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*10.02.2015 - Starogard Gd. - Udział w I Zgromadzeniu Związku Gmin Wierzyca,
*13.02.2015 - Kaliska - Udział w uroczystości 94 urodzin P.Anny Cieszyńskiej,
*16.02.2015 - Kaliska - Spotkanie z przedstawicielem firmy wykonującej projekt rozbudowy
sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Cieciorka, Dąbrowa i Iwiczno,
*18.02.2015 - Kaliska - Spotkanie z przedsiębiorcą z gminy Starogard Gd., który zamierza
zarejestrować firmę transportową na terenie gminy Kaliska,
*23.02.2015 - Kaliska - Spotkanie pracownika Ośrodka Doradztwa Rolniczego P.Grażyny
Ormanin z przedstawicielami Kół Gospodyń i Kwaterodawców z gminy Kaliska,
*27.02.2015 - Wdzydze Kiszewskie - Udział w Zgromadzeniu Związku Gmin Pomorskich,
*28.02.2015 - Kaliska - Udział w zebraniu sprawozdawczym Zarządu OSP Kaliska za 2014r.,
*03.03.2015 - Chojnice - Udział w posiedzeniu członków Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania
Rozbudowy Drogi Krajowej Nr 22,
*03.03.2015 - Kaliska - Udział w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
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 8 marca pragniemy wszystkim Wspaniałym Kobietom
założyć najserdeczniejsze życzenia
pomyślności, sukcesów zawodowych
oraz satysfakcji z życia rodzinnego.
Niech zawsze towarzyszy Wam szacunek, życzliwość i zrozumienie.
Niech nie zabraknie w Waszym życiu okazji do uśmiechu,
a dobry humor niech towarzyszy wszędzie i o każdej porze.

Życzymy Wszystkim
Paniom radości i szczęścia,
nie tylko od święta.
Wójt Gminy Kaliska
Sławomir Janicki
oraz
Przewodniczący Rady
Gminy Kaliska
Zbigniew Toporowski

„Wędrowiec z Oliwy”

KOLEJNE ZMIANY W ZSP KALISKA
W Zespole Szkół Publicznych w Kaliskach
podczas ferii zimowych w dniach od 02.02.2015
–13.02.2015 roku przeprowadzono kolejny remont polegający na:
eWymiana podłogi w nowej sali komputerowej
SP na płytki typu gres w ramach zakresu obowiązków woźnych. Koszt wykonania przez firmę
zewnętrzną wyniósłby ok. 3000 zł.

eWymianie drzwi wewnętrznych na stolarkę z
aluminium w pomieszczeniach: Księgowości,
Kierownika świetlicy, Małej Sali gimnastycznej,
Sali komputerowej SP oraz Bibliotece.

Dnia 12 lutego ponownie odwiedził naszą
gminę p.Jan Kasicki, znany też jako „Wędrowiec z Oliwy”. Pan Jan gościł w Urzędzie Gminy
w ubiegłym roku, przekazując interesujące informacje na temat swojego zamiłowania do
podróżowania i poznawania nowych miejsc.
Nasza gmina jest jednak Panu Janowi znana,
gdyż stąd wywodzą się Jego przodkowie. Na
pamiątkę wizyty Sekretarz Gminy Bożena
Jeleniewska przekazała naszemu Gościowi Monografię Gminy Kaliska wraz z podziękowaniami i życzeniami wielu ekscytujących wrażeń
podczas kolejnych podróży.

Wystawa "Dobre Anioły"
Od piątku 13 lutego 2015r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w GOK w Kaliskach można
obejrzeć małą wystawę prac plastycznych zatytułowaną "Dobre Anioły".

eZakupiono meble dla klas I-III SP- sala 14, 11
i 10.
ZSP Kaliska Katarzyna Liczywek
.

Dyrektor Zespołu wystosował pismo do zarządu
firmy Microsoft Sp. Z o.o. z prośbą o nieodpłatne
udostępnienie Pakietu Microsoft Office dla 25
komputerów w nowej sali.

.

Gmina Kaliska realizuje projekt:
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
mieszkańców gminy Kaliska”
Zadanie ma na celu zapewnienie dostępu do
szerokopasmowego Internetu dla 30 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem
cyfrowym oraz wyrównanie szans uczestnictwa
mieszkańców gminy w społeczeństwie informacyjnym dzięki wdrożeniu działań koordynacyjnych przez jednostki podległe gminie.
W wyniku projektu zakupiony został sprzęt
komputerowy dla 30 gospodarstw domowych z
terenu gminy oraz dla jednostek podległych.
Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach otrzymał 31 zestawów komputerów stacjonarnych, 14
laptopów i urządzenie wielofunkcyjne.
Dyrektor ZSP Kaliska Karol Gołąbek
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Autorami prac są dzieci i młodzież z naszej
gminy, po raz kolejny zademonstrowały one
swoje plastyczne umiejętności. Użytkowników
biblioteki witają wielobarwne postacie aniołów
wykonane z masy solnej, papieru, piórek, tasiemek, nici, haftowane, składane z maleńkich papierowych cząstek. Niektóre malowane anioły
mają twarzyczki pyzatych cherubinków, inne zadumanych dziewcząt, a jeszcze inne …kotka ?!
Wszystkie te „Dobre Anioły” zamieszkały
chwilowo w nasze bibliotece. Chcielibyśmy, aby
stało się to tradycją i zawsze w lutym organizować będziemy w naszej bibliotece konkurs
plastyczny pt. ”Dobre Anioły”. Uczestnikom tegorocznego konkursu serdecznie dziękujemy za
udział i wykonanie tak pięknych prac.
Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników
książek w gościnne progi naszej biblioteki.

Wiesława
Zimny
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I Turniej Drużyn Młodzieżowych o Puchar Dyrektora ZOW w Piecach
W dniu 21 lutego 2015r. w sali sportowej Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Piecach
został rozegrany turniej drużyn młodzieżowych
o Puchar Dyrektora Szkoły w Piecach
p.Wojciecha Wałaszewskiego.
W zawodach udział wzięło 6 drużyn (Czarna
Woda, Kaliska, Pinczyn, Zblewo, Kleszczewo,
Piece). Turniej rozpoczął się o godzinie 10.00.
Zawody poprowadzili sędziowie: Mariusz
Kurkowski oraz Sebastian Jędrzejewski. W trakcie turnieju szkoła zadbała o gorący posiłek dla
wszystkich uczestników turnieju. Po zakończeniu odbyła się oficjalna ceremonia zakończenia
turnieju, podczas której wręczono puchary, dyplomy, statuetki oraz piłki ufundowane przez
Pomorski Związek Piłki Nożnej oraz ZOW w

Piecach. Stowarzyszenie Czarni Piece oraz Dyrektor Szkoły przygotowało wnioski i otrzymało
dofinansowanie z Pomorskiego Związku Piłki
Nożnej. Najlepszym zawodnikiem mistrzostw
został wybrany zawodnik z Czarnej Wody.
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Królem strzelców został zawodnik reprezentujący Pinczyn, a najlepszym bramkarzem został
Karol Gulgowski z Pieców.
Końcowa klasyfikacja turnieju w Piecach:

I miejsce - Pinczyn, II miejsce - Czarna Woda,
III miejsce - Piece, IV miejsce - Kaliska,
V miejsce - Zblewo, VI miejsce - Kleszczewo
Podziękowania należą się p.Mariuszowi
Kurkowskiemu za profesjonalne przygotowanie
turnieju od strony organizacyjnej oraz sędziowanie, p.Zbigniewowi Toporowskiemu za pomoc
w uzyskania dofinansowania z Pomorskiego
Związku Piłki Nożnej, sołtysowi Piece Markowi
Romanow za kibicowanie oraz pomoc przy organizacji turnieju. Podziękowania również należą się Pomorskiemu Związkowi Piłki Nożnej za
dofinansowanie turnieju, a w szczególności p.
Markowi Jankowskiemu-vice Prezesowi ds.
szkolenia Pomorskiego Związku Piłki Nożnej za
zaopiniowanie wniosków oraz pomoc przy dofinansowaniu imprezy. Materiały ZOW Piece

KILKA SŁÓW O DALSZYCH INWESTYCJACH...
Sławomir
Janicki
Wójt Gminy
Kaliska
Szanowni
mieszkańcy.
W nawiązaniu
do grudniowego wydania
Kaliskiego
Gońca (38),
przedstawiam
pozostałe
zamierzenia,
które będą
realizowane
w 2015 roku
przez budżet
samorządu Gminy Kaliska.
Po pierwsze czekają nas realizacje projektów i
przedsięwzięć:
Rwykonanie projektu budowy instalacji fotowoltaicznej zasilającej w energię elektryczną
oczyszczalnię ścieków i tym samym chcemy w
przyszłości obniżać koszty utrzymania,
Rprzygotowanie dokumentacji remontu chaty
kociewskiej w Piecach,
Rprzygotowanie dokumentacji projektowej dla
zjazdu z drogi krajowej nr 22 na działki gminne
w obrębie miejscowości Piece,
Rmodernizacja remizy OSP w Kaliskach (dotyczy części piwnicznej tj. kuchni i zaplecza),
Rwykonanie oświetlenia ulicy Wrzosowej w
Studzienicach, ulicy Brzozowej we Franku i ul.
Polnej w Kaliskach,
Rutwardzenie dróg dojazdowych do gruntów
śródpolnych tj. ulicy Słonecznej i Łąkowej w
Iwicznie oraz ulicy Polnej w Piecach,
Rdalsza kontynuacja remontu nawierzchni asfaltowej z miejscowości Iwiczno do miejscowości Piece,
Rzakup kosiarki do ciągnika dla potrzeb utrzymania dróg gminnych oraz zakup posypywarki,
Rwykonanie dalszej części ogrodzenia Samorządowego Przedszkola Publicznego w
Kaliskach.
Rprzygotowanie dokumentacji dla budowy
mieszkań socjalnych w Kaliskach,
Rprzygotowanie koncepcji dla zagospodarowania terenu w miejscu tzw. ”Belwederu”,

Rukończenie dokumentacji rozbudowy oczyszczalni ścieków i budowy sieci wodno-kanalizacyjnej dla miejscowości Iwiczno, Cieciorka,
Dabrowa,
Rzakończenie projektu dla budowy ulic w Kaliskach wraz z odwodnieniem tj:ulicy Ogrodowej,
Jasnej, Spacerowej, Starowiejskiej, Malinowej,
Bocznej,
Rzakończenie projektu dla odwodnienia ul.
Długiej w Kaliskach.
W tym roku będą również w przygotowaniu
dokumenty planistyczne takie, jak:
2zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego pod kątem wyznaczenia terenów pod drugą w gminie żwirownię,
2przystąpienie do opracowania miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego dla
miejscowości Bartel Wielki, Łążek i Czarne.
Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki

MERYTORYCZNA SESJA
Dnia 24.02.2015r odbyła się V Sesja Rady
Gminy Kaliska. Jednym z tematów było omówienie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej. Zdaniem radnych GOPS realizuje
zadania w sposób prawidłowy.
Kolejnym tematem była dyskusja na temat opieki zdrowotnej w gminie Kaliska. Każdy z radnych miał możliwość wypowiedzenia się w tej
sprawie. Wszystkie te uwagi mają posłużyć wypracowaniu ewentualnych zmian, które należałoby wprowadzić. W najbliższym czasie odbędą
się spotkania z osobami zarządzającymi MEDPHARMĄ w celu omówienia obecnej sytuacji.
W obecnym stanie prawnym gmina nie ma możliwości powrotu do publicznej opieki zdrowotnej.
Po tej dyskusji radni zajęli się podejmowaniem
uchwał takich, jak:
*Zmiana regulaminu udzielania dofinansowania
na przedsięwzięcia związane z usuwaniem
azbestu,
*Przystąpienie do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy,
*Przystąpienie do sporządzenia miejscowych
planów dla miejscowości Łążek i Czarne,
*Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi.
Anna Brzezinska
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KOLEJNE ZMIANY TAKŻE W PIECACH
W feriach zakończył się remont podłóg w
ZOW Piece. Tym razem Gmina Kaliska pozyskała kwotę 13.859zł w ramach programu „Wyrównywanie różnic II” z PFRON. Całkowita kwota
zadania wyniosła 23.346zł.

W ramach zadania dostosowania bydynku szkoły do potrzeb uczniów niepełnosprawnych wykonano wymianę podłóg w holu budynku i korytarzu.

Poza tym w korytarzu wykonano modernizację
lamperii poprzez nałożenie trwałego ozdobnego
tynku.

Pomoc w wypełnianiu PIT-ów

Zespół Oświatowo - Wychowawczy w Piecach
otrzymał 14 zestawów komputerowych, 2 laptopy i urządzenie wielofunkcyjne.

Realizacja tego doposażenia szkoły była możliwa dzięki gminie Kaliska, która realizuje projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
mieszkańców gminy Kaliska”.

Wartość projektu wynosi 503.107zł, z czego
środki unijne wynoszą 421.436zł.
W ramach tego projektu również doposażono
świetlice wiejskie w 7 sołectwach łącznie 20 zestawów komputerów stacjonarnych i 7 urządzeń
wielofunkcyjnych.

Pomoc w wypełnianiu zeznania o wysokości
osiągniętego dochodu – PIT
Wójt Gminy Kaliska zaprasza mieszkańców na
bezpłatne konsultacje prowadzone przez
pracownika Urzędu Skarbowego w Starogardzie
Gd. w zakresie wypełniania druku PIT przez podatników w formie elektronicznej, które odbędą
się 19 marca br. (czwartek) w godzinach od 9:00
do 14:00 w Urzędzie Gminy Kaliska - pokój 24.
Osoby chcące skorzystać z pomocy proszeni są o
przyniesienie ze sobą wszystkich informacji o
osiągniętych dochodach w 2014 roku oraz kopię
zeznania podatkowego za 2013 rok.

DOCEŃ PRACĘ STRAŻAKÓW!

Ruszył nowy plebiscyt! Strażacy ochotnicy od
lat cieszą się ogromnym zaufaniem i szacunkiem
wśród lokalnych społeczności. Plebiscyt to
doskonała okazja, aby podziękować im za trud i
zaangażowanie, jakie wkładają w swoją pracę.
Kto zdobędzie tytuł Super OSP powiatu starogardzkiego? O tym przekonamy się już niedługo.
Jak głosować?
Czytelnicy mogą głosować na swoich faworytów za pomocą oryginalnych kuponów drukowanych na łamach “Gazety Kociewskiej”, ukazującej się w każdą środę na terenie miast i wsi
powiatu starogardzkiego oraz za pomocą SMS.
W treści SMS należy wpisać wps.05 i wysłać
pod nr 7148. (wps.05 - OSP Kaliska)
Kupony z Gazety można dostarczać osobiście do
siedziby Redakcji (Starogard Gd., ul. Rynek 36)
bądź listownie. Koszt 1 smsa to 1zł+ vat.
Kupon to równowartość 2 pkt. Sms to 1 pkt.
Zachęcamy do głosowania!

1 % DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY
POŻARNEJ w Kaliskach
Strażacy kierują się szczytnymi ideałami służenia ludziom i niesienia pomocy, podejmują coraz
więcej zadań ratowniczych dla dobra społeczeństwa. Jednak nie zawsze podczas akcji strażacy
są należycie zabezpieczeni, a mimo to, z narażeniem własnego zdrowia, a nawet życia ratują innych, czasami płacąc za to wysoką cenę. Ciągle
potrzebujemy lepszego sprzętu ratowniczego by
móc szybciej i skuteczniej nieść pomoc potrzebującym.
Dokonane wpłaty będą wsparciem dla naszej
OSP i przyczynią się do szybszych oraz bezpieczniejszych działań ratowniczych, a nie spowodują uszczerbku Waszego rodzinnego budżetu. Zamiast cały podatek dochodowy przekazywać do Urzędu Skarbowego, prosimy o przekazania 1% na rzecz OSP. Liczymy na zrozumienie i pozytywne odniesienie się do naszego
apelu.
Jak prawidłowo wypełnić zeznanie podatkowe:
We „WNIOSKU O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO OPP”,
który znajduje się na końcu każdego zeznania
rocznego wpisać tylko nasz Numer KRS:
0000116212. Nie można pomylić się w numerze
KRS, pomyłka oznacza nie złożenie wniosku.
W części "INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE, wpisać „Cel szczegółowy 1%" tj. wpisać
nazwę OSP oraz jej dokładny adres.
Ochotnicza Straż Pożarna Kaliska,
ul.Nowowiejska 2b, 83-260 Kaliska,
woj.pomorskie.

„Bogu na chwałę ludziom na ratunek”

0000116212

Kwota 1%

OSP KALISKA, ul. Nowowiejska 2b, 83-260 Kaliska, woj.pomorskie
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Wójt Gminy Kaliska
Sławomir Janicki

X

Dane ułatwiające kontakt z podatnikiem
Łukasz Kruszyński
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I TURNIEJ PETANQUE cd.

I MIEJSCE w Wojewódzkim Quizie
Wiedzy o Państwach Anglojęzycznych

Zwycięscy półfinały tj. Polska Północ i Tuchola
rozegrały finał, który wyłonił zwycięzcę turnieju, a jest nim drużyna Tuchola z Tucholi.
Drugie miejsce zajęła drużyna Polska Północ
ze Starogardu Gd. Miejsce trzecie po zwycięstwie na ZSP Kaliska II zajęła Dryżyna Młodzi
Kaliska .
Miejsce czwarte zajęła drużyna ZSP Kaliska II
i pozostałe zgodnie z wynikami fazy pierwszej.
Wójt Gminy Sławomir Janicki wraz z Dyrektorem ZSP Karolem Gołąbkiem, Dyrektorem
GOK Mirosławą Borucką i Prezesem Polskiej
Federacji Petanque Janem Neugebauer dokonali
podsumowania Turnieju oraz wręczenia pucharu
zwycięzcom, dyplomów i nagród wszystkim zawodnikom. No i czas na podsumowania, a mianowicie:
dudział dwóch drużyn osób niepełnosprawnych reprezentujących Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) jest chyba najbardziej poważnym osiągnięciem organizatorów turnieju, co
jednomyślnie zostało wypowiedziane przez
uczestników tego turnieju.

dpodziękowania należą się wszystkim uczestnikom, organizatorom oraz fundatorom nagród
tj. Starostwu Powiatowemu w Starogardzie Gd.
I Halowy Turnie Petanque o Puchar Wójta
Gminy Kaliska to już historia i w tym miejscu
należy stwierdzić, iż poprzeczka została ustawiona wysoko, a w latach następnych należy organizację i prowadzenie kolejnych edycji rozgrywek, a takowe będą, organizować tak, aby
było lepiej, no ewentualnie na tym samym poziomie.
Jerzy Dębiński
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Dnia 21 lutego 2015 roku odbył się już po raz
XIV Finał Wojewódzkiego Quizu Wiedzy o Państwach Anglojęzycznych. Uczniowie klasy VI a
- Urszula Pilarska oraz Krzysztof Cieślewicz
reprezentowali naszą szkołę w Gdańsku i zdobyli I miejsce, pokonując reprezentantów z 32
szkół.

Urszula i Krzysztof wykazali się ogromną wiedzą na temat Anglii, ale również udowodnili, że
posiadają wspaniałe umiejętności językowe.
W I części finału uczniowie rozwiązywali test,
który sprawdzał informacje na temat Anglii, a w
II-multimedialnej odpowiadali na pytania m.in.
do obejrzanego filmu w języku angielskim.
Pytania w finale były bardzo szczegółowe, aby
wyłonić zwycięzców. Urszula i Krzysztof okazali się najlepsi ex aequo z reprezentantami III
Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Gdańsku, uczniowie zdobyli taką samą ilość punktów.
Fakt ten, że uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach zdobyli I miejsce napawa całą
społeczność szkolną radością i dumą.
Gratulujemy naszym zwycięzcom pięknego
osiągnięcia oraz nagród. Urszula i Krzysztof,
oprócz nagród rzeczowych, wygrali również dla
całej swojej klasy warsztaty językowe zorganizowane przez British Council.
Małgorzata Stypa-Zygmunt

WYBORY SOŁTYSÓW
W dniu 26 lutego 2015r Wójt Gminy Kaliska
wydał obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na sołtysów sołectw Gminy Kaliska.
Na podstawie§15 ust.1 statutu sołectw Gminy
Kaliska (Uchwały Rady Gminy Kaliska od nr
XLII/346/2014 do XLIII/353/2014 z dnia 26
sierpnia 2014r.) podaje się do wiadomości
wyborcom, informację o zarejestrowanych
kandydatach na sołtysa:
1. Bartel Wielki - Beling Monika
2. Cieciorka - Solecka-Flisikowska Maria
3.Czarne - Wardziński Leszek i Zielińska Hanna
4.Dąbrowa - Lipska Alicja, Narloch Marlena
5.Iwiczno - Szandrach Franciszek
6.Kaliska - Głodek Kazimierz
7.Piece-Gulgowska Zdzisława i Marek
Romanow
8.Studzienice - Kujawski Marian.

Zgodnie z §21 ust.4 w/w uchwały tj.” Jeśli w
danym obwodzie wyborczym został zgłoszony
tylko jeden kandydat, wówczas głosowania nie
przeprowadza się, a za wybranego uważa się
zgłoszonego kandydata”, w kilku sołectwach
mamy już nowych sołtysów.
1. Bartel Wielki - Beling Monika
2. Cieciorka - Solecka-Flisikowska Maria
5.Iwiczno - Szandrach Franciszek
6.Kaliska - Głodek Kazimierz
8.Studzienice - Kujawski Marian.
Wybory w pozostałych trzech sołectwach
odbędą się 15 marca 2015 roku

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE
Zbigniew
Malinowski
Radny Rady
Gminy Kaliska
W wyborach
uzupełniających w dniu
22.02.2015r
uprawnionych
do głosowania
było 284 osoby.
W głosowaniu
wzięło udział
115 osób.
Frekwencja
wyniosła
40,49%.
Zbigniew Malinowski uzyskał poparcie 70 osób
(60,87%), a Ewelina Sumczynska 45 osób
(39,13%).
Mieszkańcem Kalisk jest od 22 lat. Jest szczęśliwym mężem i ojcem dwóch synów. Z zawodu
jest technikiem pożarnictwa.
Ukończył szkołę pożarniczą w Poznaniu.
Pracuje w jednostce ochrony pożarowej w zakładach farmaceutycznych w Starogardzie Gd. w
ratownictwie chemicznym.
W roku 1996 wstąpił do Ochotniczej Straży
Pożarnej w naszej miejscowości, w której na
dzień dzisiejszy pełni funkcję Naczelnika OSP
Kaliska. Dzięki jego staraniom w minionej kadencji zakupiono m.in. średni samochód pożarniczy marki MERCEDES oraz wyremontowano
remizę.
Od 2003 roku pełni również funkcję szefa
Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego.
W roku 2006 dzięki Państwa głosom po raz
pierwszy został wybrany na Radnego Rady Gminy Kaliska. Pracował w komisjach: Kultury,
Edukacji i Sportu oraz Rewizyjnej.
W obecnej kadencji Rady Gminy Kaliska
chciałby zająć się dalszą poprawą bezpieczeństwa oraz poprawą wizualizacji naszej miejscowości. Zamierza doprowadzić do wykonania
wielu inwestycji drogowych oraz wprowadzać
rozwiązania ekologiczne w naszej gminie.
Jednak priorytetową sprawą jest dla niego inwestycja w edukację młodzieży w zakresie bezpieAnna Brzezinska
czeństwa.

5

6

ROZMOWY W GDDKiA

INTERWENCJA W ENERGA

Dnia 21 stycznia 2015r w siedzibie Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku odbyło się zapowiadane spotkanie z z-cą
dyrektora placówki p. Karolem Markowskim.
W spotkaniu uczestniczyli Przewodniczący
Rady Gminy Kaliska Zbigniew Toporowski, sołtys sołectwa Piece Marek Romanow oraz Wójt
Sławomir Janicki.
Spotkanie było wynikiem podjętej inicjatywy
w celu poprawy bezpieczeństwa w obrębie drogi
krajowej nr 22 w Piecach. Podczas rozmowy
przedstawiono oczekiwania mieszkańców w celu wykonania bezpiecznego przejścia oraz poboczy. Wyniku naszej interwencji p.Karol
Markowski zobowiązał się do wykonania czynności pomiarowych na odcinku zabudowanym i
przedstawieniu do końca kwietnia propozycji
działań, które ewentualnie podejmie GDDKiA
w Gdańsku.

Dnia 03 lutego w Urzędzie Gminy w Kaliskach
z inicjatywy Przewodniczącego Rady Gminy
Zbigniewa Toporowskiego i wójta Sławomira
Janickiego odbyło się spotkanie z dyrektorem
generalnym Energa Operator S.A. Oddział w
Gdańsku p.Piotrem Bartczak i dyrektorem rejonu dystrybucji w Tczewie p..Zbigniewem Jędrusiak.

Przy okazji tego spotkania omówiono inne
ważne sprawy dla Naszej Gminy, takie jak: przebudowa skrzyżowania w miejscowości Frank
oraz budowa ścieżki rowerowej Dąbrowa–
Frank – Piece. Według zapowiedzi realnymi są
przedsięwzięcia przebudowy skrzyżowania, jak
i budowy pierwszego etapu budowy ścieżki
rowerowej Dąbrowa–Frank. Mimo to ostateczna
decyzja o realizacji tej inwestycji powinna zapaść w okolicy maja 2015 roku.
Sołtys Pieców Marek Romanow

Spotkanie zostało wywołane w celu przedstawienia naszego stanowiska na wyłączenia prądu
i liczne awarie sieci, które miały miejsce na przełomie miesięcy grudzień i styczeń.
Nie kryjąc naszego oburzenia z bardzo słabej
jakości świadczonych usług, wysłuchano zapewnień obu Panów z „Energa Operator” o tym,
że obecny i przyszłe lata będą czasem modernizacji znacznych odcinków wyeksploatowanych
sieci. Ustalono, że Samorząd Gminy otrzyma
dodatkowo pisemne wyjaśnienie sytuacji oraz
informację o planowanych modernizacjach sieci
energetycznych.
Na dzień sporządzania tej informacji otrzymaliśmy odpowiedź, że spółka Energa Operator w
tym roku zamierza:
ő zmodernizować istniejące sieci napowietrzne
z linii nieizolowanych na linie napowietrzne izolowane. Umieszczenie przewodów w osłonie
powoduje, że nie następuje zwarcie,
ő zainstalować w sieciach średnich napięć rozłączników sterowanych radiowo,
ő budowy Głównego Punktu Zasilania w okolicach miejscowości Karsin wraz z podziemnymi
wyprowadzeniami linii w celu poprawy bezpieczeństwa energetycznego m.in. Gminy Kaliska,
ő obecnie jednym z etapów, który został zrealizowany jest modernizacja istniejącego Głównego Punktu Zasilania Czarna Woda.
Przewodniczący RG Zbigniew Toporowski

I HALOWY TURNIEJ PETANQUE O PUCHAR WÓJTA GMINY KALISKA

Na dzień 26 lutego 2015 roku wyznaczono termin przeprowadzenia I Halowego Turnieju
Petanque o Puchar Wójta Gminy Kaliska.
Przygotowania rozpoczęto jeszcze przed zimowymi feriami. W czasie przygotowań Pan Wójt
wyraził zgodę na ufundowanie Pucharu oraz
ustalono przeprowadzenie turnieju na hali sportowej ZSP W Kaliskach. ZSP przyjął tą funkcję i
na 26 lutego przygotował halę i poczęstunki.
Gminny Ośrodek Kultury zapewnił rozesłanie
oraz rozwieszenie informacji o turnieju wraz ze
Starostwem Powiatowym w Starogardzie Gd.
nagrody dla zawodników. Sędziowanie przyjął
Prezes Polskiej Federacji Petanque Pan Jan
Neugebauer, a kierowanie turniejem Jerzy
Dębiński.
Przygotowania zakończono w 26.02.2015r.
W ZSP Kaliska przy ulicy Długiej stawiło się 11
dwuosobowych drużyn gotowych do gry o Puchar Wójta Gminy Kaliska. Zgodnie z dobrym
obyczajem Dyrektor ZSP Karol Gołąbek przywitał zawodników i gości. Wójt Gminy Kaliska
Sławomir Janicki otworzył turniej, a sędzia i
kierownik przystąpili do przeprowadzenia turnieju. Do rozgrywek zgłosiły się zgodnie z regulaminem dwuosobowe drużyny z Kalisk, Chojnic, Tucholi i Starogardu Gdańskiego:
˛ ZSP Kaliska I w składzie:
Jakub Kaszubowski i Maciej Paubicki,
˛ ZSP Kaliska II w składzie:
Oskar Filbrandt i Karol Tuszkowski,

˛ ŚDS Kaliska I w składzie:
Zbigniew Droszuk i Franciszek Pawelski,
˛ ŚDS Kaliska II w składzie:
Martyn Karliński i Anna Groth,
˛ Emeryci Kaliska I w składzie:
Danuta i Maksymilian Piszczek,
˛ Kaliska Power w składzie:
Łukasz Mater i Bartosz Rudnicki,
˛ OLD DEVILS w składzie:
Ireneusz Czaja i Włodzimierz Szałek z Chojnic,
˛ Polska Północ w składzie:
Zbyszek Hennig i Andrzej Włodarczyk ze
Starogardu Gdańskiego,
˛ Tuchola w składzie:
Jerzy Panek i Łukasz Pałczyński,
˛ Młodzi Kaliska w składzie:
Andrzej Grzywacz i Wojtek Ostanówka,
˛ Emeryci Kaliska II w składzie:
Jerzy Pasterski i Irina Piastowska.
Pierwsza faza turnieju to rozgrywki 5 rund w
systemie szwajcarskim po 30 minut na rundę w
wyniku których pozycje drużyn są następujące:
1. Tuchola, 2. Młodzi Kaliska, 3. Polska Północ,
4. ZSP Kaliska II, 5. ZSP Kaliska I,
6. OLD DEVILS, 7. Emeryci Kaliska I,
8. Emeryci Kaliska II, 9. ŚDS( Środowiskowy
Dom Samopomocy W Kaliskach) Kaliska II,
10. ŚDS Kaliska I, 11. Kaliska Power.
Druga faza turnieju to półfinał rozegrany pomiędzy Tucholą i ZSP Kaliska I (I para) oraz
Młodzi Kaliska a Polska Północ (II para).
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