ODESZLI OD NAS w 2013 roku
Andrearczyk Hubert - 1931 - 10.03.2013
Barłóg Franciszek - 1954 - 05.04.2013
Bisaggio Brunon - 1952 - 27.07.2013
Chuchrak Franciszka - 1935 - 03.08.2013
Czapiewski Edmund - 1945 - 04.03.2013
Dembek Edward - 1930 - 12.10.2013
Dywelska Apolonia - 1932 - 08.07.2013
Dzierzęcki Kazimierz - 1932 - 05.05.2013
Grzywacz Zygfryd - 1932 - 16.11.2013
Jędrzejewska Renata - 1941 - 22.07.2013
Jędrzejewski Wiesław - 1951 - 24.01.2013
Juszczyńska Bernadeta - 1942 - 14.06.2013
Kaletha Beata - 1967 - 30.11.2013
Kalinowski Kazimierz - 1936 - 21.03.2013
Kaminska Maria - 1952 - 10.11.2013
Kamińska Elżbieta - 1931 - 22.01.2013
Klaman Dariusz - 1961 - 19.11.2013
Klimaszewski Ryszard - 1938 - 15.01.2013
Kościnski Edmund - 1928 - 12.05.2013
Kubiak Grażyna - 1959 - 28.10.2013
Kromka Helena - 1951 - 26.04.2013
Kulas Stanisław - 1946 - 09.04.2013
Lampkowski Kazimierz - 1929 - 10.08.2013
Lipska Gertruda - 1932 - 26.08.2013

Łangowski Władysław - 1933 - 24.03.2013
Łassa Janina - 1936 - 30.10.2013
Ługowski Leszek - 1976 - 09.12.2013
Neumann Franciszek - 1928 - 01.05.2013
Osowicki Henryk - 1929 - 29.09.2013
Otta Mirosława - 1955 - 23.09.2013
Pellowska Teresa - 1929 - 27.11.2013
Pelowski Roman - 1949 - 20.02.2013
Piankowski Władysław - 1932 - 29.05.2013
Prabucka Teresa - 1929 - 03.02.2013
Rożewicz Franciszek - 1961 - 29.11.2013
Rudnicka Aldona - 1967 - 11.08.2013
Skóra Maria - 1940 - 18.10.2013
Stawicka Zofia - 1929 - 14.10.2013
Szwedowski Stanisław - 1930 - 25.02.2013
Tecław Klara - 1935 - 03.10.2013
Toczek Jan - 1945 - 21.10.2013
Toczek Marta - 1922 - 28.09.2013
Trawicki Sławomir - 1962 - 05.07.2013
Wiczyński Sylwester - 1928 - 28.02.2013
Witkowska Paulina - 1927 - 06.02.2013
Witkowski Bonifacy - 1923 - 26.07.2013
Ziółkowski Antoni - 1927 - 27.12.2013
Żurawski Stanisław - 1934 - 09.08.2013

Z KALENDARZA WÓJTA...
*09.12.2013 - Starogard Gd. - Udział w posiedzeniu komisji rewizyjnego Z.Gmin Wierzyca,
*10.12.2013 - Kaliska - Udział w spotkaniu Rady Rodziców w ZSP Kaliska,
*11.12.2013 - Gdańsk - Udział w Gali wręczania stypendiów uczniom ZSP Kaliska w ramach
programu „Pomorskie - Dobry Kurs na Edukację”,
*16.12.2013 - Pelplin - Udział w Samorządowym spotkaniu opłatkowym zorganizowanym
przez Biskupa Ryszarda Kasynę,
*18.12.2013 - Starogard Gd. - Podpisanie umowy na dofinansowanie zakupu autobusu w
ramach środków PFRON dla Gminy Kaliska,
*19.12.2013 - Kaliska - Udział w spotkaniu opłatkowym w ŚDS Kaliska,
*19.12.2013 - Kaliska - Udział w spotkaniu z przedstawicielem Poczty Polskiej w zakresie
uzgodnień wynajęcia pomieszczeń w Urzędzie Gminy w Kaliskach,
*20.12.2013 - Kaliska - Spotkanie opłatkowe Rady Gminy,
*20.12.2013 - Starogard Gd. - Notarialny zakup działek od GS Kaliska - dojście do budynku
komunalnego przy ul.Długiej w Kaliskach,
*23.12.2013 - Nowa Karczma - Udział w spotkaniu opłatkowym wraz z Marszałkiem Senatu,
Marszałkiem Województwa, Parlamentarzystami i Samorządowcami,
*30.12.2013 - Stary Las - Udział w nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników ZUOK,
*30.12.2013 - Kaliska - Zapisy notarialne dotyczące służebności gruntowych dla sieci wodnokanalizacyjnych w związku z budową kanalizacji w miejscowości Piece i Frank,
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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BUDŻET NA 2014 ROK PROROZWOJOWY...
Dnia 17.12.2013r podczas XXXV Sesji Rady
Gminy Kaliska radni podjęli uchwałę w sprawie
przyjęcia budżetu Gminy Kaliska na rok 2014.
Projekt budżetu uzyskał pozytywną rekomendację Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku. Budżet na rok 2014 zakłada dochody w wysokości 16.780.790zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 644.800zł i dochody bieżące
16.135.990zł. Planowane wydatki to kwota
16.799.990zł, w tym wydatki bieżące 15.013.449
zł, zaś wydatki majątkowe 1.786.541 zł.
Planowana kwota spłat kredytów w 2014r wynosi 1.174.800 zł. W budżecie ustalono środki
funduszu sołeckiego w łącznej kwocie dla
wszystkich sołectw 159.621zł.
Najważniejsze zadania w budżecie w 2014r. to
inwestycje drogowe: główny nacisk w budżecie
na rok 2014 kładziemy na inwestycje związane z
budową dróg lokalnych, chodników, placów i
parkingów. Kwota, którą chcemy zainwestować
na ten cel będzie zbliżona kwocie 800 tyś zł.
Po pierwsze w Kaliskach planujemy:
*kontynuację budowy ul.Dziewięciu z Nieba,
parkingi w Kaliskach (przy ul.Długiej i
ul.Nowowiejskiej),
*kontynuację budowy drogi ul. Łąkowej w Kaliskach w stronę ul. Osiedlowej w miejscowości
Frank,
*wykonanie projektu budowy ulic Ogrodowa,
Jasna, Spacerowa i Malinowa w Kaliskach wraz
z odwodnieniem,
*naprawę nawierzchni drogi powiatowej wspólnie ze Starostwem Powiatowym na odcinku
Kaliska-Cieciorka,

*budowę chodnika przy ul. Krętej we Franku,
*budowę zjazdu do świetlicy wiejskiej w
Dąbrowie,
*dokończenie budowy ul.Słonecznej w Iwicznie,
*zagospodarowanie centrum miejscowości
Piece (utwardzenia, parkingi, skwer i
oświetlenie),
*dokończenie ul.Działkowej (utwardzenie płytami YOMB).
W temacie dróg mamy przekonanie, że nastąpi
częściowa regulacja własności zaplanowanych
do wykupu dróg lub zamiany m.in.ul. Ceynowy,
Starowiejskiej(fragmentu), Kolejowej, Dworcowej i Cichej oraz pozostałych w miejscowości
Piece, Płociczno i Studzienice.
Należy podkreślić, że nacisk na poprawę infrastruktury drogowej z naszej strony będzie widoczny w tym roku, jak i latach kolejnych. Mam
przekonanie, że zapowiadane przez Rząd kwoty
dotacji z zysku finansowego Lasów Państwowych doskonale będzie wpisywać się w nasze
przygotowywane projekty drogowe.
W następnym wydaniu Gońca Kaliskiego
przedstawię kolejne inwestycje, które oprócz drogowych będą realizowane przez Naszą Gminę,
a jest ich sporo.
Wpływy z podatków i opłat lokalnych w 2014r
planuje się w kwocie 2.176.831zł, natomiast
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 1.602.229zł.
Dochody z majątku gminy przewiduje się w
kwocie 434.195zł, a dochody z pozostałych opłat
i wpływów w kwocie 1.171.558zł. Poziom zadłużenia naszej gminy jest na średnim poziomie

JUBILEUSZE w 2013 roku

BUDŻET NA 2014 ROK PROROZWOJOWY...cd.
i wynosić on będzie w 2014r - 39,24,% zaplanowanych na ten rok dochodów budżetu. Jest to
możliwe dzięki sprawnemu zarządzaniu finansami gminy Kaliska. Nasza polityka finansowa
powoduje, że nasze zadłużenie jest niższe od
tego, które przewidywaliśmy. Miało ono osiągnąć poziom około 46,26%.
Cały czas podejmujemy działania w celu obniżenia wydatków bieżących, wzrostu opłat lokalnych i podatków, od środków transportu przy
jednoczesnym zwiększaniu dochodów sprzedaży nieruchomości.
Podjęta na początku kadencji decyzja o obniżeniu podatków od środków transportu przynosi
wzrost dochodów. W 2013r podjęliśmy kolejną
uchwałę, która ma zachęcić nowych inwestorów
do inwestowania w gminie Kaliska poprzez konkretne ulgi podatkowe. Jest też duża szansa, że
prywatny inwestor rozpocznie w lipcu budowę
wspomnianej wcześniej elektrociepłowni na terenie naszych działek inwestycyjnych. W dalszym ciągu nieprzerwalnie poszukujemy inwestorów, którzy zagospodarują kolejne działki na
terenie II Kaliskiego Obszaru Przedsiębiorczości.
Na chwilę obecną sprzedano dwie działki pod
budowę budynków mieszkalnych przy ul. Lipowej we Franku. Wczesną wiosną zostaną ogłoszone przetargi na sprzedaż kolejnych działek na
tym terenie. Dla zainteresowanych kupnem informujemy, że Firma Energa wiosną przystąpi
do uzbrajania tych działek w prąd. Zgodnie z założeniami przyjętymi przez poprzednią Radę
Gminy Kaliska podtrzymujemy obietnicę wykonania częściowej infrastruktury drogowej w obrębię tych działek w miarę ich sprzedaży.
Wójt Gminy Kaliska
Sławomir Janicki

PREZENT DLA GMINY KALISKA
W dniu 18.12.2013r
Wójt Gminy Sławomir
Janicki podpisał z
Zarządem Powiatu
Starogardzkiego
tj. Starostą Leszkiem
Burczykiem i
Wicestarostą
Kazimierzem Chyłą
umowę o dofinansowanie w ramach Programu
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PFRON pn. „Program wyrównywania różnic
między regionami II”-zakupu autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch osób na wózkach inwalidzkich.
Realizacja zadania nastąpi do 30 kwietnia 2014r.
Gmina Kaliska otrzymała dofinansowanie w
kwocie 213.241,00 zł. Wartość dofinansowania
może stanowić do 80% sumy poniesionych kosztów projektu.
Autobus 23-osobowy będzie wykorzystywany
w celu przewozu osób do Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Starogardzie Gd.,
a także dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy w Kaliskach.
Składamy serdeczne podziękowania dla wszystkich osób, które przyczyniły się do przygotowania i rekomendowania naszego projektu do
dofinansowania.
Kierownik GOPS
Beata Wysokińska

Diamentowy Jubileusz - 60 rocznica ślubu - Józefina i Klemens Machuta z Kalisk - 23.05.2013
Anna i Zygmunt Rożewicz z Kalisk - 02.06.2013
Złoty Jubileusz - 50 rocznica ślubu - Małgorzata i Feliks Światczyńscy z Kalisk - 20.01.2013
Zofia i Jan Michnaccy z Kalisk - 19.04.2013
Gertruda i Zygmunt Piotrowscy z Kalisk - 25.05.2013
Urszula i Norbert Bartkowscyz Franku - 28.09.2013
Agnieszka i Jan Grajczyk z Franku - 17.10.2013
Elżbieta i Konrad Pozorscy z Dunajek - 16.11.2013
Jadwiga i Janusz Deręgowscy z Kalisk - 21.12.2013

Z EWIDENCJI LUDNOŚCI...
STAN LUDNOŚCI (pobyt stały):
”Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2013 - 5267
Mężczyźni - 2610
Kobiety - 2657
”Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2012 - 5273
W ROKU 2013:
š Urodziło się
š Zmarły

GMINA DOSTAŁA BONUS
W miesiącu grudniu 2013r Wójt Gminy Kaliska
Sławomir Janicki oraz Skarbnik Gminy Hanka
Dera podpisali umowę z Marszałkiem Województwa Pomorskiego na zwiększenie dofinan-

2009
2010
2011
2012
2013

- 59 dzieci
- 47 osoby

URODZENIA ZGONY
85
58
71
44
79
45
70
54
59
47

STAN LUDNOŚCI W SOŁECTWACH:
™ Bartel Wielki
135
™ Cieciorka
456
™ Czarne
102
™ Dąbrowa
906
™ Iwiczno
302
™ Kaliska
2259
™ Piece
964
™ Studzienice
143
sowania z 50% do 75% na zadanie „Przebudowa
kotłowni węglowej na opalaną biomasą wraz z
termomodernizacją czterech obiektów”.
Dzięki staraniom wójta w ubiegłym roku odbyły
się pierwsze rozmowy w sprawie zwiększenia
dofinansowania. Gra toczyła się o niebagatelną
kwotę 800 tys.zł. W sprawę zaangażowano również radnego Sejmiku Wojewódzkiego Dariusza
Męczykowskiego, który poparł nasz wniosek.
Dnia 30.12.2013r na konto Urzędu Gminy wpłynęło 682 tys.zł. Pozostała kwota zostanie wypłacona w trakcie rozliczania całego zadania.
Bożena Jeleniewska

STRUKTURA WIEKU I PŁCI NA 31.12.2013:
Ó Dzieci
0- 6
468
Ó Młodzież
7 - 18
764
Ó Kobiety
19 - 60
1594
Ó Mężczyźni
19 - 65
1775
Ó Kobiety powyżej
60
453
Ó Mężczyźni powyżej 65
213
Ó Mężczyźni
80 - 90
46
Ó Kobiety
80 - 90
95
Ó Mężczyźni powyżej 90
3
Ó Kobiety powyżej 90
13
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ULICA ŁĄKOWA
Świetlica Wiejska w Studzienicach
KOLEJNY ETAP ZAKOŃCZONY...

JUBILEUSZ...

W dniu 05.12.2013r. w Studzienicach odbyło się
uroczyste otwarcie budynku świetlicy wiejskiej
po zakończonym remoncie. Udział w niej wzięli
Wójt oraz Z-ca Wójta Gminy Kaliska, Przewodniczący RG Kaliska, Starosta Powiatu Starogardzkiego, Skarbnik i Sekretarz Gminy Kaliska,
Ks. Kanonik, Proboszcz parafii Piece, Pracownicy Urzędu Gminy, Radni i Sołtysi Gminy Kaliska oraz zaproszeni goście.

Złote Gody
50 Rocznica Ślubu
Jadwiga i Janusz Deręgowscy
„Jedynie miłość zdolna jest zespolić
żywe istoty tak, by się nawzajem uzupełniały
i rozwijały, gdyż tylko ona odwołuje się do tego,
co w nich najgłębsze …”
Pierre Teilhard de Chardin

KOLEJNE TURNIEJE PIŁKI HALOWEJ
Dnia 7.12.2013r na hali widowiskowo-sportowej w Kaliskach odbył się II Halowy Turniej
Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Kaliska pod
patronatem Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
organizowany przez Zarząd KSWS Victoria Kaliska i trenera juniorów „Victorii” Kaliska Adriana Prabuckiego.

Zespole Szkół Publicznych w Kaliskach.

W tym roku w ramach środków własnych ułożono z płyt YOMB odcinek drogi ul.Łąkowej od
ul. Starowiejskiej w Kaliskach w stronę miejscowości Frank - w ten sposób połączono brakujący
odcinek. Wykonanie tego odcinka było konieczne i uzasadnione.

Szczegółowy terminarz spotkań jest umieszczony na stronie internetowej www.kaliska.pl.
Zakończenie rozgrywek jest przewidziane na
dzień 8 lutego 2014r.

Pierwsze miejsce w turnieju zajęła drużyna
„Victoria” Kaliska II, drugie miejsce zajęła
„Victoria” Kaliska I, zaś trzecie miejsce przypadło drużynie KP Starogard Gd. Startowało siedem drużyn. Z powodu złych warunków atmosferycznych nie dojechały trzy drużyny.
Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie na
ten turniej z Pomorskiego Związku Piłki Nożnej.
Dnia 28 grudnia 2013r rozpoczęła się już trzecia
edycja halowej ligi piłki nożnej o puchar prezesa
KSWS Victoria Kaliska.
W rozgrywkach uczestniczy 10 drużyn (Frank,
Piece, Juniorzy Kaliska, Victoria Kaliska, Oldboy Kaliska, Lubichowo, Borzechowo, Zarex
Bytonia, Zblewo i Kleszczewo).
Turniej ten odbywa się na hali sportowej w
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W tym roku inwestycję zaczęliśmy późno dlatego, że do ostatniej chwili czekaliśmy na wpływ
ewentualnej dotacji. Wobec braku dotacji podjęliśmy szybką decyzję, aby ze środków własnych
wykonać ten brakujący odcinek. Na przyszły rok
ponowiliśmy wniosek, aby dalszą część sfinansować w proporcji 50/50 (Gmina Kaliska/Urząd
Marszałkowski). Mamy wstępne zapewnienie,
że będzie to możliwe.
Łukasz Kruszyński

W miesiącu styczniu również chcemy zorganizować dwa turnieje piłkarskie rocznika 20042005 oraz 2002-2003 z udziałem drużyn prowadzonych przez trenera Andrzeja Srokę.
Szczegółowe informacje zostaną umieszczone
na stronie Gminy oraz ZSP. Krzysztof Partyka

Zebranych uczestników przywitał Sołtys Sołectwa Studzienice-Marian Kujawski, który podziękował i jednocześnie pogratulował Wójtowi
Gminy Kaliska, Pani Skarbnik, Radnym oraz innym pracownikom Urzędu Gminy umiejętności
sporządzania projektów oraz ich realizacji w inwestycjach połączonych ze zdobywaniem subwencji i dotacji z różnych instytucji państwowych, jak i unijnych, czego przykładem jest
wyremontowana świetlica w Studzienicach.
Dodał, iż jest to tylko jeden z wielu wzorów
poprawy infrastruktury oraz estetyzacji w Gminie Kaliska. Z-ca Wójta Gminy Kaliska-Krzysztof Partyka, poinformował zebranych o zakresie
wykonanych prac w świetlicy.

Następnie Ksiądz Kanonik Witold Szumiato
poświęcił wyremontowany budynek świetlicy
wiejskiej. Mieszkańcy Sołectwa Studzienice uraczyli przybył gości skromnym poczęstunkiem.
Justyna Tomana
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STYPENDIUM UNIJNE DLA GIMNAZJALISTÓW Z KALISK
Po sześciu latach dzięki staraniom i zaangażowaniu obecnej dyrekcji ZSP w Kaliskach piątka
gimnazjalistów otrzymała stypendium unijne w
ramach programu realizowanego przez Urząd
Marszałkowski w Gdańsku pt."Pomorskie-dobry kurs na edukację".
Wielokrotnie namawiano poprzednie kierownictwo ZSP w Kaliskach do przystąpienia do tego programu. Najlepsi uczniowie na podstawie
zgłoszenia i opracowanego regulaminu przez okres 12 miesięcy będą otrzymywać miesięcznie
kwotę 300,00 złotych.

Rodzicom życzymy satysfakcji i zadowolenia
w pomaganiu w edukacji i rozwijaniu umiejętności własnych dzieci.
Wójt GminyKaliska Sławomir Janicki
Przewodniczący RG Zbigniew Toporowski

UCZNIOWIE ZSP W KALISKACH
to"Fizycy z pasją"
Rozstrzygnięto konkursy ogłoszone przez absolwentów I LO w Starogardzie Gd., którzy pracowali nad projektem „Fizycy z pasją” w ramach
programu Unii Europejskiej „Młodzież w Działaniu”. Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w
następujących zadaniach z fizyki: „Pytania codzienne” i „Quiz fizyczny”. Dnia 30.12.2013r
odbyło się zakończenie projektu.

Dziękujemy dyrekcji ZSP za dokonanie zgłoszenia i przystąpienia do tego projektu. Tak jak
każdy projekt wymaga przede wszystkim chęci
do pracy i wypełnienia szeregu dokumentów. Za
to zaangażowanie dziękujemy również pedagogom.

G
R
A
T
U
L
U
J
E
M
Y
Stypendystami z naszego ZSP w Kaliskch w
ostatniej VII edycji są: Weronika Ciemińska,
Paulina Lipsk, Marta Dąbrowska, Jakub Haftka, Stanisław Ebertowski oraz uczennica I LO
w Starogardzie Gd.-radna Młodzieżowej RG
Kaliska Natalia Ossowska.
Gratulujemy uzyskania bardzo dobrych wyników w nauce wszystkim stypendystom.
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W konkursie pt.„Pytania codzienne” miejsca
zajęli następujący gimnazjaliści ZSP Kaliska:
III miejsce: Jakub Haftka z klasy III b
IV miejsce: Natalia Burczyk z klasy III a.
W konkursie pt.„Quiz fizyczny” i dogrywce
pytań podczas gali, miejsca zajęli:
II miejsce: Jakub Haftka z klasy III b
VI miejsce: Norbert Talaśka z klasy III c.
Materiały ZSP Kaliska

ZWIĄZEK GMIN WIERZYCA
INFORMUJE
Dotychczasowe składki opłat za odpady obowiązują bez zmian po 01.01.2014r.
Na indywidualne konta bankowe należy uiszczać opłaty zgodnie ze złożoną deklaracją w
terminach (31 stycznia, 31 marca, 31 maja, 31
lipca, 30 września, 30 listopada).
Na stronie ZGW http://zgw.doc.pl/. można
pobrać i wypełnić blankiety.

DZIAŁALNOŚĆ GOK W KALISKACH W 2013 R
1. W ramach stałych form pracy prowadzone
były zajęcia dla następujących kół
zainteresowań:
vgrupa „Latino” dla początkujących,
vgrupa „Latino” dla zaawansowanych,
vgrupa nauki tańca dla par,
vnauka gry na gitarze i keyboardzie,
vzajęcia w regionalnej kuchni kociewskiej,
vklub puszystych - aerobic,
vklub Kubusia Puchatka,
vsekcja kulturystyki,
vtaniec Zumba dla dorosłych i dzieci.

2. Realizacja imprez w 2013 roku
vZabawa karnawałowa,
vAktywne ferie w GOK,
v80 wystawa Malarstwa-J.Wróblewskiego,
vKoncert z okazji „Dnia Kobiet”,
vSpotkanie dotyczące profilaktyki raka piersi,
vI otwarty turniej szachowy o Puchar Wójta
vMajówka - zabawa taneczna,
vWykład - „Stop dla raka i genetycznie
modyfikowanej żywności”.
vDzień Dziecka „Kolorowy Korowód
Przyjaciół Książki”
vRozgrywki w boule,
vKoncert ze wspólnym śpiewaniem Pieśni
Maryjnych,
vKoncert organowy - Anita Rywalska Sosnowska, Gedymin Grubba,
vMłodzieżowe gry sportowe Dni Kalisk„Lato na Kociewiu”,
vPożegnanie wakacji,
vZabawa Andrzejkowa,
vMikołajki dla dzieci,
vZabawa Sylewstrowa.
3. Festyny wiejskie w miejscowościach:
vwe Franku, w Studzienicach, w Pieceach,
Czarnym i Iwicznie,
vw Bartlu Wielkim - „Dzień Drwala”,
vw Kaliskach Dni Kaliska - „Lato na

Kociewiu”,
4. Imprezy przy współpracy MRG:
vKoncert słowno-muzyczny upamiętniający
VIII rocznicę śmierci Papieża Jana Pawła II,
vMłodzieżowa impreza karnawałowa,
5. Imprezy przy współpracy z UG Kaliska:
vSłonecznik 2012,
vKaliski Bieg Uliczny,
vAktywne ferie w GOK,
6. Imprezy, które są m.in. wskaźnikami
projektów:
pt.”Zagospodarowanie centrum wsi Iwiczno
wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej,
vFerie zimowe dla dzieci z sołectwa Iwiczno,
vDzień Kobiet w Iwicznie,
vDzień Dziecka w Iwicznie,
vZajęcia wakacyjne dla dzieci w Iwicznie,
vZabawa Andrzejkowa dla dzieci i młodzieży
w Iwicznie,
pt.”Zagospodarowanie centrum wsi
Płociczno”,
vDzień Dziecka w Płocicznie,
vPożegnanie wakacji w Płocicznie,
vFestyn we wsi Płociczno - „Na Dach”.

7. Działania biblioteki:
¨ Stan księgozbioru na 31.12.2013r wynosi
12916 woluminów,
¨ Przybyło nowych książek - 373 woluminy na
kwotę 8022,84 zł.
¨ Zaprenumerowano 7 tytułów czasopism.
¨ Zarejestrowano 503 czytelników.
¨Konkursy plastyczne:
%”Malowane wiersze Tuwima”,
%„Najkraśniejsza pisanka wielkanocna”,
% „Najpiękniejsza kartka świąteczna”.
¨ Spotkanie autorskie z p.Agnieszką Frączek
8. Inne:
vRealizacja projektu „Filcowania i decupage po kociewsku kolorowo i ludowo,
vUdostępnianie i wynajem pomieszczeń.
Mirosława Borucka
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Nowocześnie w Kulturze - GOK w Kaliskach - Po Remoncie...
Została zakończona inwestycja pn. „Przebudowa i remont Gminnego Ośrodka Kultury w
Kaliskach” w dwóch częściach:
*Dla zadania nr 1 - Przebudowa i remont GOK
w Kaliskach termin zakończenia prac to:
*15.09.2013r. instalacja c.o. wraz z kotłownią i
rozruchem pieca,
*29.11.2013r. - pozostały zakres zadania.
Wartość inwestycji to ok.398.368,63zł
Refundacja to ok. 250.608,82 zł
Dotacja UG -129.661,00 zł
Kredyt - 230 000,00 zł

Zakres prac obejmował: wymianę instalacji
wod.-kanalizacyjnej, instalacji c.o. wraz z wymianą kotła, wymianę instalacji elektrycznej
wraz z oprawami oświetleniowymi, wymianę
części drzwi wewnętrznych oraz wyburzenie
ścianek.
Zadanie 1-Współfinansowane w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013.

Dotacja-śr. finansowe Ministra to 199. 999,80 zł
Dotacja UG - 104 .781,61 zł

Zakres prac obejmował :
¾ remont dachu i roboty blacharskie
¾ wykonanie sufitu podwieszanego
¾ montaż instalacji odgromowej
¾ wymiana stolarki drzwiowej- część
¾ wykonanie podłogi na sali widowiskowej i
sceny,
¾ wykonanie okładziny ściennych
¾ wymiana parapetów wewnętrznych.
Zadanie 2-„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”.
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Po raz kolejny chcielibyśmy zachęcić Państwa
do szlachetnej akcji, która nie wymaga nakładów finansowych, ale daru serca w postaci złożenia rocznego rozliczenia i przekazania 1%
swojego podatku na rzecz naszego lokalnego
Stowarzyszenia Rodziców Wychowujących
Dzieci Niepełnosprawne P.N.„Dziecko
Miłości”.
Dzięki Państwa zrozumieniu, hojności i życzliwej pomocy, akcja „1% podatku 2013″
zaowocuje realizacją misji stowarzyszenia w
większym stopniu.
Tym wszystkim, którzy ofiarowali Stowarzyszeniu 1% swojego podatku w latach poprzednich raz jeszcze należą się wyrazy wdzięczności i podziękowań.

UNIKATOWA KARTKA ŚWIĄTECZNA

Tak wyglądała sala w Sylwestra - 31.12.2013r.
Dyrektor GOK Mirosława Borucka

*Dla zadania nr 2 - Przebudowa i remont budynku GOK w Kaliskach - etap II termin
zakończenia prac to 2 grudnia 2013 roku.
Wartość inwestycji to 304.781,41zł .

1% TWOJEGO PODATKU ZAMIENI SMUTEK W ŚMIECH :-)
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Informujemy, że nasza unikatowa kartka rozeszła się w niezwykle szybkim tempie. Cieszy nas
fakt, że kartka się podobała. Ze sprzedaży kartek
zebrano kwotę 715zł. Tą kwotą obdarowali Państwo dzieci, które będą się bawić na balu karnawałowym w GOK w Kaliskach dnia 31.01.2014
w godz.12.00-15.00. Dziękujemy!
Pomysł - Sławomir Janicki & Krzysztof Gornowicz
Projektant/Ilustrator - Detlef Henke
Gmina Kaliska zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie.

Jak przekazać 1%? To proste!
Po wyliczeniu podatku, który Państwo zapłacą
w tym roku, w ostatnich rubrykach zeznania
podatkowego należy wpisać nasz numer KRS
0000052851.
Wpisujemy także kwotę, jaką chcemy przekazać
–czyli dokładnie wartość 1% podatku po zaokrągleniu dziesiątek groszy w dół.
Urząd Skarbowy automatycznie przeleje pieniądze na konto Stowarzyszenia.

Będziemy wdzięczni
za wsparcie działań stowarzyszenia!
Jeśli ktoś chciałby przekazać nam więcej niż 1 %
podatku, prosimy o wpłaty na konto:
Bank Spółdzielczy
Nr konta 36 8342 0009 4002 1656 2000 0001

ŚWIĄTECZNA PACZKA PODZIĘKOWANIE
Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim
Darczyńcom, którzy-okazując dobrą wolę, życzliwość i troskę o bliźnich–przekazali środki finansowe, słodycze, owoce, zabawki i żywność
na przygotowanie „Świątecznej Paczki” dla rodzin i osób samotnych.
W przygotowanie „Świątecznej Paczki” zaangażowało się 7 rodzin. W dniach od 18 19.12.2013r paczki zostały osobiście przekazane 18 rodzinom przez Wójta Gminy Kaliska,
Wice Wójta Gminy Kaliska, Kierownika GOPS
i pracowników socjalnych GOPS Kaliska.
W imieniu obdarowanych osób i rodzin –
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!
Mamy nadzieję, że akcja będzie się rozwijać i
będziemy mogli liczyć na Państwa hojne serca w
przyszłym roku.
Kierownik GOPS
Beata Wysokińska
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RADOSNA WIGILIA - GRUPA „RADOŚNI” Z ŚDS KALISKA
Ile ciepła i radości mają w sobie osoby uczęszczające do ŚDS w Kaliskach można zobaczyć
na zdjęciach ze spotkania opłatkowego.
To co zamierzają zrobić w przyszłości w ramach
zajęć z pewnością zadziwi wszystkie inne osoby
i stowarzyszenia. Jakie są dokonania tych osób
w zakresie prac manualnych, zdolności kulinarnych czy innych zajęć mogli się przekonać zaproszeni goście, którzy w ramach "podarków"
otrzymali przedmioty i ozdoby świąteczne wykonane własnoręcznie przez grupę "Radośni".

UŚMIECH DZIECI DZIĘKI
MIKOŁAJOWI W PIECACH
Święty Mikołaj musi dotrzeć do każdego dziecka, które czeka na Niego z niecierpliwością.
Dzieci, które przybyły wraz z rodzicami do
Świetlicy Wiejskiej w Piecach, 22.12.2013r mogły zadać Świętemu Mikołajowi wiele trudnych
pytań.

Kierownik ŚDS Iwona Ciemińska

Spotkanie rozpoczęła p.Monika Toporowska
konkursem na najładniejsze rysunek świąteczny.
Dzieci z zapałem zabrały się do pracy. W jury zasiadł Święty Mikołaj, a uczestnicy mogli poczęstować się cukierkami. W przerwie wszyscy zaśpiewali kolędę ”Wśród nocnej ciszy”.
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Od lewej: Kierownik GOPS-Beata Wysokińska,
Mikołaj-Jan Radzewicz,Kierownik ŚDS-Iwona
Ciemińska, Dyrektor ZSP - Karol Gołąbek oraz
Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki.

DYREKTOR GOK Z CHARYZMĄ
- Mirosława Borucka

Potem nadszedł czas na zabawę. Przewodniczący MRG Kaliska p.Radosław Ciemiński przedstawił zasady zabawy. Nie da się opisać, ile radości przyniosła dzieciom ta zabawa. Dzieci podczas spotkania miały również możliwość nauczyć się z pomocą p. Lucyny Chwała wiersza o
Św. Mikołaju. Na koniec Św.Mikołaj rozdał prezenty wszystkim obecnym dzieciom.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania za
przybycie, a ofiarodawcom i sponsorom
za pomoc finansową.
Lucyna Chwała

Przedstawiamy sylwetki znanych osób, których
codzienna praca znacząco wpływa na rozwój
Naszej Gminy. Osobą, o której tym razem piszemy jest Mirosława Borucka od 2011 r Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach.
Z wykształcenia technik ekonomista. Absolwentka Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu
w Gdyni w kierunku zarządzanie. Z samorządem
terytorialnym związana jest od 2007 roku, początkowo w ramach programu „GRYF”. Celem
projektu był rozwój i podniesienie atrakcyjności
turystyczno – rekreacyjnej Kociewia. Działania
w ramach projektu stanowiły wstęp do prowadzenia wspólnej promocji turystyki regionu, poprzez tworzenie punktów informacji turystycznej w samorządach lokalnych.
W roku 2008 i 2010 pracownik Urzędu Gminy
Kaliska ds.promocji i innych działań lokalnych.
Od 2008-2009 związana była z Turystycznym
Stowarzyszeniem Gmin Kociewsko-Borowiackich „BÓR”.
Jest mieszkanką gminy Kaliska od 1997 roku,
pochodzi ze Starogardu Gd. Jest mężatką i matką dwójki dzieci. Czas wolny chętnie spędza
wśród najbliższych i w zgodzie z przyrodą we
własnym ogródku. Hobby to wszelkiego rodzaju
rękodzieła, sport związany z turystyką pieszą i
rowerową. W swoich najbliższych planach zawodowych przewiduje kontynuację poszerzenia
oferty kulturalnej dla mieszkańców gminy Kaliska i nie tylko oraz szybkie doprowadzenie do
zakończenia prac remontowych w budynku
GOK. Sekretarz Gminy Bożena Jeleniewska
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