Scott – dziennikarz radiowy i telewizyjny oraz Maria Stepan - na co dzień reporterka Radia Zet.
E. Czeplina

•

Radio Gdańsk nadawało z Kalisk

W czwartek 23 sierpnia Radio Gdańsk nadawało z Kalisk. Od godziny 13.00 do 16.00 audycja nadawana
była na żywo z Placu Odnowy w Kaliskach. W programie między innymi były rozmowy o naszej historii,
imprezach, atrakcjach turystycznych i bogactwie naturalnym – reportaże z Płociczna oraz z Franku.
Zapraszamy do słuchania Radia Gdańsk .
E. Czeplina
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Spotkania i szkolenia z „Odnowy Wsi”
Dnia 17 kwietnia odbyło się Urzędzie Gminy Kaliska odbyło się pierwsze spotkanie Sołtysów
oraz Rad Sołeckich dotyczące Odnowy Wsi na lata 2007-2013. W spotkaniu udział wzięły
Sołectwa: Bartel Wielki, Cieciorka, Czarne oraz Studzienice. Podczas spotkania omówiono
podstawowe źródła pozyskania funduszy na „Odnowę Wsi” w latach 2007-2013, a także
przedstawiono dotychczasowe osiągnięcia „Odnowy Wsi” z lat 2004-2006. Następnie każde
sołectwo w grupach pracowało nad aktualizacją planów rozwoju sołectwa i pomysłami, które
chcą realizować w przyszłości w ramach „Odnowy Wsi”. Kolejne spotkanie odbyło się W
środę (18.04.2007 r.) w Urzędzie Gminy Kaliska. Tym razem w spotkaniu udział wzięli reprezentanci sołectw: Dąbrowy, Iwiczna, Kaliska i Pieców. Rezultatem spotkania jest zaktualizowany plan rozwoju sołectw, oraz wiele ciekawych i innowacyjnych pomysłów na działania w ramach „Odnowy Wsi”.
W dniu 30.10.07r. w Urzędzie Gminy Kaliska odbyło się szkolenie zorganizowane przez
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Udział wzięli przedstawiciele wszystkich naszych sołectw i grup "Odnowy wsi", sołtysi oraz przedstawiciele UG. Program przewidywał m.in.: - Omówienie założeń PROW na lata 2007-2013 w ramach działania Osi 3
"Odnowa i rozwój wsi", Przedstawienie dorobku historycznego, kulturowego i przyrodniczego wsi pomorskiej, omówienie warunków i trybu korzystanie z pomocy finansowej w ramach
działania "Odnowa i rozwój wsi", zasad wypełniania wniosku o przyznanie pomocy finansowej i niezbędnych załączników. Poniedziałek 11 grudnia 2007 roku dla liderów grup
"Odnowy wsi" z sołectw: Piece, Kaliska, Cieciorka i Dąbrowa zaczął się bardzo pracowicie.
Zebrani przedstawiciele tych sołectw w swoim gronie wraz z pracownikiem UG do spraw
projektów , Wójtem Gminy oraz opiekunami wsi wspólnymi siłami szukali pomysłów na kolejne działania z zakresu "Odnowy
wsi". Spotkanie o takim celu odbyło się również w czwartek 06.12.2007 r. z przedstawicielami pozostałych sołectw, czyli: Czarnego, Iwiczna, Studzienic i Bartla Wielkiego.

Rozwija się u nas agroturystyka
W 2007 Wójt Gminy odwiedził nowopowstałe obiekty agroturystyczne na terenie gminy: Kwaterę Agroturystyczną „Nad
Gogolinkiem” p. Martyny Cieplińskiej w Czarnem, Pokoje Gościnne u p. Jolanty Trawickiej w Piecach oraz Kwaterę
Agroturystyczną „Zielona Dolina” p. Mariusza Pałysa w Płocicznie. W sumie na terenie gminy funkcjonuje już 13 obiektów
agroturystycznych. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie
www.agroturystyka.kociewiak.pl, . I www.bor.org.pl
B.Pozorska

Pokoje Gościnne u p. Jolanty Trawickiej
w Piecach

„Nad Gogolinkiem” p. Martyny Cieplińskiej w Czarnem

„Zielona Dolina” p. Mariusza Pałysa w Płocicznie
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Jubileusze działalności
15 lecie —Chóru „Leśne Echo”
15 lat minęło odkąd w Kaliskach rozbrzmiewają wspaniałe głosy Chóru „Leśne
Echo”. Z tej okazji dla zaproszonych gości przygotowano wieczór pełen wspomnień i
dalszych życzeń. Udział w nim wzięli członkowie chóru wraz z rodzinami, przedstawiciele Rady Powiatu Starogardzkiego z Starostą Powiatowym Panem Sławomirem Neumann
na czele, samorządu gminnego w osobach Wójta Gminy Kaliska, Sekretarz Gminy Kaliska i Przewodniczącego Rady Gminy Kaliska, przedstawiciele Powiatowego i Gminnego
Koła Emerytów oraz honorowi członkowie chóru, którzy niegdyś czynnie uczestniczyli w
jego działaniach. Dyrygent Pan Zygmunt Beyer z wielkim wzruszeniem przypomniał zebranym początki działalności i dotychczasowe osiągnięcia.

10- lecie —Chóru "COR JESU"
„Pieśni bliskie sercu”- Koncert z okazji Jubileuszu 10- lecia Chóru "COR JESU"
„Przepięknie się nam starzeje ten Chór …” witając na koncercie jubileuszowym Chóru
„Cor Jesu”- w gościnnych jak zawsze progach Kościoła NSPJ w Piecach. Na swoje 10lecie chór pod kierunkiem p. Danieli Ebertowskiej zaprezentował mistrzowski koncert jak
na jubileusz przystało. W ten niedzielny wieczór zaistniało w Piecach piękne wydarzenie
artystyczne i duchowe. W oczach wielu słuchaczy chóru pojawiły się łzy wzruszenia bo i
„Pieśni bliskie sercu” były. Po koncercie odbyło się uroczyste spotkanie zorganizowane w
szkole w Piecach. Na ręce Pani Dyrygent, obecnych i byłych chórzystek spłynęły liczne
gratulacje, pochwały i życzenia dalszych sukcesów… GRATULUJEMY!

10- lecie— „Wspaniałej Rodzinki”.
Jubileusz 10– lecia obchodziła grupa samopomocowa „Wspaniała Rodzinka”. Z tej okazji w kaliskim GOK zorganizowano wielką imprezę urodzinową. Solenizantami byli
członkowie grupy oraz opiekunki dzięki którym grupa prężnie pracuje i spotyka się w
każdy wtorek miesiąca. Solenizanci z tej okazji zaprosili do wspólnego świętowania grupy o podobnych polach działania z gminnego otoczenia z Zblewa, Smętowa czy Lubiszyna oraz przedstawicieli samorządu, Stowarzyszenia „Dziecko Miłości” i Gminnego Koła
Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Z kart historii
Spotkanie po latach - 100 lat Szkoły w Bartlu Wielkim!
30 czerwca na terenie gminy miała miejsce niecodzienna uroczystość. Były to obchody 100-lecia szkoły w Bartlu Wielkim, która zakończyła swoją działalność w 1978
roku. Obecnie w wyremontowanym budynku poszkolnym funkcjonuje Ośrodek Rozwoju i Integracji Sołectwa z bazą noclegową dla młodzieży. W obchodach udział
wzięło ok. 250 osób, w tym ok.140 zaproszonych gości (byli to głównie uczniowie
szkoły oraz nauczyciele – 4 osoby). Z pewnością to spotkanie na długo zagości w
pamięci uczestników.
K. Bartkowski

Spotkanie poświęcone Partyzantom, Żołnierzom Oddziału Łupaszki
18 czerwca 2007 r. o godz. 17.00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w
Kaliskach odbyło się spotkanie „ZA ŚWIĘTĄ SPRAWĘ” poświęcone Partyzantom
Żołnierzom oddziału „Łupaszki” działających na terenie gminy Kaliska i pow. Starogardzkiego w 1946 r. Współorganizator: Instytut Pamięci Narodowej Oddział Gdańsk
B. Jeleniewska

Podsumowanie

roku 2007– 2008

Kaliski Goniec

Str. 19

W ramach współpracy z partnerskim miastem Reinfeld
•

"Młode" Kaliska w Reinfeld

„Aby do czegoś dojść, trzeba wyruszyć w drogę...”
To właśnie my: Żaneta, Paulina, Lucyna, Emilia, Gosia, Kasia, Żaneta, Justyna oraz
Szymon mieliśmy okazje poznać prawdziwą niemiecką rodzinę oraz ich sposób
życia. Dnia 24.06.2007r. o godzinie 6.00 wyjechaliśmy z Kalisk. Gdy byliśmy już
na placu starej szkoły niemieckiej przywitały nas rodziny oraz burmistrz miasta
Reinfeld Hans-Peter Lippardt. Po kolacji u rodzin goszczących wspólnie pojechaliśmy na wieczorny spacer po plaży w Niendorf nad Bałtykiem. Następnego dnia
odwiedziliśmy park Eekholt, gdzie przyglądaliśmy się oswojonym zwierzętom.
Największą atrakcją dnia był przejazd drezyną w Schmilau aż 18km. Po tak wyczerpującym dniu pani Britta Lammert zorganizowała nam wieczór w bardzo starej i
zabytkowej restauracji, pochodzącej z 1225r. w Lubeck. Wtorek przyniósł nam wielką niespodziankę, ponieważ mieliśmy okazje uczestniczyć w zajęciach szkolnych, były to: W-F, Matematyka lub j. niemiecki. Poznaliśmy ich poziom nauczania oraz zawarliśmy wiele znajomości. Popołudniu pojechaliśmy do miasta Timmendorf, gdzie znajduje się przepiękne akwarium „Sealife
Center”. Wieczorem okazało się, że czeka na nas jeszcze jedna atrakcja. Wspólnie z panią Angeliką Anders pojechaliśmy na
Musical w Burchardt. Uczestnikami tego musicalu byli młodzi ludzie obdarzeni niesamowitym talentem. W środę o 9.00 wyjechaliśmy z dworca kolejowego pod opieką pani Christiane Prella zwiedzać stare miasto Lubeck. Popołudnie poświeciliśmy na
zakupy. O 18.45 spotkaliśmy się jak zwykle na dworcu kolejowym, aby pojechać do Ratzbek na jazdę konną u pana Timma
Steffena. Duże wrażenia wywarła na nas 13-letnia dziewczyna, która od 8 lat znakomicie jeździ konno. W czwartek 28 czerwca
nastąpiło pożegnanie rodzin goszczących i serdeczne podziękowania. O godz.10.00 wyjechaliśmy z Reinfeld do Kalisk z żalem
na sercu, ale z uśmiechem na twarzy.
L. Stopa, M. Tecław

•

Goście z Reinfeld

W dniach 30 sierpnia – 2 września gościliśmy delegację z zaprzyjaźnionego miasta Reinfeld. Tym razem odwiedziło nas 18
osób. W czwartek 30 sierpnia powitaliśmy gości około godziny 18-stej na Placu Odnowy. W piątek razem z gośćmi zwiedziliśmy Kaszuby – wybieraliśmy się do Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku. Sobotę spędziliśmy w Kaliskach, wieczorem zaprosiliśmy gości i gospodarzy na piknik do Bartla Wielkiego. W niedzielę 2 września nasi goście wróciło do Reinfeld.
E. Czeplina

•

Kurs języka niemieckiego

W dniach 16.9.-22.9.2007 w Reinfeld odbył się kurs języka niemieckiego zorganizowany dla 8 osób. Dojazd do Reinfeld i
ubezpieczenie pokryte zostały przez uczestników kursu , zaś zakwaterowanie, wyżywienie i koszt organizacji kursu pokryty
został ze strony partnerskiego miasta Reinfeld.

„Piękna Wieś - 2007”
W środę, tj. 20.06.07 zebrała się Gminna Komisja Konkursowa w składzie :

Zagroda nierolnicza Państwa Meca w Cieciorce

1.Grażyna Ormanin- pracownik PODR
2. Justyna Rozmanowska - pracownik UG Kaliska
3. Andrzej Pozorski – przedstawiciel Rady Gminy
4. Jan Giełdon – przedstawiciel Rady Gminy
i dokonała lustracji zagród w konkursie Piękna Wieś – 2007 r.
Konkurs został zorganizowany w kategorii:
- zagroda rolnicza
- zagroda nierolnicza.
W poszczególnych kategoriach zgłoszone zostały po cztery zagrody. Komisja sporządziła protokół, który przekazała do Starostwa Powiatowego w
Starogardzie Gdańskim. Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie.
J. Rozmanowska
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A reprezentowaliśmy gminę Kaliska ......
•
Maróz 2007
Przedstawiciele sołectw z terenu Gminy Kaliska w osobach: Marek Romanów, Grzegorz Pawłowski , Anna Skowronowska, Aneta Szmidt , Grażyna Dera , Dorota Zielińska, Piotr Łojewski w dniach 17-19 maja 2007 roku uczestniczyli w VI Ogólnopolskim Spotkaniu Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich w Marózie k/
Waplewa (woj. warmińsko-mazurskie). Organizatorem spotkania były: Fundacja Wspomagania Wsi oraz Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA we współpracy z Polską Fundacją
Dzieci i Młodzieży. Tematem tegorocznego spotkania był „ Internet na wsi – wieś w
internecie”. Spotkanie organizowane było w ramach programu „Wieś aktywna. Budowanie społeczeństwa informacyjnego e – Vita II”, którego operatorem jest Fundacja Wspomagania Wsi. W programie spotkania
były warsztaty prowadzone w grupach, a także wykłady i prezentacje. Otrzymaliśmy też wiele materiałów do wykorzystania w
sołectwach. Całe spotkanie zostało doskonale przygotowane. Wszyscy uczestnicy (ok. 500 osób ) byli bardzo zadowoleni, atmosfera była wspaniała – brawo Maróz ! Wymieniając doświadczenia zauważyliśmy że mamy podobne problemy i tak samo
cieszymy się nawet z drobnych sukcesów naszych Sołectw. Takie spotkania to bardzo dobry pomysł na wspólną integrację i
kontakt z mieszkańcami sołectw z całej Polski. Bardzo dziękujemy !
Anna Skowronowska

W pielgrzymce na Jasną Górę
W niedzielę 26.08.2007 r. dziewięcioosobowa grupa reprezentantów Gminy Kaliska
po raz pierwszy uczestniczyła w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Samorządowców do
Matki Bożej Częstochowskiej. Samochodem z logo gminnym w kilkugodzinną podróż udali się Radni Gminy Kaliska: Zofia Czarnowska, Małgorzata Pozorska, Andrzej Pozorski, Alicja Jutrzenka- Trzebiatowska, Barbara Żmuda- Trzebiatowska oraz
Jolanta Trawicka (przedstawicielka Sołectwa Piece), Grażyna Żytkowiak (Sekretarz
Gminy Kaliska), Dorota Pryba (Pracownik UG)i Antoni Cywiński (Wójt Gminy Kaliska, który tego dnia pełnił dodatkową niezwykle odpowiedzialną funkcję kierowcy i
pilota). Wszyscy uczestnicy wrócili z tej wyprawy bezpiecznie i bardzo zadowoleni. W tej chwili przygotowują się myślami do
następnej pielgrzymki.
P. Bławat- Kulińska

Gmina Kaliska z wizytą w II LO w Starogardzie Gdańskim
We wtorek – 18 grudnia przedstawiciele gminy Kaliska uczestniczyli w uroczystości
regionalnej pt. „Na Kociewiu – w Kaliskach” organizowanej przez II Liceum Ogólnokształcące w Starogardzie Gdańskim. W programie uroczystości ujęto, między innymi,
prezentację „Wigilijnych Stołów Kociewskich” przygotowaną przez uczniów klas III
LO, a także prezentację gminy Kaliska, polegającą na zorganizowaniu stoiska gminnego oraz występach lokalnych artystów
połączonych z pokazem multimedialnym. Głównym punktem tej części uroczystości był wspaniały koncert kolęd wykonany
przez chór „Cor Jesu” z Pieców pod kierunkiem p. Danieli Ebertowskiej. W uroczystości tej, oprócz dyrekcji, kadry pedagogicznej i uczniów szkoły, wzięli udział także zaproszeni goście, między innymi, Starosta Starogardzki - p. Leszek Burczyk. Bardzo
dziękujemy organizatorom uroczystości za zaproszenie i umożliwienie promocji gminy Kaliska, a także naszym kochanym artystom oraz wszystkim pozostałym osobom, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia tej uroczystości.
B. Pozorska
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Stowarzyszenia z terenu Gminy Kaliska…..
Stowarzyszenie „ Bór” .
W 2007 roku Turystyczne Stowarzyszenie Gmin Kociewsko
Borowiackich – „ Bór” zajmowało się wieloma działaniami
zmierzającymi do propagowania turystyki jako jednej z
alternatywnych form działań gospodarczych na obszarach wiejskich.
System oznakowanych tras turystycznych jest jednym z wielu podjętych działań,
jakie było realizowane w ciągu minionego roku. Stowarzyszenie „ Bór” podjęło
współpracę z Lokalną Organizacją Turystyczną” Kociewie”, w wyniku, której
powstał system tras rowerowych przygotowany w oparciu o Plan Zagospodarowania
Przestrzennego województwa pomorskiego. Opracowane trasy w przyszłych latach
będą czekały na realizację w terenie polegającą na wytyczeniu, oznakowaniu jak i
wyposażeniu w niezbędną infrastrukturę.
Kociewsko – Borowiacki Rajd Rowerowy jest imprezą, która na stałe wpisała się do kalendarza imprez Stowarzyszenia „ Bór”.
Organizowany od wielu lat i cieszący się coraz większą popularnością na spędzenie wakacyjnych dni z rowerem. Kolejne rajdy
organizowane były po terenach urzekających swą przyrodą i pięknem krajobrazu Kociewia. W jubileuszowym 10 rajdzie
rowerowym uczestniczyło 74 uczestników z różnych grup wiekowych, a niespodzianką były rozlosowane trzy nagrody głównerowery. Głównym celem rajdu jest promocja turystyki na terenach Kociewia.
Projekt GATE. Z upływem 2007 roku kończymy również realizację projektu- „Zwiększenie Wartości Dodanej z Przetwórstwa
Drewna w Europie”. Uczestniczyliśmy w konferencji, która się odbyła w Estonii dotyczyła podsumowania bariery prawnej
projektu Gate. We wrześniu odbyło się spotkanie zamykające pracę nad projektem w Cardiff. Uczestnicy wyjazdu mieli okazję
zobaczyć Instytut Rozwoju Budownictwa BRE w Watford. Jest to placówka badawcza testująca najnowsze rozwiązania w
dziedzinie budownictwa. Na terenie instytutu mieści się ekspozycja domów szkieletowych, w których zastosowano najnowsze
rozwiązania. W październiku 2007 roku odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego Projektu GATE, na którym podsumowano
dorobek projektu i oszacowano, co należy jeszcze zrobić do końca projektu.
Z zakończeniem się roku powstały nowe pomysły i nowe plany. Z myślą o szerszym rozwoju turystyki na dalsze lata w swoich
planach zawarliśmy zadania do realizacji:
1. Spójny System Informacji Turystycznej – celem tego działania jest zbudowanie Zintegrowanej Turystycznej Bazy Danych,
która w istotny sposób posłuży w poprawie wiedzy o regionie i wpłynie na zwiększenie liczby turystów.
2.System oznakowanych tras turystycznych-celem jest wytyczenie, oznakowanie i wyposażenie w niezbędną infrastrukturę tras
turystycznych. Priorytetem działań w 2008 roku będzie stworzenie „Sieci tras konnych na Kociewiu i w Borach”.
3.Kwatery agroturystyczne-celem jest zwiększona liczba kwater agroturystycznych o wysokim standardzie świadczonych usług.
4. Promocja turystyki regionu Kociewia- celem jest podniesienie poziomu wiedzy o regionie i produktach turystycznych na jego
obszarze.
5.Imprezy gminne o charakterze regionalnym- celem jest stworzenie skoordynowanego kalendarza imprez gminnych o
charakterze regionalnym.
M. Borucka

Informacja ze świetlic terapeutycznych
Do gminnych świetlic terapeutycznych podczas tegorocznych ferii uczęszczało 24

dzieci i młodzieży szkolnej w Kaliskach, a 18 dzieci i młodzieży szkolnej w Zespole
Oświatowo- Wychowawczym w Piecach. W przeciągu dwóch tygodni odbyły się zajęcia wychowawczo- profilaktyczne dla klas IV-VI oraz konkurs plastyczny pt.: "Ferie
moich marzeń" z nagrodami. W konkursie wyróżnione zostały prace następujących
osób: Kamil Maśliński, Patrycja Jóźwiak, Marieta Groth, Patryk Kostrzewa, Ewelina
Szopińska, Joanna Bruniecka, Magda Bruniecka, Kasia Szyfelbein, Karol Szyfelbein,
Karina Szopińska i Monika Ossowska. Z okazji "walentynek" dzieci wykonywały
kartki tematyką związane z tym świętem oraz wyroby z masy solnej. Całemu świętu
towarzyszyły gry i zabawy walentynkowe. Jak każdego roku w trakcie ferii odbył się
turniej "Kalambury". Uczestnicy rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych. Najlepszymi graczami w „Bingo” okazali się
być Bartosz Narloch (I m-ce), Kasia Szyfelbein (II m-ce) oraz Karol Szyfelbein (III m-ce).
Szulist, P.Bławat
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Solenizanci i Jubilaci
90 lat i więcej obchodzili:
•Anastazja Walkowska
•Jadwiga Jędrzejewska
•Józefa Ossowska
•Józef Miszewski
•Maria Fenska
•Tadeusz Rzezak
•Wanda Gabriel
•Aniela Krasuska
•Aurelia Narloch
•Bernardyna Zielińska
•Bolesław Zagórski
•Feliksa Czapska
•Helena Eliasz

50-lecie pożycia małżeńskiego obchodzili:
Państwo Aniela i Edmund Litzau z Kalisk
Państwo Anna i Henryk Czaja z Franku
Państwo Elżbieta i Władysław Engler z Kalisk
Państwo Gertruda i Franciszek Lipscy z Dąbrowy
Państwo Helena i Władysław Piankowscy z Franku
Państwo Janina i Henryk Stoba z Kalisk
Państwo Lidia i Henryk Osowiccy z Pieców
Państwo Maria i Antoni Bielińscy z Pieców
Państwo Stefania i Wacław Michnaccy z Kalisk
Państwo Zofia i Józef Borzyszkowscy z Dąbrowy
Państwo Zofia i Bernard Beruków z Kaliska

60-lecie pożycia małżeńskiego obchodzili:
•

Państwo Maria i Zygmunt Ługowscy z Kalisk

Kaliski Goniec
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Pracownicy UG i GOPS Kaliska
podczas akcji sprzątania świata —
19.09.2008 r.

Przystanek w centrum wsi —
Medardówka

Nagroda —”Cała Polska czyta
dzieciom” - 31.03.2008r.

Festyn - Leśne Spotkania 16.08.2008 r.

Konkurs plastyczny pod hasłem: „
112 w trudnej sprawie — nie używaj przy zabawie „ - eliminacje
gminne -11.03. 2008 r.
Otwarcie hali sportowej –
09.10.2008 r.

Warsztaty marki „ Z Kociewia”

Zestaw komputerowy KID
SMART

- 11.02.2008 r.
W 2008 r. - zorganizowano
punkt stacji Pogotowia Ratunkowego w Gminie
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Zacznijmy od tego ile nas było w 2008 roku
STAN LUDNOŚCI W SOŁECTWACH :
1. BARTEL WIELKI

143

2. CIECIORKA

428

3. CZARNE

102

4. DĄBROWA

836

Ogółem
BARTEL WIELKI

CIECIORKA

5. IWICZNO

304

6. KALISKA

2.281

CZARNE

7. PIECE

938

DĄBROWA

8. STUDZIENICE

133

IWICZNO

-------------------------------------------------

KALISKA

OGÓŁEM

PIECE

5.165

STUDZIENICE

Gmina Kaliska Statystycznie….
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Urodziło się

48

70

59

52

52

70

48

55

65

Zmarło

28

47

31

37

44

46

52

50

41

Zameldowało się

61

47

78

47

82

54

80

86

57

Wymeldowało się

63

62

64

70

52

44

51

94

80

5.070

5.078

5.120

5.112

5.150

5.184

5.167

5.162

5.165

Stan na dzień
31 grudnia

Stan ludności w sołectwach:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

BARTEL WIELKI

135

136

136

133

135

135

137

140

143

CIECIORKA

396

386

392

399

421

432

436

421

428

CZARNE

109

110

110

109

102

103

101

102

102

DĄBROWA

756

758

775

796

823

840

852

853

836

IWICZNO

316

315

314

311

312

307

309

305

304

KALISKA

2.299

2.290

2.298

2.278

2.268

2.267

2.240

2.266

2.281

PIECE

936

955

960

954

956

967

960

945

938

STUDZIENICE

123

128

135

132

133

133

132

130

133

5.070

5.078

5.120

5.112

5.150

5.184

5.167

5.162

5.165

OGÓŁEM:
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i jaki mieliśmy budżet……..

Struktura dochodów Gminy Kaliska- wykonanie w 2008 r. (12.847.100 zł)

subwencje (5.856.370 zł)
45,59%

dotacje na zadania zlecone i
własne bieżące
(2.831.594 zł)
22,04%

pozostałe dochody
(1.475.393 zł)
11,48%

udziały w podatku
dochodowym (1.264.184 zł)
9,84%

podatek od nieruchomości
(1.060.055 zł)
8,25%

środki na inwestycje
pozyskane z innych źródeł
(359.504 zł)
2,80%

Subwencje są to środki z budżetu państwa. Dzielą się one na trzy części:
- subwencję oświatową—4.108.247 zł,
- subwencję wyrównawczą, która częściowo wyrównuje dochody własne gminy—1.619.849zł,,
- subwencję równoważącą , otrzymana w celu uzupełnienia dochodów w związku ze zmianą finansowania zadań—
128.274zł,
Dotacje na zadania zlecone to środki z budżetu państwa przeznaczane głównie na opiekę społeczną.
Środki na inwestycje oraz ZPORR pozyskane z innych źródeł to Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych.
Struktura wydatków - wykonanie w 2008 r. (16.048.803 zł)

oświata (5.306.797 zł)
33,08%

opieka społeczna
(2.805.346 zł)
17,48%

pozostałe
(1.393.344 zł)
8,68%

administracja publiczna
(1.386.423 zł)
8,63%

wydatki majątkowe
(4.773.009 zł)
29,74%

wodociągi, oczyszczalnia
(383.887 zł)
2,39%
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Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2008 roku:
•

Opracowanie dokumentacji na zadania inwestycyjne:
• „Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej i modernizacją sieci wodociągowej w
gminie w tym: wykonanie koncepcji rozwiązywania gospodarki wodościekowej dla Gminy Kaliska wraz ze studium
wykonalności– 56.529,22 zł,
•

„ Kaliski łącznik”- budowa drogi ożywiającej gospodarczo i porządkującej ruch w miejscowości Kaliska3.660,00zł,

•

Kompleksowy remont budynku GOK w Kaliskach- 9.882,00 zł,

•

budowa wodociągu w Bartlu Wielkim - 33.190,00 zł,

•

Zadania inwestycyjne zrealizowane ;
•

uzdatnianie wody na ujęciu Cieciorka - 56.730,00 zł,

•

rozbudowa z przebudową oraz zmiana sposobu użytkowania budynku poszkolnego w Cieciorce na świetlicę wiejską
– 712.646,22 zł,

•

parkingi i chodniki w gminie Kaliska - 45.508,13 zł,

•

wykonano remont drogi : - utwardzenie asfaltem drogi we wsi Cieciorka - 60.729,61 zł,
- modernizacja drogi gruntowej Frank- Łążek - 45.139,94 zł,

•

zakupiono sprzęt komputerowy z oprogramowaniem – 23.602,91 zł,

•

zakupiono sprzęt do ratownictwa drogowego – 15.000,00 zł,

•

budowa hali sportowej w Kaliskach - 3.585.832,15 zł,

Uroczyste otwarcie hali sportowej w Kaliskach:
W czwartek 09 października 2008r. przy Zespole Szkół Publicznych w Kaliskach odbyło się uroczyste otwarcie nowo wybudowanej hali sportowej. W uroczystości tej udział wzięli zaproszeni goście wśród, których nie zabrakło Starosty
Starogardzkiego- Pana Leszka Burczyka ( do niedawna dyrektora szkoły w Kaliskach), Radnego Powiatowego- Pana Sławomira Witosa ( na co dzień nauczyciela w ZSP), przedstawiciela Delegatury Kuratorium Oświaty w Tczewie- Pana
Stanisława Sumowskiego, Wójta Gminy Kaliska- Antoniego Cywińskiego, Wójtów z gmin sąsiadujących, dyrektorów szkół i placówek z gminy Kaliska oraz
gmin sąsiadujących, przedstawiciela LZS i zawodników Klubu Sportowego
„VICTORIA”, architekta- Pana Wiesław Redzimskiego, Inspektorów NadzoruPanów Dariusza Kaszubowskiego i Leszka Zabrockiego oraz Głównego Wykonawcy hali- Pana Andrzeja Byszewskiego właściciela Zakładu Ogólnobudowlanego w Chojnicach. Ponadto w imprezie tej uczestniczyli obecni Radni Rady
Gminy Kaliska oraz Wójt Gminy Kaliska- Zbigniew Partyka, Przewodniczący
RG- Sławomir Witos i Radni poprzedniej kadencji podczas której rozpoczęto
budowę hali, przedstawiciele kaliskich przedsiębiorców, oraz podwykonawcy w
zakresie robót budowlanych, malarskich, elektrycznych, wykończeniowych i
zadruków. Tłumie przybyli również uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach wraz z pracownikami szkoły. Impreza oficjalnie została
podzielona na dwie części. Podczas pierwszej z nich gości serdecznie przywitała
Sekretarz Gminy Kaliska-Pani Grażyna Żytkowiak, kilka słów wstępu przekazał
również Wójt Gminy Kaliska- Pan Antoni Cywiński. Jak przy każdym szkolnym
święcie na halę wprowadzono sztandar, któremu oddano cześć. Podniosłego momentu przecięcia wstęgi dokonali wspólnymi siłami: Starosta
c.d. na następnej stronie
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c.d.— uroczyste otwarcie hali
Powiatu Starogardzkiego- Pan Leszek Burczyk, Przedstawiciel Kuratorium Oświaty- Pan
Stanisław Sumowski, Przewodniczący Rady Gminy Kaliska – Pan Zbigniew Szarafin, Główny Wykonawca- Pan Andrzej Byszewski, Wójt Gminy Kaliska- Antoni Cywiński oraz Dyrektor ZSP w Kaliskach- Pan Tadeusz Skórczewski. Dotychczasowy Gospodarz- Wójt Gminy Kaliska- Antoni Cywiński dokonał wręczenia symbolicznych kluczy otwierających halę
Dyrektorowi ZSP- Tadeuszowi Skórczewskiemu. Poświęcenia hali dokonali Ksiądz Proboszcz Parafii Kaliska- Józef Słupski oraz Ojciec Romuald Prosator. Po uroczystości poświęcenia wiele ciepłych słów gratulacji do gospodarzy oraz wykonawców w swoich wypowiedziach indywidualnie kierowali zebrani goście. Na przekazaniu drobnych upominków oraz gratulacjach zakończyła się pierwsza
część oficjalna tej uroczystości. W kolejnej części mikrofon przejęli uczniowie kaliskiego ZSP. Tym samym rozpoczęła się
część artystyczna tego spotkania przypominająca swoim charakterem młodzieżowy „musical”. Liczne akrobacje i układy gimnastyczno- taneczne, przeplatane śpiewanymi występami wprawiały nie tylko w wyśmienity nastrój ale także przerodziły się w
wspaniałą zabawę, której poddali się wszyscy uczestnicy tej uroczystości. Po zakończeniu tej części spotkania uroczyście wyprowadzono szkolny sztandar, a Dyrektor ZSP Kaliska- Tadeusz Skórczewski dokonał uroczystego pożegnania zebranych gości.
P. Bławat - Kulińska

Budowa Hali Sportowej w Toku

Spotkanie z sołtysami
W marcu b.r. w Urzędzie Gminy Kaliska odbyło się spotkanie „kadry urzędniczej” z sołtysami Gminy Kaliska. Podczas tego spotkania przedstawiono m.in. informację na temat wykonania budżetu gminy w 2007 roku oraz informację na temat zadań inwestycyjnych i gospodarczych już zrealizowanych ale także planowanych do wykonania w roku bieżącym w poszczególnych sołectwach. Podsumowano realizację Programu Odnowy Wsi i przedstawiono
propozycję działań związanych z tym programem na lata 2008-2010. Podczas wspólnie spędzonego czasu Sołtysi wraz z opiekunami sołectw wypracowali harmonogram zbliżających
się zebrań wiejskich.
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Zebrania wiejskie — Tematyka i harmonogram zebrań wiejskich
Tematyka zebrań wiejskich:
1.Rozpoczęcie – powitanie.
2.Tematyka zebrania:
a) przedstawienie proponowanej tematyki zebrania
b) przegłosowanie tematyki
3.Informacja z realizacji wniosków z poprzedniego zebrania wiejskiego.
4.Informacja na temat wykonania budżetu gminy za 2007 rok oraz założeń budżetowych ( w tym
planowanych inwestycji) na rok 2008.
5.Informacja o wykonanych zadaniach zrealizowanych przez grupę komunalną w 2007 oraz planowanych zadaniach na 2008 r.
6.Planowane działania związane z Programem Odnowy Wsi na lata 2007-2013
a) podjęcie uchwały zebrania wiejskiego w sprawie wyborów grupy odnowy wsi
7.Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej za 2007r.
8.Sprawy lokalne.
9.Wolne wnioski.
10.Zakończenie zebrania.
Harmonogram zebrań wiejskich w :
1.Studzienice w dniu 29 marca 2008r. o godz. 19:00 w Świetlicy Wiejskiej w Studzienicach.
2.Bartel Wielki w dniu 29 marca 2008r. o godz.17:00 w Szkole w Bartlu Wielkim.
3.Kaliska w dniu 30 marca 2008r. o godz. 15:00 w Gminnym Ośrodku Kultury.
4.Czarne w dniu 30 marca 2008r. o godz. 17:00 w Ośrodku P.Z.U. w Czarnym.
5.Dabrowa w dniu 05 kwietnia 2008r. o godz. 16:00 w Świetlicy Wiejskiej.
6.Iwiczno w dniu 05 kwietnia 2008r. o godz. 18:30 w Świetlicy Wiejskiej.
7.Piece w dniu 06 kwietnia 2008r. o godz. 15:00 w Szkole Podstawowej.
8.Cieciorka w dniu 06 kwietnia 2008r. o godz. 18:00 w Świetlicy Wiejskiej.

Z prac Rady Gminy Kaliska……..
∗

Radni RG Kaliska

15

∗

Sesje RG Kaliska

9

∗

Podjęte Uchwały RG Kaliska

68

∗

Zarządzenia Wójta Gminy Kaliska

89

∗

Posiedzenia Komisji Problemowych:

1.Wspólne Posiedzenie Komisji
2.Komisja Rewizyjna
3.Komisja ds. Społecznych
4.Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
5.Komisja ds. Budżetu i Finansów
6.Komisja Gospodarcza

2
9
5
8
7
5

Nagrodę Rady Gminy Kaliska dla najlepszego maturzysty
Podczas XVII Sesji Rady Gminy Kaliska w dniu 17 września b.r. Przewodniczący Rady
Gminy Kaliska- Zbigniew Szarafin oraz Wójt Gminy Kalisk- Antoni Cywiński oficjalnie
wręczyli Nagrodę Rady Gminy Kaliska dla najlepszego maturzysty- absolwenta szkoły
średniej- mieszkańca Gminy Kaliska w roku szkolnym 2007/08 Panu Maciejowi Burdyńskiemu z Kalisk. Gratulacje oraz wiązankę kwiatów złożono także na ręce rodziców absolwenta, którzy uczestniczyli podczas wręczania Nagrody. Pan Maciej Burdyński podziękował za wręczoną Nagrodę oraz wspomniał, że stanowi ona uwieńczenie jego trzyletniej
nauki w I Liceum im. Marii Skłodowskiej- Curie w Starogardzie Gd. Zgodnie ze stosownym Regulaminem, wyboru najlepszego absolwenta do Nagrody dokonała Komisja Edukacji, Kultury i Sportu na posiedzeniu Komisji w dniu 20.08.2008 r. W tym roku nagrodą za
wyniki w nauce obdarowano podczas zakończenia roku szkolnego otrzymali: Paulina Wałaszewska- absolwentka Publicznej
Szkoły Podstawowej w Kaliskach oraz Michał Chyliński- absolwent Publicznego Gimnazjum w Kaliskach. Wszystkim laureatom jeszcze raz serdecznie gratulujemy osiągnięć i życzymy im jeszcze wielu sukcesów.
P. Bławat—Kulińska
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„ Wspomnienie o Sołtysie „
Materiał pochodzi z wydania—: Kaliski Goniec 1ipiec– październik 2008- „Wspomnienie o Sołtysie” - Wójta
Gminy Kaliska— Antoniego Cywińskiego

Pan Medard Górnowicz był naszym sołtysem ale przede wszystkim był mężem i ojcem solidnej
Rodziny , o którą dbał i jak mówi jego żona Helena – wszelkim kłopotom w tej rodzinie zaradzał.
Pan Medard urodził się i młodość swoją spędził w Pinczynie. Po skończeniu szkoły zawodowej rozpoczął pracę najpierw jako gajowy w naszych lasach, a potem już na długie lata w naszym tartaku.
Dojeżdżał pewnie koleją do pracy a z osiedla tartacznego do tegoż tartaku chodziła do pracy młoda
kilkunastoletnia Helenka Stachwulska. Tam się poznali, pobrali i stworzyli szczęśliwą rodzinę. Wybudowali swój dom przy ul. Północnej w Kaliskach. Do południa pracował w tartaku, a po południu
wspólnie z żoną głównie swoimi siłami budował to swoje gniazdko. Wiele rzeczy robił ze swoją
żoną wspólnie. Nawet wspólnie sołtysowali. Jego żona mówi „to był dobry człowiek”. W tym
„wzorowym” małżeństwie, które tworzyli wychowali 6 dzieci, dorobili się 13 wnucząt i 5 prawnuków. żona wspomina, że jak
pojawił się kłopot ze zdrowiem któregoś z dzieci i trzeba było na to wszystkich pieniędzy, Medard zrobił przyczepę do traktora i
zaradził temu. Takim właśnie był dla rodziny i w swojej działalności wiejskiej i samorządowej również. Po śmierci poprzedniego sołtysa Pana Józefa Borzyszkowskiego 15 lat temu Pan Medard został sołtysem i był nim do teraz. Mieszkańcy sołectwa Kaliska cenili jego otwartość, dobroć i wybierali go na kolejne kadencje. Ja również jestem Mu bardzo wdzięczny, że wspólnie
wprowadziliśmy ruch „Odnowy Wsi” do Jego sołectwa. Dzięki Jego otwartości i umiejętności współpracy z ludźmi mamy dzisiaj m. in. ładne, dekoracyjne oświetlenie w centrum wsi oraz Plac Odnowy Wsi – czyli targowisko.
Pan sołtys pełnił w czasie targu dyżury co sobotę i to od kilku lat. Kiedy dzisiaj pojechałem tam rowerem aby porozmawiać o Panu Medardzie, jego znajomi mówili – życzliwy był, porozmawiał na każdy
temat, żartował … to był dobry człowiek. I rzeczywiście nasz Sołtys Medard był dobrym człowiekiem.
Troszczył się o swoją rodzinę, kochał ich – choć tego tak nie nazywał, działał społecznie, był życzliwy
dla wszystkich. Może warto jeszcze wspomnieć o jego pasji. Konie i bryczki. Umiał hodować konie i
budować samodzielnie bryczki. Jego żona Pani Helena powiedziała mi „konie to lubił od chłopaka”. I
miał jakąś siłę i mądrość aby zrealizować te swoje marzenia.
Medardzie – stary Druhu dziękujemy Ci za to co zrobiłeś dla nas Kliszczaków, dzięki za wzór miłości
małżeńskiej, dzięki za … bardzo dużo innych rzeczy.

Wybrano sołtysa sołectwa Kalisk
Urząd Gminy w Kaliskach informuję, iż dnia 14.09.2008r. o godz.16:00 w Zespole
Szkół w Kaliskach odbyło się Zebranie Wyborcze Sołectwa Kaliska, którego głównym tematem było przeprowadzenie wyborów Sołtysa.
W zebraniu wiejskim uczestniczyli: - Wójt Gminy Kaliska - Antoni Cywiński, Sekretarz Gminy Kaliska – Grażyna Żytkowiak, - Skarbnik Gminy – Hanka Dera,
pracownicy Urzędu Gminy , członkowie Rady Sołeckiej, mieszkańcy sołectwa
Kaliska . Mieszkańcy zgłosili dwie kandydatury na sołtysa, które zostały przyjęte,
t.j. – Panią Annę Groth i Pana Jerzego Pasterskiego. W wyniku głosowania sołtysem w Sołectwie Kaliska została Pani Anna Groth .
Ponadto na zebraniu wiejskim dokonano prezentacji nowej hali sportowej w Zespole Szkół w Kaliskach oraz omawiano sprawy lokalne.
B. Jeleniewska
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Z działalności Gminnego Ośrodka Kultury 2008 rok
W Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach działały następujące koła zainteresowań:
nauka gry na gitarze dla początkujących oraz dla średnio zaawansowanych
taniec towarzyski dla maluchów i kl. szkoły podstawowej, kl. gimnazjum i młodzieży
zespół muzyczny przy chórze
Teatr „Pod Pegazem”
Chór „Leśne Echo”
Zespół wokalny
regionalna kuchnia kociewska- wolontariat
klub puszystych – wolontariat
Klub Kubusia Puchatka oraz sekcja karate

„Kaliskie Słoneczniki”

Zorganizowano następujące imprezy komercyjne i środowiskowe:
„Kaliskie Słoneczniki”
koncert kolęd w Płocicznie
koncert kolęd w Piecach
koncert kolęd w Trąbkach Wielkich
koncert kolęd w GOK w Kaliskach
Biesiada wew Chacie od Kultury
Bal przebierańców dla dzieci
Mini playback show

„Dzień Seniora”— GOK

Turniej warcabowy
Halowe Zawody Badmintonowe
Wystawy: Pisanek, prac 997
Koncerty pieśni Wielkanocnych w kościołach: w Kaliskach, Piecach i Płocicznie
Majówka
Spektakl dla dzieci „Wesoły klaun”
Dzień Dziecka
Turniej Tańca Towarzyskiego – poziom gminny
Międzyzakładowy Turniej w Piłkę Nożną

„Turniej Sołectw”

Turniej koszykówki Gmin Kociewsko-Borowiackich
Wyjazd grupy teatralnej „Pod Pegazem” na spektakl „Nożyczki” do Teatru
muzycznego do Gdyni.
Pożegnanie wakacji – impreza przy GOK
Turniej Sołectw
Koncert „Piosenki z lat 70”
Koncert „Piosenki z lat 80”
„Andrzejki”
„Mikołajki dla dzieci”
Kiermasz świąteczny
„Koncert kolęd”– Kaliska GOK
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c.d. —z działalności Gminnego Ośrodka Kultury 2008 rok
Gminny Ośrodek Kultury był współorganizatorem takich imprez jak:
35 lecie PZERiI
X lecie partnerstwa z Reinfeld – przygotowanie zespołów artystycznych ,koncert galowy i bankiet oraz zabawa

W imieniu „Pegaza” pozdrawia Danuta Guzinska-Zaremba

Przegląd Pieśni Maryjnych w Starogardzie Gd.
Przegląd twórczości Kociewskiej w Pelplinie
Występy w gdańskim Teatrze Miniatura
Kaliski Trzeźwościowy Bieg Uliczny

„Dzień Dziecka”

Oprawa mszy podczas konsekracji kościoła w Płocicznie
Oprawa muzyczna mszy podczas bierzmowania w Piecach
Imprezy charytatywnej „Na Dach” w Płocicznie”
Festyny: w Iwicznie, we Franku, we Studzienicach, „Leśne Spotkania”,
„Pożegnanie wakacji w Cieciorce”
Występ artystyczny dla seniorów w Starej Kiszewie „Wrota Kaszub”
Spartakiada PZERiI w Starogardzie Gd.
„Dzień Seniora”
„Spotkajmy się” w Starogardzie Gd.
Wigilia PZERiI

Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach prowadzi także:

„Piosenki z lat 70– tych”

Gminną Bibliotekę Publiczną
Czytelnię internetową w związku z programem „Ikonka”
Mini Galerię „Pod Pegazem”
Informację turystyczną
Nieformalną grupę twórców amatorów z terenu naszej gminy
Izbę Pamięci Izydora Gulgowskiego w Iwicznie.
Prowadzimy nieformalną grupę osób świadczących usługi agroturystyczne na
terenie Gminy Kaliska.
Ponadto na bieżąco wydajemy informacje o atrakcjach turystycznych i imprezach, które odbywają się na terenie gminy.
Festyn —”Leśne Spotkania”

W zakresie działalności sportowej w ramach porozumienia z UG w
Kaliskach w Gminnym Ośrodku Kultury funkcjonują następujące sekcje: kulturystyki ,,akcja judo, lekcja
tenisa stołowego

Współpraca z organizacjami, którym dla swojej działalności użycza
nieodpłatnie pomieszczeń. Są to:
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Stowarzyszenie Rodziców Wychowujących Dzieci Niepełnosprawne „Dziecko
Miłości”
Grupa dorosłych niepełnosprawnych „Wspaniała Rodzinka”
Stowarzyszenie Wspierania Sportu Gminnego „Victoria”
Dwa zastępy harcerskie.
Kociewskie Stowarzyszenie Patanque „LOB”

Festyn —”Lato na Kociewiu”
D. Guzinska-Zaremba
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Z prac Urzędu…...
•

Funkcjonowanie urzędu i samorządu:

1.sprawowanie bieżącego nadzoru i kontroli nad jednostkami organizacyjnymi gminy ,a urzędu gminy,
2.współpraca z samorządem gminy i wsi,
3.ustawiczne dokształcanie i szkolenie pracowników,
4.zostały zorganizowane nabory konkursowe na stanowiska oświatowe dyrektorów szkół i przedszkoli w ZOW Piece, ZSP
Kaliska oraz w SPP Kaliska,
5.prowadzenie systemu informacji oświatowej, SIO
6.prowadzenie poborów wojskowych,
7.wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciw pożarowej, w tym zakup samochodu OSP,
8.organizacja zebrań wiejskich,
9.modernizacja sieci komputerowej oraz wdrażanie podpisu elektronicznego, w zakresie gminy,
10. opracowanie planu renowacji pomników walki i męczeństwa na terenie gminy Kali
11.wymiana dowodów osobistych,
12.kompleksowa modernizacja pomieszczeń USC,
13.organizowanie prac absolwenckich, publicznych , interwencyjnych oraz staży i praktyk, w urzędzie gminy i w jednostkach
organizacyjnych gminy,
14.realizacja świadczeń stypendialnych dla uczniów,
•

W zakresie zdrowia:

Funkcjonował kolejny rok Narodowy Zakład Opieki Zdrowotnej „Medpharma” z siedzibą w Ośrodku Zdrowia w Kaliskach ,
który zapewniał mieszkańcom gminy usługi zdrowotne w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Mieszkańcy korzystać mogli z
usług podstawowych i specjalistycznych również w siedzibie „ Medpharma” Starogard Gdański. „ Medpharma” świadczyła
również opiekę nocną i weekendowa dla mieszkańców gminy. Na terenie gminy funkcjonowały 3 niepubliczne poradnie
stomatologiczne , oraz apteka. Realizacja Kaliskiego Programu Profilaktyki Zdrowotnej, w ramach którego realizowane są
programy:
• „Zdrowe niemowlę- zdrowy człowiek” rozpoczęto w sierpniu 2008r. Badania USG przezciemiączkowe, jamy brzusznej i
stawów biodrowych wykonywane były w Z.O.Z. „Medpharma” Starogard Gd. Al. Jana Pawła II 5 przez doktora
Rewienskiego, natomiast USG echo serca wykonywał doktor kardiolog Tomaszewski w „Polmed” Starogard os. Kopernika.
W ramach programu przebadano 31 noworodków.
• Życie zaczyna się po 40-stce”, - promocja programu
Oraz realizowane było:
1.uczestnictwo w powiatowym programie Profilaktyki Choroby Płuc, gdzie były realizowane , w skład którego wchodziły:
przeprowadzenie wywiadu, edukacja zdrowotna, badanie fizykalne, badanie RTG klatki piersiowej wraz z opisem, postawienie
diagnozy, ustalenie dalszego postępowania w zależności od wyników. W ramach programu wykonano 58 badań ( 11 ponad
limit), w tym wykrytych - grużlica—1, nowotwór płuc– 1 i inne choroby płuc - 2.
2.przygotowanie i organizacja pomieszczeń dla pogotowia ratunkowego w budynku Ośrodka Zdrowia w Kaliskach,
•

W zakresie promocji, kultury i turystyki;

1.przygotowanie i opracowanie materiałów do przewodnika turystycznego:” Zwiedzamy Kociewie, Żuławy oraz Powiśle samochodem”,
2. współpraca z wydawnictwem REGION w zakresie wydania mapy turystycznej gminy Kaliska
3. współpraca z LGD „Chata Kociewia”,
4. prace nad książką Pt: „ Z DZIEJÓW GMINY KALISKA oraz wsi do niej należących autora Krzysztofa Kowalkowskiego”,
5. Działania z zakresu Programu Rozwoju Turystyki,

Podsumowanie

roku 2007– 2008

Kaliski Goniec

S t y c z e ń – g rSutdr z. i 3
e3
ń
2007-2008

W zakresie oświaty:
W minionym roku na terenie gminy funkcjonowały następujące placówki oświatowo – wychowawcze:
Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach ze szkołą podstawową i gimnazjum,
Zespół Oświatowo – Wychowawczy w Piecach ze szkołą podstawową, przedszkolem i oddziałem „O”,
Samorządowe Przedszkole Publiczne w Kaliskach wraz z oddziałem „O”.
W wyżej wymienionych placówkach było realizowane poza obowiązkowym programem oświatowo- wychowawczym:
1. organizowane były zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży,
2.świadczone były dowozy uczniów do szkoły podstawowej i gimnazjum w Kaliskach, a także dzieci niepełnosprawnych na
zajęcia do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Starogardzie Gd. oraz do szkoły w Piecach
3.placówki organizowały liczne imprezy integracyjne i środowiskowe : min WOŚP, bal karnawałowy, dzień seniora, kiermasz
wielkanocny, organizacja szkolnego turnieju” Pomoc przed-medyczna”
4. kontynuowana była akcji „ Cała Polska czyta dzieciom”,
5. w ciągu roku funkcjonowały koła zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych,
6. odbyło się otwarcie nowej sali gimnastycznej,
7.odbyła się akcja zbierania makulatury i zużytych baterii
8. W samorządowym przedszkolu został przyjęty- hymnu przedszkola przez Radę Pedagogiczną, oraz oddzielono część placu
przedszkolnego na parking na terenie przedszkola jak i też poprawiona została estetyka sprzętu na przedszkolnym placu zabaw.
•

W zakresie: ochrony środowiska:

1.opracowanie programu usuwanie azbestu w gminie Kaliska pt: „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kaliska na
lata 2009 - 2032”,
2. wystąpienie o środki dotacyjne na usuwanie azbestu do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Gdańsku
3.stała weryfikacja rejestrów klientów gminnej oczyszczalni ścieków i wysypiska,
4.bieżące działania na rzecz poprawy ochrony stanu środowiska gminy.

•

W zakresie rozwoju gminy:

1. przygotowanie dokumentacji pod projektowane drogi-„ Kaliski łącznik”- budowa drogi ożywiającej gospodarczo i porządkującej ruch w
miejscowości Kaliska,
2. współpraca z Firmą „ DOM „ w sprawie opracowania studium zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska,
3. wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska,
4. funkcjonowanie BOI oraz utworzenie „Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach”,
5 organizacja dla radnych szkoleń z zakresu pisania projektów,
6. przygotowanie dokumentacji do wystąpienia o środki Odnowy Wsi- budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czarne.

•

W zakresie utrzymanie bazy i obiektów komunalnych

•

remonty i modernizacje w remizach OSP,

•

czyszczenie studzienek burzowych i krat ściekowych,

•

wykonanie piezometrów na wysypisku śmieci,

•

•

remont sprzętu UG ( samochody, koparka, ciągnik,
przyczepa),

rozwożenie dokumentów do radnych, sołtysów i
mieszkańców,

•

budowa drogi asfaltowej w kierunku Kazuba,

•

pomoc w organizacji i obsługi festynu „ Leśne
Spotkania”,

•

prace remontowe w budynku UG – malowanie, remont
instalacji elektrycznej , ustawienie mebli,

•

płukanie sieci wodociągowych,

•

pogłębienie stawu przeciw pożarowego w sołectwie
Iwiczno,
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W zakresie utrzymanie bazy i obiektów komunalnych:

• utwardzenie tłuczniem na ul. Wiklinowej we Franku ( 500
mb),
• czyszczenie i malowanie płotu wzdłuż ul. Ceynowy i na
stacji PKP,
• rozbiórka budynku „ starej świetlicy” i budynku socjalnego
w Cieciorce,
• modernizacja ujęcia wody – uzdatnianie,
• przestawienie przystanku dla dzieci w Płocicznie,

• poszerzenie dróg we wsiach,
• remont i bieżące utrzymanie dróg gruntowych,
• akcja „ zima”- sypanie piaskiem , ulic, skrzyżowań, chodników, odśnieżanie terenów gminy,
• czyszczenie terenów gminy– ulic i opróżnianie koszy na
śmieci,
• demontaż przystanku PKS i montaż nowego

• naprawa i wyczyszczenie mostu w Czubku,

• wykaszanie trawników na terenach komunalnych,

• budowa chodnika wzdłuż ul. Nowowiejskiej,

• obcinanie odrostów i wycinanie drzew na terenie gminy,

• przebudowa skrzyżowania ul. Długiej z Nowowiejską wraz •
z oznakowaniem,
•
• wykonanie prac porządkowych i remontowych na cmenta- •
rzu,
•
•

montaż i demontaż oświetlenia świątecznego,
prace przy budowie ogródka przy ul. Długiej w Kaliskach
montaż nowych tablic ogłoszeniowych,
wykonanie przystanku dla dzieci, w Bartlu Wielkim

W zakresie informacji publicznej;

1. realizacja polityki informacyjnej gminy po przez wydawanie ”Kaliskiego Gońca”, bieżące prowadzenie portalu internetowego
WWW.kaliska.pl,
•

W zakresie oświetlenia gminy:

W roku 2008 wykonano oświetlenie ulicy Leśnej w Kaliskach. W ramach inwestycji ustawiono 4 słupy, na których zainstalowano lampy oświetlenia ulicznego. Poprowadzono też niezbędną linię kablową o długości 350mb. Całkowita wartość robót wyniosła 32.500,00 złotych.
E. Mania

Z statystyki Policyjnej
•
•
•
•
•
•
•
•

przestępstwa przeciwko mieniu (kradzieże, włamania, niszczenie mienia) – 25
rozboje – 0
bójki i pobicia – 1
zatrzymania nietrzeźwych kierowców – 27
wypadki i kolizje drogowe – 331 (ofiar śmiertelnych: 1, rannych ;6)
nałożono mandatów karnych - 357
przeprowadzono łącznie – 289 interwencji z czego 75 interwencji domowych
do wytrzeźwienia doprowadzono – 20 osób

M. Kromer

Wydarzenia z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej
W roku 2008r. Strażacy z OSP w Kaliskach uczestniczyli łącznie w 84 zdarzeniach ratowniczo – gaśniczych, w
tym: w pożarach- 28, w wypadkach - 8 , W innych miejscowych zagrożeniach – 48 . Działania te przede wszystkim dotyczyły pożarów: budynków gospodarczych, piwnic, sadzy w kominie, a także kilku pożarów lasu. Pozostałe zdarzenia to usuwanie skutków kolizji i wypadków drogowych, pompowanie wody z zalanych ulic oraz usuwanie powalonych drzew po silnych wiatrach. Oprócz bieżących wydatków na funkcjonowanie 3 w gminie zakupiono nowy sprzęt dla poprawy wyposażenia jednostek oraz umundurowanie. W ramach wymiany wyeksploatowanego sprzętu w OSP Kaliska zakupiono nowy rozpieracz hydrauliczny do ratownictwa drogowego.
P. Wyrzykowski
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Kart y ciekawych wydarzeń z 2008 roku
•

Jubileusz XXXV- lecia istnienia Gminnego Koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w
Kaliskach .
14 maja 2007 roku mija XXXV-lecie istnienia Gminnego Koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kaliskach. Obchody odbyły się w sobotę tj. 26.01.2008 r.
w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach, gdzie odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Jubileuszu
XXXV-lecia istnienia Gminnego Koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kaliskach. Podczas tego spotkania zebrali się niemalże wszyscy członkowie Koła, także ci najstarsi oraz przedstawiciele Samorządu Gminnego, Starosta Starogardzki, przedstawiciele Powiatowego Związku oraz zaproszeni goście. "Jubilatów" obdarowano drobnymi upominkami, kwiatami i gratulacjami za dotychczasowe osiągnięcia i działania.

•

"Kształcenie na Odległość"

W dniu 3 marca 2008 uruchomione zostały w naszej gminie dwie bardzo dobrze wyposażone pracownie komputerowe z edukacyjnym programem „Kształcenie na odległość” skierowanym do osób w wieku ponadgimnazjalnym. Zgodnie z zamysłem
organizatorów „do udziału w projekcje zapraszamy osoby pragnące podnieść swoje
kwalifikacje zawodowe, zdobyć nowe umiejętności, zwiększyć szanse na rynku
pracy, a dalszej perspektywie zdobyć lepsza, ciekawszą pracę oraz podnieść swoją
pozycję społeczna. Jednym słowem zmienić swoje życie na lepsze”. Dokształcanie
.odbywać się będzie drogą internetowa. Do Państwa dyspozycji w ramach Centrum
Kształcenia Na odległość. Na Wsiach znajdzie się – docelowo – pięćdziesiąt różnych kursów specjalistycznych. Każde centrum wyposażone jest w 9 stanowisk komputerowych. Jedno z centrum mieści się w Urzędzie Gminy Kaliska, zaś drugie centrum znajdzie się w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Piecach.
•

Bezpieczeństwo – Wspólna sprawa w Gminie Kaliska

Projekt pt: ”System współpracy mieszkańców i instytucji w zakresie powszechnego
bezpieczeństwa na terenie gminy Kaliska” -miał charakter społeczny oparty na idei , iż całe
społeczeństwo i każdy z osobna ponosi odpowiedzialność za ład, porządek i bezpieczeństwo na
swoim terenie. Celem projektu było stworzenie funkcjonującego systemu współpracy
mieszkańców i instytucji przyczyniającej się do zmniejszenia ilości negatywnych zjawisk w
obszarze bezpieczeństwa publicznego. Działania te zostały zrealizowane po przez promocję „
systemu bezpieczeństwa” -wydaniem ulotek i plakatów w nakładzie 1035 sztuk. Ulotki
zawierają treść propagującą poprawę min. :bezpieczeństwa na drodze , poprawę zachowań
bycia świadkiem wandalizmu chuligaństwa zachowań nieobyczajnych, a także napadu
rabunkowego, pobicia i poznania przypadków przemocy.

KLUB PRACY w Urzędzie Gminy w Kaliskach
Działalność Klubu Pracy ma na celu umożliwienie osobom bezrobotnym i poszukującym pracy nabycie umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia.
Lider Klubu Pracy oferuje pomoc przy napisaniu CV i listu motywacyjnego. Ponadto można
tu bezpłatnie skorzystać z komputera, Internetu, drukarki, faksu i ksera w trakcie poszukiwania pracy. Podstawą działania Klubu Pracy jest organizacja szkoleń w ramach, których uczestnicy mogą: poznać lokalny rynek pracy, określić i porównać swoje mocne strony z możliwościami oferowanymi przez rynek pracy , nawiązywać kontakty pomocne w znalezieniu zatrudnienia podjąć decyzję dotyczącą swojej przyszłości zawodowej. Wszystkich bezrobotnych
oraz poszukujących zatrudnienia serdecznie zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

M. Głodek
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Stowarzyszenia i ich działalność…..
W 2008 roku Stowarzyszenie „BÓR” zajmowało się takimi działaniami jak:
1.Spójny System Informacji Turystycznej
1.Internetowa baza danych zaktualizowano dane dotyczące Działu Turystyka:
Agroturystyka, Gastronom, Baza Noclegowa.
2. Na stronie WWW.bor.org.pl wstawiono aktualny kalendarz impreza na 2008r.
3.Współpracowano z LOT” Kociewie” w zakresie spójnego systemu IT.
4.Zamieszczenie w Magazynie Gdańskim informacji o Stowarzyszeniu „ Bór”, który został
zaprezentowany na Targach Tour Salon Poznań 16-18.10.2008 r
5.Zamieszczenie plakatu „Letnie imprezy w Gminach Członkowskich” na stronie Stowarzyszenia „ Bór” www.bor.org.pl
2.Kwatery agroturystyczne-Zaktualizowane dane całej bazy noclegowej i agroturystyki na terenie gmin Stowarzyszenia „Bór”.
Współpracowano z „Międzygminnym Porozumieniem Agroturystyka Kociewia.
3.Szlaki turystyczne- system oznakowanych tras turystycznych- Konne trasy turystyczne-Koncepcja produktu: „ Kociewie na cztery kopyta”
produkt ma na celu skanalizowanie konnego ruchu turystycznego poprzez stworzenie sieci tras konnych na obszarze Kociewia i Borów
Tucholskich w oparciu o system: Wytyczenia, Oznakowania, Wyposażenia w niezbędną infrastrukturę, Promocji( wydawnictwo informatory, foldery, przewodnik, strona www.konie.kociewie.eu), Imprez i wydarzeń : rajdy, zorganizowane wycieczki, Wyprowadzenia trasmożliwość połączenia z innymi trasami.. Zostało zrealizowane w ciągu roku: Zinwentaryzowano środowisko osób zainteresowanych trasami
konnymi, a także zajmującymi się uprawianiem aktywnych form turystyki konnej, Odbyło się kilka spotkań. Odbyły się wyjazdy w teren na
spotkania z osobami zajmującymi się turystyką konną, celem rozpoznania obszaru, powstał szkic trasy konnych na mapie .Zebrano materiały i
mapki z wyrysowanymi trasami konnymi jako propozycje przyszłych tras konnych, które zostały dostarczone do Nadleśnictw: Kaliska,
Lubichowo, Starogard Gdański, Osie i Kościerzyna. Dokonano wstępnych uzgodnień co do przebiegu tras konnych z Nadleśnictwami. Trasy
konne „ Kociewie na cztery kopyta” zgłoszone do Programu Rozwoju Produktów Turystycznych Województwa Pomorskiego na lata 2008 –
.
2010. W dwudniowym rajdzie rowerowym wzięło udział 52 uczestników. Uczestnicy przybyli z Starogardu Gdańskiego, Starej Kiszewy,
Gdańska, Kościerzyny, Warszawy, Zblewa, a także z Borne Sulinowo. Rajd wyniósł około 125km. Trasa rajdu wiodła przez urokliwe zakątki
Kociewia i Boró0 Tucholskich m.in. przez rezerwat " Czapli Wierch", w Kałębnicy Azyl Zwierzęcy, a także Ogród Dendrologiczny we
Wirtach. We Wirtach uczestnicy otrzymali przewodniki, by lepiej mogli poznać gatunki drzew i krzewów mieszących się w ogrodzie.
Następnie jadąc w kierunku Kalisk przejechali przez ścieżkę dydaktyczną. Rajd rozpoczął się i zakończył w Osiecznej, gdzie na końcu rajdu
została rozlosowana nagroda główna rower. Na każdym postoju uczestnicy otrzymywali drobne nagrody, poczęstunek i napoje.
M. Borucka

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kaliska - wybrało nowe władze
Istniejące od 2003 roku Stowarzyszenie wybrało władze. Po dwóch nieskutecznych walnych zgromadzeniach udało się doprowadzić do ważnych obrad. Nie obyło się bez cięć osobowych, z 42 osobowej listy członków decyzją jeszcze starego Zarządu wykreślono osoby nieaktywne.
Jednocześnie Zarząd przyjął do grona Stowarzyszenia 3 nowe osoby. Obecnie Stowarzyszenie liczy 20 członków. Dzięki tym decyzjom
czwartkowe Walne Zgromadzenie miało kworum i mogło prowadzić prawomocne obrady. Głównym punktem obrad były wybory nowych
władz Stowarzyszenia. Zarząd Stowarzyszenia jest 5-cioosobowy. Nowym Prezesem Zarządu został Jarosław Otta. Wice Prezesem Ewa Czeplina, Skarbnikiem Alicja Jutrzenka Trzebiatowska, Sekretarzem Elżbieta Pasterska, w skład Zarządu weszła także Adriana Połom. Obok Zarządu kolejnym wybieralnym organem Stowarzyszenia jest 3osobowa Komisja Rewizyjna. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został ponownie wybrany Leon Nowakowski, w skład Komisji Rewizyjnej weszli także Mirosława Borucka i Krzysztof Bartkowski. Członkowie stowarzyszenia ustalili datę kolejnego spotkania na 20 listopada na godz. 17.00 w swojej siedzibie czyli pokoju nr 1 w UG Kaliska. Podczas spotkania mają powstać dokumenty wyznaczające podstawy działania Stowarzyszenia w roku 2009r - plan pracy i budżet.
E. Czeplina

„Wspaniała rodzinka „
Ze stowarzyszenia wyłoniono grupę młodzieży, która zakończyła edukację w szkole i od 1997 r. ta grupa spotyka się w liczbie
17 członków w tym 3 wolontariuszy w 2008 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach w każdy wtorek miesiąca. Oprócz
cotygodniowych spotkań , na których były zajęcia techniczne bądź kulinarne grupa młodzieży brała udział w różnych imprezach:
- udział w uroczystości wręczania Honorowych Nagród Wójta Gminy Kaliska „Kaliskie Słoneczniki 2007” w dniu 19 stycznia
2008 roku w GOK Kaliska.
c. dalszy na następnej stronie
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C. d - „Wspaniała rodzinka „
-udział w uroczystości wręczania Medali im Matki Teresy z Kalkuty organizowanych
przez Starostę Kościerskiego
oraz Przewodniczącego Powiatowej Społecznej Rady D/S. Osób Niepełnosprawnych w
Kościerzynie w dniu 11.02. 2008 roku.
-uroczyste spotkanie z okazji walentynki 12 lutego 2008 roku w GOK Kaliska
-spotkanie integracyjne w świetlicy Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach z dziećmi
objętymi indywidualnym tokiem nauczania w dniu 19 lutego 2008 roku.
- uroczyste spotkanie z władzą lokalną tj. Wójtem Gminy Kaliska Antonim Cywińskim i
Sekretarzem Urzędu Grażyną Żytkowiak w dniu 26.02.2008 roku.
- uroczyste wręczenie od Fundacji Pomorskiej skutera inwalidzkiego dla członka grupy
Przemysława Schutzmann przez Senatora Macieja Płużyńskiego /natomiast w dniu 15.04.2008 uczestnik grupy
Daniel Lampkowski otrzymał wózek elektryczny/.
- wyjazd do kina „Sokół” w Starogardzie Gdańskim na film „Nie kłam kochanie” w dniu 24.04 2008 roku.
- wycieczka do „Park –Raj” w dniu 6.05.2008 roku.
- wyjazd na wycieczkę do Człuchowa i Chojnic w dniu 20 maja 2008roku
-piknik z zaprzyjaźnioną grupą osób niepełnosprawnych „Pogoda” ze Zblewa w Bartlu

Wielkim w dniu

30.05.2008 roku.
-wypoczynek rekreacyjny w Garczynie w dniach 13-16.06.2008 roku
-udział grupy w Spartakiadzie Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową w

Kleszczewie w dniu 30

.09.2008 roku.
-wyjazd na wycieczkę do Rogowo-Biskupin- Wenecja w dniu 07.10.2008 roku.
-wyjazd do kina „Sokół” w Starogardzie Gdańskim na film „Świadectwo” w dniu 21.10.2008 roku.
-zajęcia z muzykoterapii w dniach 02 i 09.12.2008 roku
-uroczyste spotkanie wigilijne z zaproszonymi gośćmi w dniu 16.12.2008 roku.
Aby grupa młodzieży niepełnosprawnej „Wspaniała Rodzinka” mogła kontynuować swoje zajęcia płacimy
dobrowolne składki. Ponadto w 2008 roku pozyskaliśmy środki z programu „Działaj lokalnie VI”- realizowanym
przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce /ARFP/ i Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności /PAFW/ oraz
od lokalnego przedsiębiorcy . Dzięki naszym wolontariuszom staramy się być aktywni i wychodzić z naszych domów, by przybliżać mieszkańcom gminy i władzom lokalnym nasze potrzeby. My sami - dzięki działalności grupy – poznaliśmy się i zaprzyjaźniliśmy.
Tylko dzięki zrozumieniu i wsparciu naszych wolontariuszy i organizacji jesteśmy i mamy nadzieję , będziemy jeszcze
długo ze sobą.
D. Pryba

Stowarzyszenie „ Dziecko Miłości”
Nasze stowarzyszenie istnieje od 1996 roku. W 2008 roku zrzeszało 32 rodziny, w
których wychowywało się 37 dzieci niepełnosprawnych. W odniesieniu do działań na rzecz
całego stowarzyszenia zrealizowaliśmy w ubiegłym roku następujące działania:
- obóz integracyjny, który odbył się w dniach od 27 – 29 czerwca 2008r. w Charzykowie.
- wyjazd rodzinny do ZOO w Oliwie w dniu 12.07.2008 roku
- piknik integracyjny stowarzyszenia zorganizowany w dniu 23 sierpnia 2008r. nad
rem w miejscowości Czarne.

jezio-

-impreza mikołajkowa zorganizowana 20 grudnia 2008r. w Domu Kultury, na której każde
dziecko otrzymało upominek.
Podsumowując powyższe staramy się pomagać i wspierać jak najlepiej całe rodziny zrzeszone w stowarzyszeniu oraz indywidualnie każde dziecko i członka grupy. Mamy nadzieję, że w roku 2009 nasza działalność będzie równie efektowna oraz dostarczy
nam wielu wrażeń i satysfakcji .
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W ramach Gminnego Programu Profilaktyki…
W roku 2008 wiele się w profilaktyce działo. Przede wszystkim kilka dużych imprez gminnych. Gmina wzięła udział w ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł.
W ramach tej akcji odbyło się w szkołach w Kaliskach i Piecach kilka konkursów dla dzieci i
młodzieży (indywidualnych i grupowych). W maju odbył się IX Uliczny Bieg Trzeźwościowy o Puchar Wójta Gminy Kaliska, w czerwcu Szkolny Dzień Sportu. Zorganizowana została akcja edukacyjna skierowana do kierowców i sprzedawców. W sierpniu po raz 10 zagościł w Gminie festyn „Leśne Spotkania”. Obfitował on w różne atrakcje dla mieszkańców
gminy, były konkursy, turnieje, loteria. Nie zabrakło również poważnych spotkań o charakterze religijnym i trzeźwościowym oraz, jak co roku, koncertów dobrej, przyjaznej muzyki.
Cały rok nieprzerwanie pracowały oba oddziały Świetlicy Terapeutycznej, w Kaliskach i w
Piecach. Dzieci i młodzież chętnie korzystają z tej formy spędzenia wolnego czasu. W Świetlicach dużo się dzieje. Realizowany
jest profesjonalny program socjoterapeutyczny, nie brakuje też zabawy, konkursów, ognisk, wyjazdów do kina, itp. W tym roku
udało się, dzięki oszczędnościom, wyremontować pomieszczenie świetlicy w Kaliskach i obie doposażyć. Profilaktyka zajmuje sporo miejsca w działalności wychowawczej szkół, w Piecach i w Kaliskach. Realizowano kilka większych programów profilaktycznych i imprez, m.in. „Trzymaj formę”, „Spójrz inaczej”, „Używkom mówimy NIE”, „Dzień Bezpiecznego Internetu”,
„Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu”. Odbyło się sporo spotkań warsztatowych dzieci i młodzieży z pracownikami Poradni Psychologiczno-Wychowawczej w Starogardzie Gdańskim i trenerami uzależnień. Z tematyką profilaktyczną zetknęli się
również rodzice na profilaktycznych wywiadówkach. Na bieżąco pracowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadząc rozmowy interwencyjne z osobami uzależnionymi i ich rodzinami oraz realizując procedurę przymusowego leczenia odwykowego. Profilaktyka gminna i rozwiązywanie nabrzmiałych problemów społecznych jest w centrum zainteresowania wielu służb i jednostek ściśle ze sobą współdziałających i wzajemnie się wspierających: Urząd Gminy, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Posterunek Policji, Gminny Ośrodek
Kultury, Zespół Szkół, Publicznych w Kaliskach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Piecach. Wszędzie tam pracują ludzie, dzięki
którym można mówić o pozytywnych efektach pracy w tej dziedzinie gminnej działalności.
B. Płonka

Działalność świetlic terapeutycznych
W ciągu roku 2008 w świetlicy w Piecach korzystało 47 osób, a w Kaliskach 50. W
kwietniu przygotowaliśmy plakaty do znakowania trasy na IX Bieg
Trzeźwościowy. Podczas roku szkolnego odbywały się zajęcia wychowawczoprofilaktyczne.
Dzieci z świetlicy występowały 12.05.08r. z okazji Święta Szkoły w Piecach w
układzie tanecznym „Papa Smerf”.02.06.08r. odbyła się dyskoteka z okazji Dnia
Dziecka z konkursami i zabawami. Dzieci otrzymały drobne nagrody i słodycze
pozyskane od sponsorów (p. Mirosławy Glinieckiej, p. Dembiccy, p. Gumińscy) za
co pragniemy serdecznie podziękować.24.06.08r. wspólne ognisko świetlic z
Kalisk i Pieców na placu GOK z pieczeniem kiełbasek i surówkami
przygotowanymi przez dzieci. Dzieci występowały w układach tanecznych dla
zaproszonych gości pana wójta Antoniego Cywińskiego, pani Barbary Płonka, pani
Danuty Gruzińskiej – Zaremba. W wakacje te dzieci, które nigdzie nie wyjeżdżały uczęszczały do świetlic. W Kaliskach
uczęszczało 16-ścioro, a w Piecach 20. Brały udział w zajęciach plastycznych, grach, zabawach na świeżym powietrzu,
podchodach, konkursach plastycznych z nagrodami. Byliśmy z wizytą w Urzędzie Gminy oraz Gminnej Oczyszczalni Ścieków.
W świetlicy odbyło się spotkanie z paniami uczestniczącymi w kursie haftu kociewskiego, gdzie dzieci miały okazję poznać haft
regionalny. Dnia 30 lipca byliśmy w kinie „Sokół” na bajce „Kung-Fu Panda”, pojechało 33 dzieci. Z cyklu spotkań z
ciekawymi ludźmi odwiedziliśmy pana Edrwina Jasińskiego – malarza, podziwialiśmy jego prace na świeżym powietrzu. 12
sierpnia odbyła się wspólna dyskoteka w Kaliskach, na której były konkursy z nagrodami, wybieraliśmy miss dyskoteki i mistera
oraz najlepszego tancerza i tancerkę. Było wesoło i wszyscy się świetnie bawili. Nagrody były finansowane ze środków Komisji
ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.12 listopada dzieci z świetlicy w Piecach przedstawiły scenę na
temat „Mamo, tato nie wysyłajcie nas po papierosy” na zebraniu dla rodziców w ZOW w Piecach. 26 listopada odbyła się
dyskoteka Andrzejkowa w Kaliskach. Przez cały rok pomagały w pracy świetlicy dziewczęta z wolontariatu przy szkole w
Kaliskach: Karina Jeleniewska, Agnieszka Koprowska, Patrycja Burczyk, Ewelina Fierek.16.12.08r. odbyła się wigilia Świetlic
Terapeutycznych w Kaliskach w wyremontowanej sali świetlicy. Dzieliliśmy się opłatkiem z zaproszonymi gośćmi: panem
wójtem Antonim Cywińskim, panią Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Barbarą Płonka, panią
Dyrektor Danutą Gruzińską – Zaremba, Przewodniczącym Rady Gminy Kalisk Zbigniewem Szarafinem, Radną Gminy Kalisk
Jolantą Ignaciuk Na Wigilii dzieci recytowały wiersze, tańczyły układ i przedstawiły na wesoło „Kaczkę dziwaczkę”. Ze
środków Urzędu Gminy świetlice otrzymały piłkarzyki za co pragniemy serdecznie podziękować panu wójtowi Antoniemu
Cywińskiemu.
K. Szulist
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W ramach współpracy z partnerskim miastem Reinfeld
W ramach partnerstwa z miastem Reinfeld odbyły się następujące wymiany w ciągu 2008 roku;
1.Kurs językowy w Niemczech.
2. Obchody 10 – ciolecia partnerstwa w Reinfeld.
3.Przyjazd grupy młodzieży z Reinfeld do Kalisk.
4.Obchody 10 – ciolecia partnerstwa w Kaliskach.
1.Kurs językowy w Niemczech.
W dniach 22-27 czerwca odbył się kurs językowy w Niemczech., w którym uczestniczyło 8 osób z Gminy Kaliska.

2. Obchody 10 –ciolecia partnerstwa - z wizytą w Reinfeld 09-13.07.2008r.
W dniach 09-13.07.2008r. delegacja przedstawicieli z Gminy Kaliska uczestniczyła w
obchodach jubileuszu 10-lecia partnerstwa Reinfeld – Kaliska, które odbyły się w zaprzyjaźnionym mieście w Niemczech. Program obchodów był bardzo obszerny. Odbyło
się m. in. spotkanie polityków w ratuszu oraz towarzyskie spotkanie na świeżym powietrzu, któremu towarzyszyły znakomite gry i zabawy. Wczesnym wieczorem odbyła się
uroczysta msza w kościele katolickim – Bischofsteicher Weg. Podczas trwania głównych uroczystości jubileuszowych Pan Wójt Gminy – Antoni Cywiński w towarzystwie
Przewodniczącego Rady Gminy – Pana Zbigniewa Szarafina i dyrektor GOK – Pani
Danuty Guzińskiej wręczyli Panu Eckhardowi Bode potwierdzenie nadania tytułu honorowego obywatelstwa Kalisk. Uroczystość ta została uświetniona muzycznie poprzez
występ części członków chóru „Leśne Echo”, którzy zaprezentowali piosenki kociewskie w oryginalnych strojach kociewskich przy akompaniamencie akordeonu, skrzypiec,
kontrabasa, diabelskich skrzypiec i burczybasa. Dodatkowo Panie w pięknych słonecznikowych strojach przedstawiły kilka utworów z repertuaru „Alibababek” i „Filipinek”.
Nietypową atrakcją okazała się wizyta w Lubeckiej wytwórni marcepana. Każdy ze
zwiedzających miał możliwości ulepienia z masy marcepanowej czegoś dla siebie.
Można było także zakupić dowolne łakocie w sklepie firmowym.
A. Moczadło

3.Przyjazd młodzieży z Reinfeld do Kalisk.
W harmonogramie kilkudniowego pobytu grupy młodzieży zaplanowano kilka atrakcji. W
pierwszym dniu przewidziano pobyt z rodzinami goszczącymi na festynie w Kaliskach,
zaś dnia 20 lipca zaplanowano wyjazd do trójmiasta, a zwłaszcza do Gdyńskiego Parku
Naukowego „Eksperyment”, oraz do Galerii Bałtyckiej. W kolejnym dniu młodzież wraz z
kolegami i koleżankami z gminy Kaliska uczestniczyła w zorganizowanym spływie kajakowym zakończonym ogniskiem w Czarnym u Pani Prabuckiej. W trzeci dniu pobytu gości z
Reinfeld zorganizowana została wycieczka rowerowa do Płociczna (jazda konna, gra boulle, lody, napoje) Goszcząca młodzież uczestniczyła w rozgrywkach sportowych na hali w
szkole w Kaliskach, a następnie udała się do sołectwa Bartel Wielki, gdzie grill pod wiatą
umilił czas pobytu. Dnia 23 lipca o godzinie
9:00 rano pożegnaliśmy kilkuosobową grupę
młodzieży z partnerskiego miasta ReReinfeld.
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c.d. — W ramach współpracy z partnerskim miastem Reinfeld
4.Obchody 10 – ciolecia partnerstwa w Kaliskach.
W pierwszym tygodniu października gościliśmy w naszej gminie 27-sobową grupę osób z Niemiec, z miejscowości Reinfeld. Wizyta gości związana była obchodami 10-lecia partnerstwa Kaliska – Reinfeld. Z tej okazji już od środy zaczęli do
Kalisk zjeżdżać nasi niemieccy sąsiedzi. Oficjalne powitanie nastąpiło 03.10.2008
w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach. Sekretarz Gminy Kaliska pani Grażyna Żytkowiak wraz z przewodniczącym Rady Gminy Kaliska – panem Zbigniewem Szarafinem przywitali wszystkich przybyłych gości. Po krótkiej wymianie
serdecznych zdań goście udali się do Malborka, gdzie w towarzystwie niemieckojęzycznego przewodnika zwiedzali zamek Krzyżacki. W drodze powrotnej do Kalisk, zatrzymali się u Starosty Starogardu Gd. Pana Leszka Burczyka, który przygotował dla nich ciekawą prezentację powiatu starogardzkiego wraz z drobnymi
upominkami. Goście mieli także możliwość zwiedzenia najważniejszych miejsc
Starogardu Gd. i posłuchania historii jego powstania, którą przedstawił pan Jarosław Otta. Kolejny dzień rozpoczęliśmy zebraniem się w Centrum Wsi – na targowisku – gdzie nastąpiło uroczyste sadzenie „Dębu Przyjaźni” przez honorowych
obywateli Kalisk Pana Eckharda Bode oraz Detleva Andresena. Następnie zabraliśmy gości na wycieczkę, autokarem, po naszej gminie. Zwiedziliśmy między innymi: nowo wybudowaną halę sportową w Kaliskach, świetlicę w Cieciorce i Studzienicach, szkołę w Piecach oraz powstającą i stale rozrastającą się aleję przyjaźni Kaliska – Reinfeld u państwa Kopciowskich we Frank – Raju. Punktualnie o
17:00 w kościele p. w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piecach rozpoczęła się
Msza Św. celebrowana przez ks. kanonika Witolda Szumiato, proboszcza tutejszej
parafii. Msza Św. sprawowana była w większości po łacinie. Teksty czytań w języku polskich i niemieckim odczytał Roman Balcerzak. Tuż po Mszy Św. wszyscy zgromadzeni mogli wysłuchać koncertu organowego Pana Piotra Landowskiego. Następnie goście zostali przewiezieni do Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach, gdzie czekało na nich, przygotowane przez panie z GOKu, przyjęcie. Na
sali byli obecni senator Andrzej Grzyb, poseł na Sejm RP Sławomir Neumann,
starosta Leszek Burczyk, Wójt Gminy Kaliska Antoni Cywiński, poprzedni wójt
Zbigniew Partyka, przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Szarafin, wice przewodnicząca Zofia Czarnowska, sekretarz gminy Grażyna Żytkowiak, dyr ZSP
Tadeusz Skórczewski, wice dyr Krystian Rompa, dyr GOK Danuta GuzinskaZaremba, radni, członkowie chóru „Leśne Echo”, goście z Reinfeld wraz z rodzinami ich goszczącymi oraz zaproszeni goście. Wśród władz miasta Reinfeld obecni byli: poprzedni burmistrz Diethard Bubolz oraz przewodniczący Rady Miasta
Hans-Peter Lippardt. Oczywiście nie mogło zabraknąć honorowych obywateli
Kalisk Detleva Andresena (prekursora tych kontaktów), Eckharda Bode
(przedsiębiorca z Reinfeld) oraz Franciszka Wysokińskiego (naszego kaliskiego
honorowego obywatela). Jubileuszową uroczystość, w części oficjalnej, poprowadziła Pani Grażyna Żytkowiak – Sekretarz Gminy Kaliska. Na początku zostały
wygłoszone krótkie przemówienia. Każdy z mówców podkreślał osobisty charakter tych kontaktów. Przypomniano o Janu Radzewiczu i Zbigniewie Baturo, którzy
jako pierwsi pojechali do Reinfeld i dotarli do pana Detleva. Nie można było nie
wspomnieć o panu Zygmuncie Beyerze, który z chórem „Leśne Echo” i niemieckim chórem kameralnym wspólnie zorganizowali pierwszy koncert, co niewątpliwie przyczyniło się do wspaniałej współpracy między naszymi miejscowościami,
która trwa do dzisiaj. Po przemówieniach nastąpiło miłe wręczanie upominków.
Po części oficjalnej wszyscy obecni na sali ustawili się do pamiątkowego zdjęcia.
Następnie zaproszono wszystkich do bogato zastawionych i pięknie udekorowanych stołów. Dania przygotowane przez panie z GOK-u, wszystkim bardzo smakowały. Do schabowego z sosem kurkowym ustawiła się nawet kolejka. Około
godziny 22:00 rozpoczęła się część artystyczna, którą poprowadziła pani dyr GOK
Danuta Guzinska-Zaremba.
c. dalszy na stronie
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c.d.— W ramach współpracy z partnerskim miastem Reinfeld
Najpierw zaśpiewał chór „Leśne Echo”, po nim piosenkę Czesława Niemena „Pod
papugami” wykonał wójt Antoni Cywiński. Następnie wystąpiły „Alibabki”, które po
wykonaniu przygotowanych repertuarów, otrzymały gromkie brawa z prośbą o bis. W
dalszej części zaśpiewali pani Anna Groth, pani Alicja Jutrzenka – Trzebiatowska oraz
Oktawian Zaremba. Część artystyczną zakończył utwór „Cyganie” w niezwykłym
wykonaniu i odpowiednim przebraniu Wójta Gminy Kaliska, dyr GOK i sołtys Kalisk.
Poszczególne występy zostały uświetnione muzyką wykonywaną przez pana Janusza
Beyera. Po owacjach i bisach było widać, że wszyscy świetnie się bawią. Kiedy na sali
zabrzmiał polonez Ogińskiego wszyscy zaproszeni goście ruszyli w takt muzyki wykonując go bardzo uroczyście i z ogromną gracją. Tym pięknym akcentem zakończono
oficjalne uroczystości jubileuszowe i rozpoczęto zabawę. W niedzielę zabraliśmy gości na małą przejażdżkę po naszych pięknych lasach. Na terenie Białych Błot zrobiliśmy sobie ok. 2 godzinne przerwę na grzybobranie. Goście byli bardzo zadowoleni, gdyż udało im się pozbierać sporą liczbę grzybów i bawili się przy tym wyśmienicie.
Już od niedzieli żegnaliśmy gości odjeżdżających do swoich domów. Ostatnią grupę pożegnaliśmy w poniedziałek. Chcielibyśmy, jeszcze raz, serdecznie podziękować wszystkim osobom które włączyły się do przygotowań związanych z obchodami 10lecia partnerstwa Reinfeld – Kaliska oraz rodzinom goszczącym osoby z Reinfeld. Dziękujemy, że dzięki Wam udało się w tak
wyjątkowy, a zarazem rodzinny sposób przyjąć i serdecznie ugościć naszych sąsiadów z Niemiec.
A. Moczadło

Informacja z wyników przyznawania stypendium szkolnego
dla uczniów zamieszkałych w Gminie Kaliska w roku szkolnym
W roku kalendarzowym 2008 realizowano wypłaty stypendiów szkolnych na lata 2007/2008 oraz 2008/2009 . Na pomoc te w
okresie od stycznia do czerwca 2008 wydatkowano kwotę 71 841,52 zł. W tym czasie rozpatrzono podania o przyznanie stypendium szkolnego złożonego we wrześniu 2007 roku oraz 1 podanie o przyznanie losowego zasiłku szkolnego. W okresie od
września do grudnia 2008 roku rozpatrzono na nowy rok szkolny łącznie 240 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego i 3
wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego. W tym czasie ze względu na przekroczone kryterium dochodowe wnioskodawców
wydano łącznie 28 decyzji odmownych. W tym okresie wydatkowano kwotę 71 212,85 zł. Łącznie w 2008 roku z planowanej
kwoty 144 060,00 zł wykorzystano na pomoc dla uczniów mieszkających w Gminie Kaliska kwotę 143 054,37 zł, co stanowi
99,3% przyznanego planu. Do budżetu Państwa oddano kwotę 1005,63 zł. Pomoc tę wzorem lat ubiegłych zrealizowano na podstawie sporządzonych list wypłat po wcześniejszym udokumentowaniu poniesionych kosztów w postaci oryginałów rachunków /
faktur wystawionych na ubiegającego się o stypendium lub zasiłek szkolny lub ucznia.
P. Bławat– Kulińska

Z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach…..
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach realizuje zadania określone w ustawie o pomocy społecznej, świadczeniach
rodzinnych, zaliczce alimentacyjnej , funduszu alimentacyjnym i dodatkach mieszkaniowych. Środki na realizację wyżej wymienionych zadań pochodzą z dwóch źródeł tj. z budżetu gminy i z budżetu państwa.
Plan na realizację zadań GOPS w 2008r. stanowi kwotę : 2.950.087,00 zł
Wydatki GOPS za 2008r. stanowią kwotę
: 2.688.883,32 zł
I. ODPŁATNOŚĆ GMINY ZA POBYT NASZYCH MIESZKAŃCÓW W DPS - 37.560,00
II. ŚWIADCZENIA RODZINNE -2.147,300
III. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE-21.500,00
IV. ZASIŁKI I POMOCE W NATURZE- 229.630,00
V. DODATKI MIESZKANIOWE-40.280,00
VI. UTRZYMANIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ- 247.251,00
VII. USŁUGI OPIEKUŃCZE-65.220,00
VIII. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ- ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE-161.346,00
c. dalszy na następnej stronie
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c .d. — z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach…..
DODATKOWE DZIAŁANIA REALIZOWANE PRZEZ GOPS KALISKA W 2008r.

Oprócz zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej w ramach dodatkowej pracy :
1/ GOPS Kaliska realizował dodatkowo pilotażowy program PFRON pn.”Uczeń na wsi”.
W ramach programu objęto pomocą 31 uczniów niepełnosprawnych, w tym: 8 uczniów ze szkoły podstawowej, 7
uczniów z gimnazjum i 6 uczniów niepełnosprawnych ze szkół ponadgimnazjalnych.
Wydatkowano na ten cel - 42.864,77 zł na pomoce dla 31 uczniów ( średnio 1.382,73 zł na ucznia) oraz 1.334,48 zł
na obsługę programu- razem 44.199,25 zł
2/ Pozyskaliśmy od mieszkańców naszej gminy : odzież , obuwie, sprzęt gospodarstwa domowego itd. Pozyskane
rzeczy i towary przekazujemy osobom potrzebującym
3/ Pośredniczyliśmy między mieszkańcami naszej w prywatnym znalezieniu opieki nad chorym członkiem
rodziny, lub małym dzieckiem. Ponadto pośredniczyliśmy w realizacji takich usług jak sprzątanie mieszkania,
pocięcie drewna itd.
4/ Dwaj pracownicy GOPS wspólnie z pracownikiem Domu Kultury w Kaliskach prowadzą raz w tygodniu
zajęcia z 15-sto osobową grupą osób niepełnosprawnych – organizując im zajęcia, imprezy wyjazdowe,
pozyskiwali dodatkowe środki na działania grupy- biwak 3 dniowy w Garczynie.
5/ Pomagamy Stowarzyszeniu „Dziecko Miłości” w Kaliskach w bieżącej pracy i przygotowaniu i realizacji imprez
( przygotowywaliśmy wnioski na programy pomocowe z PFRON-u – 4 wnioski, z czego otrzymaliśmy
dofinansowanie na 2 wnioski oraz pomagaliśmy im w przygotowaniu wystąpień do indywidualnych sponsorów o
wsparcie działań - otrzymali wsparcie na 4 imprezy ( wyjazd na 3-dniowy obóz integracyjny do Charzykowa ,
wycieczkę do ZOO w Gdańsku Oliwie i spotkanie integracyjne rodzin przy ognisku w Czarnym oraz spotkanie
wigilijno-gwiazdkowe)
6/ Pomagaliśmy naszym mieszkańcom w uzyskaniu sprzętów rehabilitacyjnych i usprawniających , w
pozyskaniu środków finansowych na likwidację barier architektonicznych, społecznych , załatwianiu
innych spraw itd. ( łóżka dla obłożnie chorych, kule, wózków inwalidzkich zwykłych i elektrycznych- 5 szt.)
7/ Pomagaliśmy mieszkańcom lub pośredniczyliśmy w załatwianiu ich spraw w instytucjach i organizacjach - 62
uzyskanie rent, pomoc w uzyskaniu miejsca w szpitalu lub w rejestracji na badanie lekarskie, pomoc w umorzeniu
należności itp.)
8/ Pozyskaliśmy z Kuratorium Oświaty 16 miejsc na kolonie dla dzieci z rodzin najuboższych ( 4 miejsca do Szteklina i
12 miejsc do Olkusza)
9/ Ściśle współpracowaliśmy z Policją i sądami w zakresie spraw dotyczących naszych klientów. Braliśmy
udział w sprawach sądowych.
10/ Interweniowaliśmy w sprawy kryzysowe naszych mieszkańców ( 13 interwencji kryzysowych) - prowadziliśmy
negocjacje i mediacje , a także pomagaliśmy w rozwiązaniu problemów, pomoc w załatwieniu pogrzebu .
W tym zakresie ściśle współpracowaliśmy z radnymi, Radami Sołeckimi i naszymi mieszkańcami .
11/Pomagaliśmy w naborze i zatrudnianiu osób z rodzin najuboższych do prac interwencyjnych, na staże i
do prac społecznie użytecznych w Urzędzie Gminy w Kaliskach oraz do prac doraźnych – potrzeby
zgłaszane przez mieszkańców naszej gminy .
12/ W swej bieżącej pracy staraliśmy się korzystać ze wsparcia osób indywidualnych, firm, zakładów pracy itp. w celu
– jak najbardziej pełnego - zaspokajania potrzeb naszych klientów.
13/ Pomogliśmy związkowi kombatantów w zorganizowaniu w czerwcu 2008r. wycieczki do Torunia oraz
upominków dla podopiecznych w wieku powyżej 80 lat. Pan Wójt z przedstawicielami zarządu związku odwiedził
podopiecznych w ich domach.
14/ Przygotowywaliśmy i złożyliśmy w Departamencie EFS wniosek o dofinansowanie projektu systemowego
pt.: „Wiara w sukces-kluczem do jego osiągnięcia”- projekt był realizowany w okresie od VIII-XII.2008r. i
obejmował aktywizację społeczno-zawodową 20 kobiet z terenu naszej gminy.
15/ Wystąpiliśmy do Urzędu Miasta w Kościerzynie z wnioskiem o przyznanie Medalu im. Matki Teresy dla Pań :
Teresy Jagiełło, Doroty Pryba i Wiesławy Zimny za działania na rzecz grupy samopomocowej „Wspaniała
Rodzinka”- Panie otrzymały nagrodę w dniu 11 lutego 2008r.
16/Realizowaliśmy rządowy program pomocy rolnikom dotkniętym klęskom suszy- 57 rolników z naszej gminy ubiegało się o
taka pomoc.

Wiara w sukces-kluczem do jego osiągnięcia”- Pracownicy GOPS Kaliska w dniu 11 grudnia 2008r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach
zakończył realizację projektu systemowego, współfinansowanego przez Europejski
Fundusz Społeczny, w ramach Priorytetu VII- Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, pod działania 7.1.1 –
Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. W
projekcie wzięło udział 20 kobiet z gminy Kaliska.
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c .d. — z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach…..
Panie brały czynny udział w zajęciach, warsztatach i szkoleniach mających na celu
przygotowanie ich do aktywizacji zawodowej i społecznej. Zadaniem projektu było
wzmocnienie wśród nich poczucia własnej wartości, zwiększenie zaradności życiowej,
asertywności, radzenie sobie z problemami wychowawczymi itd. Każda z Pań miała nabyć
umiejętności umożliwiające jej wejście na rynek pracy oraz motywację do podjęcia zatrudnienia.
Aby osiągnąć powyższe cele zaplanowano zastosowanie instrumentów aktywnej integracji
zawodowej, zdrowotnej i społecznej takich jak: warsztaty z psychologiem, terapie w ośrodku
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych spotkanie z policjantem i kuratorami
sądowymi, kurs z zakresu samoobrony, grupa wsparcia, spotkanie z pielęgniarką i położną,
indywidualne porady fryzjera i kosmetyczki, warsztaty z pedagogiem szkolnym, zajęcia z ekonomistą, kursy taniego gotowania,
indywidualne i grupowe zajęcia z doradcami zawodowymi. Panie wzięły udział w kursach z zakresu: obsługi kas fiskalnych,
opieki nad chorym w domu oraz profesjonalnego sprzątania. Mamy nadzieję, że wszystkie wyżej wymienione działania pozwolą
naszym Paniom osiągnąć zamierzone cele i wpłyną na poprawę ich sytuacji rodzinnej i socjalno-bytowej. Tego im z całego serca
Pracownicy GOPS
życzymy .

Medal im. Matki Teresy z Kalkuty
W dniu 11 lutego 2008r. Panie : Teresa Jagiełło , Dorota Pryba i Wiesława Zimny otrzymały w Kościerzynie, za działalność społeczną w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym z województwa pomorskiego
Medal im. Matki Teresy z Kalkuty. Trzy wymienione Panie w 1997r. uczestniczyły w tworzeniu grupy
samopomocowej „Wspaniała Rodzinka” w Kaliskach. Same, od października 1997r , prowadzą zajęcia z
15-18 osobową grupą osób niepełnosprawnych z terenu gminy Kaliska i Czarna Woda. To dzięki nim
niepełnosprawni mają możliwość 1x w tygodniu uczestniczyć w zajęciach usprawniających, wzajemnie
się integrować, wspierać, pomagać sobie itd. Wszystkie Panie z wielkim zaangażowaniem przygotowują
dla niepełnosprawnych roczne plany pracy i plany zajęć na każdy wtorek roku oraz pozyskują środki i
darczyńców wspierających grupę niepełnosprawnych. Same wymyślają w porozumieniu z uczestnikami
co będą robić, dokąd pojada, co zobaczą i co jest dla nich w danym momencie najbardziej potrzebne. Ich życie prywatne bardzo
mocno przeplata się z życiem niepełnosprawnych: gdy potrzebna jest pomoc, czy interwencja one zawsze są na miejscu. Niesamowita jest dla nich wdzięczność samych osób niepełnosprawnych, które nie wyobrażają sobie życia bez wtorkowych spotkań i udziału w zajęciach wszystkich Pan. Wszelkie próby związane ze zmianą osób prowadzących zajęcia, ( ponieważ zdarza
się , że chcą one odpocząć od grupy) spełzają na niczym, bo niepełnosprawni nie chcą nikogo innego. Wszystkie trzy Panie „
matkuja” tej grupie od ponad 10 lat. Uważam, że ich zaangażowanie, wielkie serca i miłość, jaką darzą osoby niepełnosprawne,
w pełni zasługuje na uznanie i wyróżnienie jakie otrzymały. Moja opinia w tej sprawie nie jest indywidualna, ponieważ wniosek
o nadanie im Medalu im. Matki Teresy z Kalkuty poparli również Pan Wójt Gminy Kaliska-Antoni Cywiński, Pani Prezes Stowarzyszenia Rodziców Wychowujących Dzieci Niepełnosprawne „Dziecko Miłości” w Kaliskach – Anna Kropidłowska oraz
Dorota Pryba
Grupa samopomocowa „Wspaniała Rodzinka” . Gratuluję !!!

STAN BEZROBOCIA W GMINIE W 2008
Gmina Kaliska liczyła - według stanu na dzień 31.12.2008r. - 281 osób posiadających status osoby bezrobotnej zarejestrowanej
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starogardzie Gdańskim (była niższa aż o 117 osób od liczby bezrobotnych na koniec 2007r.).
Stosunek liczby osób bezrobotnych do osób czynnych zawodowo wyniósł ok. 9%. Z ogólnej liczby bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy - 213 osób - to bezrobotne kobiety; 66 osobom przysługuje prawo do zasiłku; do 25 roku
życia osób zarejestrowanych było 70; osób długotrwale bezrobotnych - 151; osób powyżej 50 roku życia - 41; osób bez kwalifikacji zawodowych - 71; osób samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia - 34; osób niepełnosprawnych - 6. W 2008 roku Urząd Gminy zorganizował staże dla 3 osób; roboty publiczne dla 24 osób; przygotowanie zawodowe dla
6 osób. W okresie od 3 września 2008r. do 11 grudnia 2008r. odbywały się zajęcia dla 20 kobiet z gminy Kaliska w ramach projektu „Wiara w sukces – kluczem do jego osiągnięcia”. Projekt realizowany był przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Kaliskach a współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny, w ramach Priorytetu VII – Promocja integracji, Działania
7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Beneficjentki brały czynny udział w
warsztatach i szkoleniach, podczas których miały możliwość spotkać się i uzyskać cenne informacje i wskazówki od: psychologa, specjalistów z ośrodka profilaktyki i i rozwiązywania problemów alkoholowych, policjanta, kuratorów sądowych, pielęgniarki, położnej, pedagoga szkolnego, ekonomisty, doradców zawodowych. Ponadto panie odbyły kurs z zakresu samoobrony, taniego gotowania, obsługi kas fiskalnych, opieki nad chorym oraz profesjonalnego sprzątania a także skorzystały z indywidualnej
wizyty u fryzjera i kosmetyczki. Zasadniczym celem projektu było wzmocnienie wśród Pań poczucia własnej wartości, zwiększenie zaradności życiowej oraz uświadomienie im znaczenia wiedzy o sobie samym w procesie planowania własnej roli zawodowej. Od września w Urzędzie Gminy funkcjonuje Klub Pracy zorganizowany przez Powiatowy Urząd Pracy, w którym prowadzone są grupowe zajęcia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, zamieszkałych na terenie gminy Kaliska. Celem
tych szkoleń jest nabycie przez osoby w nich uczestniczące umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia. W Klubie
Pracy można uzyskać poradę dotyczącą polepszenia swej sytuacji zawodowej, wsparcie przy opracowaniu we właściwym stylu
dokumentów aplikacyjnych, sprawdzić aktualne oferty pracy zamieszczone w Internecie, a także bezpłatnie skorzystać z drukarki, faksu i telefonu w trakcie poszukiwania pracy.
M. Głodek
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Solenizanci i Jubilaci
90 lat i więcej obchodzili:
•Aniela Krasuska
•Aurelia Narloch
•Bernardyna Zielińska
•Bolesław Zagórski
•Feliksa Czapska
•Helena Eliasz
•Jadwiga Jędrzejewska
•Józefa Ossowska
•Józef Miszewski
• Kornelia Szczepańska

•Maria Fenska
•Tadeusz Rzezak
• Wanda Gabriel

"Powiedz mi jak mnie kochasz?
Powiem.
-Więc?
Kocham Cię w słońcu i przy blasku świec.
Kocham Cię w kapeluszu i w berecie,
W wielkim wietrze na szosie i na koncercie.
W bzach i brzozach, i w malinach , i w klonach,
I gdy śpisz, i gdy pracujesz skupiona.
I gdy jajko roztłukujesz ładnie,
Nawet wtedy gdy łyżka spadnie.”

/ K.I.Gałczyński/

50-lecie pożycia małżeńskiego obchodzili:
Krystyna i Zbigniew Chrzanowscy z Kalisk

•

Irena i Paweł Ebertowscy z Pieców

•

Teresa i Benedykt Jasnoch z Pieców

•

Maria i Edmund Kowalewscy z Kalisk

•

Janina i Paweł Mucha z Pieców

•

Gertruda i Zenon Pruscy z Biedaczka

•

Bogumiła i Bernard Ryngwelscy z Franku

•

Elżbieta i Henryk Schützmann z Kalisk

•

Teresa i Leon Szmidt z Kalisk

•

Henryka i Zbigniew Trykowscy z Dąbrowy
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