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Święta Bożego
Narodzenia
to czas wyjątkowy,
niosący dobro i nadzieję.
z Nowego Roku
Z okazji zbliżających się Świąt ora
ślności,
życzymy zdrowia, wszelkiej pomy
rodzinnym gronie
wielu radosnych i ciepłych chwil w
życzą
oraz spełnienia marzeń
nicki
Wójt Gminy Kaliska Sławomir Ja
Kaliska
oraz Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Szarafin

CZYSTE POWIETRZE POMORZA
W ramach zadania p..n.: Modernizacja źródeł
energii cieplnej na terenie Gminy Kaliska w
ramach konkursu „Czyste Powietrze Pomorza
– edycja 2017” Gmina Kaliska pozyskała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku (www.wfos.gdansk.pl).
Zadanie polegało na modernizacji istniejącego
systemów grzewczych w budynkach jednorodzinnych, stanowiących własność osób fizycznych. Ostatecznie realizacja zadania objęła 23
nieruchomości, osiągając efekt ekologiczny w
postaci likwidacji 26 kotłów i pieców węglowych. Zainstalowano 21 kotłów opalanych biomasą (pelet), jedną pompę ciepła z wymiennikiem gruntowym oraz 1 kocioł na olej opałowy.
Modernizacji także (w różnym stopniu) uległy
wewnętrzne instalacje centralnego ogrzewania i
przygotowania ciepłej wody użytkowej.

REMONTY DRÓG
W tym roku zostały zrealizowane remonty
dróg w poszczególnych sołectwach:
ţ Cieciorka - ułożono płyty typu MON na drodze w Kazubie (w kierunku miejscowości Lipy)
w kwocie 26.017zł (w tym fundusz sołecki
10.016 zł).
ţ Kaliska - dokończono ulicę Leśną w kwocie
54.660zł oraz ulicę Sosnową w kwocie 50.833zł.
Obie ulice wykonano z płyt yomb.

Ulica
Wspólna
Frank

Ulica
Sosonowa
Kaliska
Poprzez modernizację ogrzewania węglowego
na ekologiczne zmniejszona została emisja
szkodliwych substancji do powietrza. W wyniku realizacji w/w zadania w Gminie Kaliska
redukcja zanieczyszczeń wyniesie: 2,088
Mg/rok pyłów ogólnych, 1,041 Mg/rok SO2 ,
0,016 Mg/rok NOx, 4,656 Mg/rok CO, 204,693
Mg/rok CO2, emisja zrównoważona 9,471
Mg/rok.
Łączny koszt kwalifikowany zrealizowanych
inwestycji wyniósł 483.130 zł, z czego 21,16%,
tj. 102.220 zł stanowi dotacja z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Gdańsku. Dotacja z Budżetu Gmina
Kaliska wynosi 63.595zł, co stanowi 13,16%
kosztów kwalifikowanych zadania.
Eliminacja niskiej emisji niesie za sobą szereg
korzyści środowiskowe i zdrowotne. Nie tylko
następuje poprawa kondycji i samopoczucia, ale
także zmniejsza się liczba zachorowań na choroby układu oddechowego. Dzięki ograniczeniu
niskiej emisji mamy czystsze środowisko naturalne, poprawiają się walory turystyczne i klimatyczne miejscowości oraz efektywność gospodarki.
Kierownik Referatu Rozwoju
Justyna Tomana
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ţ Dąbrowa - utwardzono częściowo ulicę
Wspólną we Franku w kwocie 14.600zł oraz
część drogi gminnej w miejscowości Strych w
kwocie 15.500zł. Obie ulice wykonano z płyt
yomb.
ţ Studzienice - utwardzono kolejny odcinek
ulicy Borowej w kwocie 17.238zł płytami yomb.
ţ Piece - utwardzono kolejny odcinek drogi
Polnej w kwocie 65.135zł (w tym dofinansowanie Marszałka Województwa w kwocie 22.000
zł) płytami yomb.
W kolejnym Kaliskim Gońcu podsumuję wydatki związane z budową dróg i chodników w
całej gminie i poszczególnych sołectwach.
Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki

Ulica
Polna
Piece

INWESTYCJE W SOŁECTWIE PIECE
W tym roku w sołectwie Piece wykonaliśmy
szereg inwestycji infrastrukturalnych i społecznych. Przedstawię Państwu zakresy wykonanych prac:
± wykonano remont strażnicy OSP w kwocie
21.700 zł.

± przeznaczono dodatkowe środki na organizację obchodów 100–lecia OSP Piece - 8.000 zł.
±wykonano kolejny etap remontu chodnika
przy ul. 6-go Marca wraz budową progu spowalniającego w kwocie łącznej 28.656 zł (w tej
kwocie są środki funduszu sołeckiego 10.000zł)

±wykonano próg spowalniający przy ul. Działkowej w kwocie 1.500 zł.

± dokończono projekt „Remont budynku chaty
kociewskiej wraz z budową budynku gospodarczego” w kwocie 25.000 zł.
± wykonano instalację urządzeń i ośmiu kamer
do monitoringu w Piecach w kwocie 10.363 zł
(w tym fundusz sołecki 2.000 zł).
± utwardzono kolejny odcinek ulicy Polnej w
Piecach w kwocie 65.135 zł (w tym dofinanso-

wanie Marszałka Województwa w kwocie
22.000 zł).
± wykupiono budynek wraz z działką przy
ul. 6–go Marca w Piecach za kwotę 60.000 zł na
podstawie uchwały i zgody Rady Gminy Kaliska. Budynek i działka będą przeznaczone na
potrzeby mieszkań komunalnych (będziemy
wnioskować o 45 % dofinansowania kosztów w
ramach środków z Banku Gospodarstwa Krajowego).
Z wyliczenia wynika, że w sołectwie Piece
zainwestowano kwotę ponad 200.000 zł łącznie
z funduszem sołeckim.
Nasz budżet w miarę potrzeb jest przeznaczany
dla mieszkańców poszczególnych sołectw.
Pozwoliłem sobie przedstawić to zestawienie
mieszkańcom sołectwa Piece, aby sprostować
słowa sołtysa Marka Romanow, który czytając
pismo do mieszkańców podczas zebrania sołeckiego w Piecach w dniu 28 września 2017 roku
podał nieprawdziwe i krzywdzące dla pracowników urzędu informacje.
Cytuję przytoczoną wypowiedź przez radnego
sołtysa Marka Romanow ”...Na dzisiaj nie została wykonana jedyna przewidziana w budżecie
gminy na ten rok inwestycja w postaci chodnika
na ulicy 6 Marca. Przypominam, że na ten cel
przeznaczyliśmy 10.000 zł z naszego budżetu
sołeckiego. Szkoda, ale czego innego mogliśmy
się spodziewać?”
Pozostawię tę wypowiedź bez komentarza,
gdyż inwestycje te były zaplanowane i deklaruję, że dalej będziemy realizować potrzebne dla
mieszkańców inwestycje.
W przyszłym roku będziemy w dalszej części
budować chodnik na ulicy 6–go Marca po stronie przeciwnej od istniejącego, kontynuować
budowę ulicy Polnej oraz przeznaczymy kwotę
na dotację dla parafii (posiadamy przygotowany
projekt uchwały, który pozwoli sfinansować
projekt remontu zabytkowego kościoła w kwocie do 25.000 zł.
Dla przypomnienia faktu głosowań nad budżetem (radni z Pieców zagłosowali przeciwko budżetowi tj. zaplanowanym inwestycjom na 2017
rok) jestem przekonany, że wolą radnych z
Kalisk i innych miejscowości będziemy mogli
dalej inwestować na rzecz mieszkańców miejscowości i sołectwa Piece w 2018 roku.
Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki
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GOTOWOŚĆ DO ZIMY
W NASZEJ GMINIE

ODEBRALIŚMY NOWY
SAMOCHÓD

Prezentujemy Państwu nasz sprzęt, który jest
na wyposażeniu gminy Kaliska. Taki zestaw
tworzymy systematycznie od kilku lat i
będziemy to robić w kolejnych latach.
W tym roku za zgodą naszych druhów z OSP
Kaliska wyposażyliśmy samochód Star w nową
posypywarkę i pług do odśnieżania. Aby wykorzystanie sprzętu było jeszcze efektywniejsze
na początku roku zakupiliśmy ciągnik służący
między innymi do załadunku mieszanki piaskowo - solnej.
Całością przygotowań i koordynacją zadań w
zakresie całorocznego utrzymania dróg zajmuje
się z-ca wójta Łukasz Kruszyński.
Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki

Nasza gmina aktywnie poszukuje środki finansowe z różnych źródeł. Tym razem pozyskaliśmy środki finansowe w kwocie 80.000 zł na
zakup nowego pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych.
Na pierwszym zdjęciu Panie Justyna Tomana i
Beata Sikora, które starannie przygotowywały
wniosek o dofinansowanie i dokumentację na
przeprowadzenie przetargu na zakup pojazdu.
Całkowity koszt pojazdu marki OPEL VIVARO
to 147. 588 zł.

ZAPRASZAMY JUŻ NA
XXVI FINAŁ WOPŚ
14.01.2018
HALA SPORTOWA PRZY ZSP
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ZAKOŃCZENIE INWESTYCJI
Długo wyczekiwana, podnosząca jakość podróżowania i przede wszystkim bezpieczeństwo nowa oświetlona ścieżka rowerowa w naszej
gminie.

BIEDRONKA W KALISKACH
16. listopada nastąpiło otwarcie sklepu sieci
Biedronka. Mieszkańcy naszej gminy oraz goście będą mogli zaopatrywać się w nowo wybudowanym i nowoczesnym obiekcie handlowym
w Kaliskach przy ul. Długiej nr 9, którego
wnętrze obiektu posiada nowo wprowadzany
design.

Powiat Starogardzki - Współpraca - Gmina Kaliska

W dniu 08. listopada wspólnie ze Starostą Starogardzkim Leszkiem Burczykiem dokonaliśmy oficjalnego odbioru ścieżki rowerowej łączącej Kaliska z Cieciorką przy drodze powiatowej 2407G o długości 1,8 km. Wartość inwestycji to 930.000 zł. Wkład własny Gminy Kaliska
w budowę ścieżki to kwota 350.000 zł.
Zarząd Powiatu po odbiorze przekazał gminie
Kaliska w użytkowanie lampy typu LED. W
związku z tym niezwłocznie wystosowaliśmy
niezbędne dokumenty o zawarcie umowy z firmą Energa na zamontowanie liczników prądu i
podłączenie
oświetlenia.
Obecnie
oczekujemy
na wykonanie
podłączenia
zgodnie z
umową.
Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki
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Z ŻYCIA OREW-u
W GMINIE KALISKA
Wychowankowie Ośrodka Rehabilitacyjnego Edukacyjno - Wychowowczego ze szkoły w Piecach uczestniczyli w kilku konkursach o zasięgu
lokalnym i ogólnopolskim zdobywając nagrody
i wyróżnienia.
W okresie od września do grudnia ośrodek w
Piecach odwiedzili leśnicy, policjanci, „Pani
Muzyka”, teatrzyk „Hipopotam–tam,tam” i przy
okazji odwiedzin szkoły Biskup Wiesław
Śmigiel. Uczestnicy byli na jesiennym spacerze,
na basenie i w kinie. Oprócz tego korzystają z
fizjoteapii i hippoterapii.
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ODWIEDZINY DUSZPASTERZA
08.listopada 2017 r. w Podstawowej Szkole
Filialnej w Piecach gościliśmy Biskupa Pomocniczego Wiesława Śmigla, księdza dziekana
Zenona Góreckiego oraz pana prof. Zbigniewa
Machnikowskiego. To wielki zaszczyt i wydarzenie dla naszych Wychowanków oraz
Rodziców. Materiały OREW w Gminie Kaliska

WSPÓŁPRACA Z POWIATEM
Dnia 7 listopada br. odbyło się uroczyste wręczenie nagród uczestnikom i laureatom powiatowego konkursu dla uczniów szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i szkół średnich pt.
,,Chrońmy się przed zakażeniem wirusem brodawczaka ludzkiego” w ramach ,,Powiatowego
Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem
Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2012 2017”.
Uczniowie naszej szkoły chętnie przystąpili do
konkursu. Spośród wielu prac zostały wyłonione najlepsze, które reprezentowały naszą szkołę
w powiatowym konkursie, w którym łącznie
wzięło udział 14 szkół powiatu starogardzkiego
w tym 44 prace plastyczne. Komisja oceniająca
wyłoniła prace o najwyższej liczbie punktów i
przyznała regulaminowe nagrody.

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY
03. grudnia 2017 r. w hali sportowej przy ZSP
Kaliska odbył się kiermasz świąteczny, na którym zawitał Mikołaj wraz ze swoim elfem i
Myszka Miki.
Dziękujemy organizatorom i wszystkim, którzy
przygotowali stoiska ze świątecznym ozdobami
i smakołykami. Kolejne podziękowania kierujemy do mieszkańców i gości. Wasz liczny udział
motywuje społeczność szkolną i organizacje do
przygotowań już do kolejnych imprez.
Na kolejny kiermasz świąteczny zapraszamy już
za rok!

Fotografia
Krzysztof
Banul

Laureatkami konkursu szkół podstawowych
zostały: Wiktoria Dembicka z kl. VIIa, która
zajęła II miejsce oraz Marika Kolasińska z kl.
VIIb, która zajęła III miejsce. Laureatką klas
gimnazjalnych została Urszula Pilarska z kl.
IIIa, zajmując zaszczytne III miejsce.
Podczas wręczania nagród towarzyszyła nam
Pani Wicedyrektor Bogumiła Wałaszewska,
której dziękujemy za serdeczność i docenienie
zaangażowania uczniów naszej kaliskiej szkoły.
Podziękowania kieruję także do Pana Starosty
Leszka Burczyka za serdeczne przyjęcie i wartościowe nagrody oraz Wójta Gminy Kaliska Pana
Sławomira Janickiego za włączenie się w realizację programu, dzięki któremu dziewczęta naszej gminy zostały bezpłatnie zaszczepione
przeciwko wirusowi HPV oraz za wręczone
nagrody, które otrzymały laureatki konkursu.
Niech każdy sukces naszych uczniów będzie
motywacją do udziału w konkursach.
Beata Lewandowska

7

MARATON TANECZNY SALSATION - ZUMBA

18. listopada 2017 r. w hali sportowej przy
ZSP Kaliska odbył się maraton taneczny, gdzie
tańczono przy dwóch różnych programach
Dance Fitness czyli SALSATION i ZUMBA
przez prawie 3 godziny.
Organizatorem tej imprezy był Grzegorz Wałaszewski przy współudziale Gminnego Ośrodka
Kultury i Urzędu Gminy Kaliska.
Na scenie, oprócz Grzegorza Wałaszewskiego,
wystąpili niesamowici instruktorzy: Anna
Biernat - założycielka szkoły tańca Esta Fiesta,
Marta Skierka - Salsation Elite Instructor, Luis
Eduardo Granado Principe - śpiewający tancerz
i choreograf.
Dziękujemy za Waszą obecność. Frekwencja
przerosła wszelkie oczekiwania.
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Tańczyło ponad 110 osób, co wyglądało imponująco. Mamy nadzieję, że spotkamy się w jeszcze większym gronie na kolejnym maratonie.
Szczególne podziękowania należą się pracownikom administracji i obsługi szkoły i urzędu
gminy za pomoc i zaangażowanie w organizację
maratonu.

XIII TURNIEJ SOŁECTW - FOTORELACJA

Fotografia - Krzysztof Banul
W turnieju kolejne miejsca zajęły sołectwa:
I miejsce - Studzienice
II miejsce - Kaliska
III miejsce - Iwiczno
IV miejsce - Czarne
V miejsce - Dąbrowa
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NASI STRAŻACY CORAZ LEPSI
14 listopada o godz. 11 rozpoczęły się ćwiczenia w restauracji i hotelu REN w Iwicznie.
Zastępy GBA 2,5/26 i GBARt 1,8/16 udały się
do miejsca zdarzenia wraz z OSP Iwiczno
(1 zastęp) i PSP Starogard Gd. (2 zastępy).
Założeniem był pożar piwnicy oraz odnalezienie jednej osoby poszkodowanej. Podczas ćwiczeń została podłożona druga scenka przy punkcie czerpania wody, gdzie spadł strażak z
pomostu obsługujący motopompę .

Materiały
OSP
Kaliska
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SPOTKANIE AUTORSKIE Z
ROMUALDEM KOPERSKIM
Krzysztof Koperski - podróżnik, pisarz, przewodnik po Syberii, pionier wypraw samochodowych po rozległych terenach Syberii, pilot samolotowy I klasy, dziennikarz reportażysta, fotograf, myśliwy, nurek oraz zawodowy muzyk
pianista.

Autor książek: „Pojedynek z Syberią”, „Przez
Syberię na gapę”, „1001 Obrazów Syberii”,
„Syberia Zimowa Odyseja”, wystaw fotograficznych i wielu publikacji poświęconych Syberii,
którą wielokrotnie przemierzył na całej długości
oraz szerokości geograficznej.
W styczniu
2010r. wykonał najdłuższy
koncert fortepianowy na
świecie,
trwający 103
godziny i 8
sekund.Wyczyn został wpisany do księgi
Rekordów Guinnessa. Materiały GOK Kaliska

Spotkanie odbyło się w ramach zadania pn.
”Biblioteka z wizją”.
Zadanie „Dofinansowano ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego”.

NASZ ŚDS ZWYCIĘZCAMI
22 listopada po raz pierwszy gościliśmy w
WTZ w Starogardzie Gd. na turnieju tenisa.
Rozgrywki odbywały się w dwóch kategoriach kobiet i mężczyzn. Nasi zawodnicy zajęli miejsca na podium - Ania I miejsce w kat. kobiet,
Przemek I miejsce i Damian II miejsce w
kategorii mężczyzn.
Serdecznie gratulujemy wszystkim zawodnikom sportowej postawy, a szczególnie dziękujemy Radosnym za zwycięstwo i wspaniałą
grę!!

INFORMACJE

Wójt Gminy Kaliska informuje, że od dnia
02.01.2018 roku zmienią się godziny pracy
Urzędu Gminy oraz obsługi interesantów.
Pracownicy urzędu będą przyjmować interesantów w dniach roboczych w godzinach:
d poniedziałek, wtorek, piątek - 7:30 – 15:30
d środa - 9:00 – 17:00,
przy czym w godzinach od 7:30 do 9:00
czynny będzie wyłącznie sekretariat urzędu,
w którym będzie można składać dokumenty.
d czwartek - dla pracowników urzędu ustala
się jako dzień pracy wewnętrznej bez obsługi interesantów, z wyłączeniem sekretariatu. Urząd w tym dniu będzie czynny w
godzinach od 7:30 – 15:30.

Szanowni Państwo !
Zarząd Banku Spółdzielczego w Skórczu informuje, że od dnia 28 grudnia 2017 roku nastąpi
zmiana lokalizacji Filii Banku Spółdzielczego
w Skórczu znajdującej się w Kaliskach przy ul.
Nowowiejskiej 2.
Nowa siedziba Filii w Kaliskach będzie się
znajdowała przy ul. Długiej 9.
W związku z powyższym obsługa klientów w
dniach 27-28.12.2017r., będzie się odbywała w
następujących godzinach:
ž 27.12.2017r. - 08.00 - 12.00 ul. Nowowiejska 2,
ž28.12.2017r. - 10.00 - 15.45 - ul. Długa 9.

Materiały
ŚDS
Kaliska

Nowe dane adresowe placówki:
Bank Spółdzielczy w Skórczu Filia w Kaliskach
ul. Długa 9
83-260 Kaliska
Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek - 8:00 – 15:45
Dyrektor Oddziału w Zblewie
Tadeusz Kaliszewski
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JUBILEUSZE...

60 Rocznica Ślubu
Maria i Antoni Bielińscy

50 Rocznica Ślubu
Krystyna i Franciszek
Pawłowscy

60 Rocznica Ślubu
Janina i Henryk Stoba

Z KALENDARZA WÓJTA...
*24.10.2017 - Kaliska - Udział w Radzie Gospodarczej,
*27.10.2017 - Frank - Udział w jubileuszu 50 rocznicy ślubu Urszuli i Gerarda Jurczyk,
*27.10.2017 - Lipy - Udział w jubileuszu 50 rocznicy ślubu Ireny i Erwina Kujawskich,
*30.10.2017 - Starogard Gd. - Podpisanie umowy notarialnej zakupu budynku w Piecach przy
ul.6-go Marca,
*30.10.2017 - Starogard Gd. - Podpisanie aktu notarialnego przyjęcia darowizny dróg
wewnętrznych w Płocicznie na rzecz gminy Kaliska,
*03.11.2017 - Starogard Gd. - Udział w otwarciu nowej siedziby Agencji Modernizacji i
Rozwoju Rolnictwa,
*04.11.2017 - Czarna Woda - Udział w jubileuszu 60 rocznicy ślubu Marii i Antoniego
Bielińskich,
*08.11.2017 - Piece - Udział w wizytacji Szkoły filialnej w Piecach przez bp. Wiesława Śmigla,
*08.11.2017 - Kaliska - Odbiór ścieżki rowerowej z Kalisk do Cieciorki,
*17.11.2017 - Kaliska - Spotkanie z Honorowym Obywatelem Henrykiem Balcerzakiem w
obecności Przewodniczącego Rady Gminy Kaliska Zbigniewa Szarafina,
*22.11.2017 - Starogard Gd. - Udział w Walnym Zebraniu LOT Kociewie.
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,

