ODESZLI OD NAS...
Adamowski Łukasz - 1983 - 21.08.2016
Aszyk Henryk - 1947 - 28.03.2016
Bisaggio Roman - 1954 - 18.06.2016
Borecka Irena - 1935 - 20.12.2016
Burczyk Helena - 1928 - 12.11.2016
Ciecholewska Eryka - 1940 - 28.03.2016
Cybula Jadwiga - 1933 - 01.01.2016
Ćwikliński Wojciech - 1961 - 03.04.2016
Drąg Kazimierz - 1931 - 04.02.2016
Elias Helena - 1910 - 19.03.2016
Eliasz Edmund - 1961 - 06.06.2016
Galikowski Roman - 1965 - 18.08.2016
Gałązka Hildegarda - 1943 - 02.05.2016
Gostomski Bronisław - 1945 - 20.10.2016
Grajczyk Jan - 1933 - 01.05.2016
Grzywacz Eugeniusz - 1956 - 06.01.2016
Grzywacz Małgorzata - 1934 - 16.06.2016
Haftka Monika - 1923 - 12.02.2016
Izdebski Edmund - 1934 - 24.02.2016
Jasnoch Benedykt - 1929 - 07.06.2016
Jasnoch Zuzanna - 1946 - 09.01.2016
Kamiński Tadeusz - 1945 - 21.09.2016
Klaman Halina - 1952 - 10.03.2016
Kramer Mieczysław - 1930 - 19.12.2016
Kropisz Zdzisław - 1953 - 17.10.2016
Kukla Regina - 1938 - 30.12.2016
Kurowska Helena - 1926 - 10.08.2016

Kurowska Stefania - 1953 - 03.07.2016
Kutela Daniel - 1983 - 09.07.2016
Kwaśniewski Waldemar - 1959 - 14.11.2016
Łobocki Stefan - 1948 - 22.02.2016
Machajewska Wanda - 1955 - 30.07.2016
Męczykowska Irena - 1926 - 02.03.2016
Milewska Łucja - 1937 - 01.11.2016
Modrzewska Maria - 1920 - 15.11.2016
Mosiński Kazimierz - 1964 - 23.05.2016
Muza Paweł - 1925 - 31.08.2016
Nieckarz Stanisław - 1933 - 18.09.2016
Osowska Gabriela - 1962 - 26.06.2016
Pardua Małgorzata - 1941 - 05.02.2016
Paulitz Andrzej - 1957 - 01.09.2016
Piankowska Helena - 1933 - 11.03.2016
Plutowski Marian - 1930 - 23.07.2016
Połom Danuta - 1959 - 07.06.2016
Retkowska Maria - 1925 - 10.10.2016
Rogaczewski Paweł - 1919 - 08.05.2016
Romańczuk Jerzy - 1953 - 03.05.2016
Rożek Krzysztof - 1967 - 26.01.2016
Szarafin Bogumiła -1947 - 29.08.2016
Szatkowski Jerzy - 1956 - 14.12.2016
Szmidt Leon - 1933 - 19.03.2016
Tecław Franciszka - 1928 - 06.07.2016
Walkowska Irena - 1950 - 03.06.2016
Zagórski Bolesław - 1913 - 17.04.2016

Z KALENDARZA WÓJTA...
*25.11.2016 - Kaliska - Spotkanie z projektantem w sprawie budowy przystani na sprzęt
pływający w Trzechowie,
*02.12.2016 - Kaliska – Udział w uroczystości 3 urodzin Środowiskowego Domu Samopomocy,
*09.12.2016 - Starogard Gd. - Udział w spotkaniu opłatkowym SKB Związek Pracodawców,
*09.12.2016 - Starogard Gd. - Udział w jubileuszu 102 lat Pani Marii Fenskiej,
*10.12.2016 - Kaliska - Udział w jubileuszu 90 lat Pani Anny Prabuckiej,
*12.12.2016 - Pelplin - Udział w djecezjalnym opłatku samorządowym,
*13.12.2016 - Starogard Gd. - Podpisanie umów notarialnych w sprawie nieodpłatnego nabycia
mieszkania od Nadleśnictwa Kaliska oraz zbycia jednej działki gminnej we Franku,
*14.12.2016 - Dąbrowa - Udział w konsultacjach społecznych w sprawie przystąpienia do
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
*15.12.2016 - Kaliska - Spotkanie opłatkowe z Kołem Emerytów w Kaliskach,
*17.12.2016 - Kaliska - Spotkanie opłatkowe ze Stowarzyszeniem RWDN „Dziecko Miłości”,
*21.12.2016 - Kaliska - Opłatek samorządowy gminy Kaliska oraz wręczenie tytułu
Honorowego Obywatela Kalisk Panu Henrykowi Balcerzakowi,
*23.12.2016 - Kaliska - Wręczenie medali z okazji Złotych Godów Państwu Eryce i Hubertowi
Odyja oraz Stanisławie i Edwardowi Bławat.
Wydawca:
Urząd Gminy Kaliska, ul.Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska
tel. (58) 58-89-201 (centrala), (58) 58-89-204 (sekretariat), (58) 58-89-206 (fax)
www.kaliska.pl, e-mail: sekretariat@kaliska.pl, wojt@kaliska.pl, promocja@kaliska.pl,
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BUDŻET GMINY NA ROK 2017
Dnia 29.12.2016r. podczas XXIX Sesji Rady
Gminy Kaliska radni podjęli uchwałę w sprawie
przyjęcia budżetu Gminy Kaliska na rok 2017.
Projekt budżetu uzyskał pozytywną rekomendację Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdańsku.
Budżet na rok 2017 zakłada dochody w wysokości 24.888.890,94zł (w 2016r. - 17.521.565zł),
w tym dochody majątkowe w kwocie
1.770.000zł (w 2016r. 300.000zł) i dochody bieżące 23.118.890,94zł (w 2016r. 17.221.565zł).
Planowane wydatki to kwota 27.403.890,94 zł
(w 2016r. 18.603.565zł), w tym wydatki bieżące
21.708.372,74 zł (w 2016r. 16.195.217zł), zaś
wydatki majątkowe 5.695.518,20zł (w 2016 r.
2.408.348zł).
Planowana kwota spłat kredytów wraz z odsetkami w 2017r wynosi 705.000zł (w 2016r.
1.075.000zł). W budżecie ustalono środki funduszu sołeckiego w łącznej kwocie dla wszystkich
sołectw 178.758,70zł (w 2016r. 168.440zł).
Wpływy z podatków i opłat lokalnych w 2017r
planuje się w kwocie 2.431.246,75zł (w 2016r.
2.264.415zł), natomiast udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości
2.349.536 zł (w 2016r. 2.117.509 zł).
Dochody z majątku gminy przewiduje się w
kwocie 487.550zł (w 2016r. 446.847zł), a dochody z pozostałych opłat i wpływów w kwocie
2.691.274 zł (w 2016r. 1.151.590zł), duży wzrost
spowodowany obowiązkiem gospodarowania
odpadami komunalnymi. Poziom zadłużenia naszej gminy jest na średnim poziomie i wynosić
będzie na koniec 2017r ok.5,9 ml zł (na koniec

2016r. 3,7 mln zł).
Pomimo wzrostu kwoty zadłużenia wyjaśniam,
że jest on podyktowany wzrostem inwestycji, w
tym budowy kanalizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków oraz wzrostu inwestycji drogowych. Jednocześnie podejmujemy działania w
celu obniżenia wydatków bieżących, wzrostu dochodu gminy, w tym też ze sprzedaży nieruchomości, jak i poszukujemy inwestorów, którzy zagospodarują kolejne działki na naszych terenach.

Tak jak w 2016 roku również w budżecie na rok
2017 główny nacisk kładziemy na inwestycje
związane z budową dróg lokalnych, chodników,
placów i parkingów. Kwota, którą chcemy zainwestować na ten cel to kwota ok. 2.100.000zł (w
2016r. 1.300.000zł).
W tym zakresie planujemy:
d rozpoczęcie zadania budowy ulic Malinowej
w Kaliskach wraz z odwodnieniem dla ulicy
Północnej, Malinowej, Spacerowej i Ogrodowej,
d dalsze utwardzenie ulicy Leśnej, Sosnowej i
Wschodniej w Kaliskach płytami YOMB,
d budowę chodnika przy ul. Krętej we Franku,
d kontynuację budowy z płyt YOMB drogi –

BUDŻET GMINY...cd.
– ul. Słonecznej w Iwicznie,
d kontynuację naprawy nawierzchni drogi
gminnej z Pieców do Iwiczna,
d kontynuację budowy ulicy Polnej w kierunku
miejscowości Piece (w 2018r. planuje się połączyć ulicę Polną z drogą krajową nr 22),
d remont chodnika przy ul. 6-go Marca w Piecach na odcinku od centrum do ul. Południowej,
d wspólnie ze Starostwem Powiatowym rozpoczęcie budowy ścieżki rowerowej z Kalisk do
Cieciorki,
d rozpoczęcie budowy z płyt YOMB drogi ul.Różanej na odcinku od ul.Lipowej w stronę
ul. Polnej do miejscowości Piece,
d kontynuację budowy odcinka drogi z płyt
YOMB - ul. Borowej w Studzienicach,
Dodatkowo Starostwo Powiatowe zaplanowało
poszerzenie drogi asfaltowej z Cieciorki do
Płociczna. Zaplanowane są również naprawy
bieżące dróg w sołectwach oraz odwodnienia i
projekty oświetlenia dróg.
Mamy przekonanie, że w dalszym ciągu będzie
następować częściowa regulacja własności zaplanowanych do wykupu dróg lub ich zamiany.
Jak podkreślałem w poprzednim roku, poprawa
infrastruktury drogowej będzie widoczna w każdym kolejnym roku.
Rok 2017 jest rokiem, gdzie będziemy składać
wnioski o dofinansowanie na kolejne inwestycje
dla naszych mieszkańców. To również okres,
gdy będą powstawały nowe projekty na następne
lata. W następnym wydaniu Gońca Kaliskiego
przedstawię inwestycje (oprócz drogowych),
które będą realizowane przez naszą gminę.
Wójt Gminy Kaliska
Sławomir Janicki

dyskusję w sprawie w/w dokumentu przeprowadzili moderatorzy - eksperci z zakresu socjologii
oraz planowania przestrzennego – Pani Marta
Jaskulska oraz Łukasz Pancewicz. W konsultacjach udział wzięła także urbanistka działająca
na zlecenie gminy - Pani Maria Kiełb-Stańczuk,
która wyjaśniła, czym jest studium oraz jak wygląda procedura jego sporządzenia. Na spotkanie przygotowano materiały informacyjne, w
tym m.in.: ulotki, broszury, formularze wniosków oraz uchwałę Rady Gminy Kaliska w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium.

Diamentowy Jubileusz - 60 rocznica ślubu - Elżbieta i Stanisław Nieckarz z Młyńska-15.09.2016
Złoty Jubileusz - 50 rocznica ślubu - Gizela i Zygfryd Kamińscy z Franku - 05.03.2016
Franciszka i Mieczysław Orlikowscy z Pieców - 21.05.2016
Teresa i Edwin Dorawa z Franku - 04.06.2016
Krystyna i Zdzisław Bzdeń z Pieców - 22.10.2016
Anna i Józef Kolińscy z Pieców - 22.10.2016
Eryka i Hubert Odyja z Kalisk - 23.12.2016
Stanisława i Edward Bławat z Kalisk - 23.12.2016

Z EWIDENCJI LUDNOŚCI...
STAN LUDNOŚCI (pobyt stały):
”Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2016 - 5282
”Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2015 - 5267
W ROKU 2015:
š Urodziło się
š Zmarły

Mieszkańcy chętnie wypowiadali się na temat
zmiany dokumentu, wyrażając swoje opinie oraz
zwracając szczególną uwagę na obszar zmiany
obejmujący Sołectwo Dąbrowa. Zarówno Wójt
Gminy, urbanista, jak i moderatorzy spotkania
zwracali szczególną uwagę na istotę składania
wniosków i uwag przez mieszkańców w procedurze planowania przestrzennego.

KONSULTACJE SPOŁECZNE
W dniu 14.12.2016r. w ramach zebrania wiejskiego w świetlicy wiejskiej w Dąbrowie odbył
się pierwszy etap pogłębionych konsultacji społecznych dotyczących zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska”.
Konsultacje te prowadzone są w związku z
umową grantową zawartą między Gminą Kaliska a Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej.
Podczas spotkania Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki zaprezentował mieszkańcom obsza2 ry gminy objęte zmianą studium natomiast

JUBILEUSZE w 2016 roku

KONSULTACJE SPOŁECZNE

W ramach trwających prac nad zmianą dokumentu studium na przełomie stycznia i lutego b.r.
odbędą się także warsztaty oraz otwarte punkty
konsultacyjne, do których serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby.
Pracownik Dz.Rozwoju Dorota Chylińska

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

- 69 dzieci
- 54 osoby

URODZENIA ZGONY
85
58
71
44
79
45
70
54
59
47
57
45
56
48
69
54

STAN LUDNOŚCI W SOŁECTWACH:
™ Bartel Wielki
142
™ Cieciorka
457
™ Czarne
104
™ Dąbrowa
906
™ Iwiczno
303
™ Kaliska
2266
™ Piece
961
™ Studzienice
144
STRUKTURA WIEKU I PŁCI NA 31.12.2016:
Ó Dzieci
0- 6
455
Ó Młodzież
7 - 18
754
Ó Kobiety
19 - 60
1585
Ó Mężczyźni
19 - 65
1762
Ó Kobiety powyżej
60
484
Ó w tym Kobiety
80 - 90
123
Ó w tym Kobiety powyżej
90
18
Ó Mężczyźni powyżej
65
269
Ó w tym Mężczyźni
80 - 90
57
ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI w 2016r. zawarły 42 pary, w tym 15 par - ślub cywilny.
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PETANKOWA PODRÓŻ
Drodzy
Współtowarzysze
Petankowej Podróży!
Przyszedł czas na
podziękowanie za
nasze wspólne wysiłki roku 2016. Po
raz pierwszy byliśmy razem w tak dużej grupie, po raz pierwszy potrafiliśmy konsekwentnie uczyć się i pokazywać wyniki tej nauki.
Że na boisku? Że w kulki? Że może to mniej
poważne jest niż rower, piłka lub skocznia? Tym
bardziej Wam dziękuję za wytrwałość i chęć
udowodnienia, że możemy nie mniej od innych.
W wielu chwilach to było więcej:
s bo graliśmy w wielu ciekawych miejscach, od
ciechocińskich tężni do żarskiego parku i
sopockiego deptaku;
s bo zapraszaliśmy do siebie gości z całej
Polski, a nasze zaproszenia były akceptowane;
s bo stworzyliśmy drużynę znaną już nie tylko
na Pomorzu;
s bo mamy kolejne plany, które z optymizmem
każą patrzyć w nadchodzący 2017 rok.
Dziękuję więc tym wszystkim, którzy chcą z
nami pracować, podróżować, grać i bawić się
oraz tym, którzy wspomagają nas w realizacji
"kulkowego" planu:
|Pani Iwonie Ciemińskiej za stabilne i konsekwentne wsparcie w codziennych sprawach.
|Panu dyrektorowi Karolowi Gołąbkowi i jego
sympatycznej załodze za życzliwość i pomoc
przy realizacji naszych lokalnych i krajowych
przedsięwzięć.
|Pani dyrektor Mirosławie Boruckiej, za stałą
bezkonfliktową współpracę z nią i innymi pracownikami naszego Gminnego Ośrodka
Kultury.
|Panu wójtowi Sławomirowi Janickiemu, za
okazywaną nam życzliwość i wsparcie jakiego
nam udziela wraz z grupą pracowników UG.
|Pani Monice Dadurze oraz Panu Jerzemu
Pasterskiemu za aktywność, która pozwala nam
pokonywać kolejne stopnie wtajemniczenia z
cierpliwością i uśmiechem.
Dziękuję też tym wszystkim polskim działaczom i graczom z wielu klubów za liczną obecność w zawodach organizowanych przez "Pe10 tanque Kaliska", za dzielenie z nami radości

JUBILEUSZE...
Jubilatka
Maria
Fenska
102 lata

Jubilatka
Anna
Prabucka
90 lat

50 Rocznica Ślubu
Eryki i Huberta
Odyja

KOLEJNE INWESTYCJE DROGOWE ZA NAMI...
W ubiegłym roku powstała pierwsza część
utwardzenia chodnika przy ul. Krętej we Franku
(sołectwo Dąbrowa). Mieszkańcy tej ulicy od
kilku lat zabiegali o powstanie tam chodnika.
Powodem długotrwałej procedury było odwołanie jednego z mieszkańców tej ulicy od decyzji
warunków zabudowy dla tego przedsięwzięcia.

niczą (na odcinku od ul. Długiej do skrzyżowania z ul.Przedszkolną) z płyt YOMB. Wartość
zadania opiewała na kwotę 175.664,02zł.
Zadanie realizowała firma Roboty Ziemne i
Drogowe Andrzeja Tworek z Borzechowa.
Kierownik RK Łukasz Kruszyński

Zadanie obejmowało: utwardzenie pobocza z
kostki betonowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, utwardzeniem istniejących zjazdów, budową nowych zjazdów na posesje
wzdłuż drogi powiatowej nr 2407G – ul. Kręta w
miejscowości Frank o długości 368 m oraz budowę studni chłonnych.
Prace realizowała Firma Roboty Ziemne i Drogowe Andrzeja Tworka z Borzechowa za kwotę
132.840zł. Zadanie to było współfinansowane
przez Starostwo Powiatowe i Gminę Kaliska.

50 Rocznica Ślubu
Stanisławy i Edwarda Bławat

PETANKOWA PODRÓŻ
gry i sportowego współzawodnictwa.
Niech rok 2017 przyniesie nam wszystkim nowe emocje, wydarzenia i osiągnięcia, które budować będą w nas zapasy pozytywnej energii i
chęci do trwania w sportowym kulkowym
zapale.
Jan Neugebauer

Zostały zrealizowane budowy dróg układanych
z płyt YOMB w miejscowości Kaliska, ul. Nowa
(dokończenie), we Franku, ul.Różana (połączenie odcinków) i ul.Wiklinowa (kontynuacja).
Zlecenie to zrealizowała firma "ROMAR" Reszczyńscy sp.j. z Rokocina za kwotę 37.828,65
zł - ul.Różana, 32.466,22 zł - ul.Wiklinowa,
19.062,47 zł - ul. Nowa.
Wybudowano całą ul. Przedszkolną i ul. Robot-
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BEATA WYSOKIŃSKA PRZEWODNICZĄCĄ RADY RYNKU PRACY
Powołana została Powiatowa Rada Rynku
Pracy. Do zadań Rady należy w szczególności:
inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do
pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie; opiniowanie kryteriów podziałów środków
Funduszu Pracy, składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków
kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie; opiniowanie celowości realizacji programów specjalnych.
- Jest to pierwsza kadencja Powiatowej Rady
Rynku Pracy, która zastąpiła Powiatową Radę
Zatrudnienia - wyjaśnił wszystkim zgromadzonym wicestarosta Kazimierz Chyła.

wski - przedstawiciel Stowarzyszenia Sołtysów
Powiatu Starogardzkiego z siedzibą w Lubichowie, Ewa Myśków - przedstawiciel burmistrza
Skarszew, Bożena Bielińska - przedstawiciel
prezydenta miasta Starogard Gd., Beata Wysokińska - przedstawiciel wójta gminy Kaliska.
Członkowie Rady wybrali przewodniczącą.
Została nią Beata Wysokińska, która ma spore
doświadczenie w tego rodzaju pracy. Wcześniej
przez dwie kadencje była szefową Powiatowej
Rady Zatrudnienia. Wiceprzewodniczącym został Ryszard Kupka.

STYPENDIUM MARSZAŁKA
14 grudnia 2016 roku w Filharmonii Bałtyckiej
w Gdańsku odbyła się uroczysta Gala Wręczania
Stypendium Marszałkowskiego.
Do „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży - mieszkańców województwa pomorskiego” wpłynęło 1908 wniosków o stypendia. Przyznano 869 stypendiów, a w
tym uczennicy naszej szkoły Urszuli Pilarskiej z
klasy IIa gimnazjum.
Gratulujemy takiego osiągnięcia!

JASEŁKA w PRZEDSZKOLU
W dniu 9 grudnia w Samorządowym Przedszkolu Publicznym w Kaliskach odbyły się
Jasełka przygotowane przez panie przedszkolanki.

W przedstawieniu udział wzięły przedszkolaki
wraz z rodzicami. Zaprezentowali się w pięknych strojach i świetnie zagranych rolach.

Na pierwszym posiedzeniu wręczone zostały
akty powołania poszczególnym osobom. W
PRRP zasiadają: Mariola Podolska - przedstawiciel Forum Związków Zawodowych z siedzibą
w Gdyni, Bogusława Fiał - przedstawiciel Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Województwa Pomorskiego z siedzibą w
Gdańsku, Zdzisław Czapski - przedstawiciel Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność" z siedzibą w Gdańsku, Mariusz Ruszkowski - przedstawiciel Loży Gdańskiej Business Centre Club
z siedzibą w Gdańsku, Edmund Stachowicz przedstawiciel "Pracodawcy Pomorza" z siedzibą w Gdańsku, Ryszard Kupka - przedstawiciel
Pomorskiego Związku Pracodawców Lewiatan
z siedzibą w Gdańsku, Zbigniew Świadek przedstawiciel Cechu Rzemiosł Różnych w Starogardzie Gd., Lech Kolaska - przedstawiciel
Pomorskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Pruszczu Gd., Elżbieta Gliniecka - przedstawiciel
Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i
Organizacji Rolniczych w Gdańsku, Mirosław
Stosik - przedstawiciel Starogardzkiego Klubu
4 Biznesu - Związek Pracodawców, Jan Piotro-

- Serdecznie dziękuję Państwu za wybór i za zaufanie - powiedziała nowo wybrana przewodnicząca. - Mam nadzieję, że praca w tej Radzie
pozwoli nam wypracować wiele pozytywnych
rozwiązań na rzecz mieszkańców.
Ważnym punktem pierwszego posiedzenia była
też informacja na temat działań Powiatowego
Urzędu Pracy w Starogardzie Gd. Arkadiusz
Banach, dyrektor PUP, przyznał, że obecnie bezrobocie w powiecie starogardzkim wynosi 8,2%.
- Nasz powiat, wraz z czterema innymi, został
przez marszałka województwa wybrany do zlecania działań aktywizacyjnych - poinformowała
Wioleta Strzemkowska-Konkolewska, kierownik Działu Usług Rynku Pracy w starogardzkim
PUP. - Tymi działaniami objętych zostanie 300
osób. Ruszamy 9 stycznia. Na terenie powiatu
starogardzkiego przez 2 lata Pomorska Agencja
Rozwoju Regionalnego będzie miała swoją siedzibę w Centrum Biznesu Szwarc. W programie
wezmą udział osoby, które są bardzo mocno
oddalone od rynku pracy i potrzebują mocnego
wsparcia, aby na ten rynek powrócić, a także
osoby, które przy niewielkim wsparciu mają
szansę powrócić na rynek pracy. Program
dotyczy osób długotrwale bezrobotnych.
Materiały:
www.powiatstarogard.pl

PODWÓJNY SUKCES
ZUZANNY JĘDRZEJEWSKIEJ
Dnia 16 grudnia 2016r. w Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gd. podczas Sesji Rady
Powiatu ogłoszone zostały wyniki powiatowego
konkursu plastycznego dla klas IV-VI szkół podstawowych pt. „Jedną mamy misję zwalczmy
razem niską emisję!”.
Komisja Konkursowa przyznała III
miejsce naszej
uczennicy Zuzannie Jędrzejewskiej
z klasy VIb. Zuzia
dodatkowo zdobyła NAGRODĘ
INTERNAUTÓW,
otrzymując największą ilość głosów
tzw. lajków na najlepszą pracę na
portalu facebook,
n a p r o f i l u
Kociewie Czeka na
Ciebie.
Materiały ZSP Kaliska

W drugiej części wystąpiły "Małe Kociewiaki".
Ich wyśpiewana kociewska kolęda wzbudziła
gromkie owacje. Po części artystycznej rodzice i
goście mogli nabyć świąteczne upominki i dekoracje oraz skosztować świątecznego ciasta.

Materiały:
Przedszkole Kaliska 9

KONCERT KOLĘD
W piątek 16 grudnia w Gminny Ośrodku Kultury odbył się Koncert Kolęd. Koncert ten był
zwieńczeniem prawie 2 miesięcznych przygotowań i prób trzech grup: uczniów ZSP Kaliska,
laureatki konkursu kolęd w ZSP Kaliska, uczestników zajęć nauki gry na instrumentach pod
okiem Marka Szwocha przy GOK Kaliska i chóru warsztatowego GOSPEL.

Zaproszenie na koncert przyjęli: Sekretarz
Gminy Kaliska P.Bożena Jeleniewska, Dyrektor
ZSP Kaliska P.Karol Gołąbek, Kierownik Świetlicy ZSP Kaliska P.Teresa Baczkowska, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach
P.Mirosława Borucka oraz rodzice i opiekunowie występujących małych i dużych artystów.
Dziękujemy wszystkim za tak liczne przybycie !

BUDOWA NOWEGO OBIEKTU
W CENTRUM KALISK
Firma EUROBUD Sp.J ul. Skarszewska 5 z
siedzibą w Starogardzie Gd. realizuje kolejną
dużą inwestycję w Kaliskach.
Dla Państwa zdobyliśmy zdjęcia z wizualizacji
tego obiektu. Budynek będzie miał funkcję usługowo - mieszkalną.
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W dniu 21 grudnia br. w Gminnym Ośrodku
Kultury w Kaliskach podczas spotkania wigilijnego przedstawiciele organów samorządu gminy – Przewodniczący Rady Gminy Kaliska
Zbigniew Szarafin, Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki oraz Sekretarz Gminy Kaliska
Bożena Jeleniewska wręczyli Panu Henrykowi
Balcerzak Akt nadania tytułu Honorowego
Obywatela Gminy Kaliska.

Czynnie uczestniczył również w działalności na
rzecz rolnictwa, sportu oraz kultury, tj. przeprowadzenie rekultywacji łąk i pastwisk w dolinie
rzeki Wdy na powierzchni 235 ha, działalności
klubów Ruch: Kaliska, Piece, Czarna Woda,
działalności klubów Ludowych Zespołów Sportowych, działalności klubów Rolnika: Dąbrowa,
Iwiczno, Huta Kalna.

Na parterze będzie powierzchnia handlowa i pomieszczenia lokatorskie dla 9-ciu mieszkań. Na
piętrze będzie 8 mieszkań (plus jedno na parterze
przystosowane dla osoby niepełnosprawnej).
Wszystkie mieszkania będą przeznaczone pod
najem.

Osoby zainteresowane wynajęciem takiego mieszkania w atrakcyjnej lokalizacji w Kaliskach
proszone są o kontakt z Panią: Magdaleną Kijak
Referentem ds.Inwestycji Eurobud Chajewscy
ul.Skarszewska 5, Starogard Gd. tel.665 363700

Materiały GOK Kaliska
Fotografia Krzysztof Banul

HENRYK BALCERZAK - HONOROWY OBYWATEL GMINY KALISKA

Materiały firmy EUROBUD sp.j

Wyróżnienie to jest najwyższym odznaczeniem
za działania na rzecz rozwoju gminy. Pan
Henryk Balcerzak w latach 01.07.1975r. 30.09.1990r. pełnił funkcję Naczelnika Gminy
Kaliska. W okresie tym czynnie uczestniczył w
życiu lokalnym społeczeństwa. Był inicjatorem,
współinicjatorem oraz realizatorem wielu inwestycji i przedsięwzięć, m.in. powstania cmentarza komunalnego w Kaliskach, studni głębinowych w Cieciorce i Piecach, budynku Urzędu
Gminy w Kaliskach, pomników poświęconych
ofiarom II wojny światowej Kaliskach, m.in.
braci Stanisława i Franciszka Łojewskich, zamordowanych przez hitlerowców, Izby Pamięci
Izydora Gulgowskiego, budynku Ośrodka
Zdrowia, budowy Remizy OSP w Kaliskach.

Pan Henryk Balcerzak zdobył wiele wyróżnień
w konkursach edukacyjnych, kulturowych i
sportowych - m.in. „Gmina – mistrz gospodarności za 1986 rok”, „ Serce za serce” organizowanym przez Wojewódzki Komitet.
Wręczenie tak zaszczytnego wyróżnienia zostało poprzedzone podjęciem w dniu
26.09.2016r uchwały nr XXV/197/2016 Rady
Gminy Kaliska w sprawie nadania wyróżnienia
Honorowy Obywatel Gminy Kaliska”.

GRATULUJEMY
I ŻYCZYMY DUŻO ZDROWIA!
Pracownik obsługi Rady Gminy
Anna Brzezinska
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MIKOŁAJ W KALISKACH
Bardzo nasz cieszy to, że Św. Mikołaj nigdy nie
zapomina o Kaliskach i zawsze na czas pojawia
się w naszej miejscowości wraz ze swoją pomocnicą Śnieżynką, tak aby sprawdzić czy wszyscy
byli grzeczni w tym roku i zasłużyli na nagrodę.

SPOTKANIE OPŁATKOWE
SAMORZĄDU
Spotkania opłatkowe stają się okazją do wspólnego przeżywania wyjątkowego nastroju Świąt
Bożego Narodzenia oraz obchodów Nowego
Roku. Wzorem roku ubiegłego 21 grudnia 2016
roku odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe
Samorządu Gminy Kaliska w GOK w Kaliskach. W uroczystości wzięli udział goście zaproszeni przez Wójta Gminy Kaliska Sławomira
Janickiego oraz Przewodniczącego Rady Gminy
Kaliska Zbigniewa Szarafina.

SPOTKANIA OPŁATKOWE...
15 grudnia odbyło się nasze doroczne spotkanie
opłatkowe, na które – jak zwykle – licznie przybyli członkowie Koła i zaproszeni goście.
Spotkanie tym razem miało nieco inny charakter. Korzystając z wysokiej frekwencji zarząd
przedstawił szczególną propozycję, a mianowicie przekształcenie koła w stowarzyszenie, które
posiada osobowość prawną i dzięki temu daje
swoim członkom większą niezależność. Na
wcześniejszych swoich zebraniach zarząd rozpatrzył wszystkie za i przeciw, które następnie
przedstawił zebranym członkom Koła.

We wtorek, 20 grudnia 2016r, Środowiskowy
Dom Samopomocy w Kaliskach miał przedświąteczne „Wigilijne Spotkanie Opłatkowe”.
W uroczystym spotkaniu, jak co roku wzięli
udział uczestnicy ŚDS wraz ze swoimi
rodzicami oraz zaproszeni goście i przyjaciele.
Uroczystość ta, była jednocześnie okazją do
podsumowań minionego roku, a przy tej świątecznej okazji nie zabrakło prezentów i miłych
niespodzianek.
Materiały GOK Kaliska

Po załatwieniu bieżących spraw nadszedł czas
na życzenia świąteczno-noworoczne i dzielenie
się opłatkiem. Były z nami władze samorządowe, przewodniczący wielu gminnych stowarzyszeń, dyrektorzy szkół, GOK-u, GOPS-u oraz
księża, którzy pobłogosławili opłatek.
Koleżanki i koledzy z koła popiekli smaczne
ciasta, oprócz których na stołach znalazły się
owoce, cukierki i ciepłe napoje: kawa, herbata. O
piękny wystrój postarały się kol. Kornelia Ziółkowska i Krysia Winnicka, a tradycyjnie śpiewaniem kolęd dyrygował kol. Felek Światczyński.
Wójt i sołtys Kalisk wędrowali po sali z dużymi
koszami czekolad i rozdawali zebranym. Dla
naszych super Seniorów mieliśmy też słodkie
bombonierki.

Pracownik
obsługi
Rady Gminy
Anna
Brzezinska
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Spotkanie upłynęło – jak to u nas zwykle bywa
– w serdecznej przyjacielskiej atmosferze, po
czym szybko przystąpiliśmy do porządkowania
sali, gdyż zbliżała się pora kolejnych zajęć w
Gok-u.
www.emeryci-kaliska.pl
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