Inauguracja projektu „Senior w ogrodzie”...
W środę 9 lipca rozpoczęła się realizacja projektu „Senior w ogrodzie”, na który otrzymaliśmy dofinansowanie z programu Działaj Lokalnie. Zapraszamy zainteresowanych w każdą
środę na godzinę 17.00 do ogrodów Państwa
H.W. Kopciowskich (Polskie Ogrody Ozdobne)
we Franku.
W ramach projektu będziemy się spotykać aż do
10 września. Pierwsze spotkanie to uroczyste
rozpoczęcie, w trakcie którego poinformowaliśmy szczegółowo o założeniach projektu i
zwiedzimy z p.Hubertem Kopciowskim ogrody,
których jest pomysłodawcą i wykonawcą.

Poniżej zapoznajemy zainteresowanych z
harmonogramem całości:
Spotkanie I - 09.07 – Spacerkiem po
ogrodach i historii – spotkanie inauguracyjne
Spotkanie II -16.07 – Utrwalone na matrycy –
warsztat fotograficzny
Spotkanie III - 23.07 – Od nasionka do roślinki – tworzenie kompozycji z roślin
ozdobnych
Spotkanie IV - 30.07 – Lato w butelki rozlane
– malowanie na szkle
Spotkanie V - 06.08 – Kredką lub pędzlem,
cz. I – warsztat malarski
Spotkanie VI - 13.08 – Kredką lub pędzlem,
cz. II – warsztat malarski
Spotkanie VII - 20.08 – Cudeńka pani Ani –
warsztat plastyczny
Spotkanie VIII - 27.08 – Przy muzyce ze
słowem, cz. I – warsztat literacki
Spotkanie IX - 03.09 – Przy muzyce ze
słowem, cz. II – warsztat literacki
Spotkanie X - 10.09 – Wieczorek poetycki
przy ognisku – zakończenie projektu
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STRAŻ KALISKA - PO RAZ IV NIEPOKONANI...

Z KALENDARZA WÓJTA...
*05.06.2014 - Szymbark - Udział w uroczystości obchodów 25-lecia istnienia firmy
P.P.U.”OLA” sp. z o.o.,
*09.06.2014 - Starogard Gd. - Udział w konsultacjach w sprawie planu zrównoważonego
transportu zbiorowego na lata 2014-2020 dla powiatu starogardzkiego,
*10.06.2014 - Kaliska - Podpisanie umowy na realizację utwardzenia płytami Yomb
ul.Działkowej i ul.Poprzecznej w Piecach,
*11.06.2014 - Kaliska - Spotkanie w sprawie konkursu najładniejsza zagroda,
*12.06.2014 - Piece - Udział w uroczystości obchodów nadania szkole imienia Jana Pawła II,
*12.06.2014 - Wirty - Udział w uroczystości nadania sztandaru Nadleśnictwu Kaliska,
*13.06.2014 - Kaliska - Spotkanie w ZSP z delegacją z Reinfeld, gdzie omawiano założenia
projektu wymiany młodzieży polsko - niemieckiej,
*14.06.2014 - Czarne - Udzielenie ślubu cywilnego,
*16.06.2014 - Kaliska - Podpisanie umowy na zagospodarowanie centrum miejscowości Piece,
*16.06.2014 - Gdańsk - Spotkanie z dyrektorem GDDKiA dotyczącym terminów budowy
ścieżki rowerowej i przebudowy skrzyżowania we Franku,
*17.06.2014 - Sumin - Udział w spotkaniu sprawozdawczym LGD Chata Kociwie,
*18.06.2014 - Stary Las - Udział walnym zebraniu udziałowców ZUOK Stary Las,
*23.06.2014 - Pelplin - Udział w walnym zebraniu LOT „Kociewie”,
*24.06.2014 - Kościerzyna - Udział w zakończeniu programu powszechnej nauki pływania,
*25.06.2014 - Kaliska - Podpisanie umowy na częściowe ogrodzenie boiska wraz z
zamontowaniem siatek na piłkochwyty,
*26.06.2014 - Kaliska - Spotkanie z rodzicami dotyczące wyjazdu uczniów do Reinfeld.
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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W dniu 07.06.2014r w Dąbrówce odbyły się V
Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i X Mistrzostwa Ratownictwa Medycznego Ochotniczych
Straży Pożarnych Powiatu Starogardzkiego.
W mistrzostwach ratownictwa medycznego
udział wzięło 9 drużyn reprezentujących gminy
powiatu starogardzkiego. Sędzią głównym mistrzostw, powołanym przez komendanta powiatowego PSP w Starogardzie Gd. był ogn.
Sebastian Żywicki. Najlepsze drużyny

mistrzostw nagrodzono sprzętem medycznym
niezbędnym do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy ufundowanym przez Starostwo
Powiatowe w Starogardzie Gd. Ponadto wszystkie drużyny otrzymały zestawy uzupełniające do
torby medycznej PSP R1.
W tej rywalizacji najlepsza okazała się OSP
Kaliska, która wyprzedziła OSP Siwiałkę i OSP
Zblewo. Serdecznie gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów.
Druh Krzysztof Stoba

UMOWY NA DROGI...
Dnia 10.06.br Wójt Gminy Kaliska Sławomir
Janicki podpisał umowy z firmą Roboty Ziemne
i Drogowe Andrzej Tworek z Borzechowa na
ułożenie płyt drogowych o długości 330 mb na
ul.Działkowej w Piecach. Wartość inwestycji to
kwota 95.262zł. W kwocie tej mieści się 18 tys.
zł, które sołectwo przekazało na to zadanie w tegorocznym budżecie sołeckim. Jest to już drugi
etap. Rok temu na wniosek mieszkańców ułożono ponad 150 mb. W tym roku skomunikowano
II etap z drogą krajową nr 22.

Na zdjęciu poniżej Wójt Gminy Kaliska podpisuje umowę na dalszą część utwardzenia
ul.Poprzecznej w Piecach. Przetarg na to zadanie
wygrał firma STOL-KAS Mariusza Żalikowskiego za kwotę 29.200 zł.
W ramach tej inwestycji zostaną ułożone płyty
YOMB na długości 114 mb. Rok temu zadanie to
rozpoczęto przy współudziale kwoty 12 tys.zł w
ramach funduszu sołeckiego. Wówczas ustalono, że w sołectwie w Piecach, jak i innych sołectwach, gmina będzie współfinansować większe
zadania, o ile będzie taka wola mieszkańców.
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Łukasz Kruszyński

PIECE - CENTRUM W REMONCIE...
W dniu 16.06.br Wójt Gminy Sławomir Janicki
podpisał umowę na zadanie „Zagospodarowanie centrum wsi Piece”. Wartość zadania po
przetargu to kwota 295.542zł. W przetargu wzięły udział dwie firmy, a najniższą cenę dała B.B.
Budownictwo s.c. z Czerska reprezentowana
przez p.Leszka Kiedrowskiego i p.Grzegorza
Pyżewskiego.

Prace obejmują utwardzenie kostką łącznie 695
m2 powierzchni, zamontowanie trzech solarów,
wykonanie oświetlenia ulicznego z własną
skrzynką pomiarową, wykonanie małej architektury i zieleni. Zakończenie prac planowane jest
na 31.07.2014r.

Na dzień 02.08.2014r przewidywane jest uroczyste otwarcie centrum miejscowości, następnie odbędzie się festyn sołectwa Piece.

Małgorzata Węsierska

WZOROWA POSTAWA...
W dniu 08.07.2014r. Wójt Gminy Kaliska
Sławomir Janicki oraz Kierownik Posterunku
Policji w Kaliskach asp. sztab. Mateusz Kromer
wręczyli wyróżnienie mieszkańcowi gminy
Kaliska - Pani Natalii Osnowskiej za wzorową
postawę obywatelską.

Pani Natalia w dniu 4 czerwca 2014 roku wypłacając pieniądze z bankomatu zauważyła w
tzw. szufladzie niepodjęte przez poprzedniego
klienta pieniądze. Uczciwa mieszkanka naszej
gminy znalezioną gotówkę przyniosła do Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gd.,
gdzie przekazała ją funkcjonariuszom policji.
Zachowanie Pani Natalii zasługiwało na szczególne wyróżnienie. Wobec powyższego w imieniu Samorządu gminy Kaliska oraz wszystkich
jej mieszkańców złożono serdeczne podziękowania i gratulacje z życzeniami wszelkiej
pomyślności.

Uczestnicy ŚDS na ognisku...
W dniu 26 czerwca uczestnicy ŚDS Kaliska
wybrali się do Leśnictwa Cieciorka, gdzie wspaniale spędzili czas.
Po przybyciu do Leśniczówki przywitali nas:
Pan Marcin Tomana i Pan Łukasz Kujawski oraz
Pan Sławomir Lempkowski.

Na początku niemal cała grupa Radosnych udała
się najpierw do lasu na jagody. Żartując i śmiejąc
się uzbieraliśmy naprawdę sporo jagód, aby następnego dnia przygotować z nich pyszny deser
dla wszystkich. Następnie, na ognisku piekliśmy
kiełbaski i chleb, które wśród pięknej przyrody
smakowały naprawdę wyśmienicie. Po posiłku
podzieliliśmy się na pięć drużyn i rozpoczęliśmy
przygotowaną przez leśników grę, która, oprócz,
że bawiła, to uczyła prawidłowych zachowań w
lesie. Dzięki ogromnej planszy mogliśmy grać
wszyscy i wywołało to dużo śmiechu i emocji.
Rywalizacja była ogromna, ale dla nas
najbardziej liczyła się dobra zabawa. Po koniec
spotkania otrzymaliśmy od leśników upominki i
zrobiliśmy wspólne pamiątkowe zdjęcie. To był
naprawdę wspaniale spędzony czas, za co
jeszcze raz serdecznie dziękujemy leśnikom z
Nadleśnictwa Kaliska.
Materiały ŚDS.
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„BIEG O WSTĘGĘ DUNAJEK”
Dnia 20 czerwca br. odbył się „Bieg o Wstęgę
Dunajek”. Zawodnicy wyruszyli zgodnie z planem o godzinie 11.00, trasą DunajkiCieciorka-Kazub-Dunajki.

„NOWY WYMIAR PŁOCICZNA”
Dnia 21 czerwca br. w Płocicznie odbyły się
rozgrywki zespołów koszykówki pod nazwą
"Nowy Wymiar Płociczna".
Tym razem pomimo niesprzyjającej pogody
przeprowadzono rozrywki między dwoma miejscowymi zespołami.
Pierwsze miejsce wywalczyła drużyna
I KALISKA BASKET TEAM JUNIORZY w
składzie Szymon Jutrzenka - Trzebiatowski,
Marcin Burchard, Kamil Burchard.

Cieciorka - I Etap zakończony...
Zagospodarowano teren wokół świetlicy sołeckiej w Cieciorce. Inwestycja realizowana w
znacznym współfinansowaniu ze środków unijnych. II etap, na który już w czerwcu została podpisana umowa, posiada również dofinansowanie
i będzie realizowany jeszcze w tym roku.

Naprawiamy nawierzchnie dróg...
W miesiącu czerwcu zakończono naprawę odcinka drogi z Kalisk do Cieciorki. Zadanie zrealizowała firma Bitunova z Warszawy. Zadanie
było realizowane przez gminę Kaliska i powiat
starogardzki.

Wyniki biegu zostały rozstrzygnięte w czterech
kategoriach. Po zakończonym biegu Pan Wójt
Sławomir Janicki podziękował wszystkim
uczestnikom za udział w biegu oraz wręczył
zwycięzcom nagrody w postaci pucharu oraz
Wstęgi Dunajek.

Przy okazji tego remontu Gmina Kaliska zleciła
naprawę tą samą metodą drogi gminnej z Iwiczna do Pieców, gdzie wykonano 391 mb drogi o
szerokości 3,5m. Koszt tego zadania to kwota
ok.32 tys.zł.
Drugie miejsce przypadło drużynie
II KALISKA BASKET TEAM SENIORZY
w składzie Cieśliński Grzegorz, Mańkowski
Wojciech, Liczywek Andrzej i Cieśliński
Michał. Wynik rywalizacji 3 : 2 - do trzech
zwycięstw.
ZWYCIĘZCY:
*NAJSZYBSZA KOBIETA
I. Kamila Grzonka
II. Marlena Wieleba
III. Angelika Żygowska
*NAJSZYBSZY MĘŻCZYZNA
I. Mariusz Borychowski
II. Michał Trębacz
III. Zenon Hartuna/Piotr Dembicki
*NAJSZYBSZA DZIEWCZYNA
I. Celina Rogowska
II. Agnieszka Bochner
III. Ewelina Kasprzak
*NAJSZYBSZY CHŁOPAK
I. Krzysztof Rogowski
II. Maciej Rozgolski
10 III. Milan Linda

Dziękujemy Grzegorzowi Cieślińskiemu za zorganizowanie rozgrywek, a uczestnikom gratulujemy sportowych osiągnięć.

Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki

Łukasz Kruszyński
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SREBRNY JUBILEUSZ FIRMY „OLA”
„Tradycja sprzyja formowaniu idei,
nowoczesność pozwala je realizować”

dowy. I tak zwiększono powierzchnię produkcyjną o około 50% oraz zakupiono najnowocześniejszą, sterowaną numerycznie, linię produkcyjną, która zapewnia dokładność, powtarzalność i najwyższą jakość wykonania stolarki
budowlanej PVC.

Firma OLA obchodzi w tym roku swoje 25-lecie. Z tej okazji w Szymbarku odbyła się uroczysta konferencja z udziałem władz samorządowych, dostawców, klientów, współpracowników
a także przyjaciół firmy. Na spotkaniu zarząd
przypomniał historię firmy, projekty, które firma
zrealizowała oraz przedstawił plany na przyszłość.

Od samego początku swojego istnienia firma
OLA ukierunkowana była na ciągły rozwój mający na celu spełnienie różnorakich oczekiwań
naszych Klientów. Rynek stolarki budowlanej
przez te 25 lat mocno się zmienił i wszystkie inwestycje zmierzały i zmierzają do wprowadzania na rynek innowacyjnych rozwiązań.
Obecnie firma zakończyła realizację projektu
„OLA – 2012 wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji okien PVC” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Umożliwiło to
produkcję okien z uszczelką termozgrzewalną.
Jest to rozwiązanie innowacyjne, a technologia
produkcji, jak i sam wyrób zostały zgłoszone do
Urzędu Patentowego. Inwestycja wymagała za4 kupu nowych maszyn i urządzeń, jak i rozbu-

Podczas konferencji zarząd podkreślił, że zdobyte przez 25 lat doświadczenie oraz ciągłe inwestycje w park maszynowy pozwalają nie tylko
oferować najnowocześniejsze rozwiązania, ale
także wyroby o najwyższej jakości, które spełniają wszystkie wymagania prawa, ale przede
wszystkim oczekiwania klientów firmy.
Na koniec zarząd podziękował wszystkim dostawcom, bez których istnienie firmy nie byłoby
możliwe, wszystkim odbiorcom, bez których istnienie firmy nie miałoby sensu, oraz wszystkim
przyjaciołom, którzy wspierali i nadal wspierają
firmę w codziennych zmaganiach. Szczególne
wyrazy wdzięczności za zrozumienie, wytrwałość i trud włożony we wspólne dzieło zarząd
skierował do pracowników, którzy związali się z
firmą OLA. Firma OLA to przede wszystkim
ludzie, którzy ją tworzą. Bez nich nie byłoby tej
rocznicy.
Więcej o firmie OLA można się dowiedzieć na
h t t p : / / w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = t 3 tQTjZVc0

Polsko - Niemiecka
Współpraca Szkół ...
W dniach od 12.06.2014 do 14.06.2014 gościliśmy w Kaliskach delegację z Zespołu Szkół
Immanuela – Kanta z partnerskiego miasta
Reinfeld: Pana Andreasa Waldowsky – obecnie
pełniącego obowiązki Dyrektora oraz dwóch nauczycieli ze wspomnianej szkoły Panią Monikę
Poppe i Pana Petera Fries. Goście przylecieli do
nas w czwartek popołudniu z miasta Lübeck, a
ich pobyt został uatrakcyjniony poprzez występy
naszych uczniów.
Poza wymianą cennych doświadczeń związanych z polityką oświatową oraz poznania naszej
szkoły Goście mieli również możliwość zwiedzenia Skansenu w Szymbarku. Zwieńczeniem
wizyty było wstępne ustalenie warunków wymiany młodzieży gimnazjalnej pomiędzy ZSP
Kaliska a ZS Reinfeld. Taka wymiana odbędzie
się najprawdopodobniej jesienią tego roku w ramach programu Polsko–Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Truskawkowy Dzień w
Przedszkolu
Dnia18.06.2014r ogród przedszkolny zapełnił
się po brzegi przedszkolakami i ich rodzicami,
którzy przyszli wspólnie świętować. Dzieci jak
zwykle zachwyciły publiczność pięknym występem, wspaniale prezentowały się w strojach w
kolorze truskawkowym przygotowanych przez
rodziców.

Korzystając ze sprzyjającej aury, zaprosiliśmy
wszystkich najbliższych na słodki poczęstunek i
degustację potraw przygotowanych przez nauczycielki i wszystkich pracowników przedszkola.

W słodkich babeczkach, ciastach, galaretkach,
kefirze, kompocie i innych specjałach dominował –SMACZNA I ZDROWA TRUSKAWKA

W rozmowach z dyrektorami obu szkół zaszczycił nas swoją obecnością Wójt Gminy Kaliska
Pan Sławomir Janicki, który zapewnił, iż będzie
wspierał wszelkie działania szkoły mające na
celu podjecie przyszłego partnerstwa.
Wizyta odbyła się w miłej, pełnej serdeczności
atmosferze. Można powiedzieć, że spotykają się
nie tyle osoby poszerzające swoją współpracę,
przyszli partnerzy, ale po prostu przyjaciele.
Jak zapewniali goście z Reinfeld - zabierają do
Niemiec nie tylko dobre wspomnienia, ale i dobre wrażenia, które już stały się podwalinami do
dalszej współpracy. Materiały ZSP Kaliska

Dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy włączyli się w organizację festynu rodzinnego oraz
przyczynili się do powstania Truskawkowej
Księgi Pomysłów !
Materiały Przedszkola
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Program „Umiem Pływać”
w ZSP Kaliska...

Nadleśnictwo Kaliska
ze sztadarem...

Dnia 5.06.2014 w ZSP w Bytoni odbyła się XI
gimnazjada ekologiczna. Uczniów gościli zwycięzcy ubiegłorocznej gimnazjady, gimnazjaliści z Bytoni.
Gimnazjadę rozpoczął Dyrektor Tomasz
Damaszk, który przywitał gości i poprosił o kilka
słów wójta Gminy Zblewo Pana Krzysztofa
Trawickiego.
Po wystąpieniu wójta zaczęła się rywalizacja w
15 konkurencjach, do których przystąpiło 8 drużyn. Ponadto dodatkową atrakcją był występ
sygnalistów i sokolników z Technikum Leśnego
w Tucholi, którzy przyjechali zachęcić gimnazjalistów do wybrania kształcenia w ich szkole.

Projektem zostały objęte dzieci z klas III a i b
SP Kaliska oraz III kl. z SP w Piecach.
Zorganizowane zostały 4 grupy liczące po 12
osób w tym 1 grupa z SP w Piecach. Grupa I i II
realizowała projekt w poniedziałki, a grupa III i
IV w piątki. Na każdą z grup przeznaczonych było 10 wyjazdów. Zajęcia na basenie prowadzone
były przez instruktorów pływania, którzy bardzo
solidnie przykładali się do zrealizowania celu
projektu. Opiekę nad dziećmi sprawowali nauczyciele: Beata Zaręba, Rafał Ciosk, Marta
Grzywacz oraz wolontariusz Monika Symonowicz. Zajęcia trwały 2 godziny w tym 1,30 minut
nauki pływania i 30 minut dowolnych zabaw na
pływalni.

Dnia 12 czerwca
Nadleśnictwo
Kaliska jako czwarte
nadleśnictwo w
RDLP dołączyło do
grona nadleśnictw z
własnym
sztandarem.
W czwartek 12.06.
o godz. 11.00 w
kościele parafialnym
w Kaliskach pw.
Matki Boskiej
Nieustającej Pomocy
odbyła się
uroczystość poświęcenia sztandaru nadleśnictwa. Zgodnie z tradycją ceremonia została poprzedzona mszą świętą pod przewodnictwem
Biskupa Pelplińskiego Ryszarda Kasyna. Po
uroczystościach w kościele wszyscy uczestnicy
udali się do Arboretum w Wirtach. Na wstępie
Nadleśniczy Marcin Naderza przywitał przybyłych gości i przedstawił krótko historię
Nadleśnictwa Kaliska.

Dodatkową konkurencją było grillowanie przez
gimnzjalistów, ich starania zostały ocenione
przez Panie z KGW: Karolewo (P.Gliniecka) i
Zblewo (P.Umerska) oraz P.Elżbietę Glaza z UG
w Zblewie. Pytania były bardzo trudne z różnych
dziedzin: matematyka, fizyka, chemia, j. polski,
geografia, biologia oraz z wiedzy o lasach.
Z tymi bardzo skomplikowanymi zadaniami
najlepiej poradzili sobie gimnazjaliści z ZSP w
Kaliskach. W związku z tym kolejną gimnazjadę
zorganizuje ZSP w Kaliskach.
Oto kolejność:
1. Kaliska - 162 pkt.
2. Bytonia - 159 pkt.
3. Czarna Woda - 140,5
4. Osieczna - 139 pkt.
4. Pinczyn - 139 pkt.
5. Zblewo - 138 pkt.
6. Borzechowo - 127,5 pkt.
7. Kleszczewo - 121 pkt.
Na koniec wszyscy uczestnicy
otrzymali drobne upominki oraz
jak co roku sadzonkę do posadzenia.
Materiały Nadleśnictwa Kaliska

Po pierwszych zajęciach dzieci zostały podzielone na 4 grupy zależnie od umiejętności poruszania się w wodzie. Wszystkie grupy zaczynały
naukę na małym basenie w miarę rozwijania
umiejętności pływackich ćwiczyły również na
dużym. W trakcie zajęć przeprowadzane były testy kontrolne sprawdzające poziom umiejętności pływania np. meduza, korek, bąbelki z zanurzeniem głowy, strzałeczka, oraz przepłynięcie
25 m na plecach albo na brzuchu dowolnym stylem. Wśród dzieci znalazło się również 9 dzieci,
które zdały na Kartę pływacką, przepływając 8
basenów stylem dowolnym i 5 m pod wodą. Na
ostatnich zajęciach zostały wręczone dyplomy
oraz odznaki „Umiem pływać” przez przedstawicielkę WOPR ze Słupska. Swoją obecnością
zaszczycił nas również Wójt Gminy Kaliska pan
Sławomir Janicki. Wspólne zdjęcia z instruktorami oraz gośćmi uwieńczyły zakończenie projektu Powszechnej nauki pływania „Umiem
pływać”.
Beata Zaręba

ZSP Kaliska na I miejscu
w Gimnazjadzie Ekologicznej
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W arboretum nastąpiło uroczyste przekazanie
sztandaru przez Przewodniczącego Komitetu
Honorowego Fundacji Sztandaru Pana Lecha
Zdrojewskiego, Panu Dyrektorowi Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku
Janowi Szramka, który następnie przekazał
sztandar Nadleśniczemu Nadleśnictwa Kaliska
Marcinowi Naderza.
Materiały Nadleśnictwa Kaliska

Dyrektor z energią...
Karol Gołąbek –
Dyrektor Zespołu
Szkół Publicznych
w Kaliskach
pochodzi z
sąsiedniej Gminy
Skarszewy, gdzie
mieszka od
urodzenia 1984r.
Ukończył z
wyróżnieniem
II Liceum
Ogólnokształcące
w Starogardzie Gd.
W roku 2002 zdał
certyfikat z języka niemieckiego Zentrale
Mittelstufenprüfung na poziomie C1 według europejskich standardów językowych, dzięki czemu został zwolniony z matury pisemnej i ustnej
z języka niemieckiego. W roku 2003 rozpoczął
studia w Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych na kierunku filologia w zakresie
nauczania języka niemieckiego, otrzymując jednocześnie stypendium naukowe. W maju 2004r
uzyskał najwyższy stopień certyfikatu z języka
niemieckiego na poziomie C2.
W roku 2008 ukończył studia magisterskie filologii germańskiej na Uniwersytecie Gdańskim.
Pracę zawodową rozpoczął w trakcie studiów
dziennych (2006r)w technikum w Zespole Szkół
Rolniczych CKP w Bolesławowie, a od roku
2007 pracował również w ZSP w Pogódkach
oraz ZS w Przywidzu.
Pan Karol Gołąbek został wpisany na listę egzaminatorów OKE egzaminu maturalnego w roku
2008 oraz pełnił funkcję przewodniczącego na
egzaminie maturalnym z języka niemieckiego.
W trakcie swojej kariery zawodowej prowadził
kurs „Akademia Samorządowca” oraz kursy
doskonalące dla nauczycieli w zakresie języków
obcych z EFS.
W 2012r ukończył studia Podyplomowe z zakresu Polityki i Zarządzania Oświatą, a w roku 2013
objął stanowisko dyrektora ZSP Kaliska.
Na co dzień jest szczęśliwym mężem i ojcem 2letniego Oliwera. W wolnym czasie zajmuje się
tłumaczeniami oraz studiuje literaturę niemiecką. Jest osobą ambitną, którą cechuje dążenie
do realizacji zamierzonych celów.
Sekretarz Gminy Bożena Jeleniewska

5

NOWY DYREKTOR - KORZYSTNE ZMIANY Stypendia, Projekty, Trafne inwestycje...
Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w
Kaliskach w roku szkolnym 2013/14 prowadził
w/w placówkę w sposób ukierunkowany na pozyskiwanie środków zewnętrznych, angażowanie się dzieci, młodzieży oraz nauczycieli w
szkolną i pozaszkolną działalność.
Dyrektor Szkoły:
spowodował, że dnia 10.09.2013r. ZSP
jako pierwsza szkoła w powiecie została
objęta patronatem Instytutu-Goethego, a dnia
27.03.2014r. po raz pierwszy 13 gimnazjalistów
z powodzeniem zdało egzaminu o nazwie „FIT
in Deutsch I”.
nawiązano współpracę z Zespołem Szkół
Immanuela-Kanta w mieście Reinfeld,
dokonano modernizacji strony internetowej ZSP Kaliska,
Szkoła przystąpiła do programu „Złap
wiatr w pomorskie żagle wiedzy" - uczniowie naszej szkoły wzięli udział w praktycznych zajęciach żeglarskich.
dnia11 grudnia 2013 r. w Gdańsku przez
Marszałka Województwa zostały przyznane stypendia na rok szkolny 2013/2014 najzdolniejszym uczniom naszej szkoły po raz
pierwszy w ramach programu unijnego.
przystąpiono do programu „Na własne
konto” - 20 uczniów gimnazjum brało udział w pierwszym etapie w/w programu, którego pomysłodawcą jest Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Program dotyczył edukacji z
zakresu ekonomii, przedsiębiorczości i bankowości.
po raz pierwszy w tym roku uczniom
szkoły udało nam się dotrzeć do finału
wojewódzkiego Quizu wiedzy o krajach anglojęzycznych.
przystąpiono do projektu powszechnej
nauki pływania pt. „Umiem pływać”, w
ramach którego dzieci klas III szkoły podstawowej mogły nieodpłatnie uczęszczać na zajęcia
nauki pływania w Kościerzynie.
ZSP w Kaliskach odnosiło bardzo wysokie
lokaty w sporcie:
brąz w półfinałach wojewódzkich w piłce
ręcznej chłopców 7.03.2014r.
II miejsce w mistrzostwach powiatu w piłce
koszykowej dziewcząt.

6

dnia 15.03.2013r. zorganizowaliśmy w naszej
szkole „Gry i zabawy” w ramach programu
Energa Alhletic Cup, podczas których nasi uczniowie zajęli I miejsce.
W dniach 27.01.2014r30.01.2014r. zespół
wizytatorów ds. ewaluacji
Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku
przeprowadził w Samorządowym Przedszkolu
Publicznym w Kaliskach ewaluację zewnętrzną
problemową dotyczącą spełniania przez placówkę wymagań dla funkcjonowania przedszkola.
Samorządowe Przedszkole Publiczne w Kaliskach według otrzymanej oceny ma wysokim poziomie funkcjonowania dla tego typu placówek
oświatowych. Przedszkole przystępuje także do
wielu programów edukacyjnych, wprowadza się
nowe elementy służące rozwojowi dzieci, a co
ważne dzieci w przedszkolu czują się bardzo
bezpiecznie. Wskazano również na rozpoznawanie przez nauczycieli oraz analizę indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka, jak i na
atrakcyjny sprzęt i urządzenia do rozwijania aktywności ruchowej przedszkolaków, m.in. poprzez akcję „Cała Polska Czyta Dzieciom”,
„Dzień Pieczonego Ziemniaka” czy też „Bezpieczne Przedszkole”. Najmłodsi mieszkańcy
gminy mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań oraz integracji ze środowiskiem lokalnym. Wizytatorzy zauważyli, że rodzice są
partnerami w organizacji życia Przedszkola oraz
z zaangażowaniem współdziałają w przygotowaniu wielu uroczystości i imprez. W przedszkolu wprowadzono dla chętnych dzieci II
język obcy - język niemiecki, co zostało przyjęte
z ogromnym zainteresowaniem i chęcią uczestnictwa.
Truskawkowy Dzień Rodziny

NOWY DYREKTOR KORZYSTNE ZMIANY ...c.d.
Nowy Dyrektor podjął bardzo wiele działań,
jednak wymienimy te najważniejsze:
Dnia 26.06.2014r. dyrektor ZSP podpisał
umowę na dziennik elektroniczny „Dzień
Smyka” do przedszkola, który do lutego 2015r
będzie miał formę nieodpłatną dla wszystkich
rodziców.
Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom
określił również dyżury psychologa i pedagoga w przedszkolu.
Podjęto decyzję o wprowadzeniu dziennika elektronicznego LIBRUS w szkole
dla klas IV-VI SP. i I-III Gimnazjum od
1.09.2014r.
W listopadzie 2013r. ZSP w Kaliskach
przy współpracy z Gminą Kaliska złożył
wniosek do PFRON o likwidację barier architektonicznych. W przedszkolu obecnie trwają
prace remontowe.
Kolejny wniosek na wymianę pozostałych
drzwi, zamontowanie platform transportowych i likwidację barier architektonicznych czeka na realizacje.
W bieżącym roku szkolnym wyremontowano klatkę schodową, wymieniono drzwi
wejściowe, drzwi do świetlicy szkolnej, wykonano regenerację palnika kotła CO. oraz zakupiono kserokopiarki do obu pokoi nauczycielskich. Na okres wakacji zaplanowano realizacje
wiele działań i ciekawych rozwiązań związanych z poprawą warunków w budynku ZSP
Kaliska.
Zastępca Dyrektora Bogumiła Wałaszewska

„Ostatni raz z moją klasą”
Zakończenie roku szkolnego...
Wręczono także nagrody wyróżniającym się w
nauce, sporcie i pracy społecznej trzecioklasistom. Z rąk przedstawicieli władz gminy Nagrodę Przewodniczącego Rady Gminy Kaliska
dla najlepszego gimnazjalisty odebrał Jakub
Haftka–uczeń klasy III b, który uzyskał najwyższy wynik z egzaminu gimnazjalnego.
Uczniowie klas III otrzymali świadectwa ukończenia gimnazjum, które wręczył im dyrektor
szkoły Pan Karol Gołąbek.

W imieniu młodszych kolegów absolwentów
pożegnała uczennica klasy II a Izabela Panitz,
natomiast mowę pożegnalną trzecioklasistów
wygłosiła Julia Linda. Następnie absolwenci
wspólnie odśpiewali dwie piosenki: „Ale to już
było” i „Ostatni raz z moją klasą”. Po tym wzruszającym muzycznym pożegnaniu prowadząca
uroczystość Julianna Jurczyk podziękowała
wszystkim za przybycie i życząc udanych, a
przede wszystkim bezpiecznych wakacji,
zakończyła ostatnie wspólne spotkanie szkolnej
społeczności gimnazjum w roku szkolnym
2013/2014.
Joanna Sykutera

„Ostatni raz z moją klasą”
Zakończenie roku szkolnego...
Dnia 27 czerwca br. o godzinie 10.30 odbyła się
uroczysta akademia z okazji zakończenia roku
szkolnego. Oprócz dyrekcji szkoły, grona pedagogicznego, pracowników szkoły, rodziców oraz gimnazjalistów, uroczystość zaszczycili
swoją obecnością goście: wójt Gminy Kaliska
Pan Sławomir Janicki, wiceprzewodnicząca Rady Gminy Kaliska Pani Zofia Czarnowska oraz
przewodnicząca Rady Rodziców Pani Emilia
Trykowska.
Podczas akademii odbyło się uroczyste przekazanie sztandaru szkoły nowemu pocztowi sztandarowemu oraz ślubowanie absolwentów.

Z okazji zakończenia roku szkolnego wszystkim gimnazjalistom - absolwentom składam
serdeczne gratulacje i życzę sukcesów oraz trafnych wyborów w dalszej edukacji.
Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki
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