ODESZLI OD NAS w 2014 roku
Benning Stefania - 1943 - 04.03.2014
Cieplinska Bronisława - 1927 - 09.08.2014
Cisewski Czesław - 1938 - 18.02.2014
Cybula Jadwiga - 1924 - 10.01.2014
Czapska Renata - 1946 - 15.07.2014
Czubek Zofia - 1933 - 09.02.2014
Engler Władysław - 1934 - 10.09.2014
Fromholc Tadeusz - 1958 - 22.08.2014
Greber Bronisław - 1942 - 22.11.2014
Groth Zenon - 1955 - 26.09.2014
Kaszubowski Zygfryd - 1925 - 19.12.2014
Kielański Jan - 1927 - 03.08.2014
Kowalewski Edmund - 1935 - 11.09.2014
Kurkowski Antoni - 1940 - 02.10.2014
Kwaśniewska Adelheida - 1924 - 14.03.2014
Landowska Bogna - 1923 - 11.11.2014
Maliszewski Mirosław - 1964 - 18.08.2014
Meca Helena - 1942 - 17.08.2014
Michnacka Lidia - 1932 - 15.03.2014
Mierzejewski Marian - 1935 - 26.03.2014
Ossowski Klemens - 1937 - 12.10.2014
Pankonin Stefania - 1931 - 23.11.2014

Partyka Hanna - 1968 - 07.09.2014
Rożek Gerard - 1940 - 24.02.2014
Różek Krystyna - 1940 - 06.09.2014
Rudzinski Paweł - 1941 - 24.02.2014
Rzezak Bronisława - 1926 - 07.08.2014
Sikorski Henryk - 1933 - 30.06.2014
Smuczyński Kazimierz - 1951 - 04.10.2014
Spica Władysława - 1922 - 29.01.2014
Stoba Zdzisław - 1972 - 24.10.2014
Stoppa Edmund - 1943 - 21.05.2014
Sulewska Barbara - 1950 - 27.02.2014
Szarmach Jolanta - 1964 - 24.02.2014
Szczepaniak Grzegorz - 1962 - 15.07.2014
Szramka Stanisław - 1946 - 07.06.2014
Szumała Dastin - 2014 - 26.09.2014
Szyfelbein Jadwiga - 1929 - 11.08.2014
Światczyńska Małgorzata - 1941 - 10.02.2014
Talaśka Inga - 1943 - 26.10.2014
Trykowska Henryka - 1938 - 04.04.2014
Walkowski Kazimierz - 1987 - 09.01.2014
Weber Łucja - 1926 - 30.07.2014
Zajączkowski Andrzej - 1952 - 24.04.2014
Zalewski Tomasz - 1977 - 08.12.2014

JUBILEUSZE ...

50 Rocznica Ślubu
Joanna i Ryszard
Boruccy
Z KALENDARZA WÓJTA...
*18.12.2014 - Starogard Gd. - Spotkanie dyrektorem SKB Związek Pracodawców ,
*19.12.2014 - Gdańsk - Podpisanie umów o dofinansowanie zadań (parking przedszkolny,
zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Dąbrowie oraz 10 lamp solarnych,
*19.12.2014 - Kaliska i Piece - Spotkanie opłatkowe ZSP Kaliska, ZOW Piece i GKERiI,
*19.12.2014 - Kaliska - Udział w kiermaszu świątecznym w przedszkolu,
*23.12.2014 - Kaliska - Spotkanie opłatkowe samorządu gminy Kaliska,
*24.12.2014 - Kaliska - Udział w Rocznicy 50-lecia ślubu Joanny i Ryszarda Boruckich.
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 NA ROK 2015...
Dnia 29.12.2014r podczas III Sesji Rady Gminy
Kaliska radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Kaliska na rok 2015. Projekt
budżetu uzyskał pozytywną rekomendację
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.
Budżet na rok 2015 zakłada dochody w wysokości 18.238.441zł, w tym dochody majątkowe
w kwocie 733.586zł i dochody bieżące
17.504.855zł. Planowane wydatki to kwota
17.660.568zł, w tym wydatki bieżące
15.633.793zł, zaś wydatki majątkowe
1.239.371zł.
Planowana kwota spłat kredytów w 2015r wynosi 1.477.873zł. W budżecie ustalono środki
funduszu sołeckiego w łącznej kwocie dla
wszystkich sołectw 162.308 zł.
Najważniejsze zadania w budżecie w 2015r. to
inwestycje drogowe. Główny nacisk w budżecie
na rok 2015 kładziemy na inwestycje związane z
budową dróg lokalnych, chodników, placów i
parkingów. Kwota, którą chcemy zainwestować
na ten cel będzie to kwota ok. 600 tys. zł.
W zakresie poprawy infrastruktury drogowej
planujemy:
*dokończenie budowy ul. Dziewięciu z Nieba z
kostki polbrukowej,
*wykonanie projektu dla parkingów przy ul.
Długiej przy GOK w Kaliskach,
*dokończenie projektu budowy ulic Ogrodowa,
Jasna, Spacerowa i Malinowa w Kaliskach wraz
z odwodnieniem,
*rozpoczęcie budowy z płyt YOMB drogi – Ul.
Nowej, Robotniczej i Przedszkolnej w Kaliskach
*naprawę nawierzchni drogi powiatowej

wspólnie ze Starostwem Powiatowym na odcinku Frank–Kaliska (obecnie trwają rozmowy
odnośnie długości odcinka),
*budowy z płyt YOMB drogi wewnętrznej na
osiedlu przy ul. Lipowej i utwardzenie wjazdu na
ulicę Różaną we Franku.
*budowę chodnika przy ul. Krętej we Franku,
*rozpoczęcie budowy pierwszego odcinka drogi
z płyt YOMB ul. Borowej w Studzienicach,
*kontynuacja budowy ul. Słonecznej w Iwicznie,
*remont chodnika przy ul. 6-go Marca w Piecach
na odcinku od drogi nr 22 do ul. Szkolnej,
*rozpoczęcie remontu drogi gruntowej z miejscowości Dąbrowa do miejscowości Strych,
*bieżący remont drogi asfaltowej na odcinku
Trzechowo – Czarne.
Zaplanowane są również naprawy bieżące oraz
odwodnienia i projekty oświetlenia dróg.
Mamy przekonanie, że w temacie dróg w dalszym ciągu będzie następować częściowa regulacja własności zaplanowanych do wykupu dróg
lub zamiany.
Jak podkreślałem w poprzednim roku, poprawa
infrastruktury drogowej z naszej strony będzie
widoczna w każdym kolejnym roku i tak też się
będzie działo w 2015 roku.
W następnym wydaniu Gońca Kaliskiego przedstawię kolejne inwestycje, (oprócz drogowych)
które będą realizowane przez Naszą Gminę. Rok
2015 jest co prawda okresem, gdzie nie ma już
wielu środków zewnętrznych. Jednak drobne inwestycje będą pojawiać się w większości miejscowości lub będą wykonywane projekty na następne lata. Dotyczy to chociażby wodociągów

BUDŻET NA ROK 2015...
czy sieci kanalizacyjnej, jak i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Wpływy z podatków i opłat lokalnych w 2015r
planuje się w kwocie 2.252.888 zł, natomiast udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 1.887.111 zł.
Dochody z majątku gminy przewiduje się w
kwocie 293.045zł, a dochody z pozostałych opłat
i wpływów w kwocie 1.174.603zł. Poziom zadłużenia naszej gminy jest na średnim poziomie i
wynosić będzie w 2015r ok. 32% zaplanowanych na ten rok dochodów budżetu. Jest to możliwe dzięki sprawnemu zarządzaniu finansami
gminy Kaliska.
Cały czas podejmujemy działania w celu obniżenia wydatków bieżących, wzrostu dochodu
gminy, w tym też ze sprzedaży nieruchomości.
W dalszym ciągu nieprzerwanie poszukujemy
inwestorów, którzy zagospodarują kolejne
działki na naszych terenach.
Wójt Gminy Kaliska
Sławomir Janicki

KARTKA ŚWIĄTECZNA -

Charytatywna

ZAPRASZAMY DZIECI NA BAL

Informujemy, że nasza unikatowa, a jednocześnie charytatywna kartka rozeszła się równie
szybko, jak rok temu. Cieszy nas fakt, że kartka
się nadal podobała. Ze sprzedaży kartek zebrano
kwotę 801zł. Tą kwotą po raz kolejny obdarowali Państwo dzieci, które będą się bawić na balu
karnawałowym w GOK w Kaliskach dnia
12.02.2015 w godz.13.00-15.00. Dziękujemy!
Pomysł - Sławomir Janicki & Krzysztof Gornowicz
Projektant/Ilustrator - Detlef Henke
Gmina Kaliska zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie.
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ŚWIĄTECZNA PACZKA PODZIĘKOWANIE
Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim
Darczyńcom, którzy przekazali środki finansowe, słodycze, owoce, zabawki i żywność na
przygotowanie „Świątecznej Paczki” dla rodzin
i osób samotnych.
W przygotowanie „Świątecznej Paczki” zaangażowało się 15 rodzin. Przed świętami paczki
zostały osobiście przekazane 20 rodzinom przez
pracowników Urzędu Gminy i GOPS Kaliska.
W imieniu obdarowanych osób i rodzin –
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!
Mamy nadzieję, że akcja będzie się rozwijać i
będziemy mogli liczyć na Państwa hojne serca w
przyszłym roku.
Kierownik GOPS
Beata Wysokińska

SYLWESTER W GOK DZIĘKUJEMY
W Gminnym Ośrodka Kultury w Kaliskach
odbyła się zabawa sylwestrowa, podczas której
uczestnicy żegnali stary i witali Nowy Rok.
Zespół Czarnanuta z Borzechowa bawił wszystkich do rana. Podczas zabawy na uczestników
czekały niespodzianki. Jedną z nich był wybór
króla i królowej nocy sylwestrowej.
Już tradycyjnie na uczestników czekał tort oraz
taniec czekoladowy. Podczas tańca można było
nabyć czekolady z ukrytymi niespodziankami.
Osobom, które znalazły czekolady wraz z niespodziankami, zostały wręczone talony na kolację w Restauracji-Wrota Kaszub w Starej Kiszewie. Zebrane środki w kwocie 742,50zł zostaną
przekazane dzieciom uczęszczającym do
Świetlicy terapeutycznej celem wsparcia organizacji zbliżających się ferii.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom zabawy za
udział i zapraszamy na tańce i zabawy w ciągu
2015 roku oraz kolejnego Sylwestra. Serdecznie
zapraszamy.Dyrektor GOK Mirosława Borucka

JUBILEUSZE w 2014 roku
Diamentowy Jubileusz - 60 rocznica ślubu - Felicja i Ignacy Skiba z Dąbrowy - 26.01.2014
Złoty Jubileusz - 50 rocznica ślubu - Kornelia i Benedykt Gornowicz ze Studzienic-18.04.2014
Helena i Jan Stoba z Kalisk - 27.06.2014
Lidia i Bronisław Hiller z Kalisk - 11.07.2014
Zofia i Zbigniew Milewscy z Dąbrowy - 22.10.2014
Gertruda i Leon Piotrzkowscy z Pieców - 14.11.2014
Anna i Ryszard Boruccy z Pieców - 24.12.2014
Krystyna i Edward Otta z Franku - 30.12.2014

Z EWIDENCJI LUDNOŚCI...
STAN LUDNOŚCI (pobyt stały):
”Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2014 - 5249
”Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2013 - 5267
W ROKU 2013:
š Urodziło się
š Zmarły
2009
2010
2011
2012
2013
2014

- 57 dzieci
- 45 osoby

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

STAN LUDNOŚCI W SOŁECTWACH:
™ Bartel Wielki
141
™ Cieciorka
449
™ Czarne
99
™ Dąbrowa
898
™ Iwiczno
298
™ Kaliska
2240
™ Piece
972
™ Studzienice
152
STRUKTURA WIEKU I PŁCI NA 31.12.2014:
Ó Dzieci
0- 6
468
Ó Młodzież
7 - 18
670
Ó Kobiety
19 - 60
1616
Ó Mężczyźni
19 - 65
1813
Ó Kobiety powyżej
60
465
Ó w tym Kobiety
80 - 90
101
Ó w tym Kobiety powyżej
90
13
Ó Mężczyźni powyżej
65
213
Ó w tym Mężczyźni
80 - 90
53
Ó w tym Mężczyźni powyżej 90
3
ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI zawarły 38 pary.
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Kartka Bożonarodzeniowa
W bibliotece świątecznie i kolorowo, a przyczyniła się do tego wystawa pokonkursowa pt.
”Najpiękniejsza kartka świąteczna 2014".

Tegoroczne prace zachwycają czytelników odwiedzających naszą bibliotekę, a jednocześnie
przypominają o pięknej odchodzącej nieco w
przeszłość tradycji wysyłania życzeń
świątecznych na okolicznościowych kartach.
Różnorodność technik, pomysłowość i urok
tych prac spowodował, iż nagrodziliśmy wszystkich uczestników biorących udział w naszym
konkursie. Nagrody oraz dyplomy zostały rozdane w dniu 05.12.2014r.
Wiesława Zimny

Koncert Kolęd na rockowo 2014r
W niedzielę 21 grudnia 2014r. odbył się w
Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach koncert kolęd w wykonaniu młodzieżowego zespołu
parafialnego z Czerska o nazwie „Shire”.

Zespół zaprezentował kolędy i utwory adwentowe w rockowym wykonaniu. Zgromadzeni
słuchacze mieli okazję posłuchać kolęd i utworów adwentowych w zupełnie innym, ale jakże
żywym i prawdziwym młodzieżowym stylu.
Publiczność nagrodziła wykonawców gromkimi brawami.
Pani Dyrektor GOK Mirosława Borucka podziękowała zespołowi za udany koncert i poprosiła o
bis.

Ksiądz Wiesław opiekun zespołu podziękował
wszystkim bardzo serdecznie za przybycie i życzył wszystkim zdrowych i wesołych Świąt
Bożego Narodzenia.
Publiczność pod wrażeniem koncertu nie mogła
pożegnać się z zespołem i czekała na kolejne
bisy.
To był bardzo udany wieczór, który wprowadził
nas na rockowo w świąteczną atmosferę .
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SKŁADY KOMISJI RADY GMINY KALISKA
Na II Sesji Rady Gminy Kaliska w dniu 9 grudnia 2014r ustalono składy osobowe Komisji
Rewizyjnej oraz komisji problemowych Rady
Gminy Kaliska.
Jak już wcześniej wspomniano (w poprzednim
wydaniu Kaliskiego Gońca) na I Sesji Rady
Gminy wybrano Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kaliska.

Przewodniczący Rady Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Kaliska
Gminy Kaliska
Grzegorz Pawłowski
Zbigniew Toporowski
Komisja Rewizyjna

Przewodniczący
Wiceprzewodnicząca
Komisji Rewizyjnej
Komisji Rewizyjnej
Marian Kujawski
Marlena Narloch
Członkowie Komisji Rewizyjnej:
*Franciszek Szandrach
*Tadeusz Skórczewski
*Marek Pryba
*Zbigniew Szarafin
*Teresa Baczkowska
*Michał Koliński
*Marek Romanow

Komisja Budżetu i Do Spraw
Gospodarczych

Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Komisji Budżetu
Komisji Budżetu
Marek Romanow
Michał Koliński
Członkowie Komisji Budżetu i Do Spraw
Społecznych:
*Franciszek Szandrach
*Andrzej Pozorski
*Grzegorz
Pawłowski
*Marek Pryba
*Zbigniew Toporowski
Komisja Edukacji, Kultury i Spraw
Społecznych

Przewodnicząca
Komisji Edukacji,
Kultury i Spraw
Społecznych
Zofia Czarnowska

Wiceprzewodnicząca
Komisji Edukacji,
Kultury i Spraw
Społecznych
Teresa Baczkowska

Członkowie Komisji Edukacji, Kultury i
Spraw Społecznych:
*Zbigniew Toporowski
*Zofia Haftka
*Marek Romanow
*Zbigniew Szarafin
*Tadeusz Skórczewski
*Marian Kujawski
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UCHYLONY FATALNY PLAN MIEJSCOWY...
Dla przypomnienia. Po objęciu funkcji Wójta
Gminy Kaliska w grudniu 2010r zapoznałem się
z opinią mieszkańców, którzy posiadali grunty w
obrębie ulicy Starowiejskiej w Kaliskach i ulicy
Lipowej we Franku. Z wypowiedzi mieszkańców wynikało, że założenia przyjęte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
nie zostały szczegółowo omówione z właścicielami.

Cała sprawa opierała się nie tylko o parametry
budynków, ale też o zagospodarowanie terenu
działek. Ogólnie idea posiadania w gminie planów jest i dobra, lecz w tym wypadku okazała się
fatalnym dokumentem o znaczeniu strategicznym.
W mojej ocenie plany powinno się przede
wszystkim wykonać tam, gdzie są one niezbędne
tj. nie ma zabudowy lub przeznaczenie gruntu
należy zmienić (np. grunt zalesiony, teren nie posiada zabudowy mieszkaniowej, chce się ograniczyć powstanie określonej zabudowy lub ma powstać właśnie „wymarzona” zabudowa np.: ”domów kociewskich”). W opisanym przypadku
według mojej wiedzy stworzono osiedle, które
miało być ”idealistycznym odniesieniem” lub
„spełnieniem marzeń kilku osób”. Te odzwierciedlenia „wizji” miały się odbyć kosztem
inwestorów.
Podczas całej procedury uchylenia planu miejscowego właściciele gruntów byli na bieżąco informowani o przebiegu prac w odróżnieniu do
czasu, gdy taki plan powstawał. Przypomnijmy,
że ten fatalny plan miejscowy został uchwalony
w dniu 28 czerwca 2006 roku, wówczas wójtem
był Antoni Cywiński. Pamiętam tę dyskusję, która okazała się niespójna z tym, co sygnalizowali
właściciele gruntów, wówczas wmawiano, że są
to życzenia tych właścicieli.
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Pełna procedura prac nad zmianą tego planu poprzez jego uchylenie została rozpoczęta w dniu
04 listopada 2013r, a po przeprowadzeniu wszystkich uzgodnień i uzyskaniu wymaganych opinii, łącznie z odwołaniem do Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego, plan ten został przez
Radę Gminy Kaliska całkowicie uchylony w listopadzie 2014r. W uzasadnieniu do tej ważnej
uchwały czytamy, że poprzedni plan wprowadzał znaczne ograniczenia ekonomiczne, ograniczenia zabudowy i jej parametrów dla terenów
objętych miejscowym planem, jak również nie
spełniał oczekiwań społecznych.
Odczuwam satysfakcję, że po kilku latach udało się osiągnąć niespotykany na skalę ogólnopolską efekt w postaci zmiany tego wadliwego
miejscowego planu. Chcę podkreślić, że jesteśmy jedną z nielicznych, jak nie jedyną gminą w
Polsce, która przeprowadziła skutecznie całą
procedurę z uchyleniem wadliwego miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego.
Wójt Gminy Kaliska
Sławomir Janicki

ODPADY - Zmiany w 2015 roku !
*Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy-otrzymują pojemniki na odpady w ramach wnoszonej opłaty, a utrzymanie
tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym należy do ich obowiązków.
*Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy-samodzielnie wyposażają swoje nieruchomości w pojemniki na odpady.
*Opłatę za gospodarowanie odpadami wnosi się
w wysokości stawki miesięcznej do dnia 25 każdego miesiąca.
*Zmieniając deklaracje opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy-stosuj
nowy formularz DO-1 obowiąz. od 01.01.2015 r.
*Jesteś właścicielem nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy-złóż nową deklarację opłaty na nowym formularzu DO-2.
*Nie zmieniają się stawki opłat dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
*Zmieniają się stawki opłaty dla nieruchomości,
na których nie zamieszkują mieszkańcy.
Więcej informacji na stronie
http://www.zgwierzyca.pl/ lub Urząd Gminy
Kaliska 585889201 pracownik Anna Moczadło.

JASEŁKA i KIERMASZ ŚWIĄTECZNY w Przedszkolu w Kaliskach
Adwent to wyjątkowy czas. Wszyscy czekamy
na Wigilię przygotowując się do niej na rozmaite
sposoby. W Naszym przedszkolu tradycją stało
się coroczne wystawianie "Jasełek", które w tym
roku uświetniło nasz przedszkolny "Kiermasz
Świąteczny".

Dzieci z grupy „Motylki” wystąpiły w przedstawieniu jasełkowym, w którym można było podziwiać grę małych aktorów. Rodzice przygotowali piękne stroje: Maryi, Józefa, pasterzy,
aniołów, Trzech Króli i wszystkich innych postaci występujących w Jasełkach. Całość przeplatana była kolędami i pastorałkami.

Mali aktorzy wprowadzili nas w magiczny nastrój oczekiwania na nadejście niezapomnianych
Świąt Bożego Narodzenia.

Boże Narodzenie to czas dobroci, miłości,
szczerych uczuć, to również czas robienia zakupów, porządków, a także dekorowania naszych
mieszkań. Z tego powodu w naszym przedszkolu
postanowiliśmy zorganizować po raz kolejny
"Kiermasz ozdób świątecznych”.

Nie są to ozdoby typowe, jakie można kupić w
sklepie, ale jedyne, niepowtarzalne, ręcznie wykonane przez nauczycielki, rodziców i wychowanków przedszkola. Wszystkie ozdoby w większości są zrobione z naturalnych materiałów: z
papierów, szyszek, makaronów, kawy, bombek,
kolorowych świecidełek itp. Wszystkie te cudeńka zostały wykonane z myślą o naszych dzieciach. Chcemy cały dochód ze sprzedaży przeznaczyć na ich potrzeby.

W czasie Kiermaszu można się było posilić
smakowitymi ciastami przygotowanymi specjalnie na ten dzień przez mamy naszych wychowanków, sałatką i goframi przygotowanymi
przez panie kucharki w kuchni przedszkolnej.
Wszystkim osobom biorącym udział w naszej
akcji serdecznie dziękujemy zwłaszcza Rodzicom za pomoc w przygotowaniu i przebieg Kiermaszu oraz gościom, którzy do nas przybyli, aby
nas wesprzeć!
Szczególne słowa podziękowania kieruję do
wszystkich nauczycieli i pracowników przedszkola za ofiarowany czas i wielkie zaangażowanie w przygotowanie kiermaszu.
Katarzyna Pettka
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GRUPA „RADOŚNI” Z ŚDS KALISKA O SWOJEJ WIGILII...
Zanim każdy z nas rozpoczął świąteczną krzątaninę w swoim domu, to w naszym Środowiskowym Domu Samopomocy obchodziliśmy
wspólną Wigilię. Razem z zaproszonymi gośćmi: Panem Wójtem, Panią Dyrektor z ZSP w
Kaliskach, Kierownikiem GOPS, Panią Prezes
SRWDN „Dziecko Miłości” i Paniami prowadzącymi niegdyś Wspaniałą Rodzinkę składaliśmy sobie najlepsze życzenia dzieląc się opłatkiem.

Następnie wspólnie spożywaliśmy tradycyjne
świąteczne potrawy. Był barszcz, paszteciki i
pierogi, sałatki i owoce, a także pierniki i ciasta.
Siedząc przy stole wspominaliśmy miniony rok,
każdy z nas opowiadał o swoich wrażeniach z
pobytu w naszym Domu - było wesoło, ale też
wzruszająco.

23 FINAŁ W0ŚPW ZOW W PIECACACH
Dnia 11 stycznia 2015r mieszkańcy Pieców
oraz przybyli goście mieli okazję już po raz siódmy aktywnie uczestniczyć w Koncercie Finałowym Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy.
Aktywność i ofiarność uczestników tegorocznego koncertu nie odbiegła w znaczący sposób
od lat ubiegłych. Dzięki zrozumieniu dla potrzeb
szpitalnych oddziałów pediatrycznych i geriatrycznych udało nam się zebrać rekordową
kwotę 7.475,53zł.

Imprezę, która przebiegała w miłej i radosnej
atmosferze uatrakcyjniły występy uczniów naszej szkoły, przygotowane dzięki wielkiemu zaangażowaniu nauczycieli oraz występy i pokazy
gości. Podczas koncertu wystąpili:
*Uczniowie klasy I przedstawiając jasełka związane ze świętami Bożego Narodzenia,
*„Śpiewające Misie” czyli występ „Radosnych
Świetliczaków”,

*Teatr „Impuls” z Kalisk,
*Alicja i Aleksandra Gornowicz w śpiewając w
duecie, Bianka i Agata w przygotowanym układzie tanecznym,
*Uczniowie klasy VI w pokazie piramid gimnastycznych oraz w scenkach,

*Sekcja szermierki Go – Now z Czerska,
*Maja, Zuzia i Paula z Czarnej Wody w pokazie
psich sztuczek, Weronika Dembicka wykonując
kolędę „Nie było miejsca”, Uczniowie klas V i
VI w pokazie mody młodzieżowej i „wiejskiej”,
*Duet muzyczny-p.Robert Szczygielski i p.Piotr
Wróblewski.
Koło Gospodyń Wiejskich wraz z p.Markiem
serwowało wspaniałe wytwory sztuki kulinarnej
Dodatkowe atrakcje: „Ciasteczkowy Raj”,
„Przedszkole dla milusińskich”, „Kawiarenkę
internetową”, „Salon odnowy biologicznej”, p.Karolina Wróblewska, „Fryzjernię”p.Magdalena Machajewska, „Strefę kibica” z
gadżetami dla kibiców sportowych oraz sklepiki
O bezpieczny przebieg imprezy zadbali panowie
strażacy z OSP w Piecach, którym bardzo za to
dziękujemy.

*Uczniowie klasy II z muzyczno recytatorskim
występem,
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Zaśpiewaliśmy kilka kolęd i w tej miłej, świątecznej atmosferze zastał nas Mikołaj, który dla
każdego uczestnika przyniósł wspaniały świąteczny upominek. Jednak nie był to koniec niespodzianek, ponieważ upominki otrzymali też nasi
goście oraz wszyscy pracownicy ŚDS od grupy
„Radośni”. A na koniec dotarła jeszcze jedna
duża, paczka - gra „piłkarzyki” dla wszystkich.
Kierownik ŚDS Iwona Ciemińska

*Uczniowie klasy III i Alicja Gornowicz w bajce
muzycznej „O upartej Królewnie”,

Podziękowania dla Radosława Ciemińskiego,
Angieliki Kinowskiej, Weroniki Ciemińskiej
oraz Elizy Osowskiej, którzy z wielkim zaangażowaniem włączyli się w działania związane z
przygotowaniem i przebiegiem imprezy.
Dziękujemy wszystkim wytrwałym, którzy puścili „Światełko do nieba”, wierząc, że są tam
widoczne nasze rozpalone serca.
Dziękujemy ofiarnemu wsparciu wielu osób
prywatnych, firm, instytucji oraz organizacji.
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała po raz XII w Kaliskach
Za nami XII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Zespole Szkół Publicznych w
Kaliskach. Zebraliśmy kwotę 19.396,04 zł. To
kolejny rekord w naszej szkole.
Sztab organizacyjny WOŚP serdecznie dziękuje za „Wielkie Granie”, które odbyło się 11
stycznia 2015 roku.
Miłośnicy piłki nożnej zebrali się na hali sportowej, gdzie dopingowali cztery turnieje tej dyscypliny. Wszyscy znamy przysłowie, że „Sport
to zdrowie”, a zdrowie jest dla nas najważniejsze
i o nie właśnie walczy WOŚP. My wspierając tę
fundację, też postawiliśmy na sport.

Klasa I b pokazała się „śpiewająco”. Wyjątkowo
radośnie zrobiło się na sali, gdy na scenie pojawili się podopieczni Środowiskowego Domu
Samopomocy.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała po raz XII w Kaliskach
recytowane przez uczennice z klasy I gimnazjum Julię Kromer i Natalię Pilarską.

Po licytacji zagrali nasi kolejni goście, czyli
zespół „BROWNRAIN”.

Kulminacyjnym punktem programu było rozstrzygnięcie Wielkiej Loterii Fantowej. Tradycyjnie całą imprezę związaną z Wielką Orkiestrę
Świątecznej Pomocy zakończyło „Światełko do
Nieba”, czyli pokaz fajerwerków.
Najmłodsi podopieczni szkoły z klasy I c zaprezentowali swoje zdolności muzyczne i recytatorskie. Uczniowie szkoły podstawowej potrafią
śpiewać nie tylko w języku polskim, ale i w
języku angielskim oraz hiszpańskim. Swoje
umiejętności zaprezentowali uczniowie z klasy
II, następnie V i VI.

Oficjalnego otwarcia XII finału WOŚP 2015,
którego dokonał Dyrektor Szkoły p.Karol
Gołąbek i szef sztabu p.Wioleta Słomińska.
Dyrektor przywitał również zaproszonych gości: Wójta Gminy Kaliska p.Sławomira Janickiego, Przewodniczącego RG p.Zbigniewa Toporowskiego i Starostę Powiatu Starogardzkiego
p.Leszka Burczyka.
Impreza poprowadziły nasze absolwentki:
Paulina i Patrycja Jóźwiak. Jak każdego roku
przygotowaliśmy wiele niespodzianek, których
wykonawcami były głównie dzieci.
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Na scenie, jako pierwsze, wystąpiły solistki
chóru szkolnego. Dzieci z klasy IIa pokazały się
w przedstawieniu pt. „Kłopot wielki słoika i butelki”. Następnie w klimat świąteczny wprowadzili nas uczniowie z klasy I a, śpiewając piękne
pastorałki. Pięciolatki z przedszkola zaprezentowały „Jasełka”, które podbiły serca całej
widowni.

Przenieśliśmy się również w świat bajki pt.”Jak
Śnieżka krasnali nie posłuchała i co z tego wynikło?”, którą pokazali uczniowie z klasy V b.
W czasie Finału słuchaliśmy pastorałek w wykonaniu dzieci z klasy III b.

„Wesołe Świetliczaki” zaprezentowały się tańcząc i śpiewając. Dziewczęta z kółka tanecznego
pokazały nam nowoczesne układy do znanych
hitów 2014r. Zakończeniem występów naszych
uczniów były wiersze poetyckie z dedykacją dla
Jurka Owsiaka i papieża Jana Pawła II,

Kolejnym gościem „Wielkiego Grania” była
p.Mirosława Borucka dyrektor GOK w Kaliskach, która przeprowadziła licytację. Z tego
punktu programu udało nam się uzyskać kwotę
2.460zł. W czasie licytacji sprzedaliśmy
gadżety: koszulki piłkarzy Artura Boruca, Kamila Grosickiego, Radka Majewskiego, koszulki WOŚP 2015, koszulkę Dariusza Michalczewskiego, koszulkę Polpharma Starogard Gd.,
koszulkę Lechia Gdańsk+Kalendarz Lechii, pociąg ogrodowy do kwiatów, płyty z autografami
Patrycji Markowskiej, zespołu WEEKEND,
Brathanków, piłkę–fotel, tort WOŚP 2015, oryginalną torbę XXIII Finału WOŚP z kalendarzem WOŚP i płytą, obraz-papirus egipski, talon
na sumę 1000zł na meble w firmie BEGIER.

Oprócz występów artystów na scenie głównej,
przygotowano wiele innych atrakcji .
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W czasie kiedy wszyscy dobrze bawili się w
szkole, panie Krystyna Burczyk, Halina Beling,
Anetta Cieślewicz, Maria Liczywek, Elżbieta
Grzywacz liczyły zebrane pieniądze z „Wielkiego Grania” WOŚP 2015.
Dziękujemy wszystkim, którzy wspierali z nami Fundację i byli z nami w czasie jednodniowej
zbiórki publicznej dla WOŚP. Bardzo dziękujemy również sponsorom, dzięki którym rok w
rok możemy organizować Finał. Wspólnymi
siłami pokazaliśmy, już po raz dwunasty, że
potrafimy się jednoczyć i tworzyć piękne rzeczy
– Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy!
Szef Sztabu Wioleta Słomińska
7

