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Szkoła w Piecach - REORGANIZACJA.
Kto podejmie decyzje?

Z KALENDARZA WÓJTA...
*25.04.2015 - Kaliska - Udzielenie Ślubu Cywilnego,
*28.04.2015 - Lubichowo - Udział w Zarządzie Powiatowym OSP RP,
*30.04.2015 - Kaliska - Udział w spotkaniu z sołtysami,
*01.05.2015 - Kaliska - Wręczenie nagród w Biegu Majowym o Puchar Wójta Gminy Kaliska,
*07.05.2015 - Kaliska - Spotkanie z Z-cą Dyrektora GDDKiA w Gdańsku w sprawie
przebudowy skrzyżowania we Franku i budowy ścieżki rowerowej,
*07.05.2015 - Piece - Spotkanie z radnymi miejscowości Piece i Radą Rodziców w sprawie
funkcjonowania placówki oświatowej,
*13.05.2015 - Kaliska - Udział w Komisji Rewizyjnej,
*15.05.2015 - Starogard Gd. - Spotkanie w Starostwie Powiatowym w sprawie ewentualnego
przyłączenia instalacji gazowej na terenie gminy Kaliska,
*16.05.2015 - Kaliska - Udział w uroczystości obchodów Dnia Strażaka,
*17.05.2015 - Kaliska - Udział w rozpoczęciu Turnieju Szachowego,
*18.05.2015 - Twardy Dół - Udział w Zgromadzeniu Związku Gmin Wierzyca,
*20.05.2015 - Gdańsk - Podpisanie aktu notarialnego nieodpłatnego przejęcia mieszkania od
PKP do zasobów komunalnych Gminy Kaliska,
*27.05.2015 - Dąbrowa - Udział w uroczystości 90-tych urodzin Ludwiki Osowskiej.
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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,

12

Szanowni mieszkańcy gminy Kaliska.
Na początku miesiąca maja 2015 roku zostałem
zaproszony na spotkanie z Radą Rodziców Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Piecach.
Tematem spotkania była sugestia, że podjąłem
decyzję lub dążę do tego, że placówka zostanie
zamknięta. Z uwagi na rangę zainteresowania
zagadnieniem 2 czerwca odbyło się kolejne spotkanie z radnymi. Przygotowałem zestawienia
kosztów funkcjonowania placówki, demografii
dla gminy i finansów gminy Kaliska. Aby przyjrzeć się funkcjonowaniu placówek oświatowych, w tym Zespołu Oświatowo–Wychowawczego w Piecach, przybliżę Państwu liczby za
rok szkolny 2014/2015.
Do Szkoły Podstawowej ZOW w Piecach
uczęszczało (w klasach I-VI) 70 uczniów, co
daje statystycznie na jeden oddział (klasę) - 11,7
ucznia. Z tym, że w dwóch klasach jest po 10-ro
uczniów, a w jednej 9-ro. Czy to mało, czy dużo?
Dla jednego dużo, dla drugiego mało, a dla
innego akurat.
Statystyka urodzeń wskazuje, że ten trend, będzie się utrzymywał przez najbliższych kilka lat.
Faktem jest, że wyjątkowy jest rok 2011, gdzie w
Piecach odnotowano 17 urodzeń. Pozostałe lata
2010, 2012, 2013 i 2014 odnotowano corocznie
od 10 do 12 urodzeń. Z doświadczenia wiemy, że
liczba urodzeń nie odpowiada liczbie faktycznie
zamieszkałych osób i statystycznie jest to dwie
osoby mniej. Zdania są też podzielone w kwestii
czy w klasie mniejszej czy większej osiąga się
lepsze wyniki.

Należy zaznaczyć, że w sprawie reorganizacji
placówek szkolnych w całej Polsce powstał raport Najwyższej Izby Kontroli w sprawie reorganizacji szkół. Według kontrolerów reorganizacja
szkół nie powoduje pogorszenia warunków
kształcenia dla przenoszonych uczniów.
Możliwości lokalowe i organizacyjne w nowych
szkołach są podobne, a nawet lepsze niż w dotychczasowych placówkach. Problem jest jednak złożony i z całą pewnością wywołuje konflikty, z których każda ze stron ma swoje racje.
Gminy bronią pieniędzy, pedagodzy Karty Nauczyciela i miejsc pracy, a lokalne społeczności
miejsc kulturotwórczych. Dlatego rozmowa na
temat przyszłości każdej placówki powinna być
poprzedzona debatami i wysłuchaniem wszystkich stron.
Tyle słów wstępu, skąd został wywołany temat.
Moje zdanie na ten temat jest następujące: budżet gminy, jest budżetem wszystkich mieszkańców i o tym decydują wybrani przedstawiciele
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mieszkańców z okręgów wyborczych – czyli
radni. Mandat radnego zobowiązuje do podejmowania słusznych decyzji w oparciu o własną
wiedzę, doświadczenie i zgodnie z wolą większości mieszkańców, których reprezentują poszczególni radni. W Radzie Gminy Kaliska mamy przedstawicieli mieszkańców w liczbie 15
radnych. W kwestiach społecznych zgodnie z
ideą samorządności wszelkie ewentualne zmiany muszą być poprzedzone zgodą Rady Gminy
Kaliska. W związku z tym wójt jednoosobowo,
nie może podjąć decyzji o reorganizacji szkoły.
Gdyby jednak radni w większości zdecydowali o
reorganizacji jakiejkolwiek placówki, to organ
wykonawczy jakim jest wójt gminy musi to
zrealizować.
Teraz wróćmy do sprawy funkcjonowania ZOW
w Piecach. Jest to placówka samodzielna, zarządzana przez dyrektora. Liczebność dzieci w klasach jest na tyle komfortowa, że w innych szkołach (np. w Kaliskach) nauczyciele też mieliby
takie marzenie, aby tak było. Czy jest możliwość
zwiększenia liczebności klas w Piecach? Moim
zdaniem nie ma, bo gdyby istniała taka możliwość, to nastąpiłoby to dużo wcześniej.

Jedną z propozycji było zwiększenie ilość
miejsc w Przedszkolu w Piecach dla całej gminy,
utrzymanie oddziałów szkolnych w klasach I III Szkoły Podstawowej i przeznaczyć w przyszłości na cele dla innych grup mieszkańców
np.niepełnosprawnych. Na chwilę obecną nie
ma na to przyzwolenia mieszkańców miejscowości Piece.
Jaka powinna być liczebność klas, aby mogła
ona funkcjonować? Czy 10 –ro uczniów w klasie
jest wystarczająco? Jeżeli tak, to dlaczego w
Kaliskach klasy liczą średnio ponad 20 osób.
Z pewnością w Kaliskach liczą tylu uczniów, bo
wyniki nauczania nie są gorsze i przemawia za
tym dobro wszystkich mieszkańców.
W związku z tym, że zostałem wywołany do
odpowiedzi chciałbym tylko zwrócić uwagę
wszystkim mieszkańcom każdej miejscowości,
że przed Radnymi Rady Gminy Kaliska będzie
do podjęcia trudna decyzja o ewentualnej reorganizacji ZOW w Piecach.
Załóżmy, że Radni nie podejmą takiej decyzji.
Ile straci gmina, a w zasadzie jej mieszkańcy?
W bieżącym roku budżetowym subwencja na 70
uczniów Szkoły Podstawowej w Piecach wynio-

Dzień Dziecka w Płocicznie

Majówka z Super Seniorami

Dnia 29 maja 2015r w Płocicznie na placu przy
kościele, odbył się Dzień Dziecka.
Organizatorem tego dnia była Rada Sołecka z
Sołectwa Cieciorka oraz GOK w Kaliskach.

Wyjątkowo piękna, jak na obecną wiosnę,
pogoda towarzyszyła poniedziałkowemu (25
maja) spotkaniu z naszymi Super Seniorami.

Dzień Dziecka rozpoczęliśmy od pokolorowania
bardzo dużej kolorowanki pn. Wyspa Piratów,
którą zasponsorował Gminny Ośrodek Kultury
w Kaliskach, a następnie przeszliśmy do najbardziej wyczekiwanego momentu, którym są konkursy z nagrodami dla dzieci przeprowadzone
przez animatora z GOK-u. Wszystkie dzieci
otrzymały drobne nagrody i słodki poczęstunek.

Zebraliśmy się przy ognisku na terenie Polskich
Ogrodów Ozdobnych we Franku dzięki uprzejmości p. Wandy i Huberta Kopciowskich. Swoją
obecnością zaszczyciła nas liczna, bo 20-osobowa grupa najstarszych członków naszego Koła.
W tym roku do szacownego grona Super Seniorów dołączyło pięcioro osiemdziesięciolatków,
ale były też z nami dwie Panie po dziewięćdziesiątce! Tylko pozazdrościć Im kondycji fizycznej i psychicznej, a co najważniejsze pogody
ducha i humoru.

Wszystkie dzieci wraz z rodzicami bawili się
bardzo dobrze co widać na zdjęciach.

Radni i mieszkańcy zadają sobie zasadnicze pytanie - czy szkoła w Kaliskach jest w stanie ulokować tylu uczniów? W tej chwili szkoła w
Kaliskach pomieściłaby uczniów z klas 4 – 6 w
istniejących klasach, bez zwiększania oddzia2 łów.

sła 670.838zł, a utrzymanie szkoły to kwota
1.065.495zł, co spowodowało brak w budżecie
kwoty 394.657zł.
Statystyczny uczeń w klasach I - VI w Piecach
kosztuje 15.221zł rocznie. W ZSP w Kaliskach
subwencja na 465 uczniów Szkoły Podstawowej

Dzień Dziecka w Płocicznie – inicjatywa lokalna w obiektach objętych
wsparciem – jako wskaźnik rezultatu zrealizowanego projektu pt.
„Zagospodarowanie centrum wsi Płociczno”

Materiały GOK Kaliska

Dla gości przygotowany był poczęstunek: kawa,
herbata, różne ciasteczka, a także coś treściwego, czyli kiełbaska z grilla. Dodatkową atrakcją
była mini wystawa fotografii z dzieciństwa i
młodości naszych Seniorów. Doskonała okazja
do wspominków i wzruszeń.
Impreza okazała się bardzo udaną. Stało się tak
przede wszystkich za sprawą Gości, ale także
dzięki współpracy Zarządu i grona ochotników,
którzy swoją pracą wsparli starania organizatorów. Tym wszystkim składamy serdeczne
podziękowania.
Materiały Koła ERiI 11

Dzień Dziecka w Kaliskach
W niedzielę 31 maja 2015r. Gminny Ośrodek
Kultury w Kaliskach wraz z Radą Sołecką Sołectwa Kaliska i Urzędem Gminy Kaliska zorganizowali dla dzieci z naszej gminy festyn z okazji
Dnia Dziecka.

Organizatorzy zadbali o to, aby Dzień Dziecka
różnił się od zwykłej niedzieli spędzonej w domu. Na licznie przybyłe dzieci czekało mnóstwo
atrakcji. Najmłodsi uczestnicy odnaleźli się w
układaniu dużych, kolorowych klocków, a Ci
troszkę starsi mogli skorzystać z toru dla mini
samochodzików, zaś inni woleli skakać, na specjalnie do tego celu przygotowanym Euro Bungee
i popisywać się swoimi akrobatycznymi umiejętnościami w powietrzu.

W grach i zabawach, prowadzonych przez animatorów, wzięło udział dużo dzieci, które dzięki
pomysłowości i dobrych chęci prowadzących,
mogły uczestniczyć w fantastycznych zabawach
i konkurencjach zręcznościowych. Za poprawnie wykonane zadania dzieci otrzymywały atrakcyjne nagrody ufundowane przez współorganizatora Radę Sołecką Sołectwa Kaliska, a wręczała je Pani Dyrektor GOK w Kaliskach Mirosława Borucka.
Szczególne podziękowania należą się naszym
wolontariuszom Radosławowi Ciemińskiemu,
który wykonywał przeróżne zwierzaki z balo10 nów i rozdawał je wszystkim dzieciom,

Angelice Kinowskiej wraz z Kasią Szarmach, za
malowanie buziek u dzieci. Dziewczyny zrobiły
tym prawdziwą furorę. Dzieci ze Świetlicy terapeutycznej zatańczyły dla wszystkich dwa układy taneczne . Była też możliwość zrobienia sobie
zdjęcia z Tygryskiem – dużą maskotką, atrakcją
tegorocznego Dnia Dziecka. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również dmuchańce.

Urząd Gminy Kaliska przygotował stoisko z nagrodami dla dzieci za wzięcie udziału w konkursie plastycznym Dni dla Natury 2000 w
Gminie Kaliska pt. „EKO OBRAZ”. Uczestnicy
konkursu odebrali przy stoisku nagrody za wykonane prace, ufundowane specjalnie na ten cel.

To była udana niedziela. Zapraszamy znowu za
rok .
Materiały GOK Kaliska
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i Gimnazjum w Kaliskach wyniosła 4.121.681
zł, a utrzymanie to kwota 4.225.483zł, co spowodowało brak w budżecie kwoty 103.802zł.
Statystyczny uczeń w Kaliskach kosztuje 9.087
zł rocznie. Łatwo można wyliczyć, że różnica
ok.6 tys.zł na statystycznego ucznia daje kwotę
ponad 400 tys. zł rocznie (6 tys.zł. x 70 uczniów
w Piecach).
Wychowanie i wykształcenie dzieci jest bardzo
ważne. Każdy z nas przywiązuje do tego ogromną wagę. Należy się zastanowić czy ewentualne
dowożenie 34 uczniów klas IV - VI z Pieców
spowoduje dla nich pogorszenie warunków nauki. Z pewnością nie, gdyż uczniowie dowożeni
z takich miejscowości jak Czarne, Studzienice,
Iwiczno, Dąbrowa, Bartel Wielki czy innych odleglejszych miejscowości nie chcą dojeżdżać do
szkoły w Piecach, gdyż warunki w Kaliskach, są
na takim samym poziomie, a może nawet wyższym patrząc na wyposażonie placówki i kadrę
pedagogiczną.
Szanowni mieszkańcy Gminy Kaliska - rolą
wójta jest racjonalne gospodarowanie i zarządzanie naszymi pieniędzmi. Wiadomo jest, że
można wpływać na emocje, bądź się nimi kierować, można szukać argumentów, posługiwać się
nimi i nie trudno przyznać rację każdej ze stron
konfliktu. Można też nie zauważyć rosnących
kosztów. Przede wszystkim trzeba na nasz budżet patrzeć obiektywnie i szukać dobrych rozwiązań. Odpowiadając co dałaby reorganizacja
ZOW Piece nam wszystkim–z pewnością racjonalne zarządzanie oświatą, niepogorszenie warunków nauczania, przesunięcie środków finansowych na zwiększenie oferty edukacyjnej dla
wszystkich uczniów w całej gminie.
Utrzymany zostałby nadal obiekt Szkoły Podstawowej w Piecach. Zostałyby oddziały szkoły
podstawowej klas I-III (filia). Zwiększono by
liczbę dzieci w przedszkolu. W wolnych pomieszczeniach można by utworzyć placówkę wychowawczą dla dzieci ze specjalnymi potrzebami nauczania czy poszukać innych funkcji
pomieszczeń zgodnie z wolą mieszkańców i dla
zaspokojenia potrzeb kulturalnych sołectwa
Piece.
Wójt Gminy Kaliska
Sławomir Janicki
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Przejścia dla pieszych w Piecach 15-lecie Patrona ZOW w Piecach
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przystąpiła do zapowiedzianej wcześniej
poprawy bezpieczeństwa w obrębie miejscowości Piece. W wyniku kilku spotkań radnych oraz
wniosków mieszkańców sołectwa Piece doprowadzono do oczekiwanej inwestycji. W miejscu
wskazanym na zdjęciu, jak i w drugim miejscu
zostały wybudowane bezpieczne przejścia dwuetapowe.

„Jak szybko mijają chwile, jak szybko mija
czas.” Minione 15 lat patronowania naszej szkole Jan Pawła II z perspektyw czasu wydaje się
nam minioną bardzo szybko chwilą.
Osoby, które 15 lat temu dostąpiły zaszczytu
przeżywania tego radosnego wydarzenia osobiście mają wrażenia jakby działo się to wszystko
tak niedawno. Z wielką radością przeżywaliśmy
chwile jubileuszu, którego obchody podobnie
jak w latach ubiegłych rozpoczęły się uroczystą
mszą świętą w kościele parafialnym pod przewodnictwem Księdza Biskupa Ryszarda
Kasyny.

Gmina Kaliska
zabiega o gaz ziemny
Dnia 15 maja 2015r odbyło się pierwsze
spotkanie związane z omówieniem założeń do
ewentualnego zasilenia w gaz ziemny gminy
Zblewo, Kaliska, Czarna Woda i innych gmin
powiatu starogardzkiego. Spotkanie zostało zorganizowane w Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gd. przez starostę Leszka Burczyka.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Polskiej Spółki Gazownictwa - Rozwój sieci dystrybucyjnej i przyłączanie odbiorców. Na dzień dzisiejszy najistotniejszą sprawą jest wpisanie inwestycji rozbudowy sieci gazowej do zadań o
dofinansowanie ze środków unijnych przez Marszałka Województwa w ramach Strategicznych
Inwestycji Terytorialnych w ramach programowanych środków unijnych na województwo
pomorskie na lata 2014 - 2020. Gdyby plany te
weszły w fazę realizacji to perspektywa doprowadzenia gazu dla
Naszej Gminy to
okres nie mniejszy
niż kilka lat.
Pomimo to warto
rozpocząć te starania.
Wójta Gminy Kaliska
Sławomir Janicki
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Po przemówieniach tradycyjnie już uczniom
szkoły zostały wręczone SPRAWNOŚCI PAPIESKIE, które zdobywane były od Dnia Papieskiego 2014r. Celem zdobywania sprawności
jest przybliżenie uczniom pasji i zamiłowań naszego patrona. Postać Świętego Jana Pawła II
została przedstawiona podczas części artystycznej, podczas której uczestnicy uroczystości
mieli możliwość uzyskania informacji na temat
mnij znanych szczegółów z życia papieża.
Uroczyste obchody Święta Szkoły tradycyjnie
już zakończyły się poczęstunkiem w postaci kociewskiego chleba ze smalcem oraz pysznych
drożdżówek upieczonych przez matki uczniów.
Radosne chwile świętowania przeżywali razem
z nami przybyli goście – Biskup Diecezjalny
Ryszard Kasyna, Starosta Leszek Burczyk, Wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty Barbara
Mania, Wójt Gminy Sławomir Janicki, Przewodniczący Rady Gminy Kaliska Zbigniew
Toporowski, Dyrektor Collegium Marianum
ks.Arkadiusz Ćwikliński, Przewodnicząca Rady
Rodziców Anna Gliniecka, Sołtys wsi Piece
Marek Romanów oraz inni goście.
Materiały ZOW Piece

III Otwarty Turniej Szachowy
o Puchar Wójta Gminy Kaliska
stników turnieju a w zasadzie o ich liczbę. Fakt,
w 2015 roku było ich więcej niż w latach poprzednich, co nie miało wpływu na atmosferę turnieju. Liczba uczestników nie jest jedynym zaskoczeniem są i inne, a mianowicie: przygotowanie
sali do gry, plakaty tematyczne, stanowisko z nagrodami, sala dla opiekunów, rodziców, poczęstunek, napoje ciepłe i zimne tak jak w roku ubiegłym bez zarzutu no i na wysokim poziomie.

Rodzice i opiekunowie z zachwytem wyrażali
się o miejscu turnieju, szkoła wśród drzew, praktycznie w lesie, no i bardzo miła obsługa i przyjęcie przyjezdnych. Część opinii wyrażali Ci,
którzy przybyli po raz drugi czy trzeci. Należy
wyrazić życzenie organizacji turniejów szachowych o puchar Wójta w latach następnych, a
także utrzymać poziom, jaki uzyskano w trzech
Otwartych Turniejach szachowych. Jeżeli tylko
będę miał możliwość to dołożę starań, aby następne turnieje odbyły się na tym samym, a może
wyższym poziomie zarówno szachowym, jak i
organizacyjnym.
Zadanie
dofinansowano
ze środków
Starostwa
Powiatowego w
Starogardzie
Gdańskim”

Podziękowania w zasadzie należą się wszystkim, którzy w dniu 17 maja 2015r przybyli do
ZSP w Kaliskach: zawodnikom, rodzicom i
opiekunom, odwiedzającym ten turniej, a także
organizatorom i partnerom: Wójtowi, GOK w
Kaliskach, ZSP w Kaliskach, Rzemykowi z
Gdyni. Zgodnie z zaproszeniem Wójta
p.Sławomira Janickiego do następnego i tak
udanego Turnieju Szachowego w Kaliskach.
Koordynator - Jerzy Dębiński

Dzień Dziecka w Iwicznie
Dnia 30 maja 2015r w sołectwie Iwiczno odbył
się Dzień Dziecka zorganizowany przez Radę
Sołecką Sołectwa Iwiczno oraz Gminny
Ośrodek Kultury w Kaliskach.

Dzień Dziecka rozpoczęliśmy od pokolorowania
bardzo dużej kolorowanki, którą zasponsorował
Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach, a następnie przeszliśmy do najbardziej wyczekiwanego
momentu, którym są konkursy z nagrodami dla
dzieci przeprowadzone przez animatora z GOK.
Wszystkie dzieci otrzymały drobne nagrody i
słodki poczęstunek.
Na sam
koniec
Pan Sołtys
Franciszek
Szandrach
zorganizował przejażdżkę dla
dzieci
samochodem strażackim, co było nie lada atrakcją dla najmłodszych. Wszystkie dzieci wraz z
rodzicami bawili się bardzo dobrze.
Wszystkim dziękujemy za udział.
Materiały GOK Kaliska
Inicjatywa lokalna
w obiektach
objętych
wsparciem – jako
wskaźnik rezultatu
zrealizowanego
projektu
pt.„Zagospodarowanie centrum
wsi Iwiczno wraz z
modernizacją
świetlicy
wiejskiej”.
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III Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Kaliska
W dniu 17 maja 2015r na sali sportowej Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach przeprowadzono III Otwarty Turniej Szachowy o puchar
Wójta Gminy Kaliska. Na turniej ten przyjechało 48 zawodników z Kalisk, Gdańska, Studzienic, Kartuz, Gdyni, Starej Kiszewy, Pruszcza
Gdańskiego, Kwidzynia, Czerska, Rumi, Starogardu Gdańskiego, Gniewu, Kiełpina, Nowego,
Lipusza i Bytowa. Można powiedzieć z różnych
stron zjechali szachiści różnych kategorii od „K”
do bez kategorii oraz wieku od lat 7 do kilkudziesięciu z rankingiem krajowym i Eol oraz bez rankingu. Turniej prowadzili Panowie Tomasz
Ciesielski z Rzemyk Gdynia i Przemysław
Maciąg z Kiełpina i również na wstępie duże
uznanie za sprawny przebieg turnieju.
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Na samym początku uczestników powitali
Wicedyrektor ZSP P.Bogumiła Wałaszewska,
Dyrektor GOK w Kaliskach Mirosława Borucka
oraz Wójt Gminy Kaliska Pan Sławomir Janicki,
który otworzył oficjalnie Turniej.
W wyniku 9 rund miejsca w poszczególnych
grupach wiekowych są następujące:
Grupa 14 lat i więcej:
Marszk Kazimierz, Pelowski Zdzisław,
Pepliński Wiesław, Zalewski Jarosław, Piontke
Jacek, Wysocki Ryszard, Giecewicz Zbigniew,
Engler Karol, Jarzembiński Mateusz, Giecewicz
Tomasz, Butkiewicz Przemysław, Bławat
Franciszek, Burczyk Zbigniew, Dembicki Piotr,
Frąszczak Mirosław, Fryszka Henryk,
Ringwelski Jarosław, Cylke Janusz, Spychalski
Artur, Burczy Franciszek, Szulc Jan
Grupa do 12 lat:
Paszki Nikodem, Lemke Albert, Ringwelski
Michał Janik, Oskar Landowski, Wiktor

Maciąg Faustyna, Czapiewski Krystian,
Dąbrowska Rozalia
Grupa do 10 lat:
Cylke Michał, Browarczyk Wiktor, Dembicki
Karol, Łobaczewski Hubert, Smętek Gustaw,
Piontke Wojciech, Maciąg Gabriel, Byzdra
Mateusz, Pawelczyk Julia, Kąkol Kamil,
Tomkowicz Jakub, Papinigus Sebastian,
Palarczyk Sebastian, Matyszewski Paweł
Grupa do 8 lat:
Malek Jan, Szymczyk Antoni, Lewicki Borys,
Wolniewicz Tymon, Stankiewicz Dawid.
Każdy zawodnik na pierwszym miejscu w grupie wiekowej otrzymał puchar Wójta, dyplom i
nagrodę. Dyplomy i nagrody otrzymali również
pozostali zawodnicy. Sekretarz Urzędu Gminy
Pani Bożena Jeleniewska wraz z P. Bogumiłą
Wałaszewską i Panami wręczyli Puchary dyplomy i nagrody. Należy tu wspomnieć, iż nagrody
rzeczowe dla wszystkich uczestników zostały
zakupione dzięki wsparciu inicjatywy lokalnej
pn. „III Otwarty Turniej Szachowy o Puchar
Wójta Gminy Kaliska” przez Zarząd Powiatu
Starogardzkiego w Starogardzie Gdańskim. Dla
grupy wiekowej 14 lat i więcej przedsiębiorcy z
Kalisk i Franku ufundowali nagrody pieniężne
za I, II i II miejsce.

Tyle samej statystyki. Czas na opinie uczestników. Muszę stwierdzić, iż tak jak w latach poprzednich byłem zaskoczony liczbą zawodników szachistów, trochę obawiałem się o ucze-

Dzień Strażaka w Kaliskach

Pokaz I Pomocy w ZSP
w Kaliskach
Dnia 14. maja w świetlicy szkolnej gościli
panowie strażacy z OSP w Kaliskach, którzy
przeprowadzili pokaz pomocy przedmedycznej.
Zajęcia odbyły się przy samochodzie strażackim
na dziedzińcu szkolnym. Panowie strażacy zakładali dzieciom kołnierze ortopedyczne oraz
zaprezentowali skład torby PSP-1 do udzielania
pierwszej pomocy. Pokazali nosze, szyny
kramera, worek samorozprężalny ambu oraz
inny niezbędny sprzęt ratujący ludzkie życie.

W dniu 16 maja jednostka OSP Kaliska zorganizowała obchody Dnia Strażaka. Uroczystości
rozpoczęły się mszą świętą, którą koncelebrował
ksiądz proboszcz Józef Słupski.

Następnie, po przemarszu, nastąpił apel, podczas którego, między innymi, odbyło się ślubowanie nowej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej oraz dokonano wręczenia odznaczeń
resortowych.
W roku bieżącym za zasługi dla pożarnictwa
zostali odznaczeni :
Złotym Medalem - dh Łukasz Boba

Srebrnym Medalem - dh Daniel Jędrzejewski
Brązowym Medalem - dh Bartosz Groth
Odznaką Strażak Wzorowy: dh Szymon
Malinowski, dh Patryk Polakowski, dh
dh Krzysztof Stoba
Maciej Groth

Uczeń III klasy PG zademonstrował położenie
na desce z usztywnionym kręgosłupem oraz pozycję boczną bezpieczną. Kolejna część pokazu
odbyła się w świetlicy, gdzie zademonstrowano
nosze typu podbierak, rurki ustno - gardłowe do
oddychania i zestaw do tlenoterapii.

Wesołe świetliczaki z dużym zainteresowaniem
oglądały również działanie AED-automatycznego defibrylatora zewnętrznego.
Serdeczne dziękujemy strażakom Panu
Zbigniewowi Malinowskiemu, Ryszardowi
Polakowskiemu i Marcinowi
Modrzejewskiemu za przeprowadzenie zajęć z
zakresu pierwszej pomocy.
Materiały ZSP Kaliska
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I Miejsce dla Adama Szuta

Szkoła w Kaliskach podbija Gdynię...

Coroczną tradycją stało się uczestnictwo uczniów naszego gimnazjum w Powiatowym Konkursie Publicystycznym im. Edmunda Falkowskiego organizowanym przez Towarzystwo
Miłośników Ziemi Kociewskiej. Udział w konkursie polega na napisaniu pracy tematycznie
związanej z Kociewiem, jego kulturą, historią
czy geografią. W tegorocznej, XVII już edycji
konkursu, wzięło udział troje uczniów naszej
szkoły: Beata Lazarek z klasy IIIb , Aleksandra
Ciemińska z klasy Ia i Adam Szuta z klasy II b.
Uczniowie Ci wraz z opiekunami zostali zaproszeni na uroczyste podsumowanie i rozstrzygnięcie konkursu, które odbyło się w piątek, 29
maja, w Państwowej Szkole Muzycznej w Starogardzie Gd. Honorowym gościem uroczystości
był senator RP Pan Andrzej Grzyb.
Po wysłuchaniu koncertu w wykonaniu młodych muzyków prezes TMZK Pan Mirosław
Kalkowski wręczył wszystkim uczestnikom
konkursu i ich opiekunom podziękowania oraz
nagrody książkowe, a zwycięzcom bony książkowe do wykorzystania w księgarni. Miło nam
poinformować, że I miejsce w tegorocznym
Konkursie Publicystycznym im. E. Falkowskiego zdobył uczeń naszej szkoły Adam Szuta za
pracę pt. „ Spacer po nekropolii w Piecach”.
Serdecznie dziękujemy i gratulujemy Adamowi,
Beacie i Oli, którzy podjęli się trudu napisania
prac na temat naszej Małej Ojczyzny i godnie
reprezentowali szkołę w Kaliskach wśród
licznej grupy gimnazjalistów i licealistów z
terenu powiatu starogardzkiego.
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Dnia 22 maja 2015r uczniowie naszego Gimnazjum wzięli udział w VI gdyńskim konkursie
teatralnym w języku niemieckim, który odbył się
w Gimnazjum Nr 1 w Gdyni. W konkursie wzięło udział 15 grup z różnych miejscowości, w tym
dwie grupy z naszej szkoły. Sześcioro uczniów z
klasy IIa przedstawiło skecz w formie teleturnieju pt. „Finde deine Liebe” - znajdź swoją miłość,
w którym znany biznesmen poszukuje swojej
„drugiej połówki”, natomiast siedem osób z kl.
III a i III b przedstawiło na deskach sceny słynną
baśń pt. „Die Geschichte von Aschenputtel” Historia Kopciuszka w wersji współczesnej.
Jeden z naszych uczniów - Damian Miszczak,
zdobył wyróżnienie i nagrodę za najlepszą męską grę aktorską. Poza tym dwoje uczniów zdobyło małe upominki w quizach dotyczących
wszystkich inscenizacji. Mimo tremy nasi gimnazjaliści bawili się świetnie i już mają sceniczne pomysły na przyszły rok.
Monika Leszczyńska

GRATULUJEMY

VII Europejski Tydzień Sportowy dla Wszystkich
W dniach 26.05. - 01.06.2015r. w naszej gminie
po raz pierwszy odbył się VII Europejski
Tydzień Sportowy dla Wszystkich, kierowany
przez Krajową Federację Sportu dla Wszystkich.
Całość przedsięwzięcia została zainicjowana
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. W ramach „Sportowego Tygodnia” zorganizowane
zostały imprezy rekreacyjno–sportowe na terenie Zespołu Szkół w Kaliskach. Głównym celem
działań sportowych była aktywizacja ruchowa
obywateli naszej gminy, szczególnie tych, którzy nie uprawiają sportu, nie ćwiczą codziennie i
nie prowadzą aktywnego trybu życia.

W przeciągu 7 dni odbyło się 21 form aktywności dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Każda
grupa wiekowa mogła znaleźć coś ciekawego
dla siebie. Największym powodzeniem cieszyły
się turnieje dla dzieci w wieku szkolnym, gdzie
działania były ułożone w bardzo bogaty i ciekawy program - z nagrodami oraz dyplomami.
W zajęciach brali również udział rodzice przez
co gry i zabawy były jeszcze bardziej wesołe. Na
zajęciach popołudniowych panie mogły upiększyć swoją sylwetkę poprzez taniec Zumby,
Bokwy oraz ćwiczenia aerobicu i callaneticsu.

Natomiast takie dyscypliny jak rajd rowerowy,
nordic walking czy bieganie wpłynęły bardzo
kondycyjnie na wszystkich uczestników.

Ostatni dzień imprezy, a zarazem pierwszy dzień
czerwca w ZSP Kaliska został nazwany Dniem
Sportu. Dzieci i młodzież szkolna uczestniczyła
w wyścigach sztafetowych i grach zespołowych,
rywalizując z rówieśnikami. Dzień Dziecka w
przedszkolu aktywizował również najmłodsze
dzieci poprzez taniec i konkurencje sportowe.

Popołudniu odbył się wykład na temat zdrowego odżywiania „Bądź zdrów!”, który podsumował cały sportowy tydzień, wskazując, że nie
tylko ruch, ale i właściwe odżywianie jest ważne, aby zachować zdrowie i szczupłą sylwetkę.

Tydzień ten miał za zadnie promować integrację
rodzinną oraz aktywność ruchową, jako najlepszą formę spędzania wolnego czasu i zdrowego
stylu.
Materiały ZSP Kaliska
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