Rada Gminy Kaliska- jednogłośnie „za”.
Dobry Klimat dla budowy „Elektrociepłowni” w Kaliskach cd.
Po trzecie będzie to jedna z najnowocześniejszych elektrociepłowni opalanych na tzw. energię
zieloną - biomasę. Gmina Kaliska nie ryzykuje żadnym wkładem własnym, bo nie jest inwestorem.
Chcemy jak najlepiej sprzyjać tej inwestycji. Po odbiorze inwestycji w połowie 2013 roku w naszej
gminie przybędzie kilka miejsc pracy, a do kasy budżetu będzie wpływał podatek od
nieruchomości. Jednak najważniejsza rzecz z której możemy dodatkowo skorzystać to również
energia cieplna, która może posłużyć do ogrzewania budynków użyteczności publicznej,
zakładów pracy i innych obiektów. Trwałość tego projektu, czyli okres w którym elektrociepłownia
powinna pracować to 20 lat. Dziękuję Radnym Gminy Kaliska, że po wysłuchaniu informacji
jednogłośnie pozytywnie przyjęli projekt uchwały, który daje „zielone światło” dla tej inwestycji i z
pewnością dla innych zamierzeń inwestycyjnych.Naszej Gminie potrzeba zgody dla rozwoju.
Sławomir Janicki

Z KALENDARZA WÓJTA...
*29.02.2012 - Kaliska - Udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
*01.03.2012 - Kaliska - Uczestnictwo w spotkaniu dotyczącym przekazania placu budowy
inwestycji „Przebudowa kotłowni węglowej na opalaną biomasą wraz z termomodernizacją
czterech obiektów użyteczności publicznej w Kaliskach.
*05.03.2012 - Kaliska - Planowa narada z firmą realizującą budowę kanalizacji.
*06.03.2012 - Piece - Spotkanie z radą rodziców z Zespołu Oświatowo - Wychowawczego, na
którym przedstawiono sytuację pozostawienia szkoły w obecnym stanie organizacyjnym.
*07.03.2012 - Kaliska - Udział w spotkaniu sprawozdawczym - wyborczym Stowarzyszenia
Rozwoju Gminy Kaliska.
*09.03.2012 - Skórcz - Udział w uroczystości wręczenia nagród Starosty Starogardzkiego za
2011r
*10.03.2012 - Kaliska - Udział w uroczystości wręczenia nagród „Słonecznik 2011".
*11.03.2012 - Piece - Udział w spotkaniu z okazji Dnia Kobiet w KGW Piece.
*12.03.2012 - Starogard Gd. - Spotkanie z Posłem na Sejm RP Leszkiem Millerem.
*12.03.2012 - Kaliska - Udział w zebraniu członków Banku Spółdzielczego.
*13.03.2012 - Gdańsk - Spotkanie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w sprawie
pożyczki na sfinansowanie działania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”.
*13.03.2012 - Iwiczno - Spotkanie z radą sołecką Sołectwa Iwiczno nt.”odnowy wsi”.
*15-16.03.2012 - Gdynia - Udział w zgromadzeniu ogólnym Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin
Wiejskich.
*21.03.2012 - Chojnice - Udział w posiedzeniu Walnego Zebrania Sprawozdawczego
Stowarzyszenia pn. Związek Samorządów na Rzecz Modernizacji Drogi Krajowej Nr 22 w
Chojnicach.
*21.03.2012 - Kaliska - Sesja Rady Gminy Kaliska.
*22.03.2012 - Malachin - Spotkanie z Nadleśniczym Nadleśnictwa Czersk w sprawie
dofinansowania zakupu samochodu strażackiego dla OSP RP w Kaliskach.
*26.03.2012 - Kaliska - Udział w spotkaniu z rodzicami sześciolatków z pedagogiem Ewą
Bunikowską z Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej ze Starogardu Gd.
*28.03.2012 - Gdańsk - Udział w Forum Burmistrzów i Wójtów Województwa Pomorskiego.
Wydawca:
Urząd Gminy Kaliska, ul.Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska
tel. (58) 58-89-201 (centrala), (58) 58-89-204 (sekretariat), (58) 58-89-206 (fax)
www.kaliska.pl, e-mail: sekretariat@kaliska.pl, wojt@kaliska.pl, promocja@kaliska.pl,
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WIELKANOCNY NADSZEDŁ CZAS...
Niech czas wielkanocny
utrzyma Wasze marzenia w mocy,
a wszystkie Wasze życzenia,
aby okazały się do spełnienia ...
aby nie zabrakło Wam wzajemnej życzliwości ...
abyście przez życie kroczyli w ludzkiej godności.
Życzenia składają
Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki
i Przewodniczący Rady Gminy Kaliska
Zbigniew Toporowski
PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE
Od dnia 31 stycznia 2012r. Gmina Kaliska zatrudnia miesięcznie, w ramach prac społecznie
użytecznych, 20 osobową grupę bezrobotnych. W ramach zawartego ze Starostą Starogardzkim
porozumienia bezrobotni wykonują - w okresie od stycznia do grudnia 2012r. - 8900 godzin prac na
rzecz ważnych społecznie celów związanych z zadaniami realizowanymi przez Gminę, podległe jej
jednostki i sołectwa.
Wśród zaplanowanych prac jest: utrzymanie dróg, ulic i chodników, sprzątanie terenów
komunalnych, naprawy dróg i ulic gruntowych, konserwacja obiektów publicznych, utrzymanie i
obsługa świetlic wiejskich (porządek, opalanie, zajęcia kulturalne), sprzątanie obiektów, pomoc w
opiece nad dziećmi i osobami chorymi.
Koszt jednej roboczogodziny prac społecznie użytecznych wynosi 7,30 zł. Łącznie kwota świadczeń
pieniężnych na ten cel, objętych porozumieniem, wyniesie 70.150 zł, w tym refundacja z Funduszu
Pracy - 60% poniesionych kosztów czyli kwota 42.090 zł. Prace społecznie użyteczne są realizowane
od kilku lat i stanowią ważną formę aktywizacji podopiecznych i osób bezrobotnych w Gminie.
Beata Wysokińska

KALISKI OBSZAR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
tereny przeznaczone na działki dla przyszłych
inwestorów, a pozostała część to teren pasów
technicznych oraz droga. Teren, który obejmuje
projekt jest atrakcyjnie położony pod względem
dostępności do sieci komunikacji – do drogi
krajowej nr 22, tranzytu południowego województwa pomorskiego i jest to odległość ok.1,5
km. Poniżej prezentujemy zdjęcie z lotu ptaka na
którym zakreślono rejon objęty przygotowaniem
gruntów.

Gmina Kaliska widzi duże szanse dla swojego
rozwoju poprzez przygotowanie terenów inwestycyjnych oraz tworzenie dobrego klimatu dla
przyszłych inwestorów. Poniżej prezentujemy
informację na temat obszaru przeznaczonego dla
przyszłych przedsiębiorców. Projekt pod nazwą
„Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w strefie
Kaliskiego Obszaru Przedsiębiorczości „ jest już
realizowany.
Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpiło w roku
2011, a planowany termin zakończenia to czerwiec 2012 roku.

Projekt dotyczy uzbrojenia terenu pod inwestycje gospodarcze: przewiduje on w swoich założeniach doprowadzenie podstawowej infrastruktury liniowej: wodociągów, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej wraz z budową drogi wewnętrznej i dojazdowej do drogi powiatowej
Frank - Kaliska. Teren inwestycji jest zlokalizowany na obrzeżach miejscowości Kaliska, a
sama lokalizacja terenu nie jest przypadkowa. W
jego obrębie funkcjonują już podmioty prowadzące działalność gospodarczą, tworząc Kaliski
Obszar Przedsiębiorczości. Cały obszar inwestycji wynosi 7,3 ha, z czego 6,48 ha to
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MISTRZOWIE POWIATU W PIŁCE RĘCZNEJ
W dniu 28.02.2012 w sali ZSP Kaliska odbyły
się Mistrzostwa Powiatu w piłce ręcznej. Wyniki
spotkań: Kaliska - Starogard 7 : 7, Kleszczewo
- Skórcz 9 : 4, Kleszczewo - Starogard 5 : 11,
Skórcz - Kaliska 4 : 31, Kleszczewo - Kaliska
9:22, Starogard - Skórcz 8:4.
W całym turnieju chłopcy strzelili 60 bramek
tracąc 20. Zespół uzyskał awans do Półfinału
Wojewódzkiego, który rozegrany został
15.03.2012 w Kościerzynie. W poprzednim roku
zespół odniósł podobny sukces awansując do
półfinałów.

Ostatecznie zajął IV miejsce. Życzymy
powodzenia i trzymamy za Was kciuki w
następnych turniejach.
Zawodnicy od lewej: Smuczynski Szymon,
Operacz Ignacy, Maśliński Kamil, Damps
Kamil, Ciemiński Radosław, Pryba Radosław,
Narloch Bartosz, Ebertowski Daniel, Hanel
Markus, Smuczynski Filip, Pysznik Patryk,
Klaman Bartosz, Pozorski Jacek.
Andrzej Sroka
Nauczyciel WF

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Województwa
Pomorskiego na lata 2007-2013.Wartość inwestycji: 2 100 945,58 zł; dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85%
kosztów kwalifikowanych projektu.

Rada Gminy Kaliska - jednogłośnie „za”.
Dobry Klimat dla budowy „Elektrociepłowni” w Kaliskach
W dniu 21.03.2012 roku na XVII Sesję Rady
Gminy Kaliska na zaproszenie Wójta Gminy
Kaliska Sławomira Janickiego i
Przewodniczącego Rady Gminy Kaliska
Zbigniewa Toporowskiego przybyli inwestorzy.
Przed podjęciem uchwały o wynajem gruntu dla
rozwoju inwestycji „Budowa elektrociepłowni
EC z blokiem o mocy 5,2MW opalanej biomasy
w miejscowości Kaliska” wysłuchano
informacji przygotowanej przez Spółkę Versus z
Warszawy, która zamierza wybudować na
terenie Kaliskiego Obszaru

Przedsiębiorczości elektrociepłownię. Projekt
budowy tego obiektu w Kaliskach otrzymał
dofinansowanie z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
kwocie ponad 13 milionów złotych. Dlaczego
dla gminy jest to tak ważna inwestycja? Po
pierwsze w miejscu gdzie gmina wykonuje uzbrojenie terenów inwestycyjnych brakuje energii elektrycznej. Po drugie wielkość zainwestowanej kwoty w budowę elektrociepłowni
przekroczy kwotę 20 milionów złotych.

7

POWIATOWY TURNIEJ KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH
Wszystkie koła startowały w pięciu konkurencjach, które oceniało jury. Były to: Plansza pt.: „
Moja wieś na sportowo”, Potrawa regionalna –
danie z kapusty, Widowisko taneczne–polskie
tańce narodowe – Mazur, Scenka kabaretowapt. „W kolejce”, Moda sportowa na wesoło.

VIII Powiatowy Turniej Kół Gospodyń
Wiejskich w Jabłowie, pod Patronatem
Honorowym Kazimierza Chyły Wicestarosty
Starogardzkiego
W sobotę 24.03.2012r po raz pierwszy panie z
Koła Gospodyń Wiejskich z Cieciorki wraz z
Młodzieżową Radą Gminy reprezentowały
Gminę Kaliska podczas VIII Powiatowego
Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich w Jabłowie.
Organizatorami turnieju było: Starostwo
Powiatowe, Stowarzyszenie Kobiety Kwiaty
Kociewia, Biuro Powiatowe Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Starogardzie Gd. oraz
Zespół Szkół Publicznych w Jabłowie.
Do turnieju zgłosiło się 11 KGW, m. in.: KGW
Cieciorka, KGW Grabowo, KGW Janowo,
KGW Kopytkowo, KGW Koźmin, KGW
Lipinki Szlacheckie, KGW Lisówko, KGW
Ocypel, KGW Osówek, KGW Pączewo oraz
KGW Semlin.
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Nasze Panie z KGW Cieciorka przygotowały
wraz z przewodniczącą KGW Piece Ireną Stopa
potrawę regionalną „Obiad gospodarski” oraz
planszę „ Moja wieś na sportowo”. Młodzież z
MRG Kaliska czynnie brała udział w trzech
konkurencjach–zatańczyli zamaszystego
Mazura, zaprezentowali scenkę „ W kolejce”
oraz pokaz mody sportowej na wesoło, wspierając tym samym nasze KGW. Za przygotowanie i wykonanie wszystkich konkurencji
panie z Cieciorki zostały uhonorowane wyróżnieniem i talonem.

Nagrodę odebrała przewodnicząca KGW
Cieciorka p.Agnieszka Zalewska wraz z
Wójtem Gminy Kaliska Sławomirem Janickim.
Wszystkie Koła zaprezentowały bardzo wysoki
i wyrównany poziom. Bardzo trudno było
wybrać najlepszych. Jury po długich obradach
przyznało główną nagrodę dla KGW z Lipinek
Szlacheckich. Humor, miła atmosfera i
wspaniała zabawa dopisywały uczestnikom i
gościom.
Anna Ossowska

ZAJĘCIA W ŚWIETLICY TERAPEUTYCZNEJ W PIECACH
Zajęcia w świetlicy terapeutycznej w
Piecach:
Na zajęcia w świetlicy uczęszcza ok 20
dzieci. Odbywają się tu różnorodne zajęcia
zarówno dla młodszych jak i starszych dzieci.
Pomagamy w odrabianiu lekcji oraz w nauce.
Oprócz licznych gier planszowych i
edukacyjnych odbywają się tu zajęcia kulinarne,
sportowe czy plastyczne np. prace z krepy, masy
solnej, farb, gipsu czy też z mydła.

Świetlica terapeutyczna jest miejscem dla
dzieci i młodzieży wymagającej opieki z powodu niedostosowanego zachowania się w sytuacjach społecznych lub pochodzenia ze środowisk zagrożonych.
Głównym celem świetlicy terapeutycznej
jest: zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, zapewnienie terapii profilaktycznej zapobiegającej uzależnieniom, wdrażanie do prawidłowego
pełnienia ról społecznych, łagodzenie niedostatków wychowawczych, eliminowanie
zaburzeń zachowania, pomoc w odrabianiu
zadań domowych.

nie relaksacji, integrowanie w grupie, ćwiczenie
poczucia rytmu.

*Elementy plastykoterapii: Rysowanie i
kolorowanie, tworzenie prac konkursowych i
plakatów, wylepianie figurek z masy solnej,
wydzieranki z krepy i bibuły, malowanie gipsu,
rzeźby w mydle.
*Elementy psychodramy i socjodramy:
Wykonywanie scenek, spontaniczne wyrażanie
emocji,rozwijanie osobowości i doskonalenie
komunikacji interpersonalnej, nauka wcielania
się w role, pozytywne oddziaływanie na
psychikę.
*Elementy bajkoterapii: utożsamianie się z
bohaterami bajki i rozwiązywanie własnych
problemów na ich przykładzie, wyciąganie
morałów, ćwiczenie umiejętności czytania ze
zrozumieniem.

Katarzyna Szarmach

W ramach zajęć terapeutycznych
prowadzimy:
*Elementy muzykoterapii: rysowanie i
malowanie przy muzyce z zamkniętymi oczami-ujawnianie i odreagowanie emocji, naucza-
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NAGRODY WÓJTA GMINY KALISKA „SŁONECZNIK 2011"

W sobotę 10 marca 2012r w Gminnym
Ośrodku Kultury w Kaliskach, już po raz ósmy,
wręczono honorowe nagrody Wójta Gminy
Kaliska „ Słoneczniki 2011”.
Nagrody są uhonorowaniem osób, organizacji,
instytucji, które przyczyniają się do rozwoju i
promocji gminy. Przyznawane są w następujących dziedzinach: pracy społecznej, przedsiębiorczości, kultury, edukacji oraz sportu.
Zgłaszać kandydatów mogły: zakłady pracy,
gminne organizacje i instytucje, przedstawiciele
władz samorządowych, grupy nieformalne i
osoby indywidualne.
Wyboru laureatów dokonała „Słonecznikowa
Kapituła”, w skład której weszły następujące
osoby: Sławomir Janicki - Wójt Gminy,
Krzysztof Partyka – z-ca Wójta, Zbigniew
Toporowski – Przewodniczący Rady Gminy,
Anna Ossowska – pracownik działu promocji
UG, Katarzyna Pettka – Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Gminy,
Mirosława Borucka – Dyrektor GOK, Beata
Wysokińska – Kierownik GOPS.

Uroczystość prowadzili: Mirosława Borucka Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach oraz Krzysztof Partyka z-ca Wójta
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skach oraz Krzysztof Partyka z-ca Wójta Gminy
Kaliska. Wręczenia nagród dokonał Wójt Gminy
– Sławomir Janicki.
W bieżącym roku, oprócz nagród z pięciu
wymienionych wcześniej dziedzin, kapituła
przyznała jedną nagrodę Honorowego
Słonecznika 2011 – za całokształt twórczości
literackiej.
Nagrody za rok 2011 otrzymali:
W dziedzinie PRACY SPOŁECZNEJ –
MARIA JOLANTA IGNACIUK
Za szczególne zaangażowanie w całoroczną pracę i życzliwą pomoc dla dzieci i młodzieży. Jej
dorobek, to wieloletnia społeczna praca z dziećmi i dla dzieci oraz z młodzieżą. Jest opiekunem
MRG w Kaliskach, która działa prężnie na rzecz
rozwoju naszej Gminy. Zawsze służy pomocą,
nigdy jej nie odmawia.

W dziedzinie KULTURY- LESZEK BACZKOWSKI
Za całoroczną pracę, liczne nagrody i wyróżnienia, reprezentowanie Gminy w powiecie i województwie. Dorobek p. Leszka Baczkowskiego
stanowią prace rzeźbiarskie. Prowadzi warsztaty
rzeźbiarskie dla dzieci i młodzieży z Gminy
Kaliska i Zblewo. Młodzi uczestnicy warsztatów rzeźbiarskich pod okiem p. Leszka Baczkowskiego wyrzeźbili wspólnie Szopkę i zajęli II
miejsce w jubileuszowej X edycji Wojewódzkiego Konkursu na Rodzinną Szopkę Bożonarodzeniową. Rodzina Państwa Baczkowskich zajęła I miejsce. Szopki, które zajęły I, II i III miejsce zostały wystawione w Muzeum Miasta
Gdyni w dniach od 15 grudnia do 15 stycznia
2012r.

NAGRODY WÓJTA GMINY KALISKA „SŁONECZNIK 2011"
W dziedzinie EDUKACJI – ROBERT
SIKORSKI
Za kontynuację prac związanych z utrzymaniem i rozpowszechnianiem wiedzy o naszych
dobrach naturalnych, ochronie środowiska,
m.in. o ścieżce edukacyjnej Bartlewianka – „ciekawe lekcje o lesie”, za pracę z dziećmi, ochronę
naturalnego środowiska, pomoc w pracach
Ośrodka Rozwoju i Integracji Sołeckiej Bartel
Wielki.

W dziedzinie PRZEDSIĘBIORCZOŚCI –
PIOTR TRYKOWSKI
Za nowoczesną technologię w przetwarzaniu
drewna począwszy od przecierania, przez obróbkę, klejenie po budowanie domów, w technologii
szkieletowej oraz z bali, za operatywność właściciela, dzięki której zapewnia firmie stabilność i
bezpieczeństwo finansowe oraz pracę mieszkańcom Naszej Gminy, za promocję Gminy w kraju
i zagranicą, za realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2007-2013 Rozwój i innowacje w MSP Poddziałanie 1.1.2 Małe i Średnie
przedsiębiorstwa.

W dziedzinie SPORTU– Zarząd Kaliskiego
Stowarzyszenia Wspierania Sportu
VICTORIA Kaliska
Za całokształt prac dla rozwoju sportu na terenie
Gminy Kaliska, za reprezentowanie Naszej
Gminy od wielu lat na terenie powiatu i
województwa.

Nagrodę HONOROWEGO
SŁONECZNIKA 2011 otrzymał – ks.
PROBOSZCZ JÓZEF SŁUPSKI
Za dorobek ks. proboszcza, który stanowią dwa
tomiki wierszy pt.„ Portret życia pisany sercem”
wyd. w 2006r; oraz „W krainie miłości” wyd.
2011r.
W 2012r ks. proboszcz otrzymał nominację do
nagrody w konkursie „Kociewskie Pióro 2011”
organizowanego przez Towarzystwo Społeczno
– Kulturalne im. Małgorzaty Hillar w Zblewie
oraz nominację do Nagrody Starosty Powiatu
Starogardzkiego w dziedzinie kultury.
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