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Z KALENDARZA WÓJTA...
*03.04.2014 - Kaliska - Spotkanie z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie
projektu ścieżki rowerowej Kaliska - Cieciorka,
*04-11.04.2014 - Gmina Kaliska - Zebrania sołeckie,
*14.04.2014 - Zblewo - Spotkanie z Podsekretarzem Stanu MAiC Bogdanem Dąbrowskim w
sprawie budowy Internetu szerokopasmowego,
*23.04.2014 - Kaliska - Spotkanie z urbanistką w celu uwzględnienia uwag złożonych do
powstającego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Kaliska,
*23.04.2014 - Kaliska - Udział w Jubileuszu Złotych Godów Kornelii i Benedykta Gornowicz,
*24.04.2014 - Osieczna - Udział w Zarządzie Powiatowym OSP RP,
*25.04.2014 - Kaliska - Udział w Jubileuszu 94 urodzin p.Zofii Morzuch,
*28.04.2014 - Starogard Gd. - Udział w spotkaniu z europosłem Januszem Lewandowskim,
*28.04.2014 - Starogard Gd. - Udział w Jubileuszu 83 urodzin Honorowego Obywatela Kaliska
- Franciszka Wysokińskiego,
*29.04.2014 - Starogard Gd. - Udział w Konwencie Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów,
*29-30.03.2014 - Kaliska - Podpisanie umów na projekty kanalizacji i oczyszczalni.
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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Gmina Kaliska w dniu 15.04.2014r dokonała
odbioru autobusu dla osób niepełnosprawnych.
Autobus zgodnie z umową miał być dostarczony
do tego dnia. Z początkiem miesiąca maja dowozimy naszych mieszkańców do ŚDS i uczniów do
SOSW w Starogardzie Gdańskim.
Autobus ten dostarczyła firma AUTO-CUBY z
Gościcina za kwotę 332.100zł. W kwocie tej
mieści się dofinansowanie 213.000zł z PFRON.
Autobus przystosowany jest do przewozu dwóch
osób na wózkach inwalidzkich. Zakup ten z pewnością obniży koszty dowozu i usamodzielni
ŚDS od firm transportu prywatnego.

Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki

UMOWY NA KOLEJNE PROJEKTY - PODPISANE.

Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej Dziewcząt i Chłopców...

W dniu 29.04.2014r podpisano umowę z firmą
„BIOGRADEX-HOLDING” sp.zo.o. z Elbląga
na zadanie wykonania projektu rozbudowy
oczyszczalni ścieków. Umowę na kwotę
135.300zł podpisał Wójt Gminy i Prezes firmy
p.Andrzej Nazar. Rozbudowa oczyszczalni zakłada zwiększenie wydajności tj. budowę drugiego ciągu technologicznego, przebudowa budynku magazynowego na budynek socjalnotechniczny, modernizacja trzech przepompowni
ścieków w Kaliskach i inne prace.
Następnego dnia (30.04.2014r) podpisano umowę z firmą ELJOT BL JAROSZ z Gdańska na
zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla
miejscowości Cieciorka, Dąbrowa i Iwiczno”.
Z ramienia firmy umowę podpisał dyrektor
p.Leszek Jarosz. Projekt zakłada m.in.15 km sieci, siedem przepompowni, dziesięć przepompowni domowych i około 230 przyłączy kanalizacyjnych.
Łukasz Kruszyński

PROJEKT BUDOWY ULIC

Obecnie trwają prace projektowe związane z
przygotowaniem projektu budowlano-wykonawczego ulic w Kaliskach tj. Ogrodowej, Jasnej, Spacerowej, Poprzecznej, Starowiejskiej i
Malinowej. Firma „DIM” przedstawiła
wstępną koncepcję i złożyła wniosek o
wydanie decyzji o uwarunkowaniach
środowiskowych. W miesiącach
letnich zostanie zorganizowane spotkanie z mieszkańcami projektowanych ulic.
Łukasz
Kruszyński
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W dniach 4 oraz 7 kwietnia w naszej szkole odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej.
Pierwsi do rywalizacji przystąpili chłopcy – PG
Starogard, PG Skarszewy, PG Pączewo oraz PG
Kaliska. Natomiast z dziewczętami z Kalisk rywalizowały: PG Starogard, PG Skarszewy i PG
Smętowo. Po raz pierwszy, zarówno dziewczęta

i chłopcy z Kalisk, wskoczyli na „pudło”.
Mistrzostwo Powiatu zdobyły reprezentacje
dziewcząt i chłopców ze Starogardu. Kaliscy
gimnazjaliści zajęli trzecie miejsce. Brawo!
Dziękujemy rywalom z powiatu za grę fair play i
świetną zabawę. Powodzenia w półfinałach
wojewódzkich.
Materiały ZSP Kaliska
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Sukces ZOW w Kaliskach... Poczytaj mi mamo! Poczytaj mi tato!
Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Piecach
podczas Pomorskiej Gali III edycji konkursu
MEN znalazł się w gronie finalistów i został wyróżniony w kategorii „Uczeń – uczniowie klas I
– III szkół podstawowych, którzy rozpoczęli naukę w wieku 6 lat, we współpracy z rodzicami”.

Gala odbyła się 17 marca 2014r w Gdyni i była
podsumowaniem w/w konkursu na poziomie
wojewódzkim. Na konkurs nadesłano 291 prac z
78 placówek oświatowych. Wśród wyróżnionych prac znalazła się prezentacja uczennicy kl.
II Martyny Miszewskiej.
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Współcześnie wiele dzieci, już w okresie
przedszkolnym, korzysta z komputera i telewizji. Literatura dziecięca jest coraz bardziej tłamszona przez kolorowe gry komputerowe czy ciekawe i zabawne bajki, a umiar w korzystaniu z
tych form spędzania wolnego czasu, nie zostaje
zachowany. Jednak naprawdę źle dzieje się, gdy
telewizja i komputer zaczynają zastępować książkę. Wbrew tym działaniom chciałabym zachęcić rodziców do czytania swoim dzieciom. W
tym celu zainicjowałam projekt czytelniczy, jako okazję do kształtowania nawyków czytelniczych. Projekt ten polega na cyklicznych spotkaniach rodziców z dziećmi w przedszkolu. Każdy
rodzic będzie miał okazję wybrać dowolną książkę i przeczytać jej fragment wszystkim obecnym dzieciom.

Projekt pod hasłem „Poczytaj mi mamo! Poczytaj mi tato!” został rozpoczęty dnia 4 kwietnia 2014r. w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym „Pinokio” we Franku. W tym dniu
mieliśmy zaszczyt gościć w przedszkolu Wójta
Gminy Kaliska – Sławomira Janickiego, który
przeczytał przedszkolakom bajkę o przygodach
Kubusia Puchatka pt. „Noc Wielkiej Niedźwiedzicy”. Podczas tego kilkunastominutowego
spotkania dzieci miały okazję przeżyć niezwykłą przygodę z bohaterami książki. Serdecznie
dziękujemy za przybycie!
Czytanie warunkuje wszechstronny rozwój
dziecka, rozwija słownictwo dziecka i jego wyobraźnię. Chciałabym, aby czytanie - nie tylko w
naszym przedszkolu stało się przyjemnością dla
wszystkich, zarówno dla dzieci, jak i dla rodziców.
Lucyna Chwała

ROK 2014 - KOLEJNY ROK INWESTYCJI...cd.
Sławomir
Janicki
Wójt Gminy
Kaliska
Szanowni
mieszkańcy.
Zgodnie z
zapowiedzią
przedstawiam
Państwu kolejne
przedsięwzięcia
dla naszych
miejscowości.
Kształtują się one
następująco:
*Dla sołectwa Cieciorka przewiduje się inwestycje w kwocie ponad 240 tys.zł.
W dniu 07 maja została podpisana umowa na zadanie zagospodarowania terenu działki przy
świetlicy w Cieciorce. W ramach umowy do realizacji przyjęto: wykonanie nawierzchni z kostki
polbruk, ciągi komunikacyjne, dojścia-łącznie
392m2, wykonanie ogrodzenia placu wraz z bramą wjazdową, wykonanie wiaty grillowej wraz z
ławkami i stolikami. Wartość zadania ok.175 tys.
zł, Wartość dofinansowania 99,5 tys.zł (75%).
Ponadto do lipca tego roku powinna zostać naprawiona nawierzchnia asfaltowa na drodze powiatowej z Kalisk do Cieciorki. Zadanie będzie
realizował powiat starogardzki. Gmina Kaliska
dofinansowuje to zadanie kwotą 30 tys.zł. Dodatkowo Zarząd Dróg Powiatowych zobowiązał
się wykonać w tym roku projekt ścieżki rowerowej z Kalisk do Cieciorki i następnie projekt poszerzenia drogi asfaltowej z Cieciorki do Płociczna. W tym roku planowana jest też naprawa
dróg gruntowych tłuczniem. Również w tym roku będzie projektowana sieć kanalizacyjna dla
tej miejscowości.
*Dla sołectwa Studzienice w tym roku kwota
inwestycji ponad 14 tys.zł.
Planowane jest doposażenie świetlicy wiejskiej.
Wartość zadania to 14.012,16 zł, w tym dofinansowanie 9.113,60 zł.
*Dla miejscowości Bartel Wielki przewiduje
się inwestycje w kwocie ponad 5 tys.zł.
Fundusz sołecki przewiduje utwardzenie placu
przy budynku świetlicy.
*Dla sołectwa Czarne Kwota inwestycji ma
wynieść ponad 23 tys.zł.

Przewiduje się wyposażenie placu zabaw w
(wartość zadania 23.059zł w tym: "zakup i montaż 2 studni chłonnych wraz z wyrównaniem i
utwardzeniem terenu " o wartości 15.523 zł).
*Dla sołectwa Iwiczna przewiduje się kwotę
inwestycji ponad 50 tys.zł.
Pierwszą inwestycją jest projektowanie sieci kanalizacyjnej. Kolejną będzie wyposażenie placu
zabaw w Iwicznie (wartość zadania 18.294 zł w
tym: "zestaw pro 2" o wartości 7.337 zł). Dalej
będziemy kontynuować utwardzanie ulicy Słonecznej płytami YOMB. Dodatkowo przewiduje
się wyposażenie Izby Pamięci Izydora Gulgowskiego.
Ponadto wszystkie sołectwa posiadają również
zadania do zrealizowania w ramach swojego
funduszu sołeckiego na kwoty:
Studzienice - 10.685zł, Bartel Wielki - 10.468zł,
Czarne -9.381zł, Cieciorka - 20.314zł, Iwiczno
- 15.593zł.
Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki

Głosowanie Osób
Niepełnosprawnych

Wójt Gminy Kaliska informuje mieszkańców, iż
zapewnia dowóz do lokali wyborczych na terenie gminy Kaliska osobom niepełnosprawnym,
które mają trudności w poruszaniu się i przybyciu do lokali wyborczych w dniu głosowania tj.
25 maja 2014r.
Uczestnictwo w/w osób w wyborach proszę
zgłaszać przed i w dniu wyborów do Urzędnika
Wyborczego Bożeny Jeleniewskiej, pod numer
telefonu 510 218 762.
Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki
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FERMA LISÓW NIE POWSTANIE...
Zbigniew Toporowski i
Franciszek Szandrach
informują...
Zbigniew Toporowski
Przewodniczący Rady
Gminy Kaliska i
Franciszek Szandrach
Przewodniczący Klubu
Radnych"Przyszłość Gminy Kaliska" informują, że w dniu 05.05.2014r zgodnie z zapowiedzią
odbyło się spotkanie z właścicielem działki w
miejscowości Frank (obręb Dąbrowa), który wystąpił z wnioskiem do Wójta Gminy Kaliska jako
właściwego Organu o wydanie uwarunkowań na
ewentualne spełnienie warunków na inwestycję
budowy fermy lisów hodowlanych. Podczas
spotkania wysłuchano argumentów właściciela
nieruchomości, który zgodnie z prawem wystąpił do Wójta Gminy Kaliska o wydanie warunków zabudowy dla powyższej inwestycji i następnie zgodnie z tym zamierzeniem Wójt Gminy zobowiązał wymienioną osobę do przedstawienia Karty Informacji o Przedsięwzięciu.
Pozostałe strony postępowania (sąsiedzi działek) zostali powiadomieni listownie o planowanej inwestycji z możliwością składania wniosków i zastrzeżeń. Dodatkowo zgodnie z prawem
i procedurą obwieszczenie o tej inwestycji zostało opublikowane w biuletynie informacji publicznej na stronie www.kaliska.pl.
Zgodnie z procedurą na dzień dzisiejszy nie
uzyskano jeszcze opinii od takich instytucji, jak:
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska czy
Powiatowy Inspektorat Sanitarny (na przesłanie
takich informacji instytucje mają jeszcze ustawowy termin).
Sytuacja wygląda następująco. Bez opinii tych
instytucji Wójt Gminy nie ma prawa podjąć żadnych kroków, ani wypowiadać się na temat zebranego materiału dowodowego w powyższej
sprawie. Wyrokowanie w sprawie, która wymaga bezstronnego rozpatrzenia naraziłoby Gminę
Kaliska na wyłączenie jej z prowadzenia postępowania o wydanie ewentualnej decyzji.
Pomimo tej trudnej i skomplikowanej sytuacji
Przewodniczący Rady Gminy Kaliska, jak i
Przewodniczący Klubu Radnych "Przyszłość
Gminy Kaliska" wyszli z trafną inicjatywą polubownego załatwienia sprawy z korzyścią dla

4

mieszkańców. Dzięki mediacji i rozsądnemu podejściu do sprawy spowodowano zmniejszenie
konsekwencji niewłaściwego przeprowadzenia
procedury. Po wymianie argumentów, osoba występująca o uwarunkowania dla tej inwestycji
odstąpiła o ubieganie się o wydanie decyzji.
Klub Radnych Rady Gminy Kaliska "Przyszłość
Gminy Kaliska" uważa, że tylko konstruktywna
rozmowa i argumenty mogły i doprowadziły do
pozytywnego rozwiązania danej sytuacji.
Klub Radnych „Przyszłość Gminy Kaliska”

Wystawa malarstwa Ryszarda Rosławskiego
W dniu 4 kwietnia 2014r odbył się wernisaż,
który otworzył wystawę malarstwa Ryszarda
Rosławskiego. Tematem przewodnim prac Pana
Ryszarda jest wieś, ogólnie otaczająca nas przyroda i martwa natura. Prace te malowane szpachelką, grubo nakładane warstwy farby, które
zyskują dzięki temu własny charakter i indywidualność. Nasz wystawca dużą uwagę przywiązuje do uchwycenia w swoich obrazach refleksów światła, które w zależności od pory dnia ma
inną barwę i ostrość.

Od początku gościom Wernisażu towarzyszyła
niesamowita atmosfera. Artysta z natury bardzo
sympatyczny, wrażliwy i naturalny, kochający
naturę i ludzi. Nawiązywał szybko kontakt ze
swoimi gośćmi. Na prośbę chętnie powiedział
parę słów o sobie.

Wójt Gminy Informuje
FERMA LISÓW - PRZEPISY...
Szanowni mieszkańcy
Gminy Kaliska w
nawiązaniu do
ostatniej ważnej
sprawy wystąpienia
prywatnego
właściciela działki o
wydanie warunków
zabudowy dla inwestycji budowy fermy lisów informuję, że wniosek o uzyskanie warunków jest początkowym
etapem.
Każdy kto jest lub nie jest mieszkańcem gminy,
posiada lub nie posiada grunt ma prawo, zgodnie
z przepisami, wystąpić z wnioskiem o wydanie
przez uprawniony organ (w tym wypadku Wójta
Gminy) decyzji tak zwanych warunków zabudowy „WZ”, na dowolną upatrzoną przez siebie
działkę.
W każdym przypadku, kiedy przedsięwzięcie
może mieć negatywne oddziaływanie na środowisko i otoczenie Wójt Gminy zobowiązuje osobę składającą wniosek o złożeniu karty informacji o przedsięwzięciu tzw. ”KIP”. Jest to początek rozpoczęcia badania możliwości środowiskowych i innych dla tego typu przedsięwzięcia.
Rolą Organu jest przeprowadzenie rzetelnego
postępowania. Nie wszczęcie sprawy z mojej
strony, bądź nie zachowanie zasady bezstronności, skazuje takie postępowanie na istotne naruszenie prawa, a w konsekwencji może skutkować to przekazaniem sprawy do załatwienia
innemu Organowi (innej gminie).
Strony postępowania, czyli osoby posiadające
bezpośrednio grunty przy działce objętej

Pan Ryszard mieszkaniec Starej Kiszewy, dawniej zajmujący się kowalstwem artystycznym,
co było jego wielką pasją, a obecnie odnalazł się
na nowo, jako artysta malarz.

Jego prace charakteryzują się nietypowymi ramami, wykonanymi z dziwno kształtnych kawałków drewna, które pozyskuje np. z rozbioru
starej drewnianej stodoły. Jest również autorem
wielu dzieł sakralnych, jego prace zdobią między innymi wnętrze kościoła w Cedrach Wielkich. W okresie letnim maluje obrazy w ogrodach Frank-Raj we Franku u Państwa
Kopciowskich. Artysta bierze udział w licznych
plenerach malarskich, w tym także międzynarodowych. Stałą wystawę prac artysty zobaczyć
można w Centrum Informacji Turystycznej w
Wilczych Błotach, w hotelu „Wrota Kaszub”
oraz w ”Karczmie Viking” w Starej Kiszewie.

Wernisaż uświetnił koncert wokalistki z Lubichowa. Pani Karolina Jezierska zachwyciła
wszystkich swoją przepiękną barwą i siłą głosu.
Wokalistka była bardzo miła i na prośbę zaśpiewała dwa bisy.
Po koncercie zostało przeprowadzone losowanie
2 obrazów naszego artysty. Pierwszy obraz trafił
do P.Barbary Płonka a drugi otrzymała P.Barbara
Żmuda-Trzebiatowska. Trzeci obraz trafi, jako
nagroda do osoby z konkursu przeprowadzonego na Facebook-u.

Właściciele Ogrodów Ozdobnych Frank-Raj we
Franku, od dwóch lat zapraszają artystę do
współpracy. Artysta odnajduje w ogrodach Państwa Kopciowskich nowe inspiracje twórcze.
P.Hubert Kopciowskich opowiedział krótko o
swoich spostrzeżeniach dotyczących twórczości artysty i o tym, jaki cel ma współpraca między artystami a Ogrodami. Dziękujemy za liczne
przybycie.
Mirosława Borucka 9

IX Rocznica Śmierci Jana Pawła II ...
Stało się już tradycją, iż został zorganizowany po raz
kolejny w naszym
parafialnym kościele koncert upamiętniający rocznicę śmierci Papieża Jana Pawła II.
W tym roku jest to
wyjątkowa rocznica. Wyjątkowa,
dlatego, iż w
Niedzielę Miłosierdzia Bożego, 27.04.2014 r w
Watykanie odbędzie się uroczystość ogłoszenia
świętości papieży: Jana Pawła II i Jana XXIII.

Koncert rozpoczął się krótkim powitaniem
przybyłych gości i wykonawców koncertu przez
Proboszcza Parafii Matki Bożej Nieustającej
Pomocy w Kaliskach - ks. Józefa Słupskiego.
Następnie p.Monika Burdukiewicz - Miszewski
przekazała krótkie streszczenie z kluczowymi
datami życia Karola Wojtyły i jego pontyfikatu.

Po czym rozpoczęła się część muzyczna koncertu w wykonaniu członków rodziny Piskorskich i
8 Hoduń - ” Familia HP”, która była przeplatana

cytatami oraz ważnymi urywkami z życia Papieża Jana Pawła II. Zostały zaprezentowane
utwory Karola Wojtyły z muzyką Sławomira
Hodunia. Utwory te pochodziły z ,,Pieśni o
Bogu ukrytym" oraz z ,,Profili Cyrenejczyka".

Po koncercie Ksiądz Proboszcz podsumował i
bardzo serdecznie podziękował zespołowi i
wszystkim słuchaczom za uczczenie w ten piękny sposób kolejnej rocznicy. Na ręce lidera zespołu Sławomira Hodunia p.Wójt przekazał publikacje książkową „Z dziejów Gminy Kaliska”,
zaś p.Dyrektor GOK Mirosława Borucka
podziękowała i wręczyła bukiet kwiatów.

Można powiedzieć, że imprezy tego typu zachęcają nas do refleksji i zastanowienia się nad sensem życia. Szczególnie w czasach, gdzie liczy
się tylko to, co materialne, a przecież nie samym
chlebem człowiek żyje.
Kolejną X rocznicę śmierci będziemy upamiętniać za rok, już teraz zapraszamy Państwa na
wspólne spędzenie czasu i przeżycia.
Mirosława Borucka

Wójt Gminy Informuje FERMA LISÓW - PRZEPISY...c.d.

procedurą wydania warunków są również stronami takiego postępowania. Osoby te zostały
powiadomione pisemnie i muszą potwierdzić
odbiór takich pism. W przeciwnym przypadku
postępowanie byłoby obarczone poważną wadą
i skutkowało nieważnością.
Drugą sprawą i niezmiernie ważną jest fakt, że
każdy obywatel naszej gminy ma prawo i powinien interesować się środowiskiem naturalnym,
a także reagować na ewentualne zagrożenia. W
tym celu wydaje się obwieszczenie Wójta w
Biuletynie Informacji Publicznej. Państwo, jako
mieszkańcy zareagowaliście, co świadczy o dużej odpowiedzialności i poczuciu stanowienia
wspólnoty samorządowej. Fakt dużej aktywności wszystkich osób w tej sprawie jest uzasadniony. Możemy i jesteśmy dumni, że mamy takich mieszkańców.
Niepokojący jest tylko fakt, że ja jako organ w
trakcie procedury zostałem posądzony o to, że
cyt. ”Wójt chce i dlatego powstanie hodowla
lisów, należy odwołać Wójta i Radę Gminy”. Na
obecnym etapie realizując postępowanie muszę
realizować je zgodnie z prawem. To, czy moje
zdanie jako Sławomira Janickiego jest takie, czy
inne nie może być wyrażane przed wydaniem
prawomocnej decyzji i zbadaniem bezstronnie
całej sprawy.
Na ostatniej Sesji Rady Gminy Kaliska, gdy
sprawa ta była omawiana zostało to dokładnie
wyjaśnione. Myślę, że przedstawiam to w sposób bardzo zrozumiały. Zdaję sobie sprawę z
ciążącego na mnie obowiązku pełnienia funkcji
Wójta Gminy Kaliska i rozumiem również sprawy, które należy rozstrzygać z uwzględnieniem
interesów całej wspólnoty.
Spotkanie, które zainicjował Przewodniczący
Rady Gminy Kaliska oraz Przewodniczący Klubu Radnych Przyszłość Gminy Kaliska świadczy o tym, że dialog w każdej sytuacji rozwiązuje problemy, a nie je pomnaża. Wyrażam zadowolenie, że zarówno inicjatywa mieszkańców,
jak i wymienionych osób doprowadziła do odstąpienia od realizacji tego typu inwestycji. Z
sąsiednich gmin mamy przykłady, że ewentualne zamierzenia potencjalnych inwestorów są
różne, a polskie prawo nie jest precyzyjne.
Wójt Gminy Kaliska
Sławomir Janicki

Doświadczony urzędnik Wybitny Sekretarz

Bożena Jeleniewska-Sekretarz Gminy Kaliska.
Pochodzi z sąsiedniej Gminy. Wraz z rodzicami i
rodzeństwem mieszkała w Borzechowie. Po
ukończeniu Liceum Ekonomicznego w Starogardzie Gd. w 1985r rozpoczęła pracę w Urzędzie Gminy Kaliska. W trakcie swojej kariery
zawodowej uzupełniła wykształcenie najpierw
na Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Zarządzania zdobywając tytuł licencjata w zakresie
organizacji i zarządzania, następnie uzyskała tytuł magistra w zakresie Zarządzania Przedsiębiorstwem w Akademii Morskiej w Gdyni na
Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa.
Podczas pracy w Urzędzie Gminy obejmowała
różne stanowiska w zakresie sportu, turystyki,
komunikacji,ochrony p.poż., spraw wojskowych, obrony cywilnej, podatków i opłat lokalnych, wycinki drzew, podatku akcyzowego.
Nadzorowała i realizowała prace związane ze
spisami powszechnymi. Dzięki swej pracy i oddaniu dla mieszkańców gminy została awansowana i od czerwca 2011 roku pełniła funkcję
Kierownika Referatu Obsługi Mieszkańców, a
od lipca 2013 roku pełni funkcję Sekretarza
Gminy.
Jest zamężna. Ma dwie córki Karinę i Magdalenę. Czas wolny lubi spędzać w gronie rodziny
oraz podczas wspólnych wycieczek i podróży.
Jest osobą otwartą na nowości kulinarne, czym
zachwyca rodzinę i grono znajomych.
Cechuje ją miłe usposobienie, spokój i zawsze
towarzyszący uśmiech.
Iwona Cherek
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SPOTKANIA WIEJSKIE - Sprawozdania i plany...
W dniach od 4 kwietnia do 11 kwietnia odbyły
się zebrania sołeckie w gminie Kaliska.
Głównym tematem spotkań były sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Kaliska za ubiegły
rok oraz plan inwestycyjny na rok 2014 oraz wykonanie i plan budżetów sołeckich. Na zebraniach omówiono także sprawy bieżące.

Najwięcej oczekiwań i zastrzeżeń kierowanych
jest w poprawę infrastruktury drogowej, co jest
moim zdaniem rzeczą oczywistą i potrzebną.
Należy zaznaczyć, że gmina Kaliska jest gminą
o średnich dochodach, gdzie współczynnik dochodu na jednego mieszkańca nie przekracza
900 złotych. Średnioroczny dochód z subwencji,
dotacji, opłat, podatków i innych dochodów
gminy wynosi ok. 17 mln złotych.

praca z sołectwami sprzyja inwestycjom.

Jedną wartą podkreślenia rzeczą jest umiarkowane zadłużenie gminy na poziomie ok. 32% w
stosunku do dochodu tj. kwota ok. 6,4 mln
złotych /współczynnik do dochodu z 2013 roku
tj. do kwoty 19,6 mln złotych. Różnica w
dochodach w tych dwóch latach bierze się stąd,
że im więcej pozyskujemy zewnętrznych środków tym dochody są większe. Na wpływ ma też
ilość naszych uczniów w szkołach. Ponieważ
maleje z roku na rok liczba uczniów to, też
zmniejsza się kwota subwencji w tym roku o
około 50 tys. złotych.

SPOTKANIA WIEJSKIE - Sprawozdania i plany...
hciałbym też przy tej okazji Podziękować mieszkańcom za pomoc w realizacji naszych ubiegłorocznych inwestycji oraz wyrozumienie dla
utrudnień, które przy ich realizacji powstają. Na
koniec przedstawiam wykresy dotyczące po-

przedniej i obecnej sytuacji kredytowej naszej
gminy. Tutaj należy zaznaczyć rolę Pani Skarbnik Hanki Dera, która wspólnie ze mną konsekwentnie ogranicza nasze zadłużenie, co widać
na wykresach. Wójt Gminy Sławomir Janicki
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Dla tych, którzy uczestniczą w spotkaniach prezentowaliśmy przebieg inwestycji i kwoty zainwestowane w poprzednim roku tj. 2013.
Wszystkie wydatki majątkowe, czyli inwestycyjne przekroczyły kwotę 5,4 mln złotych. Jest
to spora kwota szczególnie, że było realizowanych około 44 drobnych i tych dużych zadań
inwestycyjnych. Natomiast na dzień dzisiejszy
posiadamy kolejne projekty posiadające dofinansowanie dla poszczególnych sołectw. Zaangażowanie wszystkich pracowników Urzędu
świadczy o tym, że Nasza Gmina rozwija się w
bardzo dobrym tempie. Praca radnych i współ-

Warty też podkreślenia jest fakt, że w tym roku
zamierzamy przyjąć wszystkie dzieci do przedszkola i to też dzięki pozyskanemu dofinansowaniu na remont pomieszczeń Przedszkola.
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