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Bezpłatny Informator Urzędu Gminy Kaliska
„Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego, nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego;
nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą.
Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje...”

Z KALENDARZA WÓJTA...
*29.05.2015 - Czarna Woda - Wyjazd w ramach szkolenia zorganizowanego przez Powiatowy
Urząd Pracy do Zakładów Płyt Pilśniowych STEICO,
*01.06.2015 - Gdańsk - Udział w Konferencji na temat „Dostępne finanse dla mieszkańców”,
*01.06.2015 - Kaliska - W ramach zapytań ofertowych wyłoniono wykonawców na zmianę
dokumentu planistycznego - studium gminy Kaliska i wykonawców na sporządzenie
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Łążek,
Czarne i Bartel Wielki,
*03.06.2015 - Starogard Gd. - Notarialna sprzedaż działek gminnych ,
*04.06.2015 - Trzechowo - Udzielenie ślubu cywilnego w plenerze,
*15.06.2015 - Cieciorka - Spotkanie z przedstawicielami Zarządu Dróg Powiatowych oraz
sołtysem sołectwa w sprawie rozmieszczenia urządzeń technicznych, spowalniających ruch,
*16.06.2015 - Starogard Gd. - Spotkanie z częścią osób z Zarządu Spółki Medpharma.
Rozmowy dotyczyły sposobu poprawy dostępności mieszkańców do lekarza rodzinnego w
okresach wzmożonych zachorowań,
*19.06.2015 - Kaliska - Udział w naradzie obywatelskiej „Włącz się, Kociewie”,
*22.06.2015 - Gdańsk - Udział w mediacji dotyczącej odzyskania kar umownych wynikających
z nieterminowego wykonania prac.
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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REORGANIZACJA SZKOŁY W PIECACH –
KOMU ZALEŻY NA DEZINFORMACJI?
Sławomir
Janicki
Wójt Gminy
Kaliska
Szanowni
mieszkańcy
gminy Kaliska.
Od kilku lat toczy się dyskusja
na temat połączenia Zespołu
Oświatowo –
Wychowawczego w Piecach z
Zespołem Szkół
Publicznych w
Kaliskach.
Ostatnia moja
otwarta dyskusja toczyła się trzy lata temu, wówczas padła zapowiedź powrotu do sprawy.
Dlatego przyglądając się demografii, jak i kosztom na następne lata nadszedł czas by podejść do
sprawy rzeczowo tak, aby była to najlepsza decyzja dla mieszkańców gminy.
Z pewnością dla wszystkich ważną sprawą jest
dobro dzieci, dobra atmosfera wokół spraw sołectwa, a następnie rozwój całej gminy w sposób
równoważny dla każdej miejscowości.
Tworzenie dużej placówki oświatowej jaką jest
Szkoła w Kaliskach było najlepszym rozwiązaniem jaki udało się stworzyć w ostatnich 25 –
latach samorządu terytorialnego. Budynek szkoły w Kaliskach i otoczenie sportowe jest

jednym z najlepszych i najbardziej funkcjonalnych w całym powiecie starogardzkim.
Konsekwencją tej sytuacji jest bardzo wysoki
poziom nauczania w tej szkole dla uczniów całej
gminy.
Planowane połączenie placówek spowoduje, że
szkoła w Piecach będzie szkołą filialną, czyli będzie podlegać pod dyrektora w Kaliskach.
W szkole w Piecach pozostanie Przedszkole i będzie można tam utworzyć dodatkowe oddziały
dla najmłodszych kilkulatków, a także pozostaną
tam klasy od I do III Szkoły Podstawowej.
Podsumując, w placówce tej pozostanie ok. 6070 dzieci najmłodszych. Sprawa przeniesienia
dotyczy klas IV-VI, czyli 34 uczniów, którzy po
połączeniu placówek będą uczęszczać do ZSP w
Kaliskach.
Dlatego dezinformację niektórych osób o zamknięciu tej placówki pozostawię bez komentarza. Podkreślę tylko, że do szkoły w Piecach
uczęszczają w 99% wyłącznie uczniowie z miejscowości Piece. Przez wiele lat funkcjonowanie
tej placówki służyło tylko jednej miejscowości.
Za mojej poprzedniej i obecnej kadencji tylko
dwoje rodziców z innej miejscowości zdecydowało się posłać dziecko do tej placówki. Gdyby
ta placówka była najlepszą szkołą w gminie to
nie byłoby tam z pewnością wolnych miejsc, a
gmina musiałaby tam dowieść uczęszczające
dzieci. W rezultacie placówka jest bardzo droga
w utrzymaniu i tylko zaspokaja potrzeby jednej
miejscowości, a sposób nauczania nie odbiega
od szkoły w Kaliskach i jak kto woli raz jest
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lepiej, a raz jest gorzej.
Gdyby ktoś z radnych zdecydował się zamknąć
tą szkołę całkowicie byłbym pierwszą osobą,
która byłaby przeciwna takiej decyzji. O tym
wiedzą też osoby głoszące nieprawdziwe informacje o zamknięciu tej placówki.
Przeniesienie starszych klas na pewno nie wpłynie negatywnie na wyniki nauczania, ani na bezpieczeństwo tych dzieci. Połączenie placówek
prawnie mogłoby nastąpić najwcześniej od 1
września 2016 roku. Do tego czasu można więc
wypracować dużo dobrych rozwiązań w tej niełatwej sprawie bez emocji.
Wszyscy wiedzą, że finansowanie oświaty powinno być w całości obowiązkiem Państwa. Tak
też jest, że sprawnie zorganizowana oświata
gminna może być utrzymywana wyłącznie z
subwencji oświatowej. U nas niestety już tak nie
jest. Im szybciej wprowadzi się dobre rozwiązania – reorganizację, tym lepiej dla wszystkich
mieszkańców. To pierwsza sprawa, dla której
radni będą podejmować decyzję. Czy radni podejmą słuszną decyzję, to mieszkańcy ocenią po
jej realizacji i osiągniętych efektach.
Po drugie w placówce tej może zostać utworzona inna placówka oświatowa, czyli Ośrodek
Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy.
Powstał więc pomysł zapewnienia edukacji i rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych z wadami rozwojowymi. Jest to ogromnie ważny aspekt
dnia codziennego wielu rodzin. Opieka dostosowana do indywidualnych potrzeb dziecka, czyli
metody rehabilitacji i edukacji dadzą wymierne
korzyści, a możliwość przebywania uczestników w otoczeniu innych grup wzmocni ich rozwój społeczny.
Jakie korzyści dla Szkoły w Piecach dzięki
powstaniu tej placówki (w skócie OREW)?
Przede wszystkim udział finansowy w utrzymaniu tej placówki. Obsługa szkoły zachowuje pełne etaty, w częściach finansowane przez gminę i
OREW. Koszty utrzymania tj. energia, opał, remonty pokrywane są solidarnie przez obie placówki. Możliwość zatrudnienia nauczycieli, którzy nie mieliby etatu w szkole w OREW–ie.
Lokalizacja szkoły i jej baza lokalowa stanowiłaby konkurencję dla tego typu placówek prowadzonych w naszym powiecie.
Kto będzie finansował OREW? Przybliżę
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w skrócie. W zależności od stopnia niepełnosprawności na jedno dziecko subwencja może
wynosić nawet 60 tys.zł rocznie. Gdyby w takiej
placówce było tylko 6-ro dzieci to kwota na
prowadzenie takiego ośrodka wynosiłaby około
360 tys.zł rocznie. Dla porównania Środowiskowy Dom Samopomocy w Kaliskach rocznie
na 30 uczestników otrzymuje 360 tys.zł przy
zatrudnieniu - 5,75 etatu.
Proszę zatem o rozważenie, czy ta ewentualność
jest korzystna czy niekorzystna dla dzieci z terenu gminy i miejscowości Piece.
Chciałbym naświetlić, jeszcze jeden aspekt takiego działania. Jako gmina posiadamy już
Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z
różnymi niepełnosprawnościami. Do tej placówki uczęszcza 30 osób, a niebawem otrzymamy
zgodę (od czwartego kwartału) na kolejne 4
osoby. Jak wiadomo w naszej gminie dbamy o
osoby niepełnosprawne. Po zakończeniu nauki
w szkole na poziomie gimnazjalnym czy ponadgimnazjalnym większość osób będzie mogła z
powodzeniem mieć wsparcie w Środowiskowym Domu. Chcemy stworzyć kompleksową
opiekę i pomoc dla dzieci i dorosłych, którzy
znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.
Po drugie jesteśmy na etapie przygotowywania
się do programu „Senior-wigor” i tutaj chcemy
zapewnić opiekę dzienną dla seniorów na bazie
budynku poszkolnego w Cieciorce.
Czy te nasze działania i planach są złe? Tylko
nieliczne osoby mogą takie działania krytykować, ale to też pozostawię bez komentarza.
Bardzo proszę o zastanowienie się i przedyskutowanie opisanych sytuacji. Służę w tej sprawie
swoją osobą i doświadczeniem oraz kompetentnymi pracownikami zatrudnionymi w naszych
gminnych placówkach.

Dom Kultury
i Kaliskie Inicjatywy

GOK ZAPRASZA

Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach bierze
udział w programie pn. „Dom Kultury + Kaliskie
Inicjatywy lokalne 2015”, część I. W ramach powyższego zadania został ogłoszony konkurs. W
wyznaczonym terminie wpłynęło 10 wniosków.
Komisja konkursowa i kapituła lokalna mogła
wybrać tylko od 3 do 7 inicjatyw. Poniżej przedstawiamy zwycięskie inicjatywy, które zostały
wybrane do realizacji i sfinansowania.
Inicjatywy wybrane do realizacji.

Autorskie projekty będą realizowane w terminie
od 31.07.2015 roku do 10.11.2015r. Więcej informacji i szczegółów na temat projektów można znaleźć na stronie www.gok.kaliska.pl.
Serdecznie zapraszamy do udziału w życiu
kulturalnym gminy Kaliska.

Zadanie „Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury
w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2015”

Dyrektor GOK Mirosława Borucka
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NAJLEPSZE UCZENNICE
Dnia 27.06.2015r uczennica klasy IIIb
Gimnazjum w Kaliskach Natalia Szarmach odebrała w auli Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego nagrodę XIV edycji konkursu „Najlepszy
absolwent gimnazjum gmin wiejskich i miasteczek Województwa Pomorskiego w roku szkolnym 2014/2015”.
Nagrodą dla Natalii będzie udział w obozie
żeglarskim W HOM – Puck, ufundowaną przez
Wójta Gminy Kaliska.

Najlepszą uczennicą klasy
szóstej w gminie została
Michalina Sabiniarz
uzyskując najlepszy wynik
z testów. Michalina
otrzymała zatem nagrodę
Rady Gminy Kaliska przyznaną za najlepsze
wyniki
indywidualne.

Nagroda dla najlepszego
maturzysty - WNIOSKI
Uprzejmie informuję, że na mocy Uchwały
Rady Gminy Kaliska Nr XLII/344/2014 z dnia
27 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia
Regulaminu przyznawania nagrody Rady Gminy Kaliska dla najlepszego maturzysty - absolwenta szkoły średniej, mieszkańca gminy Kaliska, w biurze obsługi Rady Gminy pok. 23 oraz
w sekretariacie Urzędu Gminy Kaliska dostępne
są druki wniosków o przyznanie Nagrody Rady
Gminy Kaliska dla najlepszego maturzysty mieszkańca Gminy Kaliska.
Wnioski należy składać w terminie do 15
sierpnia b.r.
Przewodniczący Rady Gminy Kaliska
Zbigniew Toporowski
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WARSZTATY PANTOMIMY
Na ogłoszony konkurs wpłynęło 31 wniosków.
Komisja grantowa Działaj Lokalnie - wybrała
wnioski do finansowania. Wśród nich jeden
wniosek z terenu naszej gminy:
Wniosek złożyła grupa nieformalna Kaliskie
Pegazy / Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach
na realizację zadania pt. "Przebudzenie" - warsztaty pantomimy teatralnej. Realizacja zadania
w terminie od 01.07.2015r do 30.10.2015r.
W ramach zadania zorganizowanych zostanie 16
warsztatów przygotowujących uczestników
zajęć do prezentacji sztuki pt. ”Przebudzenie „.
Prowadzącym zajęcia będzie Jasiu Radzewicz.
Gratulujemy!

MODERNIZACJA DRÓG
Starostwo Powiatowe oraz Gmina Kaliska
systematycznie dokonują napraw infrastruktury
drogowej w naszej gminie. W przyszłym roku w
ramach ewentualnej przebudowy drogi powiatowej do Płociczna oraz budowy ścieżki rowerowej do Cieciorki zostanie też wykonana taka
sama nakładka cienkiej warstwy asfaltu od przejazdu do końca ulicy Długiej i cała ul. Nowowiejska. Jednak będzie to uzależnione od otrzymania dofinansowania w ramach Programu Krajowego Przebudowy Dróg Lokalnych i Poprawy
Bezpieczeństwa na Drogach Gminnych.
Nowa nalewka asfaltu w 90% sfinansowana
była ze środków Starostwa Powiatowego.

Ruszyły prace przy poprawie bezpieczeństwa
przejazdu kolejowego w Kaliskach. Cieszymy
się bardzo z tego powodu. Kolejny przejazd kolejowy będzie dla naszych mieszkańców, w tym
najmłodszych uczestników ruchu, bezpieczniejszy. Niedawno informowaliśmy o prawdopodobnym terminie zakończenia robót, a tymczasem
prace ruszyły pełną parą. Na przejeździe zostały
zamontowane szafy sterownicze oraz doprowadzono sieć elektryczną. Ostatnim etapem będzie
montaż nowego oświetlenia, kamer i rogatek.

Niedawno zakończyły się prace drogowe w
Iwicznie. Na odcinku 280 mb dokonano naprawy drogi gminnej ul.Izydora Gulgowskiego.
Jest to drugi etap naprawy kolejnego odcinka tej
drogi. Prace trwały pod nadzorem pracownika
urzędu jak i sołtysa Franciszka Szandrach.

Zakończono remont drogi gruntowej z Dąbrowy
do miejscowości Strych. Prace na odcinku ponad 1 km wykonała firma Jana Umerskiego ze
Zblewa.

Łukasz Kruszyński
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WILKI - INFORMACJA

OSTRZEŻENIE !!!
BARSZCZ SOSNOWSKIEGO
Z początkiem lata zaczęły się pojawiać skupiska
barszczu Sosnowskiego. Barszcz Sosnowskiego
jak powszechnie wiadomo jest silnie toksyczny
oraz alergizujący. Chwast wydziela parzącą substancję, która może powodować zapalenie skóry
oraz błon śluzowych. Jego parzące działanie
nasila się podczas słonecznej pogody, wysokiej
temperatury oraz dużej wilgotności powietrza.

Na wniosek radnej miejscowości Piece p. Zofii
Czarnowskiej przedstawiamy stanowisko
Nadleśnictwa Kaliska w sprawie bytowania na
terenie naszej gminy wilków.
Nadleśnictwo Kaliska informuje, że pojawiające się wilki bytują na obszarze znacznie większym niż teren Gminy Kaliska. Nie jest więc
możliwe określenie, w których miejscach mogą
przebywać.
Nie są znane przypadki atakowania ludzi przez
wilki. Typowym zachowaniem się wilków jest
unikanie ludzi. Nie jest nam znane pochodzenie
pojawiających się osobników i nie możemy wykluczyć możliwości zmieszania ich puli genowej. Mogłoby to skutkować zmianą zachowań w
postaci mniejszej płochliwości.
Znane są natomiast przypadki atakowania zwierząt domowych. Nie można więc pozostawiać
zwierząt nocą na pastwiskach i wypuszczać luzem psów. Przypadki szkód wyrządzonych
przez wilki należy zgłaszać do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, której
pracownicy dokonają oszacowania ich wysokości.
Nadleśniczy Marcin Naderza

CMENTARZ KOMUNALNY
INTERAKTYWNY
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Oddajemy do Państwa dyspozycji system
GROBONET 2.5® umożliwiający odnalezienie
swoich bliskich w bazie osób pochowanych oraz
zlokalizowanie ich grobu na dokładnej mapie

Wysoka temperatura oraz duże nasłonecznienie
uwalnia toksyczne związki barszczu Sosnowskiego z rośliny w postaci lotnej. Związki te
oprócz poparzeń skórnych, mogą powodować
obrażenia dróg oddechowych, wymioty. W
szczególnych przypadkach mogą prowadzić do
uszkodzenia wzroku.
Często poparzenia
barszczem Sosnowskiego
są mylone z poparzeniami
pokrzywy.
Najprostszą metodą
usunięcia barszczu jest ręczne wyrywanie rośliny. Koniecznie w ubraniu
ochronnym i rękawicach.
Kolejnym sposobem jest chemiczne zwalczanie
barszczu poprzez stosowanie herbicydu
Perzocyd 280 SL. Opryski powinno prowadzić
się w okresie od maja do później jesieni przez
okres rozwoju rośliny.
Uwaga! - Usuwanie tej rośliny bez odpowiednich środków ostrożności może doprowadzić nawet do śmierci.
cmentarza. Wyniki poszukiwań można wydrukować lub zapisać na komputerze. System umożliwia ponadto zdalne zlecenie opłacenia miejsca na cmentarzu. Proponujemy także zapalenie
wirtualnego znicza!
Zapraszamy do zapoznania się z zawartością
strony i skorzystania z interaktywnego planu
cmentarza. Zachęcamy do zapoznania się z kompletnością wprowadzonych danych i przypominamy o dokonywaniu opłat za posiadane miejsca
pochówku.
Łukasz Kruszyński

KONKURS „PIĘKNA WIEŚ 2015”
Dnia 29 czerwca, na terenie ogrodów ozdobnych Frank-raj Państwa Kopciowskich we Franku, odbyło się podsumowanie konkursów „Piękna Wieś Pomorska 2015” oraz „Piękna Wieś
2015” w gminie Kaliska.

Konkurs „Piękna Wieś Pomorska 2015” przeprowadzono w kategorii: „Zagroda rolnicza”,
natomiast Konkurs „Piękna Wieś 2015” przeznaczony był dla posesji nierolniczych.
Najładniejsza zagroda rolnicza, wyłoniona na
etapie gminnym, została zgłoszona do dalszych
etapów konkursu, prowadzonego przez Województwo Pomorskie i Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku.
Ze składu gminnej komisji konkursowej, w
ocenie zagród udział wzięły następujące osoby:
Bożena Jeleniewska, Marek Romanów,
Franciszek Szandrach, Grażyna Ormanin,
Hubert Kopciowski.

W wyniku dokonanej, na podstawie określonych
kryteriów, oceny, Komisja wyłoniła laureatów
konkursu przyznając im następujące miejsca:
Konkurs „Piękna Wieś Pomorska 2015”
Zagroda rolnicza
I.P.Monika Brzezińska, Iwiczno
II.P.Elżbieta i Tomasz Gulgowscy, Iwiczno

Konkurs „Piękna Wieś 2015”
Zagroda nierolnicza
I.P.Bożenna Adamska, Kaliska
II.P.Wanda Piasecka, Kaliska
III.P. Danuta i Zenon Biesek, Kaliska
Laureaci konkursów otrzymali pamiątkowe dyplomy wraz z talonami pieniężnymi do realizacji
w Centrum Ogrodniczym Frank-raj we Franku.

Pozostali uczestnicy konkursu w kategorii
„zagroda nierolnicza” otrzymali podziękowania
za udział wraz z talonem pieniężnym również do
realizacji w Centrum Ogrodniczym Frank-raj.
Podziękowania otrzymali:
P.Halina i Zygmunt Beyer; Kaliska, P.Mariola
Fiałek, Kaliska; P.Sabina Iker-Kosecki, Kaliska;
P.Maria Różewicz, Kaliska; P.Wojciech
Wałaszewski, Kaliska.

Organizatorzy serdecznie dziękują Panu
Hubertowi Kopciowskiemu za zaproszenie.
Bożena Pozorska
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WIZYTA GOŚCI Z REINFELD
W dniach od 11.06.2015r. do 14.06.2015r.
Gminę Kaliska odwiedziła delegacja z miasta
partnerskiego w Reinfeld z Burmistrzem Heiko
Gerstmann na czele. Między Kaliskami i miastem Reifeld od 17 lat trwa wzajemna wymiana
doświadczeń, polegająca na promowaniu osiągnięć samorządów, wymianie młodzieży szkolnej, która to bierze udział w warsztatach języka
niemieckiego organizowanych w okresie wakacji w Niemczech oraz warsztatach organizowanych dla młodzieży z Reinfeld, którzy również
chętnie odwiedzają Gminę Kaliska.
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dniowych uczestniczyli w obchodach Jubileuszu 25- lecia Samorządu Gminy Kaliska.

Atrakcje, które Gmina Kaliska przygotowała,
aby umilić gościom czas to: wyjazd do Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku oraz
zwiedzanie sali BHP, gdzie w 1980 r. zostało
podpisane porozumienie sierpniowe. Goście
mieli możliwość obejrzenia słynnych tablic, na
których zapisano 21 postulatów Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, które to w 2003 r.
zostały wpisane na listę zbiorów UNESCO.

Podziękowania otrzymali Burmistrz Reinfeld
Heiko Gerstmann oraz koordynatorka współpracy Britta Lammert.
Na uroczystości Burmistrz Reinfeld Heiko
Gerstmann podziękował za gościnę oraz wyraził
podziw dotyczący znacznej poprawy stanu infrastruktury drogowej w Gminie Kaliska. Burmistrz Heiko dodał, że niektóre ulice są nawet
lepsze od ulic w Reinfeld.
Podczas swojej wypowiedzi Burmistrz nawiązał
do historii Państwa Polskiego, iż to właśnie odwaga naszego narodu miała ogromny wpływ na
zjednoczenie narodu Niemieckiego. Na zakończenie wypowiedzi Burmistrz życzył wszystkim
samorządowcom pomyślności.
Głos zabrała również Britta Lammert, która podziękowała za zaproszenie na tak dostojną uroczystość, a następnie złożyła gratulacje wszystkim samorządowcom.

Podczas wycieczki do Gdańska nie mogło zabraknąć spaceru ulicą Długą.
W kolejnym dniu goście zwiedzili Arboretrum
w Wirtach oraz Katedrę i Muzeum Diecezjalne
w Pelplinie. Natomiast w godzinach popołu-

W dniu 14.06.2015 r. w godzinach porannych
Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki wraz z
rodzinami goszczącymi pożegnali gości, życząc
spokojnej podróży.
Materiały Działu Promocji

WYSŁUCHANIE PUBLICZNE - WŁĄCZ SIĘ, KOCIEWIE
W dniu 19 czerwca w Gminnym Ośrodku
Kultury w Kaliskach odbyło się spotkanie, podczas którego mieszkańcy zaprezentowali oddolne rekomendacje obejmujące ważne zagadnienia i wyzwania związane z energetyką, a w
szczególności z propozycjami dotyczącymi inwestycji w odnawialne źródła energii na terenie
gminy Kaliska.
Na początku spotkania Wójt Gminy KaliskaSławomir Janicki powitał wszystkich zgromadzonych. Następnie Pani Martyna Studzińska
reprezentująca Fundację Pole Dialogu przedstawiła projekt „Włącz się Kociewie”.
Kolejnym etapem programu było przedstawienie przez mieszkańców rekomendacji społecznych, które były propozycjami działań wypracowanych przez grupę mieszkańców gminy podczas spotkań energetycznych narad obywatelskich odbywających się w poprzednich miesiącach wypracowanych wraz z Fundacjami Pole
Dialogu oraz Instytutem na Rzecz Ekorozwoju.
Rekomendacje wypracowane w gminie Kaliska
dotyczą zwiększenia realizowanych inwestycji
w odnawialne źródła energii na terenie gminy,
zarówno w indywidualnych gospodarstwach domowych, jak i budynkach użyteczności publicznej, a także poszukiwania źródeł dofinansowania tego typu działań. Są propozycjami, które
mogą rozwiązać lokalne problemy i przyczynić
się do rozwoju gminy. Opracowane zostały
następujące tematy:
*Budowa elektrowni na biomasę na terenie
gmi-ny wykorzystującej nadmiar drewna z
okolicz-nych lasów i tartaku. Zapewnienie
dostępu do nowego, czystego źródła ciepła i
zachęcenie mieszkańców do odejścia od pieców
węglowych w celu poprawy jakości powietrza w
gminie.
*Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej wszystkich mieszkańców gminy z naciskiem na promowanie przestrzegania prawa w zakresie spalania odpadów poprzez informowanie
o możliwych konsekwencjach.
*Oświetlenie uliczne zasilane energią ze źródeł
odnawialnych, czyli wiatru i słońca z wykorzystaniem nowoczesnych lamp LED. Uniezależnienie od istniejącej sieci energetycznej, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, zmniejszenie
wydatków gminy na energię.

*Pozyskiwanie środków na inwestycje dla
mieszkańców, aby indywidualnie można było
zakładać instalacje OZE w gospodarstwach domowych. Większa skuteczność działania dzięki
spójnym projektom w skali całej gminy.
*Wsparcie dla gminnych inwestycji w odnawialne źródła energii (OZE). Poprawa jakości
życia, podniesienie atrakcyjności gminy oraz
oszczędności finansowe dzięki możliwie największemu wykorzystaniu OZE w budynkach
użyteczności publicznej.
*Maksymalizacja produkcji i wykorzystania
energii pozyskiwanej z OZE w obiektach publicznych. Obniżenie wydatków na energię i poprawa estetyki gminy dzięki nowoczesnym
instalacjom.
*Wprowadzanie innowacyjnych przyszłościowych rozwiązań z dziedziny energetyki. Wsparcie nowatorskich pomysłów, rozwój badań, testowanie prototypów. Nowoczesne instalacje
energetyczne we wszystkich obiektach publicznych w Gminie.
Po wysłuchaniu rekomendacji mieszkańcy
zgromadzeni na spotkaniu w GOK w Kaliskach
mieli możliwość podyskutowania na każdy z
zaprezentowanych wcześniej tematów.
Uczestnicy narad obywatelskich zostali podzieleni na grupy, które prezentowały poszczególne
rekomendacje przy oddzielnych stolikach.
Następnie odbyło się głosowanie mieszkańców
na najważniejsze rekomendacje. Po podliczeniu
głosów najważniejszą rekomendacją okazało
się powstanie elektrociepłowni na biomasę.
Drugą w kolejności: pozyskanie środków na
instalacje OZE oraz kolejną oświetlenie uliczne
zasilane w OZE. Na zakończenie odbyło się
oficjalne przekazanie rekomendacji na ręce
Wójta Gminy Kaliska - Sławomira Janickiego.

Spotkanie uatrakcyjnił koncert zespołu Akord
pod batutą Pana Zygmunta Beyera.
Dorota Chylińska
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25-lecie Samorządu Gminy Kaliska
W dniu 13 czerwca 2015r odbyła się
uroczystość z okazji 25-lecia Samorządu Gminy
Kaliska. Na uroczystość zostali zaproszeni zasłużeni mieszkańcy, wójtowie, przewodniczący
Rad Gminy, goście z Reinfeld, którzy w tym
czasie odwiedzali gminę Kaliska oraz pracownicy samorządu i kierownicy jednostek.

25-lecie Samorządu Gminy Kaliska

w woj.gdańskim. Odczytano rotę ślubowania,
po czym każdy z Radnych wypowiadał słowo
„ślubuję”. Podczas obrad dokonano wyboru
Przewodniczącego Rady Gminy Kaliska, którym został Sylweriusz Szatkowski. Na wiceprzewodniczących wybrani zostali: Kazimierz
Borzyszkowski oraz Jerzy Grzonka.
Podczas spotkania wręczono podziękowania
osobom, które wniosły szczególny wkład w budowę lokalnej samorządności, w tym wójtom i
przewodniczącym rad gminy poprzednich kadencji.

Dzięki przedstawionej przez Wójta Gminy
prezentacji zebrani mieli możliwość przypomnienia sobie, jak zmieniała się gmina Kaliska
w minionym ćwierćwieczu.
Uroczystość wzbogacili swoimi występami
uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w
Kaliskach oraz zespół AKORD pod batutą pana
Zygmunta Beyera. Nie zabrakło także słodkiej
niespodzianki w postaci jubileuszowego tortu.

Odznaczeni Przewodniczący Rad Gminy:
Tadeusz Skórczewski (1993-1994), Leszek
Burczyk (1994-1998), Zbigniew Szarafin
(2002-2010), Zbigniew Toporowski (2010-2014
i obecnie). W uroczystości nie mogli wziąć
udziału Sylweriusz Szatkowski (1990-1993)
oraz Sławomir Witos (1998-2002).
W dniu 27 maja 1990 roku na podstawie
Ordynacji Wyborczej do Rad Gmin z dnia 8 marca 1990 roku, odbyły się pierwsze demokratyczne wybory do samorządów lokalnych.
Na terenie Gminy Kaliska powstały 4 obwody
wyborcze z których wyłoniono 20 okręgów. O
mandat radnego ubiegało się 62 kandydatów. Do
Rady Gminy weszło 20 osób.

Na zdjęciu powyżej (od lewej): Franciszek
Wysokiński, Bonifacy Gulgowski wraz z synową, Zofia Czarnowska, Hubert Kopciowski,
Janina Mucha oraz Zygmunt Beyer.

W swojej wypowiedzi Wójt nawiązał do czasów, rozpoczęcia współpracy z miastem Reinfeld, którą zapoczątkowali Panowie Zygmunt
Bejer oraz Jan Radzewicz. To właśnie oni jako
pierwsi zaprosili zespół muzyczny z Reinfeld do
Kalisk.
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Tego dnia w lokalach wyborczych na 5315 osób
uprawnionych do głosowania swe głosy oddało
2777. 6 czerwca 1990 roku w Sali Gminnego
Ośrodka Kultury odbyła się inauguracyjna Sesja
Rady Gminy. Otwarcia obrad dokonał najstarszy
wiekiem Radny Kazimierz Borzyszkowski.
Dalszą część Sesji poprowadził Przewodniczący
Terytorialnej Komisji Wyborczej w Kaliskach –
Klemens Bruski. W posiedzeniu uczestniczyła
również Elżbieta Goetel – delegat Pełnomocnika
Rządu ds. Reformy Samorządu Terytorialnego

Odznaczeni włodarze:
Henryk Balcerzak - Naczelnik Gminy Kaliska
w latach 1975-1990, Antoni Cywiński - Wójt
kadencji 1990-1998 oraz 2002-2010., Zbigniew
Partyka - Wójt kadencji 1998-2002, Sławomir
Janicki - Wójt kadencji 2010-2014 i obecnie.
Podczas uroczystości w imieniu Przewodniczącego Rady Gminy został odczytany list od Marszałka Senatu Rzeczypospolitej PolskiejBogdana Borusewicza.

Materiały Działu Promocji
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