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proszę Pana Wójta Sławomira Janickiego o ponowne przeanalizowanie zysków i strat we
wszystkich aspektach tej decyzji, i podjęcie decyzji o odstąpieniu od tego pomysłu. To jedyna
droga do utrzymania w Gminie dobrej atmosfery, przy której podejmuje się dobre decyzje z
korzyścią dla wszystkich…”
Właśnie konieczność zrozumienia dobrych decyzji i korzyści dla wszystkich i praca dla całej
społeczności powinna być nadrzędnym celem
byłego już przewodniczącego.
Podane wyliczenie Zbigniewa Toporowskiego
na spotkaniu sołeckim w dniu 07.08.2015r dotyczące wzrostu subwencji na szkołę w Piecach
(w przyszłym roku o 140 tys. zł i kolejne ok. 60
tys.zł na dziecko niepełnosprawne, które zostanie zapisane do tej szkoły) jest nieprawdziwe.
Proste wytłumaczenie, gdyby w klasach I - VI
było do 70 dzieci, to wówczas szkoła otrzymałaby zwiększoną subwencję na każde dziecko o
1 tys.zł - dałoby to maksymalnie 70 tys.zł. Skąd
zatem kwota jeszcze raz tak duża? Należałoby
wyjaśnić, że w chwili obecnej nie otrzymujemy
żadnej kwoty, gdyż z wyliczenia wg. specjalnego wzoru ministerialnego mamy 73 osoby przeliczeniowe w klasach I - VI, a to za dużo.
Pytanie, jak można wprowadzać w błąd mieszkańców na zebraniu, że subwencja wzrośnie o
200 tys.zł (wg Z.Toporowskiego) skoro jest to
nieprawda.

Z takich nieodpowiedzialnych wypowiedzi i
takich, że prawdopodobnie nowy rząd po wyborach dołoży na utrzymanie szkół nie można prognozować dochodów i wydatków budżetowych. To też powinien wiedzieć radny głoszący
te informacje.
Kolejna sprawa, która niesie za sobą zagrożenia dla naszego budżetu. Niektóre z partii
zamierzają podnieść kwotę wolną od podatku.
W tym przypadku nasza gmina straciłaby na
tym ponad kilkaset tysięcy złotych, dlatego, że
na dochód gminy składają się udziały z podatku
PIT mieszkańców w kwocie ponad 37% tego
podatku. Jak wszyscy wiemy jest to nasz główny dochód. Co wówczas powiedziałby radny
Z.Toporowski? Oczywiście, że to wina wójta,
że nie przewidział tego. Przecież po to go wybraliśmy, aby z pracownikami urzędu przewidywał, inwestował i rozwijał gminę. Tylko, że
sam zapomniał, że też został po to wybrany, aby
podejmować trudne i niepopularne decyzje.
Jestem przekonany, że radni z Pieców będą posługiwać się w tej i kolejnych sprawach argumentami prawdziwymi, by nie musieli ani manipulować, ani nie antagonizować grupy ludzi.
Zajmijmy się problemami rozwoju całej gminy
Kaliska, a tych spraw jest bardzo dużo.
Z poważaniem
Wójt Gminy Kaliska
Sławomir Janicki
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DNI KALISK - UDANY FESTYN
Festyn „DNI KALISK - Lato na Kociewiu"
2015 już za nami...
W dniach 24 - 25 lipca Gmina Kaliska świętowała podczas corocznego festynu gminnego
„DNI KALISK – Lato na Kociewiu” 2015. Jak
zwykle, był to czas wspólnej zabawy, wielu

atrakcji oraz nieodzownej loterii fantowej, w
której można było wygrać, między innymi, aż
dwa rowery!

Gwiazda
Wieczoru
- RED LIPS
Marta
Podulka

Z KALENDARZA WÓJTA...
*25.06.2015 - Starogard Gd. - Podpisanie aktu notarialnego sprzedaży działek gminnych,
*29.06.2015 - Starogard Gd. - Spotkanie z zastępcą
dyrektora GDDKiA, Starostą i innymi osobami, które przyczyniły się do budowy ścieżki rowerowej i
przebudowy skrzyżowania,
*02.07.2015 - Kaliska - Spotkanie z Starostą
Leszkiem Burczykiem oraz Detlevem Andresenem
sygnatariuszami umowy partnerskiej z Reinfeld,
*03.07.2015 - Starogard Gd. - Udział w zgromadzeniu Związku Gmin Wierzyca,
*07.07.2015 - Kaliska - Spotkanie z Sołtysami.
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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Pomimo deszczu, który na początku przestraszył
organizatorów, minione święto gminy można uznać za udane. Pierwszego dnia dzieci i młodzież
brały udział w zajęciach sportowych. cd. str. 6 -7

NOWY PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KALISKA
W dniu 28.07.2015r
podczas IX sesji Rady
Gminy Kaliska został
złożony wniosek o
odwołanie radnego
Zbigniewa
Toporowskiego z funkcji Przewodniczącego
Rady Gminy Kaliska.
Rada zadecydowała,
że będzie to odwołanie
w głosowaniu tajnym.
Większością głosów
radni opowiedzieli się
za odwołaniem radnego z tej funkcji. Następnie
przystąpiono do zmiany porządku obrad. W następnym głosowaniu na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Kaliska powołano 12 głosami
poparcia Pan a Zbign iewa S z ar afin a
(Przewodniczącego Rady Gminy Kaliska w
latach 2002 - 2010).

Dziewięciu z Nieba - ostatni etap

REMONT W PRZEDSZKOLU
W miesiącu sierpniu zakończyły się remonty w
przedszkolu w Kaliskach. Wykonano m.in. generalny remont sali przedszkola. Remont ten polegał na wykonaniu nowej posadzki, ułożeniu
płyt gipsowych na ścianach i suficie, wymianie
elektryki i malowaniu. Jednocześnie trwały prace przy remoncie istniejącego ogrodzenia na panele ogrodzeniowe z trzech stron.

Krzysztof Gornowicz
i wspólne śpiewanie
Dnia 12 lipca 2015 r. odbył się coroczny koncert
połączony ze wspólnym śpiewaniem Pieśni
Maryjnych w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Kaliskach. Zaśpiewał Krzysztof
Gornowicz przy akompaniamencie Tomasza
Radimonasa.

Niespodzianką w tym roku było to, iż podczas
koncertu Pan Gornowicz odczytał wiersz
Kazimierza Kujawskiego pt.”Chleb” z pierwszego zbioru wierszy „Zapamiętane znad
Czarnej Wody”.

Podpisano już umowę na budowę kolejnego IV
etapu budowy ul. 9-ciu z Nieba w Kaliskach.
Wartość prac według oferty najtańszej w II przetargu została wyceniona na kwotę 233.750,71 zł.
Przetarg wygrała Firma Andrzeja Tworka
Roboty Ziemne i Drogowe z Borzechowa. Ulica
powinna zostać wykonana zgodnie z umową w
drugiej połowie września 2015 roku.
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Kierownik Referatu Komunalnego
Łukasz Kruszyński

Kazimierz Kujawski był obecny na koncercie i
siedział wśród publiczności. W tym roku nasi
kaliscy miłośnicy wspólnego śpiewania kolejny
raz dopisali swoją obecnością.
Dziękujemy
wszystkim
uczestnikom
za tak liczny
udział i
zapraszamy
na kolejne
spotkanie
już za rok.
Materiały GOK Kaliska

XVII Festiwal Muzyki Organowej
W niedzielę dnia 26 lipca 2015 roku w Kościele
Parafialnym pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Kaliskach odbył się koncert organowy,
jako koncert towarzyszący XVII Międzynarodowemu Festiwalowi Muzyki Organowej, podczas, którego została zaprezentowana muzyka
baroku. W zastępstwie za Larsa Blumenstein,
który z powodu choroby musiał odwołać swoje
przybycie, wystąpił Paweł Gruba.

Paweł Gruba – trąbka. W 2005 roku ukończył
Gdańską Akademię Muzyczną im. S. Moniuszki w klasie trąbki prof. S.Pawłowskiego.
Specjalizuje się głównie w repertuarze barokowym. Przez szereg lat był solista zespołu folklorystycznego „Sierakowice”, z którym przemierzył niemal całą Europę z licznymi trasami koncertowymi. Obecnie jest kapelmistrzem kilku
pomorskich zespołów instrumentów dętych blaszanych. Jako solista koncertuje w kraju i za
granica. Koncert jak co roku poprowadził
Gedymin Grubba.

W trakcie koncertu zaprezentowano utwory
takich kompozytorów jak:
John Stenley Trompet tune – (trąbka)
Bach – Tokat F- Dur – (organy)
Marcello koncert a-mol – (trąbka)
Zippolli – ofertorio – (organy)
John Stenley – volontary – in A
G. Bajamonti – sonata per organo – in F
G. Telemann – concert As Dur – (trąbka)
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Festyn w Piecach
01 sierpnia 2015r. w sołectwie Piece odbył się
Festyn Rodzinny w Piecach organizowany przez
Radę Sołectwa Piece, Gminny Ośrodek Kultury
oraz Urząd Gminy w Kaliskach.

Festyn w Czarnym
08 sierpnia 2015r. odbył się coroczny Festyn
Rodzinny w Czarnym organizowany przez Radę
Sołectwa Czarne oraz Gminny Ośrodek Kultury
w Kaliskach. Nowy Sołtys Pan Leszek
Wardziński przywitał wszystkich przybyłych
mieszkańców oraz turystów, po czym zaprosił
do wspólnej zabawy.

Zabawy dla dzieci rozpoczęły się pociągiem,
który poprowadził sam Sołtys. W tym roku konkursy cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno tych starszych, jak i tych młodszych.
Dzieci i dorośli z dużym entuzjazmem uczestniczyli we wszystkich zabawach prowadzonych
przez organizatorów. Pan Wójt wraz z Panem
Sołtysem wzięli udział w dwóch konkursachprzeciąganiu liny i w zgadywankach.

Egzamin szóstoklasisty - porównanie wyników obu szkół
Sprawdzian szóstoklasistów obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach
określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do trzech kluczowych przedmiotów nauczanych na dwóch
pierwszych etapach edukacyjnych, tj. języka
polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Sprawdzian składa się z dwóch części:
Część 1 - obejmuje zadania z języka polskiego i
z matematyki,
Część 2 - zadania z języka obcego nowożytnego.
Wyniki tegorocznego sprawdzianu pokazują,
że uczniowie z województwa pomorskiego dobrze poradzili sobie z zadaniami z języka polskiego wymagającymi wyszukania w tekście informacji wyrażonych wprost i pośrednio (ukrytych). Z matematyki wykazali się między innymi umiejętnością opisywania części danej całości za pomocą ułamka na podstawie informacji
przedstawionej graficznie. Uczniowie przystępujący do sprawdzianu z języka angielskiego,
niemieckiego oraz rosyjskiego najlepiej poradzili sobie z rozwiązaniem zadań sprawdzających rozumienie ze słuchu.
Najczęściej osiąganym wynikiem przez uczniów ZSP Kaliska z części I to 46%, (język
polski 71%, matematyka 20%), w części II to
45%, 63%, 78%. Najwyższym wynik w części I
to 98%(język polski 95%, matematyka 100%), a
w części II to 100%.

Jedenastu uczniów w ZSP Kaliska uzyskało
wynik powyżej 150% w porównaniu ZOW
Piece tylko 6 uczniów. Z matematyki dwoje uczniów ZSP Kaliska uzyskało maksymalny wynik
100%, z ZOW Piece 95%. Biorąc pod uwagę
najniższy wynik z j. polskiego można stwierdzić, iż w ZSP Kaliska wynosił 38%, a w ZOW
Piece 29%., również z języka anielskiego wynik
najniższy w ZSP Kaliska wynosił 30%, a w
ZOW Piece 25%.
Dwoje uczniów ZSP Kaliska zostało wytypowanych do stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego. Reasumując można stwierdzić, iż pomimo ogólnego wyniku niższego od
ZOW Piece, ZSP Kaliska wykazuje większą
ilość dzieci z wynikiem powyżej 150% z obu
części.
Szanowni Państwo. Dyrektorzy szkół w Kaliskach i w Piecach wspólnie przygotowali rzetelną informację, w jakich kategoriach i ile procent
zdobyła dana szkoła. Wykres statystycznie
wskazuje, że wynik w ZOW Piece jest zdecydowanie lepszy. Osobiście nie dokonywałbym oceny poziomu nauczania naszych szkół na podstawie średniej arytmetycznej, gdyż w Kaliskach
przystąpiło do egzaminu 46 uczniów, a Piecach
11. Każdy wie, że średnia wyników małej grupy
w porównaniu do dużej grupy (kilka razy większej) nie jest miarodajnym porównaniem.
Wójt Gminy Sławomir Janicki

Wyniki szkoły na tle gminy, powiatu i województwa.
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Panie z Sołectwa Czarne przygotowały smakowite wypieki i słodkości, które schodziły jak
ciepłe bułeczki. Rada Sołecka ufundowała specjalnie na ten cel nagrody.
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DLACZEGO RADNY Z PIECÓW DEZINFORMUJE?
Chciałbym odnieść się do słów radnego
Zbigniewa Toporowskiego, który będąc osobą z
doświadczeniem samorządowym dezinformuje
opinię publiczną.
Po pierwsze w znacznej mierze pogubił się w
funkcji jaką pełnił i zamiast reprezentować Radę
Gminy i wszystkich mieszkańców w znacznej
mierze reprezentował jako były Przewodniczący
swoje poglądy i racje tylko radnych z sołectwa
Piece. Z uwagi na to, że został on wcześniej
wskazany przez Komitet Wyborczy Wyborców
”Przyszłość Gminy Kaliska” na Przewodniczącego Rady Gminy Kaliska, całej Rady Gminy i
wszystkich mieszkańców, to też przez siedmiu
radnych z tego komitetu został złożony wniosek
o odwołanie go z tej zaszczytnej funkcji.
W opinii Klubu Radnych ”Przyszłość Gminy
Kaliska” taka postawa byłego już przewodniczącego była nie do przyjęcia z uwagi na to, że jeszcze na ostatnim spotkaniu Klubu oświadczył On,
że nie zamierza występować przeciwko klubowi, pomimo różnicy zdań co do kwestii reorganizacji oświaty w Naszej Gminie.
Po zakończeniu Sesji Rady Gminy w dniu
23.06.2015r padło zapewnienie, że zbyt emocjonalne słowa na tej sesji to jego ostatnie słowa w
ten sposób wypowiadane. A jednak były to puste
słowa bowiem Publikacja w Gazecie Wiejskiej
Sołectwa Piece „Nasza Wieś” Nr 1/2015(51)
ukazała, że były już przewodniczący będzie nadal głosił w znacznej mierze nieprawdziwe tezy.
Chciałbym powrócić do Sesji Rady Gminy
Kaliska dnia 28.07.2015r. Przed otwarciem sesji
Z. Toporowski w sposób „nieformalny" odczytał
oświadczenie o rezygnacji z funkcji przewodniczącego. Nieformalnie dlatego, że nie rozpoczął
obrad i nie zawnioskował o wprowadzenie tego
do porządku obrad. Dlatego w następnej kolejności, zgodnie z literą prawa, został złożony
wniosek o odwołanie przewodniczącego i ten
wniosek jako najdalej idący został przegłosowany. W konsekwencji Z. Toporowskiego odwołano, tym samym nie rozpatrując jego rezygnacji.
Szanowni Państwo w mojej ocenie szybka próba rezygnacji z funkcji przewodniczącego była
próbą ratowania i tak nadszarpniętej reputacji.
Teraz odnosząc się do artykułu (”Nasza Wieś”)
cytuję wypowiedź Z. Toporowskiego odnoszącą
się do mojej osoby”Po pierwsze podały dane dotyczące utrzymania szkoły w takich latach,
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jakie były mu wygodne do udowodnienia tezy, ze
szkoła w Piecach przynosi straty…”
Szanowni Państwo zostały podane lata 2011 do
2015 czyli ostatnie lata, które powinno się brać
do wyliczenia. Gdybym podał wcześniejsze lata
przed 2011 roku nijak by się to miało do rzeczywistości. Po pierwsze subwencja była niższa w
przeliczeniu na jednego ucznia, gdyż w latach
kolejnych uwzględnia wielkość inflacji, podwyżki dla nauczycieli, zatrudnienie pod kątem
stopnia awansu zawodowego. Te wszystkie dane
zawsze są najbardziej miarodajne wg. dnia na
który się podaje czyli na stan obecny. Wskazywanie jak było kiedyś przed rokiem 2011 i prognozowanie stanu na rok 2016 jest jakimś absurdem sprzecznym z logiką.
Kolejna wypowiedź Z.Toporowskiego, cytuję:
„Po drugie czytelnik, który nie zna zasad obowiązujących przy podejmowaniu uchwał, po
przeczytaniu tekstu miałby takie wrażenie – no
cóż w chcecie od tego biednego wójta, przecież
to radni chcą majstrować przy szkole, a On
(wójt) musi, chce czy nie zgodzić na to…”
Następna nieprawdziwa informacja podana
przez Z.Toporowskiego. Mianowicie Rozdział 4
Statutu opisuje tryb zgłaszania oraz przygotowywania uchwał. Szczegółowo z paragrafem 51
tego rozdziału - Uchwały nr XVI/113/2012 z
dnia 01.02.2012r w sprawie uchwalenia statutu
gminy Kaliska opisuje, że z inicjatywą uchwałodawczą ma prawo wystąpić wójt, komisje, kluby
radnych lub co najmniej 3 radnych. Dlaczego Z.
Toporowski chce, aby w tym wypadku wskazać,
że to tylko wola wójta i on może wystąpić z taką
uchwałą?
Siłą samorządności są mieszkańcy, którzy wybierają radnych i Ci z kolei podejmują najważniejsze decyzje w formie uchwał. Wójt zawsze
był i jest organem WYKONAWCZYM, a nie
uchwaładowczym. Czy tego nie wiedział były
już przewodniczący? Pozostawię to bez komentarza.
Dalsza wypowiedź Z.Toporowskiego cytuję:
”Szczytem manipulacji ze strony Pana Wójta jest
podanie tekstu o wynikach osiągniętych przez
uczniów na sprawdzianie szóstoklasistów (nie
wiem kto jest rzeczywistym autorem tekstu, nikt
nie chce się przyznać, ale za treści na stronie
www.kaliska.pl ponosi odpowiedzialność włodarz gminy…”

Festyn „Na Dach” w Płocicznie
Festyn „Na Dach” w Płocicznie po raz kolejny
zakończył się sukcesem organizatorów. Gości
nie zabrakło i każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

Kiermasz rzeczy używanych cieszył się ogromnym zainteresowaniem i przedmioty chodziły
równie szybko. Atrakcją festynu jak co roku była
również licytacja przedmiotów, na którą
wszyscy czekali z niecierpliwością. Licytację
prowadził Pan Piotr Wróblewski, który nie robił
tego po raz pierwszy.W trakcie festynu przybył
również Wójt Gminy Kaliska Pan Sławomir
Janicki wraz z małżonką i brał również udział w
licytacji. Dla dzieci Gminny Ośrodek Kultury w
Kaliskach przygotował konkursy, w których
dzieci bardzo chętnie brały udział.

Podziękowania należą się Radzie Sołeckiej
Sołectwa Cieciorka na czele z nową Panią sołtys
Marią Solecką – Flisikowską, która przygotowała nagrody dla dzieci za udział w zabawach.
Festyn pomimo upalnego dnia był bardzo udany
i czekamy już na następny w przyszłym roku.
Odbywający się festyn – inicjatywa lokalna w
obiektach objętych wsparciem – jako wskaźnik
rezultatu zrealizowane-go projektu
pt.„Zagospodarowanie centrum wsi Płociczno”

Materiały GOK Kaliska

„Dzień Drwala” w Bartlu Wielkim
Kolejny festyn, tym razem w Bartlu Wielkim już
za nami.
Jak sama nazwa mówi „Dzień Drwala” nie
mogło zabraknąć konkurencji w turnieju drwala
związanych z tym właśnie zawodem, który w
tym sołectwie jest szczególnie wykonywany.

Do konkursu zgłosiły się 4 drużyny, które
musiały wykazać się nie tylko siłą fizyczną, ale
również sprytem. Dla wszystkich drużyn
przygotowane były atrakcyjne nagrody.

Dla dzieci przygotowane były przez Gminny
Ośrodek Kultury w Kaliskach konkursy, w których dzieci bardzo chętnie brały udział. Młodsi
mieszkańcy i nie tylko mogli skorzystać z poczęstunku w postaci słodkich domowych wypieków, a starsi woleli coś bardziej treściwego w
postaci np. kiełbaski z grilla z wigwamu.
Od godziny 20.00 rozpoczęła się zabawa, która
trwała do późnych godzin nocnych. Mieszkańcy
bardzo fajnie się bawili i już nie mogą się
doczekać kolejnego festynu.
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Festyn w Studzienicach
4 lipca 2015 roku na placu przy świetlicy
wiejskiej w Studzienicach miał miejsce festyn
rodzinny, który licznie zgromadził społeczność
tego sołectwa. Jest to coroczny festyn sołecki w
okresie letnim i cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Studzienic.
Pan Marian Kujawski sołtys sołectwa
Studzienice wraz z pracownikiem GOK powitali
przybyłych gości i życzyli udanej zabawy.

Festyn we Franku
W tym roku pogoda dopisała i mieszkańcy
sołectwa Dąbrowa licznie przybyli na coroczny
festyn. Stało się już tradycją, że na festynie odbywa się turniej w boule. Poza tym na boisku do
piłki nożnej odbył się również mecz.

Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w
Kaliskach przygotowali konkursy z nagrodami
dla najmłodszych uczestników festynu.
Następnie Radosław Cieminski przeprowadził
zaplanowane konkursy dla dzieci, a Monika
Burdukiewicz-Miszewski dla dorosłych.
Nowością w tym roku były nagrody za udział we
wszystkich zabawach. W trakcie konkursów
Daria Kujawska malowała dzieciom twarze. Po
konkursach odbyła się nocna zabawa taneczna z
grupą wodzirejską „GRAND”.

Rada Sołecka na czele z nową Panią sołtys
Alicją Lipską przygotowała dla wszystkich poczęstunek w postaci pieczonej kiełbaski oraz
własnych wypieków.

Organizatorem imprezy był: Gminny Ośrodek
Kultury w Kaliskach i Rada Sołecka Sołectwa
Studzienice. Nagłośnienie oraz operatora sprzętu muzycznego udostępnił Gminny Ośrodek
Kultury w Kaliskach.
Szczególne podziękowanie należy się radzie
sołeckiej sołectwa Studzienice za przygotowanie atrakcyjnych nagród.
Materiały GOK
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W godzinach wieczornych odbyła się zabawa
taneczna i wszyscy bawili się do rana.

DLACZEGO RADNY Z PIECÓW DEZINFORMUJE?
Teraz w kwestii przygotowania informacji zamieszczonej na stronie www.kaliska.pl dotyczącej wyników egzaminów uczniów z klas szóstych (informacja i komentarz na str.3). Nikt tym
artykułem nie odbierał miejsca szkoły. Faktem
jest, że najlepszą uczennicą jest uczennica ZOW
Piece, ale w Kaliskach jest bardzo dużo uczniów,
którzy otrzymali lepsze wyniki niż uczniowie w
Piecach. Faktem jest też, że jeden z najgorszych
wyników był właśnie w Piecach, mimo małej
grupy. Należy być zadowolonym z faktu, że poziom nauczania jest na dobrym poziomie. Nie
mieszałbym do tego ani dzieci, ani rodziców,
tym bardziej grona pedagogicznego – jak to
zrobił radny.
Kwestia ewentualnej reorganizacji nie stanowi
zamknięcia placówki, bo na to nie ma zgody.
Dzięki połączeniu klas IV - VI szkoły w Piecach
z ZSP w Kaliskach w roku szkolnym 2016– 2017
będzie mniej o 3 klasy (oddziały szkolne). Każda
klasa tygodniowo według zajęć ma 32 godziny
lekcyjne. Jeden etat nauczyciela tygodniowo
wynosi obowiązkowe 18 godzin lekcyjnych
(plus dwie godziny na zajęcia dodatkowe).
Wyliczenie jest więc proste przy założeniu, że 3
klasy x 32 godziny = 96 godzin tygodniowo. Do
tego potrzeba łącznie 5,3 etatu nauczycielskiego.
Średnio jeden etat nauczyciela dyplomowanego
to kwota 75 tys.zł rocznie. Zatem, gdyby dzieci
zostały dowiezione do Kalisk i zmniejszyłoby
się zatrudnienie o 5,3 etatu to kwota oszczędności wyniosłaby około 397.500zł. Jest to kwota,
która mogłaby być lepiej rozdzielona na pozostałych uczniów czy na oczekiwane inwestycje
w gminie Kaliska (również w oświatę).
Dowiezienie 34 uczniów do Kalisk z pewnością
nie obniży poziomu nauczania. Reorganizacja
bez zmniejszenia zatrudnienia nie miałaby sensu. Dziwię się, że były przewodniczący znając
realia budżetowe i to, że czekają nas inwestycje
w każdej miejscowości w gminie, myśli tylko
przez pryzmat jednej miejscowości. Każdy radny, a tym bardziej Przewodniczący Rady musi
sprostać wyzwaniom i stanąć ponad podziałami
– ucieczka nie jest dobrym rozwiązaniem.
Tak na marginesie... Do dyrektorów placówek
oświatowych w mieście Starogard Gdański zostało skierowane pismo o wprowadzeniu kilkudziesięciu procentowych oszczędności.

To znaczy, że tam można wymagać i ograniczać
wydatki, a u nas wszyscy mieszkańcy mają się
zrzucić na pokrycie niedoboru wynikającego z
mało liczebnych klas. Nadmienię, że Zbigniew
Toporowski jest Sekretarzem Urzędu Miasta
Starogard Gd.
Jeśli chodzi o Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno–Wychowawczy to jego powstanie w
gminie Kaliska jest praktycznie na finalnym etapie. W miesiącu sierpniu istniejące Stowarzyszenie złożyło wniosek do Starostwa Powiatowego
o rejestrację, i tym samym wpis do ewidencji.
Ośrodek rozpocznie funkcjonowanie na bazie
obiektów lub placówek oświatowych w Naszej
Gminie od 1 września 2016 roku.
OREW został utworzony przez Kaliskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych. Stowarzyszenie
to między innymi ma wspomagać wszelkie inicjatywy, pomagać osobom niepełnosprawnym i
ma formułę otwartą (każdy może do niego
wstąpić). Chcę opinii publicznej podkreślić, że
gmina, nie może jako organ prowadzić tego typu
placówki. Dlatego Stowarzyszenie powołało taką placówkę i następnie wskaże kompetentnego
dyrektora dbającego o osoby niepełnosprawne.
W mojej koncepcji osobami pracującymi w ŚDS
i OREW-ie powinny być osoby, których najważniejszym przesłaniem jest praca na rzecz integracji środowiska osób niepełnosprawnych i ich
rodzin. Myślę, że jako samorząd wykonujemy to
coraz lepiej o czym świadczy nagroda uzyskana
w ogólnopolskim konkursie Samorząd Równych Szans 2015 na najlepsze projekty na rzecz
osób z niepełnosprawnościami realizowane
przez polskie samorządy.
Obawy byłego przewodniczącego co do środków unijnych wkładanych w rozwój szkoły w
Piecach są nieuzasadnione, gdyż jako radny zasiadający w Radzie Gminy przez ostatnie ponad
cztery lata powinien wiedzieć, że w tych latach
nie były inwestowane w szkole w Piecach środki
unijne, lecz fundusze gminne, krajowe w ramach
programu „Radosna Szkoła” i pochodzące z
PFRON-u. Środki, które były zainwestowane w
halę sportową czy szkołę wcześniej - nie podlegają już żadnemu zwrotowi. Tylko ktoś kto to
mówi dopuszcza się celowej dezinformacji.
Cytując dalsze słowa Z. Toporowskiego z w/w
gazety „Każdy ma prawo do popełniania błędów
cd.str.12
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DNI KALISK - UDANY FESTYN
Natomiast drugiego dnia na scenie prezentowali
się różni wykonawcy: Aleksandra Ciechowska z
Recitalem starych przebojów, zespół AKORD
pod batutą Zygmunta Beyera, Krzysztof Gornowicz i Tomasz Radimonas (muzyka klasyczna), Marta Podulka oraz gwiazda wieczoru –
zespół Red Lips. Zabawę nocną poprowadził DJ
Johny.
Na scenie zaprezentowały się też młodsze

dzieci w programie ZUMBA KIDS, uczniowie
ZSP Kaliska, którzy tańczyli, recytowali wiersze
i śpiewali, a także podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Kaliskach.
Najmłodszym uczestnikom festynu
przestawiono bajkę „Wilk i zając” w
wykonaniu grupy teatralnej ART..-RE.

DNI KALISK - UDANY FESTYN - FOTORELACJA

kazów sprzętu strażackiego i cieszącej najmłodszych, dużej ilości piany. Smaczne jadło oferowały sołectwa i koła gospodyń wiejskich, a miejscowe Nadleśnictwo przygotowało ciekawą
ofertę edukacyjną.

Tegoroczny festyn był także okazją do wręczenia wyróżnień dla autorów zwycięskich inicjatyw konkursu: Kaliskie Inicjatywy Lokalne
2015. Wyróżnienia te otrzymali:
„Warsztaty ceramiczne – biżuteria i naczynia z
gliny, jak za wieków średnich”
Zdzisława Gulgowska, Anna Kropidłowska
„Bądź twórczy wspólnie z Radosnymi”
Monika Piotrzkowska, Daria Kujawska
„Hiphopowe zakończenie wakacji” Artur
Partyka, Szymon Jutrzenka-Trzebiatowski
„Warsztaty plastycznej twórczości w Piecach”
Marta Słomińska, Gabrielka Groth
„Wakacyjny miesiąc w świecie dinozaurów”
Angelika Kinowska, Radosław Ciemiński
„Organizacja warsztatów oraz przedstawienia
pt. „Bramy nieba i płomienie piekła”
Joanna Linda, Beata Zaręba
„Warsztaty haftu kociewskiego i szydełkowania” Beling Monika, Justyna Aksamitowska

Gwiazda Wieczoru RED LIPS

Marta Podulka

Równolegle odbywały się zawody sportowe:
Turniej koszykówki drużyn kociewsko-borowiackich o Puchar Wójta Gminy, Mecz piłki
nożnej Oldboys Kaliska – Oldboys Starogard
Gdański oraz Gra w boule.
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Jak co roku, mieszkańcy mogli skorzystać z badań profilaktycznych ciśnienia tętniczego oraz
poziomu cukru. Nie zabrakło również po-

Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji festynu, Wójt Gminy
Sławomir Janicki oraz dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury Mirosława Borucka składają
serdeczne podziękowania.
Szczególne podziękowania kierowane są na
ręce Darczyńców festynu oraz instytucji wspomagających.
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