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50 Rocznica Ślubu Zofia i Zbigniew
Milewscy
Z KALENDARZA WÓJTA...

50 Rocznica Ślubu Gertruda i Leon
Piotrzkowscy

*02.10.2014 - Kaliska - Odwiedziny kombatantów w gminie Kaliska,
*03.10.2014 - Kaliska - Udział w uroczystości Dnia Seniora,
*05.10.2014 - Frank - Wręczenie nagród Turnieju Gry w Boule,
*07.10.2014 - Kaliska - Spotkanie z przedsiębiorcą, który jest zainteresowany rejestracją firmy
transportowej w gminie Kaliska,
*08.10.2014 - Kaliska - Spotkanie z Dyrektorem Zakładu Energa - Operator z Tczewa,
*13.10.2014 - Piece - Udział w uroczystości Dnia Edukacji Narodowej i pasowania na
pierwszoklasistę,
*13.10.2014 - Starogard Gd. - Obchody Dnia Edukacji Narodowej pracowników Zespołu Szkół
Publicznych Kaliska,
*15.10.2014 - Kaliska - Spotkanie z przedsiębiorcą z Tczewa, który jest zainteresowany budową
osiedla domów jednorodzinnych na terenie gminy Kaliska,
*16.10.2014 - Kaliska - Spotkanie z mieszkańcami Dąbrowy w sprawie uregulowania drogi,
*17.10.2014 - Piece - Spotkanie z ks.Witoldem Szumiato, Przewodniczącym Rady Gminy
Kaliska Zbigniewem Toporowskim i przedstawicielem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony
Zabytków w sprawie wpisu kościoła w Pieceach do ewidencji zabytków,
*22.10.2014 - Starogard Gd. - Udział w spotkaniu zorganizowanym przez Starogardzki Klub
Biznesu dotyczące ochrony danych osobowych - spotkanie prowadził zastępca GIODO
Minister Andrzej Lewiński,
*23.10.2014 - Grodzisko Owidz - Udział w konwencie Prezydenta, Burmistrzów i Wójtów podsumowanie przez Starostę czteroletniej kadencji,
*28.10.2014 - Sucumin - Spotkanie członków LGD Chata Kociewie,
*30.10.2014 - Gdańsk - Podpisanie umów o dofinansowanie w ramach małych projektów aneksy przesunięcia terminów,
*30.10.2014 - Kaliska - Spotkanie z przedsiębiorcami - omówiono propozycje zmian podatków
na 2015 rok,
*05.11.2014 - Kaliska - Spotkanie z przedstawicielem Maximus Broker dotyczące
ubezpieczenia mienia gminy Kaliska,
*05.11.2014 - Kaliska - Udział w Sesji Młodzieżowej Rady Gminy 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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Bezpłatny Informator Urzędu Gminy Kaliska

Program „Umiem Pływać” w ZSP
Gmina Kaliska po raz kolejny pozyskała środki
finansowe i przystąpiła do projektu powszechnej
nauki pływania „Umiem Pływać”.

Nauka pływania dla uczniów klas III szkoły
podstawowej finansowana jest przez gminę
Kaliska i w części współfinansowana ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów z
Ministerstwa Sportu i Turystyki. Planowany
termin realizacji zadania to 13.10.2014r do
10.12.2014r. w wymiarze 20 h na 1 dziecko.
W zajęciach udział biorą wszyscy uczniowie
klas III szkół podstawowych z terenu Gminy
Kaliska. Program zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w zajęciach sportowych z
zakresu „nauki pływania”. Główne cele projektu
to m.in. upowszechnianie aktywności fizycznej
wśród dzieci i młodzieży, nabycie przez nich
podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy oraz edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.
Justyna Tomana

Rehabilitacja w ŚDS
Od października w Środowiskowym Domu
Samopomocy prowadzone są zajęcia z zakresu
rehabilitacji i usprawniania fizycznego uczestników. Wcześniej każdy z podopiecznych uczestniczył w konsultacjach ze specjalistą rehabilitacji medycznej. Nasi podopieczni bardzo chętnie biorą udział w zajęciach realizowanych przez
P. Monikę zgodnie z zaleceniami lekarza.

W związku z uruchomieniem rehabilitacji zakupiliśmy odpowiedni sprzęt: UGUL z pełnym
osprzętem, łóżko do rehabilitacji oraz lampę Sollux. Podczas zajęć wykorzystywane są też sprzęty, które od początku mamy w naszej pracowni,
np: rowerek rehabilitacyjny, orbitrek.
Kierownik ŚDS Iwona Ciemińska

WERNISAŻ „SAMI SWOI i GOŚCIE” - tym razem z Lubichowa

PODSUMOWANIE KADENCJI
Zbigniew
Toporowski
Przewodniczący
Rady Gminy
Kaliska
Drodzy
Mieszkańcy
Gminy Kaliska,
Dnia 21 listopada
kończy się
czteroletnia –
szósta już kadencja
Rady Gminy.
Dla radnych były
to niewątpliwie
pracowite, ale i owocne lata. Ta ostatnia kadencja naszej rady pokazała, że właściwa współpraca oparta na partnerskich relacjach i pełnym zrozumieniu potrzeb i problemów naszej społeczności owocuje skutecznymi i oczekiwanymi
działaniami. W sukcesach, co do których nikt nie
może mieć wątpliwości, naszej Gminy ma również swój liczący się udział Rada.
Dziękuję za te cztery lata wspólnej pracy, okres
niezwykle bogaty w ważne dla Gminy wydarzenia, Koleżankom i Kolegom Radnym, wójtowi
p.Sławomirowi Janickiemu, a także pracownikom kierowanego przez niego Urzędu.
Dziękuję, również tym wszystkim, którzy interesowali się działaniami Rady, którzy zechcieli
nam podpowiadać rozwiązania dobre dla Gminy, którzy komentowali – ciepło, a czasem cierpko nasze poczynania. Uważam, że to co zrobiliśmy to dobry kapitał dla następnej Rady, by nasza Mała Ojczyzna nadal rozwijała się, zmieniała i piękniała, by stawała się bogatsza.
Mam osobistą satysfakcję, że przez całą kadencję mogłem przewodniczyć tej Radzie, przy poczuciu dobrze spełnionego obowiązku. Dzięki
naszym staraniom powstały m.in. całkiem nowe
podwaliny prawne do funkcjonowania Gminy
(Statut Gminy) i poszczególnych sołectw (osiem
statutów).
Jestem przekonany, że tę kadencję naszej władzy Gminy – Rady i Wójta, mieszkańcy oceniają
wysoko.
Z poważaniem
Przewodniczący Rady Gminy
ZbigniewToporowski
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Marian
Kujawski
Przewodniczący
Komisji
Rewizyjnej
Infomacja z
działalności Komisji Rewizyjnej w
mijającej kadencji.
Skład Komisji:
*Marian Kujawski
Przewodniczący
Komisji,
* Zbigniew
Malinowski- Z-ca

Przewodniczącego Komisji,
* Członkowie Komisji - Elżbieta Adamowska,
Grzegorz Pawłowski, Marek Pryba, Franciszek
Szandrach, Zbigniew Szarafin.
Komisja Rewizyjna Rady Gminy Kaliska w
mijającej kadencji w latach 2010-2014 spotkała
się w sumie na 34 posiedzeniach, podczas których zrealizowano zagadnienia wynikające z
przyjętego wcześniej planu pracy, zatwierdzonego przez Radę Gminy Kaliska.
Podstawowym zadaniem Komisji Rewizyjnej
było przeprowadzanie dorocznych kontroli z
wykonania budżetu Gminy Kaliska polegającym na sporządzeniu opinii oraz skierowaniu
wniosku do Rady Gminy w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy Kaliska z dany
rok budżetowy.
Komisja zajmowała się też sprawą realizacji
inwestycji gminnych w poszczególnych latach
oraz analizowała sposób realizacji skarg i wniosków kierowanych do Wójta Gminy. Ponadto
dokonywała analizy sposobu realizacji uchwał
podejmowanych przez Radę Gminy Kaliska.
Jednocześnie poza planem pracy Komisja
Rewizyjna kontrolowała sprawy zlecane jej do
rozpatrzenia przez Radę Gminy Kaliska m.in.:
przeprowadzenie kontroli modernizacji kotłowni w budynku Zespołu Szkół Publicznych w
Kaliskach, zapoznanie się ze skargą dot. wykupu
gruntu pod ulicę Kolejową i nieprawidłowości
odnośnie dowozu uczniów oraz zapoznanie się z
realizacją mostu w miejscowości Czubek.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Marian Kujawski

W ogrodowym kąciku nie zabrakło zebranych
jesiennych warzyw: dyni, jabłek, orzechów i …..
Serdecznie dziękuję pracownikom GOK-u oraz
Państwu Wandzie i Hubertowi Kopciowskim za
udostępnienie krzewów do dekoracji sali podczas wystawy. Podziękowania również dla
Radosława Ciemińskiego za współpracę przy
wspólnym prowadzeniu otwarcia tej wystawy,
a uczestnikom-wystawcom za przygotowane i
wystawione prace oraz za to, że są twórcami
amatorami i nie tylko, za to, że potrafią pokazać
swoje prace - swoje hobby i zachęcić innych do
spędzania w ten sposób wolnego czasu.

W podziękowaniu wystawcom przekazaliśmy
słonecznik z liściem wykonany przez członków
Środowiskowego Domu Samopomocy Kaliska
/Czarna Woda pod okiem Leszka Baczkowskiego.

Mirosława Borucka
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WERNISAŻ „SAMI SWOI i GOŚCIE” - tym razem z Lubichowa
XIV Wernisaż „Sami-Swoi i goście”- przegląd
dorobku artystycznego twórców amatorów z terenu Gminy Kaliska oraz zaproszonych gości
odbył się 25 października 2014 roku.
Na tą 14-stą edycję zaprosiliśmy „naszych” artystów amatorów z terenu Gminy Kaliska oraz
gości z Gminy Lubichowo.
Lista artystów wystawiających swoje prace na
Wernisażu Sami Swoi 2014r. :
Alfut Genowefa– Lubichowo – haft krzyżykowy
Baczkowski Leszek - rzeźba,
Burczyk Emilia - serwetki, obrusy szydełko,
Burczyk Krystyna - serwetki, obrusy szydełko,
bombki na szydełku,
Cybula Anna – portrety ołówek, kredka,
Fijał Lucyna - decoupage,
Gulgowska Bożena – prace na szydełku,
Gulgowska Zdzisława–ikona, prace na szydełku, haft
Janicka Magdalena-haft krzyżykowy i szydełko,
Janicka Julia - fotografia,
Janicki Przemysław - grafika i haft krzyżykowy
Jasiński Edwin - obrazy olejne,
Jurczyk Urszula i Gerard - wikliniarstwo,
Kaczmarek Danuta - Lubichowo – obrazy olejne
Kamińska Gizela – obrazy ze skóry i dekoracje
okolicznościowe,
Klamann Sylwester i uczniowie – Lubichowo –
malarstwo, grafika, portrety ołówek,
Kopciowscy Wanda i Hubert Ogrody Frank –
Raj - rośliny,
Ługowska Krystyna–decoupage, haft krzyżykowy,
Młodzieżowa Rada Gminy Kalisk - fotografia,
Narloch Aurelia – prace na drutach,
Narloch Karolina - prace na drutach,
Pielecka Iwona–prace na szydełku oraz krawieckie
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Gminne Kaliska-obrazy olejne, malowanie na szkle- prace z projektu,
ŚDS KALISKA – malarstwo na szkle i inne prace uczestników,
Świetlica Terapeutyczna Kaliska/Piece–prace
plastyczne,
Świetlica z ZSP w Kaliskach Wesoły Świetliczak – prace plastyczne,
Winnicka Krystyna – obrusy szydełko, obrazy
na szkle, obrazy z kwiatów suszonych,
10 Woźniak Hanna – obrazy olejne, impresjonizm.

Zapraszając twórców ludowych z Gminy Lubichowo pragnęliśmy pokazać naszym mieszkańcom twórczość innych osób, a osobom zaproszonym z Lubichowa prace naszych mieszkańców.
Wymiana doświadczeń może zachęci inne osoby
do powiększenia grona twórców amatorów z
Kalisk.

Wystawiali się również zaproszeni goście z
Gminy Lubichowo, którzy to spotykali się, jako
amatorska grupa twórcza „Sylwester Klamann i
uczniowie”. Zajęcia tej grupy odbywały się w
GOK Lubichowo pod okiem instruktora
Sylwestra Klamana. Gościnnie swoje prace (malowane obrazy) wystawiła: Danuta Kaczmarek.
Obrazy wykonane haftem krzyżykowym pokazała nam: Genowefa Alfut.
Na wystawie można było oglądać prace wykonane przez dzieci i młodzież z Gminy
Lubichowo.

Uczestnicy wernisażu wysłuchali śpiewanej
poezji polskich poetów m.in.. Miłosza, Tuwima,
Pawluśkiewicza oraz utworów własnej kompozycji w wykonaniu rodzinnego zespołu „MisioMuzyka” Jerzy Dajuk ze Sopotu.
Wystawę ozdabiały krzewy wrzosu oraz jesienne liście. Kącik z akcentami jesieni i ogrodu.

PO WYBORACH...
Szanowni mieszkańcy.
Piszę do Państwa, gdy już jest po wyborach
samorządowych. Między innymi dlatego kolejny numer gazetki samorządu ukazuje się z takim
opóźnieniem. To celowe opóźnienie spowodowane jest potrzebą uniknięcia posądzeń, że będzie to próbą wykorzystania środków publicznych i ominięcia zasad równej konkurencji w
wyborach na stanowisko Wójta Gminy.
Czas powyborczy jest dobrym momentem, aby
podsumować miniony okres. Z całą stanowczością chcę podkreślić, że był to bardzo dobry czas
dla nas - mieszkańców. Drugie miejsce w powiecie starogardzkim w kwocie pozyskanych środków unijnych poprzez Lokalna Grupę Działania
Chata Kociewie i czwarte miejsce w województwie świadczy o dobrej pracy i naszej determinacji w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.
Praca pracowników urzędu i radnych tej minionej już kadencji świadczy o tym, że spełniliśmy
oczekiwania mieszkańców, którzy w 2010 roku
obdarzyli mnie i komitet Przyszłość Gminy
Kaliska ogromnym zaufaniem. Cieszy również
fakt, że w tegorocznych wyborach otrzymaliśmy
jeszcze większe poparcie, zarówno w ilości głosów oddanych na moją osobę, jak i uzyskane
mandaty radnych.
Takie poparcie zobowiązuje do działania w
kierunku spełnienia realnych i możliwych oczekiwań. Z pewnością musimy rozsądnie realizować i planować nasze inwestycje. Do tej pory
pomimo różnic i podziałów nie ustawialiśmy
nikogo na pozycji uprzywilejowanej. Inwestycje
były realizowane i są nadal w każdej miejscowości naszej gminy. Tylko takie podejście gwarantuje nam sukces. Rzeczą oczywistą jest fakt,
że to miejscowości największe otrzymują największe środki.
Nadchodząca kadencja będzie na pewno ukierunkowana na budowę dróg lokalnych w naszych miejscowościach. Chcemy, aby każda
miejscowość posiadała utwardzone drogi.
Zdajemy sobie sprawę, że na ten cel powinniśmy
wydać co najmniej 10 mln złotych, aby efekt był
widoczny w krótkim okresie czasu. Czy jakiekolwiek środki na budowę dróg gminnych będą
dostępne z zewnątrz? Tego niestety obecnie nikt
nie jest nam w stanie zagwarantować.
Wójt Gminy Kaliska
Sławomir Janicki

Podziękowanie dla mieszkańców
Sławomir
Janicki
Wójt Gminy
Kaliska
Szanowni
mieszkańcy.
Pragnę
serdecznie
podziękować
za okazane mi
zaufanie w
wyborach na
stanowisko
Wójta Gminy
Kaliska.
Dziękuję
wszystkim,
którzy mnie
wspierali i poparli moją kandydaturę. Jestem
dumny z mieszkańców gminy Kaliska, że tak
licznie wzięli udział w wyborach. Ponad 56%
frekwencja świadczy o tym, że los naszej gminy
nie jest Państwu obojętny. Wspólnie z wybranymi Radnymi do Rady Gminy Kaliska nadal będziemy mądrze zarządzać naszą gminą i służyć
wszystkim jej mieszkańcom tak, aby przyniosło
to sukces nie tylko nam, ale i przyszłym pokoleniom. Ostatnie lata w gminie Kaliska to okres
ogromnych zmian na lepsze. Nasze miejscowości wypiękniały i stały się dla wielu doskonałym
miejscem do zamieszkania, jak i wypoczynku.
Nasza Gmina posiada ogromny potencjał, przede wszystkim w nas – ludziach. Ludziach, którzy
m.in. budowali obiekty spełniające dziś funkcje
obiektów użyteczności publicznej, obiektów
sportowych, kulturalnych, edukacyjnych, brali
czynny udział w rozwoju gminy.
Na szczególną uwagę zasługują Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, Koło
Emerytów, Kluby Sportowe, instytucje niosące
pomoc osobom niepełnosprawnym, organizacje
pozarządowe.
Będziemy kontynuować działania oraz inwestycje, jak i realizować szereg nowych projektów inwestycyjnych i społecznych. Będziemy
zwiększać Nasze starania, aby pozycja Gminy
Kaliska wzrastała nie tylko w Powiecie Starogardzkim, ale całym województwie pomorskim
– bo na to zasługujemy!
Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki
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PODSUMOWANIE KADENCJI
Katarzyna
Pettka
Przewodnicząca
Komisji
Edukacji,
Kultury i Spaw
Społecznych
w kadencji 2010
- 2014.
W okresie tym,
podczas prac
komisji, której
miałam przyjemność i zaszczyt
przewodzić,
powstało wiele programów i różnorodnych inicjatyw edukacyjnych, które przyczyniły się do
poprawy funkcjonowania oświaty oraz spowodowały powstanie szeregu obiektów w Naszej
Gminie. Ważną sprawą wypracowaną przez komisję było połączenie w Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach - Przedszkola Publicznego,
które spowodowało przede wszystkim oszczędności, jak i większą elastyczność w zarządzaniu
tymi placówkami.
Z naszej inicjatywy powstał kompleks sportowy
„Orlik” oraz place zabaw w ramach rządowego
programu „Radosna Szkoła”. Wymieniono podłogi w szkole i przedszkolu. Dla zdolnej młodzieży uruchomiono program stypendiów i nagród przyznawanych przez Nasz Samorząd, jak i
Samorząd Wojewódzki. Niezwykle ważną i potrzebną sprawą było utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kaliskach. Powstanie
tej jednostki, pozyskanie ponad 0,5 mln złotych
na jej uruchomienie, a przede wszystkim zaktywizowanie środowiska osób niepełnosprawnych
uważam za największy sukces mijającej kadencji Rady Gminy Kaliska.
Kolejną ważną sprawą, było bezpieczeństwo i
kultura. Straż Pożarna została doposażona w niezbędny sprzęt do ratowania mienia, życia naszych mieszkańców. W kolejnej dziedzinie-kulturze nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora
GOK Kaliska. Nowe spojrzenie i energia spowodowała, że obiekt zaczął służyć wszystkim mieszkańcom. W mojej ocenie praca wszystkich
członków Komisji przyczyniła się do dobrego
rozwoju Naszej Gminy .
Katarzyna Pettka
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Grzegorz
Pawłowski
Przewodniczący
Komisji
Gospodarczej i Do
Spraw Budżetu
Komisja Budżetu i
do Spraw Gospodarczych w kadencji Rady Gminy
2010-2014 powstała z dwóch stałych
komisji poprzez
zmiany w statucie i
uchwałą Rady
Gminy. Komisja zajmowała się przede wszystkim opiniowaniem projektów uchwał na sesje
Rady Gminy dotyczącymi zakresu projektu i
zmian budżetu oraz sprawami gospodarczymi.
Komisja uwzględniała propozycje bieżących
zmian do proponowanych inwestycji z poprzedniej kadencji Rady. Do takich zmian między innymi doszło przy planach budowy drugiego boiska do piłki nożnej, gdzie zastąpiono poprzednie pomysły budową kompleksu sportowego
ORLIK oraz placem zabaw dla dzieci ”Radosna
Szkoła”. Planowany hotelik w Zespole Szkół Publicznych został zastąpiony Środowiskowym
Domem Samopomocy w Kaliskach.
Nastąpiła udana próba zmiany poprzez uchylenie Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego obrębu sołectwa Dąbrowa i Kaliska, gdzie na ostatniej Sesji Rady Gminy Kaliska nietrafiony plan został uchylony.
Po raz pierwszy w tej kadencji nasze grunty
inwestycyjne cieszyły się zainteresowaniem:
sprzedano działkę inwestycyjną pod budowę
elektrociepłowni, sprzedano też trzy działki
budowlaną i jedną nieruchomość.
Opiniowaliśmy nowe regulacje i wykupy ziemi
zajętej pod drogi, co zaczyna funkcjonować,
chociaż lista nieuregulowanych spraw jest duża.
Na rozwój naszej Gminy największy wpływ mają wydatki majątkowe i pozyskane fundusze. W
tej kadencji osiągnęliśmy drugie miejsce w powiecie pod względem pozyskania funduszy unijnych. Jestem przekonany, że komisja w znacznej
mierze wykonała zadania przed nią stawiane i
spełniła oczekiwania mieszkańców.
Grzegorz Pawłowski

Kościół Parafialny w Piecach JUŻ WKRÓTCE ZABYTKIEM
Kościół Parafialny Najświętszego Serca Pana
Jezusa w Piecach wkrótce zostanie uznany za
zabytek.
W piątek 17 października odbyło się wcześniej
umówione spotkanie na plebani parafialnej w
Piecach.

„POMYŚL O MNIE” Wspomnieniami Anny German
Dnia 19 października 2014 roku w Gminnym
Ośrodku Kultury w Kaliskach odbył się koncert
pt. „POMYŚ O MNIE” Wspomnieniami Anny
German.
Wokalistka z zespołu
Agencji Artystycznej
Roma o głosie
zaskakująco podobnym
do głosu Anny German
pokazała doskonały
kunszt śpiewu
w największych
przebojach A. German.
Publiczność pod wielkim
wrażeniem śpiewu,
nagradzała artystkę
gromkimi brawami.

W spotkaniu uczestniczył Proboszcz ks.Kanonik
Witold Szumiato, Wójt Sławomir Janicki,
Przewodniczący Rady Gminy Kaliska Zbigniew
Toporowski oraz Pani Alicja Sobczak Inspektor
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w
Gdańsku.

Największy przebój artystki „Eurydyki” na
prośbę Pana Wójta artystka zaśpiewała 2 razy.

Celem spotkania było ostateczne zgromadzenie
dokumentów i wykonanie dokumentacji fotograficznej w trwającym postępowaniu o dokonanie wpisu do rejestru zabytków. Jeżeli wszystko
będzie przebiegało terminowo, to być może jeszcze w tym roku kościół będzie uznany za
zabytek.
Droga ta pozwoli w przyszłości zdobywać fundusze z różnych źródeł na odrestaurowanie kościoła i otoczenia. Samorząd Gminy Kaliska wraz
z Parafią nadal będą współpracować w tym zakresie.
Zbigniew Toporowski

Dziękujemy wszystkim za liczne przybycie .

Mirosława Borucka
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Ulica Słoneczna w Iwicznie
W miesiącu październiku rozpoczęto remont
ulicy Słonecznej w Iwicznie. Postanowiono, że
zostaną tam ułożone płyty YOMB. Wcześniej
mieszkańcy oczekiwali dokończenia ulicy poprzez jest asfaltowanie. Wybrano tą pierwszą
metodę, ponieważ w niedalekiej przyszłości
miejscowość ta ma być skanalizowana. W 2015
roku planuje się kontynuację remontu tej ulicy i
Łąkowej w Iwicznie.

Kolejny odcinek ul.Łąkowej
Ruszyły prace przy budowie kolejnego odcinka
budowy ul. Łąkowej w Kaliskach. Zadanie to
posiada dofinansowanie Marszałka Województwa w ramach dofinansowania remontu dróg o
przeznaczeniu śródpolnym.

Parking i zagospodarowanie
placu przy kościele
W miesiącu październiku zakończono prace
przy budowie parkingu w centrum Kalisk.
Pomimo wielu opinii na ten temat po raz kolejny
chcę podkreślić, że dobrze przygotowany projekt i współpraca z Parafią Kaliska pozwoliły na
zrealizowanie tego przedsięwzięcia. Na terenie
naszego województwa kilka innych samorządów w podobny sposób pozyskiwało środki unijne na miejsca o szczególnym znaczeniu dla
mieszkańców.

Wykonanie punktów
świetlnych we Franku
Na początku listopada zostały zamontowane
lampy uliczne przy ul. Krętej w Franku. Łącznie
powstało 9 lamp.

W tym roku również powstanie lampa solarna
przy ulicy Kociewskiej. Dodatkowo przy przebudowie skrzyżowania powstaną kolejne nowe
lampy. W tym roku powstaje projekt budowy
kolejnych lamp przy ul. Brzozowej we Franku.

Jest to drugie dofinansowanie dla tej drogi.
Pierwsze było w 2012 roku. W przyszłości ul.
Polna połączyć ma się z ul. Osiedlową we Franku. Dopiero w kadencji 2010 - 2014 rozpoczęto
budowę dróg metodą układania płyt YOMB. Jest
to metoda o wiele trwalsza od tej stosowanej
przedtem, kiedy to wykonywano drogi z tłucznia
Łukasz Kruszyński
kamiennego.

Zakup samochodu
Gmina Kaliska dla potrzeb obsługi oczyszczalni
ścieków zakupiła pojazd marki Volkswagen. Jest
to samochód używany, który zastąpi wyeksploatowany już samochód marki Ford.
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Franciszek Szandrach

Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki

Grzegorz Pawłowski
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Zagospodarowanie terenu
w Cieciorce

Kolejna inwestycja realizowana od podstaw w
tej kadencji została zakończona. Powstało idealne miejsce dla rekreacji i wypoczynku dla
mieszkańców sołectwa i wszystkich zainteresowanych uprawianiem sportu.

Siłownia napowietrzna
w Kaliskach

Na przełomie października i listopada powstała
w Kaliskach siłownia na wolnym powietrzu.
Jest to kolejna inwestycja posiadająca dofinansowanie ze środków unijnych. W przyszłym roku planujemy wybudowanie boisk do gry w boule i boiska do piłki siatkowej(plażowej). Będzie
to doskonałe miejsce do odpoczynku i uprawiania różnych dyscyplin dla naszych mieszkańców.

Ochotnicza Straż Pożarna
po remoncie...

Już w tym roku zgodnie z zapisami w naszym
budżecie dokonaliśmy remontu pomieszczeń
OSP KALISKA. Środki finansowe na ten cel pochodziły z naszych dochodów. Było to jedno z
ostatnich miejsc, które wymagało generalnego
remontu. Nasi Strażacy, którzy na co dzień ratują
mienie i życie ludzkie zasługują na godne warunki służby.

Kuchnia w GOK zakończona...
Prezentujemy ukończoną dużą kuchnię w GOK
Kaliska. Kuchnia ta została wyremontowana i
wyposażona dzięki środkom unijnym w kwocie
50 tys złotych i dotacji Gminy Kaliska w takiej
samej kwocie. Łączny koszt obu kuchni - tej poniżej i tej z pomieszczenia po klubie Pegaza wyniósł 100tys.zł. Wniosek i całą procedurę pozyskania i rozliczenia dofinansowania przygotowali pracownicy GOK Kaliska przy znacznym
udziale Pani Dyrektor Mirosławy Boruckiej.
Bożena Jeleniewska

Plac zabaw posiada bezpieczną nawierzchnię z
tworzywa elastycznego, co ma zapobiec urazom. Powstałe boisko do piłki plażowej jest
trzecim takim obiektem w naszej gminie.
Miejsce, które wybrano jest usytuowane w pobliżu palcu zabaw „Radosna Szkoła”. Dzięki
temu opiekunowie i rodzice mogą mieć na oku
swoje dzieci.

Kolejnym profesjonalnie urządzonym obiektem
sportowym jest boisko do rozgrywek piłki nożnej. Boisko to nabierze wyglądu wiosną, kiedy
zazieleni się na nim murawa.
Wartość inwestycji II etapu to kwota ok.171tys.
Zadanie jest dofinansowane w 75%.
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Łukasz Kruszyński

Bożena Jeleniewska

Łukasz Kruszyński

Projekt
współfinansowany w
ramach działania
„Odnowa i rozwój
wsi", objętego
Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013.
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