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Z KALENDARZA WÓJTA...
*30.10.2013 - Gdańsk - Spotkanie z zastępcą Dyrektora RDOŚ w sprawie uzgodnień projektu
zmiany kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska,
*05.11.2013 - Kaliska - Podpisanie umowy na budowę odcinka ulicy 9-ciu z Nieba w Kaliskach,
*05.11.2013 - Starogard Gd. - Udział w Konwencie Prezydenta, Burmistrzów i Wójtów,
*05.11.2013 - Kaliska - Udział w XXXIV Sesji Rady Gminy Kaliska.
*06.11.2013 - Gdańsk - Spotkanie z zastępcą Dyrektora GDDKiA w sprawie ustalenie
ewentualnych terminów budowy ścieżki rowerowej Dąbrowa - Piece,
*07.11.2013 - Cieciorka - Udział w uroczystym podsumowaniu VI edycji projektu „Wiara w
sukces - kluczem do jego osiągnięcia”.
*08.11.2013 - Owidz - Udział w Konferencji zorganizowanej przez Generalną Dyrekcję Lasów
Państwowych w Gdańsku dotyczącą współpracy „Lasy Państwowe - Samorząd”.
*12.11.2013 - Starogard Gd. - Udział w zgromadzeniu Związku Gmin Wierzyca.
*17.11.2013 - Sucumin - Udział w Powiatowych Zaduszkach Strażackich.
*20.11.2013 - Starogard Gd. - Spotkanie z urbanistą oraz osobami zainteresowanymi
utworzeniem parku rozrywki na terenie gminy Kaliska.
*25.11.2013 - Piece - Udział w uroczystości 90-tych urodzin Bogny Landowskiej.
*25.11.2013 - Kaliska - Udział w uroczystości 93-cich urodzin Marii Modrzewskiej.
*25.11.2013 - Dunajki - Udział w Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego Państwa Elżbiety i
Konrada Pozorskich.
*26.11.2013 - Kaliska - Udział we wspólnym posiedzeniu komisji problemowych RG Kaliska.
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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Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
chcemy życzyć Państwu, aby wszystkie chwile spędzone w rodzinnym
gronie były radosne i spokojne,
a każdy dzień Nowego Roku był pełen szczęścia i nadziei.
Życzą
Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki
oraz Przewodniczący Rady Gminy Kaliska Zbigniew Toporowski

Podsumowanie trzeciego roku kadencji Rady Gminy Kaliska
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Zbigniew
Toporowski
Przewodniczący
Rady Gminy
Kaliska
Stało się już
pewnego rodzaju
tradycją, że pod
koniec każdego
roku podsumowujemy w naszej
Gminie to
wszystko, co
wydarzyło się w
minionych
miesiącach. Chciałbym więc podzielić się z Państwem swoimi refleksjami dotyczącymi działalności Rady Gminy. Czuję się do tego szczególnie
zobowiązany, ponieważ właśnie upływa trzeci
rok kadencji, podczas której w naszej Gminie
pełnię funkcję przewodniczącego jej Rady.
Miniony rok był kontynuacją tego, co jako Rada
postawiliśmy sobie za cel od początku tej kadencji: rozwój społeczny i gospodarczy naszej małej
ojczyzny. Mimo czasów kryzysu, zrealizowaliśmy wiele bardzo ważnych i dużych inwestycji
infrastrukturalnych, a także rozpoczęliśmy wiele
nowych prorozwojowych przedsięwzięć, które
powinny zaprocentować w przyszłości. Co ważne, na bardzo wiele z nich udało się nam pozyskać znaczne środki zewnętrzne, przede wszystkim unijne. Oczywistym jest, że sprawy o których piszę wyżej realizuje Wójt Gminy wraz z
podległymi mu urzędnikami, niemniej jednak to
przez Radę Gminy przechodzą wszelkie sprawy,
to Rada daje swoje przyzwolenie na takie czy inne rozwiązania proponowane przez Wójta. Nie
będę pisał o poszczególnych przedsięwzięciach,
bo kto interesuje się życiem w naszej Gminie ten
nie może nie dostrzec zmian, jakie w niej zachodzą. Zresztą w prawie każdej gazetce gminnej
pan Wójt informuje społeczność o nowej inwestycji czy nowej inicjatywie. Takim swoistym
podsumowaniem tej działalności niech będą słowa marszałka województwa, który przyjechał na
uroczyste otwarcie kolejnych inwestycji i powiedział, że po raz pierwszy gości w tak niewielkiej gminie, której udaje się tyle zrobić. Miłe to
słowa, które w pełni oddają to co dzieje się u nas
od jakiegoś czasu.

Nie byłoby tego wszystkiego gdyby nie dobra
atmosfera, która panuje przy pracach zarówno
samej Rady, jak i jej poszczególnych komisji.
Oczywiście zdarzają się sytuacje, które mogą
przez obserwatorów być odbierane jako polemika czy nawet ostry spór. Ale tak to już jest w demokracji, że każdy ma prawo mieć swoje zdanie,
które ma prawo wygłosić i je bronić używając
przy tym sensownych argumentów. Właśnie niekiedy takie spory są najbardziej twórcze. Najgorzej jest wtedy, kiedy wszyscy ze wszystkimi się
zgadzają – tak już kiedyś było i chyba nikt nie
chce żeby wróciło. Przed nami kolejny rok, już
ostatni w tej kadencji–mam nadzieję, że uda nam
się doprowadzić wszystkie zamierzenia do
szczęśliwego końca, tak aby móc z dumą popatrzeć na to co osiągnęliśmy i z nadzieją na przyszłość, która przyniesie nowe zapewne równie
trudne wyzwania. W tym miejscu chciałbym wyrazić podziękowania zarówno dla pana Wójta,
jak i podległych mu urzędników za dobrą i twórczą współpracę. Mam nadzieję, że taka atmosfera pozwoli jeszcze lepiej tworzyć podstawy
naszej społecznej aktywności.

IgŁĄ MALOWANE...Kociewskie
i Kaszubskie Inspiracje
Realizacja projektu pn. „Kociewskie i Kaszubskie inspiracje igłą malowane”- warsztaty hafciarskie wraz z opracowaniem i wydaniem broszury.

Projekt realizowany od maja do listopada 2013
roku. Zakładał zorganizowanie cyklu bezpłatnych warsztatów hafciarskich w Gminie Kaliska
oraz w plenerze w Muzeum - Kaszubskim Parku
Etnograficznym im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich.

ALA i OLA
Dziękują za wsparcie
Zaczęło się od prostego odruchu serca na wieść o
możliwości przeprowadzenia nowatorskiej operacji, która może pomóc naszym uczennicom z
Zespołu Oświatowo–Wychowawczego w Piecach–Aleksandry i Alicji Gornowicz w lepszym
poruszaniu się. Obydwie nie chodzą, Ala ma duży niedowład lewej ręki. Od razu myśleliśmy o
zorganizowaniu imprezy charytatywnej w naszej szkole. Oprócz pracowników naszej szkoły
do organizacji zgłosili się pani Jolanta Ignaciuk–
piekunka Młodzieżowej RG Kaliska, Martyna
Stopa, Anetta Cieślewicz oraz Monika Domertopiekunki wolontariatu w ZSP w Kaliskach,
księża okolicznych parafii, KGW z Pieców.
Dzięki temu nasza inicjatywa nabrała rozmiaru
dużej akcji społeczności Pieców, Kalisk, Cieciorki i Płociczna. Sztab organizatorów powiększył się o Radosława Ciemińskiego-Przewodniczącego MRG Kaliska i p. Monikę Gornowicz.

UNIKATOWA KARTKA ŚWIĄTECZNA

Gmina Kaliska w tym roku po raz pierwszy wydała kartkę świąteczną. Kartka ta ma kojarzyć się
ze świętami w Naszej Gminnej Miejscowości.
Kartka będzie do nabycia w Gminnym Ośrodku
Kultury w Kaliskach od 12.12.2013r za symboliczną złotówkę. A więc ŚLIJMY KARTKI !
Dochód ze sprzedaży będzie przeznaczony na
zajęcia dzieci ze świetlicy terapeutycznej lub na
zorganizowania balu karnawałowego dla dzieci.
Pomysł - Sławomir Janicki & Krzysztof Gornowicz
Projektant/Ilustrator - Detlef Henke
Gmina Kaliska zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie.

Podczas warsztatów hafciarskich uczestnicy
mogli nauczyć się wykonywania różnymi technikami hafciarskimi a w szczególności wykonywanie haftem płaskim i naszywanym ciężkim
wykorzystywanym do wykonywania aplikacji np.„orła”. Zajęcia prowadziła p.Zdzisława
Gulgowska. Końcowym zadaniem było wydanie folderu.
Mirosława Borucka
Zadanie pt. „Kociewskie i Kaszubskie inspiracje igłą
malowane”- warsztaty hafciarskie wraz z opracowaniem
i wydaniem broszury„

zrealizowano przy pomocy finansowej
Województwa Pomorskiego

Na nasze zaproszenie odpowiedzieli: zespół wokalny „Cantare” z Kalisk i zespół instrumentalny
z Czarnej Wody, zespół jazzowy „BRAND SET”
z Trójmiasta i pokaz taneczny zespołu z Karsina.
Serdecznie dziękujemy p.Wiesi Hiller i p..Przemysławowi Schützmann. Uczniowie szkół w
ofiarowali swoje oszczędności na dyskotekach.
Również OSP w Piecach zorganizowała zbiórkę
pieniędzy, chodząc „od mieszkania do mieszkania” rodzin wsi Piece. Dziękujemy wszystkim
ofiarodawcom. Nie sposób wymienić wszystkich osób, za co przepraszamy, ale wszystkim
serdecznie dziękujemy. Całkowita kwota wynosi 13.256zł, którą przekazujemy Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą”, ponieważ pod jej patronatem działaliśmy. M.Stopa, J.Wróblewska
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Rękodzieło - Inaczej...
Dnia 02.10.2013 odbyły się pierwsze (z całego
cyklu 10 spotkań) warsztaty artystyczne FILCOWANIA I DECOUPAGE - PO KOCIEWSKU - kolorowo i ludowo zainicjowane przez
grupę nieformalną „KULTURA KOCIEWIA”.

Spotkania te mają miejsce w Gminnym Ośrodku
Kultury w Kaliskach w każdą środę, aż do początku grudnia. Warsztaty z filcowania prowadzi
p. Danuta Szarmach i są one dostosowane do
stopnia zaawansowania uczestników zajęć.

Uczestniczki warsztatów przekonały się, że nie
trzeba być zawodowym artystą, by wykonywać
piękną biżuterię i ładnie udekorować przedmioty codziennego użytku albo zrobić „coś” z niczego. Spotkania te pozwalają kreatywnie spędzić
czas, zaskoczyć bliskich nie odkrytym do tej pory „talentem”, a przy odrobinie uporu i cierpliwości wykonać dla siebie piękną np. broszkę –
filcowany kwiat do zimowego szala lub czapki.
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Od listopada grupa poznaje techniki dekoracji
metodą decoupage, do upiększania różnego typu
przedmiotów wykorzystywać będziemy elementy wzorów haftu kociewskiego. Przy okazji
kilka cennych i ciekawych informacji na temat
historii haftu i jego rodzajów przekazała uczestniczkom p.Zdzisława Gulgowska. Mamy nadzieję, że uczestniczki warsztatów spełniają się
twórczo w miłej atmosferze a zdobyte umiejętności pozwolą otaczać się pięknymi przedmiotami wykonanymi własnoręcznie.
Wiesława Zimny

Projekt „dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie
VIII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego
przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce”
oraz Ośrodek Działaj Lokalnie w Nowej Wsi Rzecznej.

SAMORZĄD GMINY KALISKA PO TRZECH LATACH...
Sławomir
Janicki
Wójt Gminy
Kaliska
Szanowni
mieszkańcy.
Mam przyjemność
po raz trzeci podsumować kolejny
rok Samorządu
Gminy Kaliska.
W tym roku i z
roku na rok przybywa nam nowych
inwestycji. Jest to zasługa tego, że nasze plany
jak i możliwości są dobrze oceniane na etapie
planowania,przygotowania i realizacji. Przy tym
wszystkim każda niemal miejscowość czy sołectwo mogą poszczycić się nowymi inwestycjami.
Kontynuacja budowy i modernizacji dróg:
*wykonano kolejny odcinek drogi ul.9-ciu z
Nieba w Kaliskach o wartości ponad 100 tys.zł,
*rozpoczęto utwardzanie płytami YUMB ul.
Działkowej i Poprzecznej w Piecach,
*w ramach naprawy dróg po budowie kanalizacji utwardzono drogi polne w Piecach i Franku,
*w miejscowości Iwiczno utwardzono płytami
drogowymi ul. Okrężną, wartość ponad 30 tys.,
*wykonano naprawę dróg gruntowych w
Dąbrowie, Czarnym, Młyńsku i Bartlu W.,
*przekazano do GDDKiA w Gdańsku prawomocne pozwolenie na budowę ścieżki rowerowej na odcinku Dąbrowa-Piece,
*zlecono wykonanie projektu na budowę chodnika przy ul. Krętej we Franku,
*ogłoszono przetarg na wykonanie projektu ulic
Ogrodowa, Jasna, Spacerowa i Malinowa,
*wspólnie z powiatem starogardzkim wykonano
naprawy dróg powiatowych na odcinku do Bartla W. oraz na odcinku Iwiczno-Tczechowo,
*rozstrzygnięto przetarg na budowę ul. Łąkowej
*wykonano progi spowalniające na ul.Cichej i
Dziewięciu z Nieba w Kaliskach.
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej: *zakończono III etap rozbudowy sieci kanalizacyjnej we Franku i w Kaliskach,
*realizowany jest program wspierania finansowego przydomowych oczyszczalni ścieków.
Termomodernizacja obiektów użyteczności
publicznej:

*zakończyliśmy ostatni etap termomodernizacji
obiektów tj. budynku Urzędu Gminy, Straży
Pożarnej i starej części ZSP w Kaliskach,
*zakończono termomodernizację świetlicy
wiejskiej w Studzienicach,
*po latach zalegalizowano kotłownię ZSP ,
*wymieniono ogrzewanie w GOK w Kaliskach,
Administracja:
*dokonano samooceny pracy UG Kaliska metodą "CAF" przy pomocy Politechniki Gdańskiej,
*przeprowadzono przetarg na zakup energii elektrycznej-uzyskano ceny o 25% niższe,
*wprowadzono system elektronicznego odczytu
i wystawiania faktury za wodę i ścieki,
*gmina Kaliska złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach programu e -administracja,
*opracowano gminny programu opieki nad zabytkami gminy Kaliska na lata 2013-2016,
*trwają prace nad zmianą studium kierunków i
warunków zagospodarowania gminy Kaliska oraz miejscowych planów zagospodarowania.
Ochrona środowiska:
*opracowano program zaopatrzenia gminy
Kaliska w energię gaz i ciepło,
*złożono wniosek do konkursu w ramach sfinansowania przez Ministerstwo Gospodarki planu
gospodarki niskoemisyjnej dla naszej gminy,
*realizowany jest program usuwania azbestu,
Oświata, sport, rekreacja i turystyka oraz
bezpieczeństwo:
*wykonano wymianę podłóg w ZSP,
*wykonano Plac Zabaw pn: "Radosna Szkoła"
w Piecach,
*kontynuowano nieodpłatne nauczanie języka
angielskiego w przedszkolach,
*złożono wniosek o dofinansowanie zakupu
autobusów dla potrzeb przewozu dzieci i dorosłych w ramach dofinansowania PFRON
*złożono wnioski i otrzymano dofinansowanie
na budowy placów zabaw, siłowni zewnętrznej,
*przygotowano projekt strażnicy dla OSP Piece,
*wykonano zmianę projektów organizacyjnych
ruchu/aktualizacja i zmiana oznakowania/.
W 2013r przeprowadzono również inwestycje,
takie jak: remont budynku GOK w Kaliskach i
remont pomieszczeń przeznaczonych na Izbę
Izydora Gulgowskiego w Iwicznie.
Największym sukcesem jest dokończenie i wyposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kaliskach.
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BUDUJEMY DROGI w Kaliskach,
Piecach i Iwicznie

SKARBNIK Z DOŚWIADCZENIEM
- Hanka Dera

W dniu 05.11.2013r podpisano umowę na budowę ulicy Cichej w Kaliskach. Kwota inwestycji przekracza 100 tys.zł i pochodzi ze środków własnych gminy.

W dniu 13.11.2013r podpisano umowy na
utwardzenie dróg w Iwicznie i Piecach.
Iwiczno – nastąpi utwardzenie drogi z kostki o
grubości 8 cm 150 m2 i płyty drogowej w ilości
49 szt. Wartość inwestycji wynosi 19.948,29 zł
oraz odwodnienie drogi rurami o Ø 200 w ilości
30 mb.

Piece - zostanie utwardzony odcinek 85 metrów,
o szerokości 3,5 metra, ul. Poprzecznej z płyt
Yumbo o wartości 22.032,86 zł.
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Łukasz Kruszyński

Hanka Dera - Skarbnik Gminy Kaliska, o której
można powiedzieć, że jest jednym z bardziej doświadczonym skarbnikiem w województwie pomorskim. W strukturach gminy pracuje od 1975
roku, a funkcję skarbnika pełni od 1999r. Od tego
czasu dba o finanse gminy z najwyższą starannością. Szczególne lata to okres prespektywy unijnej 2007-2013, kiedy to mechanizmy finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych wymagały
wielkiej wiedzy i skrupulatności. Ta wiedza pozwoliła wykorzystać wszystkie możliwie dostępne środki zewnętrzne, a jej udało się zorganizować to tak, aby wszystkie środki trafiły tam,
gdzie powinny. W tej wielkiej operacji najważniejsze były procedury i terminy.
Hanka Dera wielokrotnie otrzymywała wyróżnienia i nagrody. Z pewnością jej praca na rzecz
naszego samorządu jest ogromna. Dzięki jej poświęceniu i trafnym decyzjom stabilność finansowa gminy Kaliska od wielu lat jest niezachwiana. Obecnie przygotowany budżet na rok 2014
jest kolejnym perfekcyjnie przygotowanym dokumentem.
Od urodzenia zamieszkuje w Kaliskach. Prywatnie jest matką dwójki dorosłych dzieci. Czas
wolny chętnie spędza z rodziną.
Sławomir Janicki

„WIARA W SUKCES” - ZAKOŃCZENIE VI EDYCJI
Zakończył się projekt, któremu nadaliśmy
nazwę „Wiara w sukces-kluczem do jego osiągnięcia” 6 edycji projektu realizowanego w latach 2008-2013. Projekt był współfinansowany
przez Europejski Fundusz Społeczny, w ramach
Priorytetu VII-Promocja integracji społecznej,
Działania 7.1-Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1-Rozwój i
upowszechnianie aktywnej integracji przez
ośrodki pomocy społecznej.

Od samego początku był z nami Powiatowy
Urząd Pracy w Starogardzie Gd. Dzięki podpisanemu z p.Dyrektorem PUP porozumieniu mogliśmy korzystać z bezpłatnych szkoleń i indywidualnych konsultacji ze strony doradców
zawodowych. Naszym cichym, ale pełnym wiary w nasze możliwości i umiejętności sojusznikiem w działaniach projektowych był Urząd
Marszałkowski z Gdańska.
Koszt I edycji projektu wyniósł 100.484,93zł;
II-157.985,90zł; III–206.244,30zł; IV209.426,70 zł; V-143.918,65 zł; VI-173.667 zł.
W okresie od 2008r do 2013r. w projekcie brały
udział 104 uczestniczki. Dane na dzień dzisiejszy o sytuacji uczestniczek z lat 2008-2012:

Byliśmy jedną z pierwszych gmin w naszym powiecie i województwie, która podjęła się tego
zadania. Tylko dzięki ogromnej determinacji z
mojej strony i zaangażowaniu wszystkich pracowników ośrodka-realizowany projekt mogliśmy przeprowadzić–od początku do końca – razem. Po raz kolejny pracownicy Ośrodka potwierdzili, że w trudnych i budzących niepokój,
a zarazem stanowiących wyzwanie zadaniach
mogę na nich liczyć-pragnę Wam w tej chwili
serdecznie za to podziękować.

Wszyscy począwszy od koordynatora projektu,
poprzez pracowników socjalnych, główną księgową, która rozliczała projekt, pracownika administracyjnego–Wam wszystkim pragnę teraz
serdecznie podziękować. To było dla nas duże i
ważne przedsięwzięcie, w którym wykazaliście
swoją profesjonalność i zaangażowanie.
Udało się także dlatego, że od samego początku
projekt miał poparcie ze strony naszych lokalnych władz. Rada Gminy przyjęła uchwałą projekt do realizacji, a pan Wójt każdego roku popierał nasze wnioski o środki finansowe.

30 uczestniczek pracuje zawodowo – umowa o
pracę; 40–nie pracuje i nie wykazuje zbytniej
aktywności by te sytuację zmienić; pozostałe 22
uczestniczki to: w ramach prac społecznie użytecznych pracuje–9 osób, prace dorywcze–2 osoby, świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny
zasiłek opiekuńczy–3osoby; rentę socjalą lub
zasiłek stały (niepełnosprawni)–3 osoby; świadczenie przedemerytalne–1 osoba; bierze udział
w kursie organizowanym przez PUP–1 osoba;
wyjechała za granicę – 1 osoba; nie wiemy co się
dzieje – 1 osoba; zgon – 1 osoba.
Dane z 2013r.–13 uczestniczek –wszystko przed
Wami. Życzymy Wam wszystkim powodzenia.
Wszystkim uczestniczkom, instytucjom,
naszym władzom, pracownikom-pragnę
jeszcze raz serdecznie podziękować – to był dla
mnie zaszczyt realizować dla Państwa i z
Państwem to zadanie.
Kierownik GOPS Beata Wysokińska
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ZDROWO NA POWIETRZU...

W 2013 roku Gmina Kaliska otrzymała dofinasowanie na tzw. „małe projekty” w ramach
członkostwa w LGD „Chata Kociewia”.
*Pierwszy projekt opiewa na kwotę 66.192zł, z
czego 25 tys.zł będzie stanowiło dofinansowanie. Projekt ten zakłada budowę siłowni zewnętrznej na terenie obiektów sportowych przy ZSP
w Kaliskach. Projekt ten będzie uzupełnieniem
oferty rekreacyjno-wypoczynkowej, z której
korzystać będą mogły osoby w różnych grupach
wiekowych.
*Drugi projekt zakłada promocję turystyczną
Gminy Kaliska, gdzie planuje się wykonać tablice informacyjne na mostach przy rzece Wda
wraz z wydaniem informatora turystycznego.
Wartość zadania to kwota 20.319zł, z czego
dofinansowanie to kwota 13.216zł.

Sołeckie drogi...

*Trzeci projekt zakłada wykonanie placów zabaw dla dzieci w miejscowości Czarne, Frank i
Iwiczno. Wartość zadania to kwota 63.960zł, z
czego dofinansowanie to kwota 25 tys.zł.
Powyżej prezentujemy odcinek wyremontowanej ulicy Okrężnej w Iwicznie, natomiast poniżej również ulicy Poprzecznej, tym razem w
miejscowości Piece. Koszt tych dwóch inwestycji to kwota przekraczająca 50 tys.zł.

*Czwarty projekt dotyczy doposażenia świetlicy wiejskiej w Studzienicach. Wartość zadania
to kwota 14.012zł, z czego dofinansowanie to
kwota 9.113zł.
*Piąty projekt dotyczy ogrodzenia boiska i zamontowanie siatek na piłkochwytach przy boisku w Piecech. Wartość zadania to kwota
22.535zł z czego dofinansowanie to 14.657zł.
Ewa Czeplina - Kozicka
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Nowe odwodnienia...

W ramach podpisanego porozumienia ze starostwem powiatowym otrzymano dofinansowanie
na letnie i zimowe utrzymanie dróg. Środki pochodzące z tego źródła w kwocie ponad 12 tys.zł
zostały przeznaczone na remont najgorszego
odcinka drogi Bartel Wielki - Huta Leśna.

Zastępca Wójta Gminy Kaliska
Krzysztof Partyka

Kaliska - ulice...
W miesiącu listopad 2013r rozpoczęła się budowa ulicy Dziewięciu z Nieba. Jest to dalszy
etap budowy dróg osiedlowych. Dokończenie
budowy planowane jest na kolejne dwa lata.

Jesienią 2013 roku przeprowadzono inwestycję
przy ulicy Leśnej, gdzie wbudowano 3 studnie
chłonne. Z powodu ciągłych utrudnień spowodowanych zalewaniem całej szerokości ulicy
wykonanie inwestycji było niezbędne.
Całkowity koszt inwestycji nie przekroczył 12
tys.złotych. Również w tym roku przy ulicy
Nowowiejskiej Zarząd Dróg Powiatowych dokonał w podobny sposób odwodnienie na wysokości sklepu spożywczego za skrzyżowaniem z
ulicą Nową.
Pozostaje nam do rozwiązania wspólnie z ZDP
odwodnieni przy ulicy Długiej. W tym wypadku
mamy dwa rozwiązania albo wykonać studnie
chłonne, albo poprzez rurociąg tłoczny dalej
sieć kanalizacyjno-deszczową odprowadzić
wodę do zbiornika istniejącego znajdującego się
przy oczyszczalni ścieków w Kaliskach.
To drugie rozwiązanie jest bardziej kosztowne i
wymaga sporządzenia projektów. Posiadamy
koncepcję na lokalizację wykonania tej inwestycji. Jeszcze w miesiącu grudniu 2013 ogłosimy
przetarg na wykonanie projektu budowlanowykonawczego.

Łukasz Kruszyński

Ten etap budowy realizowała firma HD Budownictwo p. Daniela Czerwickiego z Kalisk.

Informujemy, że w tym roku drogi gminne i powiatowe będą na wyłącznym utrzymaniu Gminy
Kaliska. Drogi powiatowe będzie odśnieżać firma zewnętrzna wyłoniona w przetargu.

Natomiast drogi gminne będzie wspomagać
nasz sprzęt. W tym celu zakupiliśmy nowy pług
odśnieżny.
Łukasz Kruszyński
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Środowiskowy Dom Samopomocy - JUŻ OTWARTY !
W dniu 4 grudnia 2013r w ZSP w Kaliskach na
małej sali gimnastycznej odbyło się uroczyste
otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy.

Na otwarciu tym nie zabrakło przede wszystkim
uczestników zajęć i ich rodzin. Oprócz tych najważniejszych osób w otwarciu uczestniczyły
władze gminy w osobach: Wójt Gminy Kaliska
Sławomir Janicki, Przewodniczący RG Kaliska
Zbigniew Toporowski, Kierownicy jednostek,
pracownicy urzędu, Starosta Powiatu Starogardzkiego Leszek Burczyk, Burmistrz Czarnej
Wody Arkadiusz Gliniecki, zaproszeni goście z
Powiatowego Urzędu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
przedstawiciel Wojewody Pomorskiego p.Ewa
Szczypior z Wydziału Polityki Społecznej, Kierownicy MOPS z Czerska i Czarnej Wody oraz
GOPS ze Zblewa. Nie zabrakło również osób
prowadzących stowarzyszenie i reprezentujących inne organizacje oraz osoby, które wyposażały, jak i nadzorowały przebieg inwestycji.

Jak to powiedziała jedna z osób zaproszonych
„na sali znajdowały się wszystkie grupy społeczne”. Jest to oznaka zapowiadającej się dobrej
współpracy z ŚDS. Jak przystało na dobrych
gospodarzy Dyrektor ZSP w Kaliskach i
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uczniowie przywitali po kociewsku uczestników, jak i kadrę ŚDS. Całą uroczystość poprowadziła p.Beata Wysokińska, która to była założycielem nieformalnej grupy „Wspaniałej Rodzinki”. Grupa ta swój początek miała 16 lat temu i dopiero teraz doczekała się „swojego domu”.

Środowiskowy Dom Samopomocy - JUŻ OTWARTY !
Jedna z mam zwracając się do p.Beaty Wysokińskiej powiedziała: „Ty Beatko jesteś prawdziwą
mamą tych wszystkich osób”.
Należy podkreślić, że największa zasługa w
powstaniu tego domu to wkład pracy i zaangażowanie p.BeatyWysokińskiej.
W wyniku konkursu Kierownikiem ŚDS została
Iwona Ciemińska. Życzymy wielu sukcesów w
prowadzeniu tej placówki.

Podczas uroczystości omówiono krok po kroku
w jaki sposób powstawał ŚDS. Początek to wiosna 2011r, kiedy to Wójt Gminy Sławomir Janicki i Kierownik GOPS Beata Wysokińska udali
się do Gdańska do Urzędu Wojewódzkiego do
p.Ewy Szczypior i tam zapadły pierwsze ustalenia, uzyskano szczegółowe instrukcje jak przystąpić do utworzenia ŚDS.

Już w sierpniu 2011r Rada Gminy Kaliska podjęła uchwałę o utworzeniu takiego domu. Kolejne lata 2012 i 2013 to okres, w którym remontowano i wyposażano budynek. Środki na ten cel
pochodziły z funduszy budżetu państwa.
Dzień 4 grudzień 2013r to swoiste święto dla
osób niepełnosprawnych z gminy Kaliska i
Czarnej Wody. Dzięki porozumieniu z sąsiednią
gminą trzech mieszkańców gminy miejskiej
Czarna Woda będzie uczęszczać do naszego
ŚDS. Dziękujemy wszystkim osobom, które
pomagały i współtworzyły tę jednostkę organizacyjną.
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