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Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych
Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili z nami
smutek i żal, okazali wiele serca, życzliwości i duchowego wsparcia
oraz uczestniczyli we Mszy Św., ceremonii pogrzebowej i ostatniej drodze

KALISKI GONIEC
Styczeń 2014 (27)

Śp. Małgorzaty Światczyńskiej
Ks.Proboszczowi Józefowi Słupskiemu, Ks.Witoldowi Szumiato,
Ks.Romualdowi Prosator, Ks.Gerardowi Borys oraz
Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom, Znajomym, Delegacjom
- licznie zgromadzonym
za obecność, pamięć, modlitwę, złożone wieńce i kwiaty
Serdeczne podziękowania składa
Pogrążona w smutku Rodzina

Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze,
bo zostawili ślady w naszych sercach.

Z KALENDARZA WÓJTA...
*07.01.2014 - Kaliska - Udział w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
*12.01.2014 - Kaliska i Piece - Udział w WOPŚ,
*17.01.2014 - Starogard Gd. - Podpisanie aktu notarialnego sprzedaży dwóch działek przy
ul.Lipowej we Franku,
*17.01.2014 - Kaliska - Podpisanie umowy na przygotowanie projektu budowy sieci
kanalizacyjno-deszczowej przy ul.Długiej w Kaliskach z firmą „MAKADAM” z Grudziądza,
*17.01.2014 - Kaliska - Podpisanie umowy na przygotowanie projektu utwardzenia ulicy
Malinowej, Spacerowej, Ogrodowej, Jasnej oraz Starowiejskiej w Kaliskach z firmą Pracownia
Projektowa „DiM” z Gdańska,
*18.01.2014 - Kaliska - Spotkanie z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych Dariuszem
Kurzyńskim w sprawie inwestycji drogowych na terenie gminy Kaliska,
*20.01.2014 - Kaliska - Udział w rozpoczęciu programu „Na Własne Konto”
współorganizowanego z ZSP Kaliska wraz EFR Wsi Polskiej pod patronatem NBP,
*27.01.2014 - Dąbrowa - Udział w Diamentowym Jubileuszu pożycia małżeńskiego Felicji i
Ignacego Skiba,
*27.01.2014 - Kaliska - Udział w spotkaniu Zespołu Kontroli Kuratorium Oświaty w zakresie
ewaluacji w Samorządowym Przedszkolu w Kaliskach,
*30.01.2014 - Kaliska - Spotkanie ze Zbigniewem Jędrusiak Dyrektorem ENERGA Operator w
sprawie uszkodzeń i braku reakcji na zgłoszenia awarii podczas huraganu KSAWERY.
Wydawca:
Urząd Gminy Kaliska, ul.Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska
tel. (58) 58-89-201 (centrala), (58) 58-89-204 (sekretariat), (58) 58-89-206 (fax)
www.kaliska.pl, e-mail: sekretariat@kaliska.pl, wojt@kaliska.pl, promocja@kaliska.pl,
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Bezpłatny Informator Urzędu Gminy Kaliska

ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA KOBIET...

Drogie Panie, w tym szczególnym dniu
życzymy Wam, aby wszystkie plany,
nawet te wydające się niemożliwe,
udało się zrealizować.
Szczęścia, dzięki któremu
te zamierzenia będą realne...
Zdrowia, które pomoże
w ich realizacji...
I Przyjaciół, z którymi te
sukcesy będzie można dzielić.
Najserdeczniejsze życzenia
w Dniu Kobiet składają:
Wójt Gminy Kaliska
Sławomir Janicki
oraz
Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Toporowski

POCZTA W URZĘDZIE...

JUBILEUSZE...

PARKING PRZEDSZKOLNY POWSTANIE
Niekiedy trudno wyjść ze zdumienia jak argumenty, które padają z ust różnych osób są nieracjonalne. Pomysł, który powstał i jest skutecznie
realizowany przez Urząd Gminy jest taki, aby
parking przy Przedszkolu zagospodarować i utwardzić kostką polbrukową, tak aby służył dla
rodziców, jak i wszystkich osób korzystających z
Ośrodka Zdrowia w Kaliskach.

„Wystarczy jedno słowo,
Aby szczęśliwym być,,
Wystarczy jeden uśmiech,
By mieć dla kogo żyć,
Wystarczy jeden dotyk,
By serce z sercem spleść,
Wystarczy miłość złota,
By życiu nadać sens.”

60 Rocznica Ślubu
Felicji i Ignacego
Skiba
W dniu 28.01.2014r w Urzędzie Gminy odbyło
się otwarcie Placówki Poczty Polskiej. Z tej okazji przybyli do Kalisk przedstawiciele Poczty:
Zastępca Dyrektora p. Sławomir Bernacki, Kierownik Regionalny p. Angelika Brodacka oraz
Naczelnik Urzędu Pocztowego w Czarnej Wodzie p. Wiesława Wąs.

Urząd Gminy Kaliska reprezentowali Wójt
Gminy Sławomir Janicki, z-ca Krzysztof Partyka i Sekretarz p.Bożena Jeleniewska. Na spotkaniu omówiono zasady współpracy i zaproponowano wydłużenie pracy naszej placówki.
Osoby reprezentujące Pocztę Polską omówiły
plany dotyczące funkcjonowania tej placówki,
jak i rozwoju sieci placówek na terenie powiatu
starogardzkiego.
Justyna Tomana
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AKTYWNIE I SPORTOWO...

Osobiście uważam, że jest on tam niezbędny. Do
naszego przedszkola uczęszczają dzieci, których
rodzice dowożą i wtedy można zaobserwować z
jaką trudnością korzystają oni z zabłoconego
parkingu.
Obecnie Nasze Przedszkole wchodzi w skład
ZSP w Kaliskach i z tego tytułu powstały przy
łączeniu zapowiadane oszczędności. Osoby, które są przeciwne, aby powstał parking były też
przeciwne, aby łączyć te placówki. Jesteśmy po
ocenie funkcjonowania naszego Przedszkola
przez wizytatorów z Kuratorium Oświaty. Ocena pracy tego przedszkola jest wysoka, a pod
uwagę są brane wszystkie aspekty.
W przeszłości odbyła się debata publiczna, na
której byłem rozliczany z tego, gdzie będą przeznaczone oszczędności i czy w ogóle będą. Cały
czas widocznie moje argumenty nie docierają.
Kolejnym elementem jest wystosowanie wniosku o dofinansowanie remontu przedszkola w ramach środków PFRON. Wniosek przeszedł pozytywną ocenę i jesteśmy po wizytacji przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego. Celem tego
przedsięwzięcia jest dostosowanie kolejnej sali
lekcyjnej dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych.
W tym roku planujemy przyjąć wszystkie dzieci
do naszych dwóch Przedszkoli w Kaliskach i
Piecach.
Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki

Dnia 22 i 29 stycznia na hali widowiskowosportowej w Kaliskach odbyły się Halowe

Turnieje Piłki Nożnej rocznika 2004-2005 i
2002-2003 o Puchar Wójta Gminy Kaliska
pod patronatem Pomorskiego Związku Piłki
Nożnej zorganizowany przez Gminę Kaliska, Zarząd KSWS Victoria Kaliska i trenera juniorów „Victorii” Kaliska Andrzeja
Srokę. W pierwszym turnieju wzięło udział
5 drużyn tj:Victoria Kaliska, Beniaminek
Starogard Gd., Osieczna, Lubichowo,
Czarna Woda.
I miejsce w tym turnieju zajęła drużyna Beniaminka Starogard Gd., II miejsce - Czarna
Woda, III miejsce-Victorii Kaliska, IV miejsce zajęła drużyna z Lubichowa, a V miejsce
Osieczna . Najlepszym bramkarzem okazał
się – Tocha Remigiusz z Victorii Kaliska.
W drugim turnieju wzięło udział 7 drużyn

Victoria Kaliska I, Victoria Kaliska II, Beniaminek Starogard Gd., Osieczna, Lubichowo, Czarna Woda i KP Starogard Gd..
I miejsce w turnieju zajęła drużyna Beniaminka Starogard Gd., II miejsce–KP Starogard Gd. , III miejsce - Victorii Kaliska I,
IV miejsce zajęła drużyna z Osiecznej, V
miejsce Czarna Woda, VI miejsce Victoria
Kaliska II, a VII miejsce drużyna z Lubichowa.Najlepszym bramkarzem został –
Chociaj Łukasz z Victorii Kaliska.
Dziękujemy p.Adrianowi Prabuckiemu i
Oskarowi Filbrandt za sędziowanie podczas
turnieju, Stowarzyszeniu KSWS Victoria
Kaliska oraz p.Andrzejowi Sroce – trenerowi juniorów. Zwycięskie drużyny otrzymały medale i puchary ufundowane przez Pomorski Związek Piłki Nożnej oraz Gminę
Kaliska. Z-ca Wójta Krzysztof Partyka
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„Pory Roku w Gminie Kaliska”

Pierwszy etap konkursu fotograficznego realizowanego przez Młodzieżową Radę Gminy
Kaliska jest już za nami. Dnia 11.02.2014r w
gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach odbyło
się spotkanie podsumowujące pierwsze spotkanie plenerowe.
„Fotografować to znaczy wstrzymać oddech
uruchamiając wszystkie nasze zdolności w
obliczu ulotnej rzeczywistości” Henri Cartier -Bresson.

„NA WŁASNE KONTO”
K O L E J N A N O WA I N I C J AT Y WA Realizujemy Program „Na własne konto” !
W dniu 20.01.2014r w ZSP w Kaliskach rozpoczęto realizację Programu „Na Własne Konto”
organizowanego przez EFRWP pod patronatem
NBP. Zgłoszeni wcześniej uczniowie naszego
Gimnazjum przez pierwszy tydzień ferii zimowych poprzez atrakcyjne gry i zabawy zdobywali widzę z zakresu ekonomii, aby ukształtować w
sobie aktywne postawy przedsiębiorcze oraz umiejętnie zaplanować własną ścieżkę zawodową. Działania te mają szczególne znaczenie dla
młodzieży z terenów wiejskich, gdyż pomagają
im m.in. w odnalezieniu się w nowych warunkach szkolnych po zakończeniu gimnazjum.
Organizatorzy programu przewidzieli ponadto
stypendia dla najlepszych, nagrody rzeczowe dla
aktywnie uczestniczących w zajęciach, jak i
pamiątkowe certyfikaty.

NOWE PROJEKTY
dla NASZEJ GMINY...
W dniu 17.01.2014 r Gmina Kaliska zawarła
dwie umowy na wykonanie dokumentacji projektowych. Pierwszy projekt dotyczy budowy
sieci kanalizacji deszczowej przy ul.Długiej w
Kaliskach, którą planuję się włączyć do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej ul. 9-ciu z Nieba
oraz Cichej. Następnie planowane jest odprowadzenie całości wody deszczowej do zbiornika
naturalnego przy Oczyszczalni ścieków.
Wartość projektu po przetargu wynosi 13.500zł
brutto. Realizację projektu zlecono firmie
"MAKADAM" z Grudziądza.

Dofinansowanie dla Dąbrowy,
Cieciorki i Iwiczna

Gmina Kaliska otrzymała 200 tys.zł na opracowanie dokumentacji. Zadanie dotyczy przygotowania inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej dla miejscowości Cieciorka, Dąbrowa, Iwiczno wraz z rozbudową oczyszczalni
ścieków w Kaliskach”. Koszt tego projektu
oszacowano na kwotę 528.400zł. W złożonym
wniosku w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego
na lata 2007-2013 Gmina Kaliska ubiegała się o
dofinansowanie w kwocie 396.300zł (75 % wydatków kwalifikowanych), jednakże Zarząd
Województwa Pomorskiego, z uwagi na ograniczoną ilość środków do podziału, podjął decyzję,
iż przyznana kwota wyniesie maksymalnie 200
tys.zł. Gmina Kaliska wyraziła zgodę na ten poziom dofinansowania, nie zmieniając jednocześnie zakresu rzeczowego projektu.
Przygotowanie dokumentacyjne powinno zakończyć się w przyszłym roku, a realizacja inwestycji– budowa kanalizacji - przewidywana jest
na lata 2016-2019.

GOK Kaliska
otrzyma 100 tys.zł od Ministra

Kilkoro odważnych mieszkańców gminy Kaliska znalazło w sobie wystarczająco motywacji,
aby zatrzymać jesień w Kaliskach. Na spotkanie
zgłosiły się następujące osoby:Weronika
Bielkiewicz, Joanna Wodzisławska, Sylwia
Pasterska, Przemysław Gajewski, Radosław
Ciemiński, Weronika Ciemińska, Eliza
Ossowska. Krótkie sprawozdanie z pleneru
„Jesienna Gmina Kaliska”. Grupa wyruszyła w
stronę lasu przez dobrze znane każdemu osiedle
tartaczne. Mimo późnej jesieni udało się
sfotografować złociste drzewa, lasy i runo leśne.
Spotkanie to dało początek cyklu spotkań
plenerowych w każdej porze roku. Wszystkie
zdjęcia znajdą się na wystawie w bibliotece
szkolnej w Kaliskach. Dziękujemy wszystkim
za udział w tej sesji zdjęciowej i zapraszamy na
kolejne.
Lucyna Chwała
MRG Kaliska
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Przybyłych Gimnazjalistów przywitali Wójt
Gminy Sławomir Janicki, Dyrektor ZSP – Karol
Gołąbek, Pracownik UG Justyna Tomana, jak
również nauczycielka wiedzy o społeczeństwie
prowadząca program-Dorota Nadolska wraz ze
studentką kierunku ekonomicznego-Aleksandrą
Witkowską wytypowaną przez organizatorów do
współpracy z ZSP w Kaliskach. W ramach zajęć
uczniowie odwiedzili lokalnego przedsiębiorcę
– p.Mateusza Trawickiego oraz Bank Pekao SA
w Gdańsku. Naszym przyszłym ekonomistom
oraz Pani Dorocie życzymy powodzenia w
podjętym wyzwaniu, a także dużej satysfakcji z
jego realizacji.

Drugi projekt dotyczy utwardzenia ulic:
Malinowej, Spacerowej, Ogrodowej, Jasnej oraz
Starowiejskiej w Kaliskach. W ramach tego projektu zaplanowaliśmy również budowę sieci kanalizacji deszczowej, z której woda opadowa zostanie odprowadzona do zbiornika retencyjnego
na działce przy torach PKP. Wartość zadania po
przetargu wynosi 40.590zł brutto. Wykonawcą
robót jest Pracownia Projektowa Dróg i Mostów
"DiM" z Gdańska. W przyszłym roku zadanie to
będziemy składać do dofinansowania w ramach
tzw.Schetynówek.

Łukasz Kruszyński

Kolejna dotacja na remont budynku Gminnego
Ośrodka Kultury w Kaliskach.
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach w terminie do 13 listopada 2013 roku złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pt.
„Przebudowa i remont budynku Gminnego
Ośrodka Kultury w Kaliskach - etap III”.
Dnia 31.01.2014r została zamieszczona informacja, iż Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotacje w ramach priorytetu
„Rozwój infrastruktury kultury - Infrastruktura
domów kultury”. Na powyższe zadanie Gminny
Ośrodek Kultury w Kaliskach otrzymał dotację
w kwocie 100 000,00 zł.
Sławomir Janicki
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GOK KALISKA - Wysoki Standard

Po wielu latach powstało z prawdziwego zdarzenia miejsce, gdzie organizacje pozarządowe,
stowarzyszenia czy kluby oraz inne osoby, które
zechcą się spotkać mogą to zrealizować w wyremontowanym pomieszczeniu.

Dzięki temu przedsięwzięciu organizacje otrzymają do swojego użytku szafki, w których będą
mieć swoje dokumenty, "takie małe biuro".
Po wielu latach Dom Kultury w Kaliskach "POD
PEGAZEM" stanie się źródłem i życiem działalności kulturalnej Naszych Mieszkańców.
Gratulujemy pomysłu dyrekcji i pracownikom
GOK, aby udostępnić takie miejsce. Miejsce to
znajduje się na pietrze obok Biblioteki Gminnej.
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WOPŚ PIECE - Kolejny rekord

Czas szybko leci i w Piecach już po raz szósty
zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
Dzień 12 stycznia 2014r był dniem, podczas którego serca prawie wszystkich Polaków uśmiechały się i zabiły w rytmie ofiarności na rzecz
dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki
medycznej seniorów.

Potrzeby związane z ratowaniem życia dzieci
oraz udzielaniem pomocy medycznej osobom
starszym nie są obce mieszkańcom Pieców, co
odzwierciedliła ich ofiarność, dzięki której udało się nam zebrać rewelacyjną kwotę 7.200,35zł.
Podobnie jak w latach ubiegłych impreza w Piecach miała charakter koncertu, podczas którego
wystąpili:

*Uczniowie klasy III z gimnazjum w Kaliskach
*Zespół wokalny „Cantare”
*Weronika Ciemińska

GOSPODARNYM OKIEM - SZKOŁA SIĘ ZMIENIA...
Z dniem 01 września
obowiązki dyrektora
ZSP w Kaliskach objął
p.Karol Gołąbek,
który po zapoznaniu się
z funkcjonowaniem
naszej największej
placówki wstępnie
dokonał analizy i
ocenił, że szkoła i jej
struktura organizacyjna
dopasowana jest do
obecnych wymogów. Mimo to zwrócił uwagę na
kilka istotnych spraw, które można by usprawnić. Jedną z nich to zajęcia wychowania fizycznego, które do tej pory odbywały się na preferencyjnych warunkach. Błąd polegał na tym, że zajęcia te mogłyby się odbywać w grupach międzyoddziałowych (tj. dziewczęta lub chłopcy z
klas równoległych łącznie).
Po przeanalizowaniu tego faktu wyłonił się obraz, że zatrudnienie nauczycieli zajęć WF znacznie przekracza standardy innych szkół w powiecie starogardzkim. Dlaczego tak było od lat
nie trudno się domyśleć?
Potrzeba optymalizacji wzięła się stąd, że obecnie w klasach 4-6 Szkoły Podstawowej i 1-3
Gimazjum licząc po cztery godziny WF tygodniowo powinno być 54 godziny tygodniowo.
Etat bez nadgodzin to 18 godzin lekcyjnych
tygodniowo. Z tego wynika, że powinno być ok.
4 etatów, a było ponad 6 (łącznie tygodniowo
124 godzin WF). Do tej pory istniała zasada
dzielenia prawie wszystkich klas na chłopców i
dziewczyny bez względu na liczebność. Zasada
słuszna i dalej będziemy to realizować z tym, że
w grupach międzyoddziałowych tj. chłopcy z
tych samych roczników razem i dziewczęta
razem. Zdarzało się, że grupy liczyły niekiedy
nawet 9 –ro dzieci. Argumenty, że to jest idealna
grupa i można poświęcić się indywidualnemu
rozwojowi fizycznemu dziecka nie do końca
moim zdaniem są trafne. W opinii wielu wybitnych pedagogów i przedstawicieli kuratorium
zdecydowanie lepsze wyniki osiąga się w większej grupie, jeśli mówimy o zajęciach fizycznych. Po za tym z prostej matematyki wynika, że
np.: matematyków i polonistów jest w szkole o
połowę mniej. Parafrazując należałoby stworzyć
komfortowe warunki i mniejsze grupy właśnie

dla nauczycieli przedmiotów ścisłych i humanistycznych.
Trudne decyzje od nowego roku czekają więc
dyrekcję na zasadzie komu zaproponować pracę
bez nadgodzin lub np. na pół etatu itd. Od lat
bowiem mówi się o niżu demograficznym, który
niestety wkracza z roku na rok do naszej placówki. Szanowni Państwo Nasza Gmina staje przed
decyzjami wynikającymi z tych przyczyn.
Pisząc ten artykuł chcę przeciwstawić się nieprawdziwym plotkom i sformułowaniom skierowanym w stronę nowego dyrektora i mnie.
Niektóre osoby zaczęły „uprawiać niezrozumiałą politykę” chcąc wprowadzić w błąd opinię publiczną, a w szczególności rodziców. Chcę zapewnić, że będziemy rozwijać naszą ofertę edukacyjną stosując jak najwyższe standardy oparte
na najwybitniejszych i najlepszych naszych nauczycielach-oddanych pracy z pasją i zaangażowaniem realizujących zajęcia. Z drugiej strony
w naszych działaniach będziemy ograniczać partykularne interesy wąskich grup, które wprowadzają więcej szkody niż pożytku.

Podsumowując: każdy przerost zatrudnienia nadliczbowe etaty dwóch nauczycieli to kwota
ponad 100 tys.złotych, które to pieniądze możemy zainwestować efektywniej w edukację, co
widać, że czynimy z dużymi sukcesami.
Wiadomo, że ten kto będzie zarządzał szkołą czy
jednostką samorządową porównuje swój poziom edukacji i poziom wydatków do swoich
możliwości, a także porównuje je do standardów
powiatowych czy wojewódzkich.
W konsekwencji rzeczą nieuchronną jest albo
praca w niepełnym wymiarze, albo szukanie pracy w innym zawodzie. Jako samorząd Gminy
Kaliska nie będziemy tworzyć sztucznych godzin ”by dopełniać etaty”, bo ktoś kiedyś bez
przemyślenia tworzył owe etaty.
Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki 9

KALISKIE SERCA WIELKIE SĄ...XXII FINAŁ WOŚP
IMPREZY TOWARZYSZĄCE:
*Klasa VIb i klasą Vb przygotowały ,,Małą loterię fantową”, w której losy rozeszły się w błyskawicznym tempie.
*Tradycją finalnej imprezy WOŚP w Kaliskach
jest studio fotograficzne. W tym roku atelier fotograficzne było stylizowane w wersji retro.
*W swoistym klimacie można było zjeść
"Swojskie jadło”. Dzięki rodzicom klasy IIb SP
można było zjeść pyszne potrawy domowej roboty. Oprócz pysznych domowych specjalności
był kiermasz rękodzieła, gdzie można było
kupić różnego rodzaju ozdoby.

WOPŚ PIECE - Kolejny rekord cd.

„Loterię z serduszkiem”, w której każdy zakupiony los był wygrany. Wiele ciekawych nagród
powodowało, że loteria cieszyła się dużym zainteresowaniem.
*Ciepły bufet w świetlicy szkolnej tradycyjnie
miał wielu chętnych gości,

W trakcie imprezy można było skosztować
wspaniałości sztuki kulinarnej przygotowane
przez lokalne Koło Gospodyń Wiejskich.
Bezpieczeństwo zapewnili nam wspaniali panowie strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w
Piecach.

*Maria Wróblewska
*Zespół instrumentalny „Akord” pod kierownictwem p. Zygmunta Beyera
*Uczniowie szkoły w Piecach.
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*Rodzice uczniów z klasy Ia SP przygotowali
cieszącą się ogromnym powodzeniem. "Kawiarenkę małych serduszek”. Podziwiać można
było bożonarodzeniowe szopki.
*Cocktail bar przygotowany przez uczniów z
klasy Ia gimnazjum zachęcał zapachem pysznych gofrów i zdrowych koktajli owocowych .
*Uczniowie klasy IIIb gimnazjum przygotowali
stoisko z przetworami domowej roboty. Pięknie
ozdobione słoiczki z pysznościami sprzedane
były w świetlicy szkolnej.
*Klasa IIa i Iib gimnazjum, zorganizowały ,,Kawiarenkę pod serduszkiem”. Piękny wystrój,
przyciemnione światło, zapach pysznego domowego ciasta i świeżo zaparzonej kawy przyciągał gości jak magnes.
*Uczniowie klasy IIIc gimnazjum zapraszali do
baru, gdzie serwowano naleśniki na słodko, słono z różnymi nadzieniami. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również frytki.
*W tym roku po raz pierwszy można było skorzystać z gabinetu kosmetycznego, gdzie mama
uczennicy klasy IIIc wykonywała masaże relaksacyjne twarzy i ciała. Ponadto uczennice odmładzały panie nakładając różnego rodzaje
maseczki na twarz.
*Rodzice uczniów klasy IIa SP zorganizowali w

*Rodzice uczniów z klasy Ia SP zamienili salę w
,,Klinikę małego misia”, gdzie najmłodsze dzieci mogły leczyć swoje pluszaki.
*Na dziedzińcu przed szkołą przy pomocy
lunety prowadzono obserwacje astronomiczne
rozgwieżdżonego nieba.
*Nasi mieszkańcy i goście mieli możliwość
zwiedzenia nowo powstałego Środowiskowego
Domu Samopomocy w Kaliskach, którego
członkowie własnoręcznie wykonali liczne fanty na Wielką Loterię Fantową.
Tegoroczny Finał WOŚP prowadzili nasi
absolwenci:Natalia Ossowska–członek
Młodzieżowej RG Kaliska, oraz Paweł Linda.
Liczeniem zebranych pieniędzy zajmowały się:
panie: Krystyna Burczyk, Maria Liczywek,
Anetta Cieślewicz, Elżbieta Grzywacz, Halina
Beling. Wolontariuszami kwestującymi z
puszkami byli uczniowie ZSP w Kaliskach.

Dziękuję wszystkim ludziom dobrej woli za
każdy gest wsparcia i pomoc w organizacji
XXII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Szef Sztabu WOŚP Joanna Linda

Szczególne podziękowanie należy się członkom
Młodzieżowej Rady Gminy Kaliska, którzy poprzez swoje ogromne zaangażowanie ułatwili
zorganizowanie tegorocznej imprezy.
Pomyślny przebieg koncertu finałowego możliwy był dzięki ofiarnemu wsparciu wielu osób
prywatnych, firm i instytucji.
Dzień 12 stycznia 2014r. okazał się dla
środowiska piecowskiego dniem wyjątkowym i
szczególnym.
Materiały SzP Piece
Nasi „milusińscy”, którzy byli obecni w szkole
podczas trwania koncertu mieli możliwość skorzystania z dodatkowych atrakcji, które dostarczyły im wiele miłych wrażeń. Dodatkowe atrakcje to „Ciasteczkowy Raj” przygotowany przez
dzieci z oddziału „0”, skręcanie balonów, wielkie bańki, malowanie twarzy, kącik fotograficzny, wspólne tańce gry i zabawy, kawiarenka
internetowa.
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KALISKIE SERCA WIELKIE SĄ...XXII FINAŁ WOŚP
Za nami kolejny-XXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na wyposażenie oddziałów dziecięcej medycyny ratunkowej oraz godną opiekę medyczną dla seniorów. W
tym roku podczas XXII Finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy zebraliśmy
kwotę: 18.297,01 zł.
"Wielkie granie” w ZSP w Kaliskach rozpoczęło się od meczy w piłkę nożną. Nastęnie
mistrzynie Polski Kadetek 2013r w piłce siatkowej- drużyna ,,LIBERO” zagrały mecz z reprezentacją Kalisk.

skim. W inscenizacji wiersza pt.,,Rzepka”
J.Tuwima wystąpiły dzieci z klasy IIa.

Uczniowie klasy IIIa przygotowani zaśpiewali
i brawurowo zatańczyli muzyczne hity ,,Gangam style” i ,,Waka, Waka”.
Następnie uczniowie klasy IIb w zabawny sposób pokazali, jak należy dbać o zdrowie. Uczniowie klasy IIIb rozbawili publiczność piosenkami
i skeczem pt,, Zielony kapturek”. Uczniowie z
klasy Ia zaśpiewali ,,Kolędę wróbli „ i ,, Kolędę
na dzwonkach’’. Aktorzy z klasy IV b wystąpili
w ulubionej bajce z dzieciństwa pt.’’Kot w
butach”.
Dyrektor ZSP w Kaliskach p.Karol Gołąbek
dokonał oficjalnego otwarcia XXII Finału
WOŚP, na które przybyli zaproszeni goście w
osobach: Starosta Powiatu Starogardzkiego
Leszek Burczyk, Wójt Gminy Kaliska Sławomir
Janicki, Przewodniczący RG Zbigniew
Toporowski.
Jako pierwsi na scenie pojawili się najmłodsi
artyści z grupy przedszkolnej. Dzieci ze śpiewem powitały Nowy Rok.
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Następnie uczniowie szkoły podstawowej, zaprezentowali się w piosenkach w języku angiel-

Małe baletnice z kółka tanecznego zaprezentowały się w ,,Jeziorze łabędzim” P. Czajkowskiego, oraz w hip-hopowej wersji hitu 2013roku ,,
Blurred Lines”. Finaliści szkolnego Mam Talent
z klasy VIb przestawili na wesoło bajkę pt.,,Jaś i
Małgosia”. Julia –uczennica klasy IV wprawiła
publiczność w liryczny nastrój śpiewając piosenkę pt. ,,Laleczka z porcelany”. ,,Wesołe
świetliczaki„ zaśpiewały ,, Familijnego bluesa”
a następnie rockowy utwór ,, Jesteśmy dziećmi
Rock and rolla”. Dziewczęta z klasy Ib gimnazjum wykonały układ gimnastyczny.

KALISKIE SERCA WIELKIE SĄ...XXII FINAŁ WOŚP
Finalistki szkolnego ,,Mam talent„ - Marty z
klasy IIIb gimnazjum, zaśpiewały dla naszej
publiczności przepiękną balladę z filmu Shrek.

wymieszaniu kostki Rubika przez osobę z publiczności, zapamiętaniu jej, ułożył ją w kilka minut z zamkniętymi oczyma.
Uczniowie z klasy VIa , zwycięzcy szkolnego
,,Mam talent” 2013, zaśpiewali piękną piosenkę
o Kaliskach, do której sami ułożyli tekst.

Uczniowie klasy IIIc gimnazjum wystąpili w
energetycznym układzie tanecznym do piosenki
,,The Fox”. Na scenie zrobiło się kolorowo, gdy
pojawili się uczniowie z klasy IVa w układzie
choreograficznym.

Kolejnym punktem programu była licytacja,
którą przeprowadził Dj Max. Na aukcję zostały
wystawione następujące gadżety: koszulki z autografami Natalii Partyki, Dariusza
Michalczewskiego, Wilsona Kipketera, piłka z
autografami koszykarzy Trefl Sopot, pociąg z
brzozowych bali, fotel relaksacyjny, koszulka i
kalendarze WOŚP, serce z piernika z logo Fundacji Jurka Owsiaka. Dużym powodzeniem
cieszyła się Wielka Loteria Fantowa. W loterii
można było wygrać liczne fanty m.in. krzewy,
żelazko, odkurzacz, akcesoria komputerowe,
ziemniaki i inne.
Ostatnim punktem imprezy było tradycyjnie
"światełko do nieba”. Dzięki akcji przeprowadzonej wśród uczniów pod hasłem ,, złotówka na
światełko do nieba”, w tym roku mogliśmy podziwiać przepiękny pokaz fajerwerków nadzorowany przez kaliskich strażaków.

Aplauz publiczności wzbudził kolejny występ,
gdy na scenie pojawił się Adrian z klasy IIIa gimnazjum. Wykonał taniec w maskach znanych
osobistości: starosty, wójta, dyrektora, sołtysa
oraz organizatora WOŚP.
Następnie
na scenie
pojawił się
Przemek,
który swoim
występem
wprawił
publiczność
w osłupienie.
Po uprzednim

Kaliskie Serca
Wielkie Są...
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