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Z KALENDARZA WÓJTA...
*16.11.2012 - Kaliska - Spotkanie z Prezesem Banku Spółdzielczego w Skórczu celem ustalenia
opłaty za wynajem pomieszczeń w Urzędzie Gminy Kaliska
*16.11.2012 - Kaliska - Spotkanie z Piotrem Kasko przedstawicielem spółki ENERGA
Oświetlenie Sopot w celu ustalenia nowych inwestycji na terenie gminy.
*18.11.2012 - Sumin - Udział w Mszy Św. za zmarłych strażaków tzw. „Powiatowe Zaduszki
Strażackie”.
*20.11.2012 - Starogard Gd. - Podpisanie umowy notarialnej służebności przez właściciela
tartaku Tomasza Marciniak dotyczącej dojazdu do działek na tzw. KOP-ie na rzecz gminy.
*20.11.2012 - Kaliska - Spotkanie z Zarządem OSP w sprawie przygotowania uroczystości
przekazania nowego samochodu strażackiego.
*23.11.2012 - Kościerzyna - Udział w uroczystości 20-lecia powstania Pomorskiego
Stowarzyszenia Gmin Wiejskich.
*26.11.2012 - Gdańsk - Udział w uroczystości wręczenia nagrody Marszałka Samorządu
Województwa Pomorskiego „Srebrnego Drzewka” dla Kierownika GOPS - Beaty Wysokińskiej.
*29.11.2012 - Kaliska - Udział w wspólnej komisji RG Kaliska poświęconej omówieniu projektu
budżetu na rok 2013.
*04.12.2012 - Gdańsk - Spotkanie z dyrektorem oddziału PKP S.A. Tomaszem Czabańskim w
sprawie przejęcia ul.Ceynowy i wykupu ul.Dworcowej na rzecz Gminy Kaliska.
*05.12.2012 - Kaliska - Uroczyste przekazanie nowego samochodu strażackiego dla OSP kaliska
oraz symboliczne przekazanie samochodów dla OSP Piece i OSP Iwiczno.
*06.12.2012 - Szlachta - Udział w uroczystości otwarcia sali gimnastycznej przez Samorząd
Gminy Osieczna.
*07.12.2012 - Starogard Gd. - Udział w I posiedzeniu Zgromadzenia Związku Gmin „Wierzyca”
w sprawie gospodarki odpadami, podjęto szereg uchwał regulujących zasady na terenie 20 gmin
zrzeszonych, w tym gminy Kaliska.
*08.12.2012 - Pelplin - Udział w uroczystym Ingresie ks.Biskupa Ryszarda Kasyny - Biskupa
Pelplińskiego do Bazyliki Katedralnej oraz złożenie życzeń od Samorządu Gminy Kaliska.
*11.12.2012 - Kaliska - Udział w naradzie z wykonawcą i inspektorem nadzoru w sprawie
postępu budowy kanalizacji na terenie miejscowości Piece.
*12.12.2012 - Stary Las - Udział w nadzwyczajnym zgromadzeniu wspól. ZUOK „Stary Las”
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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Bezpłatny Informator Urzędu Gminy Kaliska

SPOKOJNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA...

Pragniemy przekazać najserdeczniejsze życzenia:
Cudownych Świąt Bożego Narodzenia
Rodzinnego ciepła i wielkiej radości,
Pod żywą choinką zaś dużo prezentów,
A w Waszych pięknych duszach wiele sentymentów.
Świąt dających radość i odpoczynek,
oraz nadzieję na Nowy Rok,
żeby był jeszcze lepszy niż ten, co właśnie mija.
Życzenia składają
Wójt Gminy Sławomir Janicki
i
Przewodniczący Rady Gminy Kaliska
Zbigniew Toporowski

SAMORZĄD GMINY KALISKA NA PÓŁMETKU...
Minął drugi rok od dnia wyborów samorządowych, które odbyły się 21 listopada 2010r. W
mojej ocenie rok był równie pracowity jak pierwszy. Zgodnie z moimi założeniami wyborczymi udało się już zrealizować poszczególne zadania.
Kontynuacja budowy i modernizacji dróg:
*Wyremontowano chodniki w Kaliskach i Piecach,
*Wykonano część ul. Polnej z kostki brukowej,
następnie na tzw. Kaliski Obszar Przedsiębiorczości utwardzono drogę tłuczniem,
*W ramach dofinansowania na drogi o przeznaczeniu rolnym utwardzono płytami YOMB pierwszy etap ul. Łąkowej ok. 250m,
*Wykonano ciąg pieszy przy Przedszkolu wraz z
przebudową skrzyżowania ul. Długiej z ul..
Nowowiejską,
*W ramach naprawy dróg po realizacji zadania
kanalizacji całkowicie zmodernizowano ul. 6-go
Marca i ul. Kościelną w Piecach,
*Złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej
Nr 22 na odcinku Dąbrowa-Frank-Piece,
*Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku zmodernizowała na odcinku
całej Gminy Kaliska stan nawierzchni „berlinki”
(skrzyżowanie w miejscowości Frank z drogą
powiatową ma duże szanse zostać przebudowana w 2013roku).
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i
wodociągowej:
*Dobiega do końca etap rozbudowy sieci
kanalizacyjnej w obrębie miejscowości Piece,
*W dalszym ciągu realizowany jest program
wspierania finansowego budowy przydomowych oczyszczalni dla gospodarstw domowych,
*W ramach umów z prywatnymi inwestorami
pokrywana jest część zadań związanych z doprowadzaniem sieci wodociągowych do nowo powstałych budynków mieszkalnych, gdzie nie było
sieci wodociągowej.
Termomodernizacja obiektów użyteczności
publicznej:
*Ruszyła termomodernizacja Przedszkola
Publicznego wraz z modernizacją kotłowni w
Ośrodku Zdrowia w Kaliskach,
*W wyniku przebudowy kotłowni w Ośrodku
Zdrowia ogrzewane są budynki Posterunku Poli-
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cji i Ochotniczej Straży Pożarnej,

*Dobiegły do końca prace związane z adaptacją
poddasza w ZSP w Kaliskach, gdzie zadanie wykonano w ponad 90% ze środków zewnętrznych,
*Wybudowano nowoczesny budynek świetlico szatni w Piecach, gdzie zainstalowano pompę
ciepła i instalację solarną,
*Trwają pracę legalizacyjne w szkolnej kotłowni.
Administracja :
*W skutek reorganizacji zamieniono stanowisko
ds.ochrony środowiska i projektów Unijnych na
stanowisko, które ma wspomagać stanowisko
zajmujące się inwestycjami na terenie Gminy
Kaliska poprzez skrócenie czasu na wydanie
wszelakich decyzji ustalających warunki zabudowy i opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
*Dzięki trafnym decyzjom Skarbnika Gminy
Kaliska zrealizowano w 100% założenia budżetu w zakresie sprzedaży mienia, jak i ograniczenia kosztów poprzez pokrycie wkładu własnego
na inwestycje Unijne ze środków własnych, a nie
kredytu,
*Dokonano weryfikacji umów najmu dla podmiotów zewnętrznych, jak i aneksowano umowę
z operatorem ENERGA dzięki czemu zwiększono wpływy z tytułu najmu, jak i ograniczono
deficyt na energię elektryczną,
*W dalszym ciągu zmniejszane są opłaty z tytułu
rachunków telefonicznych,
*Wprowadzono elektroniczny system informacji przestrzennej geosystem, dzięki któremu
mogą z niego korzystać osoby prywatne, jak i
firmy.
Ochrona środowiska;
*Rada Gminy Kaliska podjęła uchwałę o przystąpieniu Gminy Kaliska do Związku Gmin
„Wierzyca”, który to związek zorganizuje wszelakie procedury wprowadzające ustawę dotyczącą gospodarowaniem odpadami komunalnymi
na terenie 20 Gmin zrzeszonych w tym stowarzyszeniu,
*Ponownie dokonano inwentaryzacji gospodarstw domowych pod kątem zalegającego azbestu. W tym celu w grudniu zostanie podjęta uchwała o aktualnym programie usuwania azbestu z terenie Gminy Kaliska,
*Na terenie Gminy, najprawdopodobniej wiosną
ruszą prace związane z budową nowoczesnej i

PROJEKT UTWARDZENIA PRZY ŚWIETLICY W DĄBROWIE

ŚWIETLICA W IWICZNIE PO REMONCIE...
Zagospodarowanie centrum miejscowości Iwiczno objęło ogrodzenie stawu wraz z nasadzeniem krzewów i umieszczeniem tablic informacyjnych. Oprócz tego zamontowano dekoracyjne lampy, wybudowano boisko do piłki koszykowej, wymieniono schody zewnętrzne oraz stolar-

kę drzwiową wraz z przebudową pomieszczeń
sanitarnych. Koszt inwestycji to 160 tys.zł, z
czego 50% stanowiło dofinansowanie unijne.
Dodatkowo poza projektem wykonano adaptację pomieszczenia na kuchnię.
Franciszek Szandrach
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I SESJA MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY - KADENCJA 2012-2014

W dniu 6 grudnia 2012 roku odbyła się I Sesja
Młodzieżowej Rady Gminy Kaliska w kadencji
2012-2014, poprzedzona wcześniej przeprowadzonymi wyborami. Wybory do Młodzieżowej
Rady Gminy Kaliska odbyły się w miesiącu październiku w 5 obwodach wyborczych, z których
wybrano 11 radnych Młodzieżowej Rady Gminy
Kaliska: Chelińska Michalina, Ciemiński
Radosław, Ciemińska Weronika, Dembicka
Natalia, Grzywacz Maria, Kostrzewa Patryk,
Osowska Eliza, Ossowska Natalia, Stopa
Alicja, Stopa Lucyna, Wróblewska Maria.
Do chwili wyboru Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy obrady prowadził
Przewodniczący Rady Gminy Kaliska Zbigniew
Toporowski. Na wstępie Wójt Gminy Kaliska
Sławomir Janicki wraz z Przewodniczącym RG
Kaliska Zbigniewem Toporowskim złożyli serdeczne gratulacje młodym radnym, życzyli im
wszelkich sukcesów, w działalności samorządowej, a w przyszłości zajęcia miejsca w szeregach dorosłej Rady, a także podziękowali dotychczasowej radzie za pracę i wysiłek włożony
w działalność Młodzieżowej Rady wręczając pisemne podziękowanie i słodki upominek.
10 Podziękowania za współpracę oraz gratulacje

padły również ze strony opiekuna Młodzieżowej
Rady Gminy Kaliska p.Marii Jolanty Ignaciuk.
Po otwarciu obrad Przewodnicząca Gminnej
Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miny Kaliska Maria
Jolanta Ignaciuk wręczyła młodym rajcom zaświadczenia o wyborze na radnego. Podczas I
sesji Radni Młodzieżowej Rady Gminy, złożyli
uroczyste ślubowanie, po którym przystąpili do
podjęcia uchwał konstytuujących organizację
wewnętrzną Rady, a mianowicie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. W ich
wyniku w głosowaniu jawnym młodzi radni wybrali na Przewodniczącego Marię Grzywacz
oraz na Wiceprzewodniczącego Radosława
Ciemińskiego.
Na zakończenie Wójt Gminy Kaliska wraz z
Przewodniczącym RG złożyli serdeczne podziękowanie dla opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy Kaliska p.Marii Jolanty Ignaciuk oraz dla opiekuna z ramienia urzędu p.Anny Ossowskiej.
Miłym słodkim akcentem było przybycie
świętego Mikołaja i wręczenie słodkich upominków dla młodzieży.
Marta Słomińska

SAMORZĄD GMINY KALISKA NA PÓŁMETKU... cd.
ekologicznej elektrociepłowni, którą wybuduje
prywatna spółka VERSUS z Warszawy.
Oświata, sport, rekreacja i turystyka oraz
bezpieczeństwo:
*Otrzymano dofinansowanie w ramach programu z PFRON na dostosowanie korytarzy ZSP w
Kalisach dla osób niepełnosprawnych i w tym
celu zostanie wymieniona stara podłoga na bezpieczny tarkiet,
*Wybudowano plac zabaw dla potrzeb klas I-III
tzw. „Radosną Szkołę”,
*Zakończono projekt Unijny na nauczanie klas
I-III szkół podstawowych w ramach EFS Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki-projekt systemowy ABC; uczenia się i wyrównywania
szans edukacyjnych-rozwojowych uczniów klas
I-III szkół podstawowych,
*Utrzymano nieodpłatne nauczanie języka angielskiego w przedszkolu w Kaliskach i Piecach,
*Wykonano termomodernizację Samorządowego Przedszkola Publicznego w Kaliskach wraz z
poprawą warunków w dwóch klasach,
*Włączono Samorządowe Przedszkole Publiczne do ZSP w Kaliskach.
W 2012 roku uzyskano pozytywną ocenę
projektów, które zostały przygotowane w tej kadencji i są to takie inwestycje, jak:
*Modernizacja „Izby Izydora Gulgowskiego” w
Iwicznie,
*Zagospodarowanie centrum wsi Piece poprzez
wykonanie parkingów i utwardzeń,
*Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Studzienicach,
*Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Cieciorce,
*Wymiana ogrzewania w budynku GOK
Kaliska,
*Budowa placu zabaw „Radosna Szkoła” w
Kaliskach.
Ważną inwestycją jest przebudowa skrzyżowania i otwarcie drogi jednokierunkowej w
Kaliskach, które udrożni przejazd w stronę szkoły. Przebudowa jest poparta projektami i pozwoleniem. W tej chwili czekamy na decyzję o dopuszczeniu do użytkowania.
Kolejną ważną sprawą jest zapewnienie
bezpiecznego funkcjonowania kotłowni w
szkole w Kaliskach. W 2012r Komisja Rewizyjna stwierdziła, że poprzedni Wójt nie dokonał
stosownych zgłoszeń i odbioru

tej inwestycji. W tej chwili jesteśmy po kontrolach trzech instytucji i realizujemy zalecenia pokontrolne.
Naszym sukcesem w tym roku są dwa wydarzenia. Pierwszym z nich jest zakup średniego
samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Mercedes za kwotę 518 tys.zł, z czego nasz wkład to
230 tys.zł. Pozostała kwota stanowi dofinansowanie trzech instytucji, darowizn czterech
Nadleśnictw, darowizn firm i osób prywatnych.
Drugim ważnym wydarzeniem jest zakończenie I etapu remontu poddasza ZSP w Kaliskach,
gdzie powstanie siedziba Środowiskiego Domu
Samopomocy. Dofinansowanie to ponad 227
tys.zł, gdyż tyle wykonawca wycenił swoje
wszystkie prace remontowe i inwestycyjne.
Szanowni Państwo, tak jak rok temu poddaję
Waszej ocenie to, co już zrobiono i to co będzie
wykonane. Po dwóch latach zarządzania mogę
stwierdzić, że wspólnie z obecną Radą Gminy, a
przede wszystkim z kompetentną p.Skarbnik
Hanką Dera, uda nam się sprostać nowym zadaniom budżetowym w nadchodzącym roku.
Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
Informujemy, że drogi powiatowe na terenie
Gminy Kaliska będą odśnieżane przez służby
Starostwa Powiatowego tj. Powiatowy Zarząd
Dróg w Starogardzie Gd.
Poniżej przedstawimy wykaz poszczególnych
dróg:
1.Droga powiatowa nr 2407G odcinek
Płociczno - Kaliska - Frank - Czarne,
2. Droga powiatowa nr 2401G odcinek Kaliska Bartel Wielki,
3. Droga powiatowa nr 2722G odcinek Czarne Huta Kalna,
4. Ścieżka rowerowa na odcinku Frank - Kaliska
W przypadku utrudnień na w/w drogach prosimy o kontakt pod nr tel. 58 5623461 lub 58
5321401 w godz. od 3:00 do 22:00.
Drogi gminne będą odśnieżać: Ryszard Boba i
Mirosław Brzeziński. Informacje o utrudnieniach prosimy zgłaszać sołtysom, bądź w godzinach pracy urzędu do pracownika zajmującego
się drogami p.Łukasza Grzywacz.
Tel. 58 5889 201 wew.41
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SAMOCHÓD STRAŻACKI DLA OSP KALISKA

Przed Urzędem Gminy Kaliska, dnia 5 grudnia,
odbyła się uroczystość z okazji przekazania nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaliskach. Dzięki temu zakupowi możliwe było doposażenie w pojazdy strażackie również
jednostek OSP Piece i OSP Iwiczno. Pozyskanie
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nowego wozu bojowego możliwe było dzięki
środkom z budżetu gminy Kaliska oraz finansowemu wsparciu Samorządu Województwa Pomorskiego, Wojewódzkiej i Powiatowej Komendy PSP, Nadleśnictw: Kaliska, Starogard
Gdański, Lubichowo, Czersk, a także osób indywidualnych.
Spośród zaproszonych gości uroczystość
uświetnili, między innym: Wiceprzewodniczący
Sejmiku Województwa Pomorskiego – Dariusz
Męczykowski, Dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP – Grzegorz Pladzyk, Komendant Powiatowy PSP w
Starogardzie Gd. – bryg. Zbigniew Kamiński,
Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP – dh
Wiesław Wrzesiński, Wicestarosta Powiatu Starogardzkiego–Kazimierz Chyła wraz z członkiem Zarządu Powiatu – Patrykiem Gabrielem,
Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Kaliska
-Zdzisław Zimny, Nadleśniczy Nadleśnictwa
Starogard Gd.– Roman Tomczak, Nadleśniczy

Nadleśnictwa Lubichowo – Bronisław Szneider,
Z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Czersk–Leszek Pultyn, Z-ca Komendanta Powiatowego
Policji w Starogardzie Gd. – mł.insp. Bogusław
Ziemba, Kierownik Posterunku Policji w
Kaliskach–asp.sztab. Mateusz Kromer, Przewodniczący RG Kaliska–Zbigniew Toporowski
oraz radni i sołtysi gminy Kaliska. Strażacką
brać, która licznie zgromadziła się na uroczystości, reprezentował Naczelnik OSP Kaliska - dh
Zbigniew Malinowski oraz Z-ca Prezesa OSP
Kaliska–dh Krzysztof Stoba, a prowadzenie uroczystości powierzono dh. Piotrowi Wyrzykowskiemu – Sekretarzowi Zarządu OSP Kaliska.
Uroczystego poświęcenia nowego wozu
dokonał Ksiądz Józef Słupski–proboszcz Parafii
Kaliska. Po części oficjalnej i przekazaniu kluczyków nowym kierowcom pożarniczych aut,

nastąpiły wzajemne podziękowania, gratulacje, i
życzenia połączone z wręczeniem upominków.
Ta niecodzienna uroczystość była świętem
wszystkich Strażaków z gminy Kaliska oraz okazją do docenienia ich nieodzownej roli dla naszego bezpieczeństwa. W swym przemówieniu
Wójt Gminy Sławomir Janicki podkreślał ofiarność tej służby i wyrażał wdzięczność przytaczając znamienne słowa, iż ta służba jest „Bogu
na chwałę, ludziom na ratunek”. Na zakończenie
wszyscy udali się do świetlicy wiejskiej w
Cieciorce na wspólny poczęstunek oraz słodką
niespodziankę – okazjonalny tort.
Bożena
Pozorska

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY - REALIZACJA
Projekt realizacji Środowiskowego Domu Samopomocy w Kaliskach ma na celu zaspokajanie potrzeb życiowych i społecznych 30 osób
niepełnosprawnych oraz dążenie do ich usamodzielnienia i integracji społecznej ze środowiskiem lokalnym, które do tej pory od 16 lat zrzeszają się w stowarzyszeniu „Dziecko Miłości”.
Dzięki uczestnictwu w zajęciach terapeutycznych osoby niepełnosprawne nauczą się zasad
funkcjonowania w codziennym życiu, nabędą
umiejętności interpersonalnych, nauczą się rozwiązywać problemy, a także poznają nowe formy spędzania czasu wolnego i funkcjonowania
w codziennym życiu.

zaplanowano: 3 sale wielofunkcyjne, pokój psychologa, jadalnię, kuchnię i zmywalnię z magazynkiem produktów spożywczych, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, salę ogólną, pokój terapeuty, 2 dwuosobowe pokoje do treningów
całodobowych.

Po uprzednim złożeniu wniosku, dnia 13 sierpnia 2012 r. Wójt Gminy Kaliska Sławomir
Janicki podpisał w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim umowę na realizację pierwszego etapu
adaptacji poddasza budynku, mieszczącego się
w Zespole Szkół Publicznych w Kaliskach z
przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy.

W ramach podpisanej umowy Gmina uzyskała
dotację w kwocie 343.000zł. Zgodnie z zatwierdzonym projektem powierzchnia użytkowa ŚDS
wynosić będzie 282,39 m². W ramach projektu

Na następny rok zaplanowano wyposażenie
pracowni (wstępnie przewidywane jest utworzenie pracowni komputerowej, kulinarnej, stolarsko-rzeźbiarskiej, szycia i haftu oraz rekreacyjno-sportowej), sali ogólnej, jadalni ze zmywalnią, łazienek oraz mieszkań treningowych.
Zaplanowano także montaż schodołazów.
Beata Wysokińska
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INWESTYCJE DROGOWE - CIĄG DALSZY

Remont chodnika przy
Nadleśnictwie Kaliska

Remont poboczy
ul.Lipowa, Frank

Remont parkingu
ul.Długa, Kaliska

Ulica Łąkowa w trakcie budowy i po realizacji
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Budowa ciągu pieszego od przedszkola przy ul.Nowowiejskiej
do przebudowanego skrzyżowania przy ul.Długiej.
Wkrótce nastąpi otwarcie długo oczekiwanego przejazdu

DWA LATA KADENCJI OKIEM PRZEWODNICZĄCEGO RADY
Dwa lata obecnej kadencji samorządu skłania
do pewnych podsumowań.Na półmetku naszych
działań jako Przewodniczący Rady mogę śmiało
stwierdzić, że był to dobry, twórczy okres dla
naszej Gminy.
Przede wszystkim był to czas stabilizacji,
normalności i spokojnej pracy Rady Gminy. To
niby niewiele, jednak w odniesieniu do różnych
wieszczeń, że oto po wyborach nadszedł czas
destrukcji i różnego rodzaju błędów okazało się,
że nic złego się nie dzieje, wręcz przeciwnie.
Wójt Gminy Pan Sławomir Janicki prowadzi
z Radnymi otwartą, merytoryczną dyskusję wolną od przepychanek, szantaży i informacyjnego
szumu. Taka postawa wpływa również na pozytywny wizerunek Kalisk. Dzisiaj powoli zaczynamy być postrzegani jako dynamiczna gmina z
potencjałem. Dzięki temu w połowie kadencji
możemy jako Gmina poszczycić się już całkiem
sporym dorobkiem zarówno w sferze inwestycyjnej, jak i społecznej. Zostały rozpoczęte strategiczne pod względem ważności i ponoszonych
kosztów inwestycje. Niektóre z nich jeszcze
trwają jak budowa instalacji wodno-ściekowej, a
inne zostały już zakończone i oddane do użytku
dla naszych mieszkańców. Ich sprawna realizacja jest niewątpliwie zasługą organu wykonawczego. Dzięki realizacji kolejnych inwestycji
została stworzona realna szansa na podwyższenie jakości życia i to nie tylko w samych Kaliskach, ale we wszystkich naszych sołectwach,
które zostały „uposażone” czy to w świetlice,
czy to w place zabaw itp. Z punktu widzenia
gospodarności i ekonomii bardzo ważne jest to,
że bardzo duża część kosztów związana z realizacją tego wszystkiego co dzieje się w Gminie
pochodzi z tzw. „źródeł zewnętrznych”. Jesteśmy w czołówce Gmin, które tak chętnie i skutecznie sięgają po te środki.
Rada w mijającym roku spotykała się na 9
posiedzeniach. Podjęto 91 uchwał. Sama statystyka nie oddaje w całości emocji, które towarzyszą naszym działaniom. Niektóre sprawy wywołały duże społeczne zainteresowanie, które
przejawiało się zwiększoną frekwencją na sesjach i aktywnością niektórych środowisk. Myślę tu przede wszystkim o sprawie włączenia naszego przedszkola do Zespołu Szkół w Kaliskach. Emocje i energia, z jaką część mieszkańców odniosła się do tej propozycji również w

Radzie wywołała podziały na tych, którzy byli
za takim rozwiązaniem lub przeciwko. Podział
wśród radnych, który nastąpił wcale nie był
związany z tradycyjnie pojmowanymi pojęciami „koalicja” i „opozycja”. Działania wokół tego problemu to klasyczny przykład „zadziałania” demokracji samorządowej. Dobrze, jeśli
społeczność chce i pokazuje swoją aktywność w
określonych sprawach. Szkoda tylko, że jeszcze
nie zawsze używa się siły argumentów, a niekiedy zastępuje się je działaniami nie zawsze do
końca przemyślanymi.
Nie mniej trzeba jednoznacznie podkreślić , że
praca tej Rady w mijającym roku przyniosła
wiele pozytywnych efektów. Takim ostatnim,
dosłownie sprzed kilku dni, było przekazanie dla
naszych strażaków z OSP nowego, nowoczesnego samochodu ratowniczo – gaśniczego. Jest to
drugi nowy w historii naszej OSP samochód.
Poprzednio były to, co prawda sprawne, ale już
używane pojazdy. Dobrze się dzieje, że Rada
swoimi decyzjami wspiera takie rozwiązania.
Przed nami kolejny rok, druga połowa kadencji, kolejne wyzwania. Nie będzie łatwo. Nadchodzi albo nadszedł już (bo sam nie wiem)
kryzys. Oznacza to, że każdą złotówkę, która będzie miała być wydana trzeba będzie oglądać
kilka razy. Czekają nas, radnych niełatwe decyzje, ale przecież po to jesteśmy, po to Państwo
obdarzyliście nas mandatem społecznego zaufania. W imieniu całej Rady Gminy Kaliska deklaruję, że w dalszym ciągu będziemy się starali na
miarę swoich możliwości sprawnie realizować
stojące przed nami wyzwania.
Wszystkim w tym miejscu dziękuję za dobrą
pracę na rzecz Gminy i jej mieszkańców, a
zarazem życzę, aby kolejne lata były nie mniej
owocne i pozytywne w odbiorze społecznym .
Korzystając z okazji składam wszystkim
mieszkańcom i gościom naszej Gminy serdeczne życzenia: spokojnych i wesołych świąt
Bożego Narodzenia i samych sukcesów w
nadchodzącym nowym 2013 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Kaliska
Zbigniew Toporowski
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„WSPANIAŁA RODZINKA” OBCHODZIŁA SWÓJ JUBILEUSZ

NAGRODA MARSZAŁKA DLA KIEROWNIKA GOPS
„Srebrne drzewko” – Nagroda Marszałka
Województwa Pomorskiego 2012
W dniu 26 listopada 2012r. w Gdańsku –
Jelitkowie, w hotelu „Posejdon” odbyła się uroczystość związana z przyznaniem nagród
Marszałka Województwa Pomorskiego za
osiągnięcia w zakresie polityki społecznej.
Kandydatów do nagrody mogły zgłaszać osoby
fizyczne, prawne oraz instytucje i organizacje
społeczne, działające w zakresie pomocy społecznej.
W 2012r. do Urzędu Marszałkowskiego w
Gdańsku wpłynęło 21 wniosków o przyznanie
statuetki. Z tej liczby Kapituła konkursowa, powołana przez Marszałka Województwa Pomorskiego, zdecydowała się nagrodzić pięć osób.
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Dnia 26 listopada 2012 r. grupa osób niepełnosprawnych „Wspaniała Rodzinka” obchodziła
uroczyście w świetlicy wiejskiej w Cieciorce
swoje 15-lecie działalności.
Wśród zaproszonych gości przybyli: Zastępca
Wójta Gminy Kaliska Krzysztof Partyka, p.o
Sekretarz Gminy Hanna Partyka, V-ce Przewodnicząca Rady Gminy Kaliska Zofia Czarnowska, Starosta Powiatu Starogardzkiego Leszek
Burczyk, Dyrektor GOK Mirosława Borucka,
Członek Zarządu Stowarzyszenia Rodziców
Wychowujących Dzieci Niepełnosprawne
„Dziecko Miłości” Ewa Żywicka, Przewodnicząca ZERiI w Kaliskach Elżbieta Pasterska,
Kierownik Świetlicy ZSP Joanna Linda, Sołtys
Sołectwa Kaliska Anna Groth, Kierownik ŚDS
w Kleszczewie Barbara Klońska wraz z terapeutką Darią Stobińską, Kierownik Warsztatów
Terapii Zajęciowej Anita Galant wraz z terapeutką Urszulą Zawadzińską, Właścicielka Sklepu
Samoobsługowego-Anna Ługowska, Właściciel
Zakładu Kamieniarskiego-Sławomir Trawicki
oraz p.Regina Grzenkowska.
Na początku uroczystego spotkania przybliżono historię grupy „Wspaniałej Rodzinki” i jej
dotychczasową aktywną działalność. Do grupy
należy 17 osób niepełnosprawnych, które już się
od 15 lat spotykają 1 raz w tygodniu na zajęciach
integracyjnych w GOK.

W organizowaniu spotkań pomagają im pracownicy GOPS: Teresa Jagiełło i Dorota Pryba oraz
Kierownik Biblioteki - Wiesława Zimny.
Członkowie grupy posiadają znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności intelektualny lub fizyczny od dzieciństwa. Trzy osoby poruszają się za pomocą wózka inwalidzkiego, a
pięcioro ma trudności w chodzeniu.
Cotygodniowo organizowane są spotkania, na
których odbywają się zajęcia techniczne lub kulinarne. Ponadto organizujemy różne imprezy okolicznościowe (z innymi grupami osób niepełnosprawnych z zaprzyjaźnionych gmin).
Tradycyjnie odbywają się corocznie spotkania
wigilijne z przedstawicielami władz gminnych,
instytucji, organizacji i sponsorów. Zwiedzamy
piękne zakątki naszego kraju. Wystawiamy swoje prace wykonane podczas wernisażu „Sami
Swoi” itd. W trakcie spotkania grupa otrzymała
mnóstwo miłych życzeń i gratulacji oraz wiele
upominków, pamiątek i kwiatów. Jubilatom życzono kolejnych lat tak owocnej działalności jak
do tej pory i jeszcze większej ilości sukcesów.
Winszowano także wytrwałości w dążeniu do
zamierzonych celów często niełatwych w pracy
społecznej. Jubileusz stał się okazją do podsumowania 15-letniej działalności grupy osób niepełnosprawnych, która na dobre wpisała się już
w krajobraz Gminy Kaliska. Teresa Jagiełło

Jedną z laureatek została Beata Wysokińskakierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach. Jak napisano w uzasadnieniu, wyróżnienie to zostało jej przyznane "za
całokształt pracy na rzecz pomocy społecznej, a
w szczególności za innowacyjne działania na
rzecz osób niepełnosprawnych”.
Poza Nią, Marszałek nagrodził także: Hannę
Żółkoś-Margońską- konsultanta ds. animowania
działań w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie w MOPS w Gdyni, Ewę Dulewicz i
Beatę Łozowską - specjalistki pracy socjalnej w
GOPS w Czarnej Dąbrówce oraz Ryszarda Klajn
- kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach.
Iwona Ciemińska

PROJEKT „RADOSNA SZKOŁA” ZAKOŃCZONY
Gmina Kaliska w ramach złożonego wniosku
do Wojewody Pomorskiego otrzymała 50% dofinansowania na realizację zadania budowy placu zabaw. Wartość umowy na realizację zadania
wyniosła 176.201,42zł. Przetarg wygrała firma
„NOVUM” Wyposażenie placów zabaw
Sławomir Chmieliński z Pasymia. Zadanie zostało zakończone w listopadzie. Gmina Kaliska
w tej chwili złożyła niezbędne dokumenty do

Powiatowego Inspektora Nadzru Budowlanego
celem wydania pozwolenia na użytkowanie.
Oddany plac to doskonałe miejsce zabaw dla
dzieci z całej gminy, a przede wszystkim uczniów klas nauczania początkowego. Ideą tego
przedsięwzięcia jest rozwój ruchowy najmłodszych uczniów.
Edward Mania
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