ODESZLI OD NAS w 2015 roku
Bartkowska Barbara - 1967 - 25.04.2015
Begger Mirosław - 1961 - 17.09.2015
Boba Kazimiera - 1932 - 29.09.2015
Brodka Felicja - 1920 - 27.02.2015
Budziłło Grażyna - 1954 - 27.05.2015
Bukowska Eryka - 1942 - 10.03.2015
Czapiewska Daniela - 1950 - 09.02.2015
Delewski Andrzej - 1964 - 11.06.2015
Deręgowski Janusz - 1932 - 01.11.2015
Dunajski Sławomir - 1981 - 06.02.2015
Dywelski Teofil - 1925 - 21.01.2015
Flizikowski Bronisław - 1938 - 26.01.2015
Fołdzińska Maria - 1935 - 28.09.2015
Fołdziński Henryk - 1925 - 31.05.2015
Gostomska Teresa - 1948 - 18.10.2015
Kaszubowski Zenon - 1960 - 17.06.2015
Kieloch Teresa - 1931 - 30.08.2015
Kozłowski Medard - 1938 - 18.08.2015
Kromka Bernadeta - 1966 - 09.04.2015
Kruszyński Grzegorz - 1954 - 12.02.2015
Krużycki Dawid - 1977 - 16.03.2015
Łojewski Bogusław - 1962 - 22.01.2015
Ługowska Zofia - 1924 - 06.10.2015
Makowska Helena - 1926 - 01.03.2015

Michnacka Zofia - 1943 - 12.06.2015
Mosińska Bogumiła - 1937 - 23.05.2015
Naczyk Arleta - 1953 - 05.10.2015
Ossowska Halina - 1926 - 03.01.2015
Ossowski Henryk - 1954 - 03.05.2015
Pachulska Stanisława - 1924 - 28.12.2015
Pellowski Zygmunt - 1944 - 23.11.2015
Polakowska Zofia - 1936 - 03.02.2015
Rink Jadwiga - 1920 - 19.03.2015
Rogowski Sławomir - 1968 - 15.11.2015
Rożewicz Antoni - 1921 - 14.02.2015
Różewicz Maria - 1921 - 05.08.2015
Sabiniarz Nina - 1945 - 01.02.2015
Sawczyn Krzysztof - 1979 - 05.07.2015
Skiba Urszula - 1942 - 09.10.2015
Słomińska Jadwiga - 1955 - 09.05.2015
Słomińska Teresa - 1931 - 28.03.2015
Szarmach Edmund - 1933 - 23.08.2015
Szulist Jan - 1938 - 01.01.2015
Szumacher Sławomir - 1969 - 10.02.2015
Szweda Gertruda -1921 - 04.04.2015
Trykowski Zbigniew - 1936 - 19.11.2015
Trzebiatowska Helena - 1926 - 03.01.2015
Wróblewski Ryszard - 1941 - 12.09.2015

JUBILEUSZE...50 Rocznica Ślubu
Ireny i Pawła
Szarmach
Jubilat
Paweł
Muza
90 lat

Z KALENDARZA WÓJTA...
*03.12.2015 - Kaliska - Spotkanie z Prezesem Banku Spółdzielczego w Skórczu,
*04.12.2015 - Frank - Udział w odbiorze robót przebudowy skrzyżowania i ścieżki rowerowej,
*14.12.2015 - Pelplin - Udział w opłatku samorządowym u bp. Ryszarda Kasyny,
*15.12.2015 - Kaliska - Udział w spotkaniu opłatkowym teatru Impuls,
*18.12.2015 - Kaliska - Udział w spotkaniu opłatkowym seniorów i kiermaszu w przedszkolu,
*21.12.2015 - Starogard Gd. - Udział w zgromadzeniu Związku Gmin Wierzyca,
*21.12.2015 - Kaliska - Udział w spotkaniu opłatkowym samorządu gminy Kaliska.
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 GMINY NA ROK 2016 UCHWALONY...
Dnia 30.12.2015r. podczas XV Sesji Rady
Gminy Kaliska radni podjęli uchwałę w sprawie
przyjęcia budżetu Gminy Kaliska na rok 2016.
Projekt budżetu uzyskał pozytywną rekomendację Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.
Budżet na rok 2016
zakłada dochody w
wysokości
17.521.565zł,
w tym dochody majątkowe w kwocie 300.000zł i
dochody bieżące 17.221.565zł. Planowane wydatki to kwota 18.603.565zł, w tym wydatki bieżące 16.195.217zł, zaś wydatki majątkowe
2.408.348 zł.
Planowana kwota spłat kredytów wraz z odsetkami w 2016r wynosi 1.075.000zł. W budżecie ustalono środki funduszu sołeckiego w łącznej kwocie dla wszystkich sołectw 168.440 zł.
Wpływy z podatków i opłat lokalnych w 2016r
planuje się w kwocie 2.264.415zł, natomiast
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 2.117.509 zł.
Dochody z majątku gminy przewiduje się w
kwocie 446.847zł, a dochody z pozostałych
opłat i wpływów w kwocie 1.151.590zł. Poziom
zadłużenia naszej gminy jest na średnim poziomie i wynosić będzie na koniec 2016r ok. 5,4
mln złotych.
Pomimo utrzymywania się zadłużenia na tym
samym poziomie cały czas inwestujemy i jednocześnie podejmujemy działania w celu obniżenia
wydatków bieżących, wzrostu dochodu gminy,
w tym też ze sprzedaży nieruchomości jak

poszukujemy inwestorów, którzy zagospodarują
kolejne działki na naszych terenach.
Tak jak w 2015 roku, również w budżecie na rok
2016 główny nacisk kładziemy na inwestycje
związane z budową dróg lokalnych, chodników,
placów i parkingów. Kwota, którą chcemy zainwestować na ten cel to kwota ok.1.300.000zł.
W tym zakresie planujemy:
*uzyskanie dofinansowania i rozpoczęcie zadania - budowa ulic Ogrodowa, Jasna, Spacerowa,
Malinowa, Starowiejska i Poprzeczna w Kaliskach wraz z odwodnieniem,
*dalsze utwardzenie ulicy Nowej w Kaliskach
płytami YOMB,
*budowę chodnika przy ul. Krętej we Franku,
*utwardzenie płytami YOMB drogi ul. Osiedlowej we Franku (jeżeli gmina otrzyma dofinansowanie na budowę kanalizacji to zadanie to przesunie się o co najmniej rok),
*kontynuację budowy z płyt YOMB drogi – ul.
Słonecznej w Iwicznie (zadanie będzie zgłoszone o dofinansowanie w ramach budowy dróg
śródpolnych),
*rozpoczęcie budowy drogi gminnej od jeziora
Trzechowo do miejscowości Młyńsk z płyt drogowych (z materiału przekazanego przez
Nadleśnictwo Kaliska),
*kontynuację naprawy nawierzchni drogi gminnej z Pieców do Iwiczna,
*rozpoczęcie budowy drogi na przedłużeniu ul.
6-go Marca w Piecach z płyt drogowych (z materiału przekazanego przez Nadleśnictwo
Kaliska),
*remont chodnika przy ul. 6-go Marca

BUDŻET GMINY NA ROK 2016
UCHWALONY... cd.
w Piecach na odcinku od drogi nr 22 do nowo
powstałego chodnika,
*rozpoczęcie budowy ścieżki rowerowej z
Kalisk do Cieciorki wspólnie ze Starostwem
Powiatowym (zadanie uwarunkowane jest
otrzymaniem dofinansowania),
*budowę z płyt YOMB drogi wewnętrznej na
odcinku od ulicy Różanej nr 43 do ul. Polnej nr
55 w stronę miejscowości Piece,
*kontynuację budowy odcinka drogi - ul. Borowej w Studzienicach z płyt YOMB ,
*bieżący remont drogi asfaltowej na odcinku
Trzechowo – Czarne (przygotowanie nawierzchni przyszłej naprawy poprzez usunięcie
korzeni).
Zaplanowane są również naprawy bieżące
dróg w sołectwach oraz odwodnienia i projekty
oświetlenia dróg.
Mamy przekonanie, że w temacie dróg nastąpi
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 2016 roku.

Rok 2016 jest rokiem, w którym będziemy składać wnioski o dofinansowanie na największe
inwestycje w historii naszej gminy, tj. rozbudowę sieci kanalizacyjnej dla trzech miejscowości
Cieciorka, Dąbrowa i Iwiczno, rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz projekt budowy ulic w
Kaliskach w obrębie ulicy Ogrodowej, Malinowej i Spacerowej. Rok 2016 to okres, w którym
będą powstawały również kolejne projekty na
następne lata.
W następnym wydaniu Gońca Kaliskiego przedstawię projekty i kolejne inwestycje (oprócz drogowych), które będą realizowane przez naszą
gminę.Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki
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ŚWIĄTECZNA PACZKA PODZIĘKOWANIE
Już od 5 lat na terenie Gminy Kaliska towarzyszy nam piękna idea dzielenia się z innymi pod
nazwa „Świąteczna Paczka” i „Woreczek Świętego Mikołaja”.
Istotą tych akcji była pomoc w formie „nieznajomi-nieznajomym”. Bardzo duża grupa osób z naszego terenu dostarczyła darowizny różnego rodzaju do GOPS–u i kościołów pw. NMP w
Kaliskach, filii pw. Św.Józefa w Płocicznie oraz
Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach.
Dzięki hojności naszych mieszkańców zebraliśmy różnego rodzaju dary, w tym 80 różnych
art.spożywczych, 15 rodz.słodyczy, 31 rodz.art.
chemicznych, 10 rodz. asortymentów rzeczowych, w tym zabawek. Całość obejmowała ok.
720 kg darów. W ramach połączonych tych obu
akcji - obdarowaliśmy 48 rodzin wielodzietnych
i 30 osób samotnych, znajdujących się w trudnej
sytuacji ekonomicznej, zamieszkujących na terenie naszej Gminy. Sprawiliśmy wielką radość
tym, którzy się nas nie spodziewali. Było nam
niezmiernie miło wręczać świąteczne paczki w
Państwa imieniu. Osoby obdarowane szczerze
dziękowały. Nie zabrakło również łez wzruszenia. 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.
Materiały GOPS Kaliska

Cieszy nas fakt, że kartka się nadal podobała. Ze
sprzedaży kartek zebrano kwotę 385zł. Tą kwotą
po raz kolejny obdarowali Państwo dzieci, które
będą się bawić na balu w GOK w Kaliskach dnia
26.02.2015 o godz.14.00. Dziękujemy!
ZAPRASZAMY DZIECI NA BAL
Pomysł - Sławomir Janicki & Krzysztof Gornowicz
Projektant/Ilustrator - Detlef Henke
Gmina Kaliska zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie.

JUBILEUSZE w 2015 roku
Diamentowy Jubileusz - 60 rocznica ślubu - Helena i Franciszek Burczyk z Kalisk - 05.01.2015
Halina i Zygmunt Beyer z Kalisk - 29.01.2015
Złoty Jubileusz - 50 rocznica ślubu - Jadwiga i Benedykt Kozłowscy z Dąbrowy - 30.04.2015
Maria i Ryszard Lenz z Kalisk - 26.06.2015
Halina i Edward Wiśniewscy z Cieciorki - 28.10.2015
Eryka i Bogusław Ciecholewscy z Kalisk - 06.11.2015
Bogumiła i Władysław Szarmach z Iwiczna - 14.11.2015
Gertruda i Jan Żywiccy ze Strycha - 20.11.2015
Irena i Paweł Szarmach z Iwiczna - 30.12.2015

Z EWIDENCJI LUDNOŚCI...
STAN LUDNOŚCI (pobyt stały):
”Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2015 - 5267
”Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2014 - 5249
W ROKU 2015:
š Urodziło się
š Zmarły
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

- 56 dzieci
- 48 osoby

URODZENIA ZGONY
85
58
71
44
79
45
70
54
59
47
57
45
56
48

STAN LUDNOŚCI W SOŁECTWACH:
™ Bartel Wielki
141
™ Cieciorka
454
™ Czarne
99
™ Dąbrowa
895
™ Iwiczno
300
™ Kaliska
2278
™ Piece
954
™ Studzienice
146
STRUKTURA WIEKU I PŁCI NA 31.12.2015:
Ó Dzieci
0- 6
461
Ó Młodzież
7 - 18
750
Ó Kobiety
19 - 60
1587
Ó Mężczyźni
19 - 65
1766
Ó Kobiety powyżej
60
473
Ó w tym Kobiety
80 - 90
107
Ó w tym Kobiety powyżej
90
9
Ó Mężczyźni powyżej
65
230
Ó w tym Mężczyźni
80 - 90
60
Ó w tym Mężczyźni powyżej 90
2
ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI zawarły 54 pary.
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JASEŁKA i KIERMASZ ŚWIĄTECZNY w Przedszkolu w Kaliskach
Boże Narodzenie to czas dobroci, miłości,
szczerych uczuć, to również czas robienia zakupów, porządków, a także dekorowania naszych
mieszkań.
Na tydzień przed Świętami Bożego Narodzenia,
18 grudnia w Naszym Przedszkolu odbył się
KIERMASZ ŚWIĄTECZNY połączony z Jasełkami przygotowanymi przez panią Natalię z
dziećmi z grupy "Motylki".

W miesiącu grudniu 2015r w Urzędzie Gminy
dokonaliśmy remontu pomieszczeń w celu przeniesienia biura Urzędu Stanu Cywilnego.

Wszystkim dziękuję, zwłaszcza Rodzicom, za
pomoc w przygotowaniu i przebieg Kiermaszu
oraz gościom, którzy do nas przybyli, aby nas
wesprzeć. Szczególnie słowa podziękowania
kieruję do wszystkich nauczycieli i pracowników przedszkola za ofiarowany czas i wielkie
zaangażowanie w przygotowanie kiermaszu.

Przygotowania do tej imprezy trwały już od ponad miesiąca. Wszystkie grupy przedszkolne
wspólnie ze swoimi wychowawczyniami, przy
dużym zaangażowaniu rodziców stworzyły
wiele pięknych ozdób.

Nie są to ozdoby typowe, jakie można kupić w
sklepie, ale niepowtarzalne wykonane ręcznie,
zrobione w większości z naturalnych materiałów: z papieru, szyszek, kawy, makaronu, bombek, i kolorowych świecidełek .
Obok tego, na kiermaszowych stołach można
było znaleźć tradycyjne ciasteczka, pierniczki i
smaczne ciasta upieczone przez rodziców naszych wychowanków.
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Wojewoda dofinansował...

Katarzyna Pettka

W celu zminimalizowania tych kosztów ze
strony Samorządu P.Beata Wysokińska Kierownik USC pozyskała kwotę 10 tys.zł na ten cel ze
środków finansowych Wojewody Pomorskiego.
Zmiany były niezbędne, aby poprawić warunki
pracy na stanowisku, gdzie w ramach zadania
zleconego (rządowego) jako Urząd Gminy, wykonujemy szereg zadań na rzecz naszych mieszkańców.
Przy okazji
remontu
pokoju
biurowego
dokonano
również
odnowienia
sali ślubów,
aby nadać jej
bardziej stylowy wygląd na uroczystości udzielania ślubów.
Wójt Gminy Sławomir Janicki

Kuchnia w remizie po remoncie...
Nasi druhowie z OSP w Kaliskach otrzymali w
grudniu 2015r kompletnie wyremontowaną i
wyposażoną kuchnię wraz z zapleczem oraz
witrynę na okolicznościowe pamiątki i puchary.

Na te zmiany
oczekiwali
od wielu lat
wszyscy
mieszkańcy,
którzy
pamiętają
czasy gdy odbywały się tam okolicznościowe
imprezy. Obecny standard budynku i jego
wyposażenia jest na bardzo wysokim poziomie.

Do uporządkowania i zagospodarowania pozostał nam jeszcze plac za remizą. Życzymy przyjemnego korzystania z tego wyposażenia.
Kierownik RK Łukasz Kruszyński
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WZBOGACAMY WYPOSAŻENIE
DZIAŁU KOMUNALNEGO
Od kilku lat inwestujemy w nowe wyposażenie
sprzętowe do usuwania skutków zimy na terenie
naszej gminy. W ubiegłym 2015 roku zostały zakupione dwa nowe urządzenia: posypywarka samozaładowcza (w cenie 13.530 zł) do ciągnika
Lamborgini oraz pług odśnieżny do ciągnika
Ursus (w cenie 7.380 zł).

NADLEŚNICTWO POMOGŁO
WYREMONTOWAĆ DROGĘ

TURNIEJ SOŁECTW

W miesiącu grudniu 2015 roku w ramach umowy z Nadleśnictwem Kaliska dokonaliśmy naprawy drogi brukowej prowadzącej z Kalisk do
Bartla Wielkiego. Ponad 90 procent kwoty całości zadania zostało sfinansowane przez Lasy
Państwowe. Należy zaznaczyć, że ta droga
gminna na kilku odcinkach była praktycznie nieprzejezdna. Jesteśmy przekonani, że współpraca
z Lasami Państwowymi reprezentowanymi
przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Kaliska pozwoli w kolejnych latach dokonywać remontów
najbardziej zniszczonych dróg gminnych i
leśnych.
Kierownik RK Łukasz Kruszyński

Pomimo własnego sprzętu posiadamy też zabezpieczenie w postaci podpisanej umowy z
podmiotem zewnętrznym na świadczenie usługi
zimowego utrzymania dróg. Ciągnik Ursus po
remoncie i doposażeniu w pług ośnieża ścieżki
rowerowe i chodniki.

Posiadanie własnego sprzętu pozwala nam zlecać odśnieżanie w pierwszej kolejności naszym
pracownikom, co jest znacznie tańsze niż usługa
firmy zewnętrznej. Ta niezależność pozwala
nam zaoszczędzić znaczne środki budżetowe,
które przeznaczamy później na naprawę dróg.
Pomimo naszego przygotowania i posiadanego
sprzętu upominamy o bezpieczną jazdę i zaplanowanie większego czasu na podróż w trudnych
warunkach drogowych.
Kierownik RK
Łukasz
Kruszyński
4
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TURNIEJ SOŁECTW
W sobotę 12 grudnia 2015 roku w Gminnym
Ośrodku Kultury w Kaliskach odbył się Turniej
Sołectw o Puchar Wójta Gminy Kaliska. W turnieju wzięło udział osiem sołectw, wszystkie z
naszej gminy: Bartek Wlk., Cieciorka, Czarne,
Dąbrowa, Iwiczno, Kaliska, Piece i Studzienice .
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Każda sołecka drużyna liczyła po trzech zawodników. Turniej otworzyła Pani Dyrektor GOK
Mirosława Borucka.
Poniżej przedstawiamy konkurencje w jakich
drużyny brały udział:
*Rajd po sołectwach gminy Kaliska, Quiz z
wiedzy o
gminie
Kaliska.
*Warkocz
królewny
*Rodzinny
spacer
*Sprzątająca
Pani Jesień
*Kowboje w Kaliskach
Turniej dostarczył wszystkim wiele śmiechu
oraz sportowych emocji. W zawodach można
było zobaczyć wielkie zaangażowanie oraz poświęcenie o każdy punkt. Turniej rozgrywany
był na wysokim, wyrównanym poziomie a poszczególne sołectwa kończyły konkurencje z
przewagą tylko niewielu punktów. Wszystkim
uczestnikom turnieju należą się słowa uznania
za udział w zawodach, zaangażowanie, walkę do
ostatniego punktu oraz za ducha fair–play w
jakim rozgrywane były zawody.
W przerwie między konkurencjami zawodnicy
i kibice częstowali się przygotowanym specjalnie na tą okazję smalcem z ogórkiem i swojskim
chlebem, ciepłą kiełbaską i drożdżówką.
Po zsumowaniu wszystkich konkurencji

SPOTKANIA OPŁATKOWE...
„Cicha noc, święta noc…”, oczywiście tylko
bożonarodzeniowa. Nasze opłatkowe spotkanie
za nami. Spotkaliśmy się w licznym gronie w
piątek, 18 grudnia w gościnnych progach GOK.

klasyfikacja XI Turnieju Sołectw o Puchar
Wójta Gminy Kaliska przedstawia się następująco: I miejsce – Piece, II miejsce– Studzienice,
III miejsce – Dąbrowa.
Wielkie podziękowania należą się wszystkim
sołectwom za wspaniałą zabawę i za udział w
Turnieju.
Materiały GOK Kaliska
Fot. Krzysztof Banul
Spotkania opłatkowe stają się okazją do
wspólnego przeżywania wyjątkowego nastroju
Świąt Bożego Narodzenia oraz obchodów Nowego Roku. Wzorem roku ubiegłego 21 grudnia
2015 roku odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe w Urzędzie Gminy Kaliska.
W uroczystości wzięli udział goście zaproszeni
przez Wójta Gminy Kaliska Sławomira
Janickiego oraz Przewodniczącego Rady Gminy
Kaliska Zbigniewa Szarafina.
Nie zabrakło też kolęd zaśpiewanych przez
młodzież z ZSP Kaliska przy akompanamencie
Radosława Ciemińskiego.

Pracownik obsługi RG Anna Brzezinska

Przy pięknie nakrytych stołach zasiedli członkowie Gminnego Koła i zaproszeni goście: władze związkowe, gminne, samorządowe, księża.
Były pełne serdeczności i ciepła życzenia świąteczne, dzielenie się poświęconym opłatkiem i
śpiewanie kolęd, do których pokład przygotował
kol. Feliks.

Stoły – jak każe tradycja – uginały się pod różnorodnością ciast (przygotowanych we własnym
zakresie), owoców i napojów. Pan Wójt z p.
Przewodniczącym RG przygotowali niespodziankę w postaci „czekoladkowych życzeń”.
W atmosferze serdeczności, życzliwości szybko
mijały
godziny
wyjątkowego, bo
jedynego
w roku,
świątecznego
spotkania.
Zarząd składa podziękowania wszystkim, którzy poświęcili swój czas i siły przy organizacji
imprezy, a tym samym przyczynili się do jej
Barbara Płonka
powodzenia.
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XXIV FINAŁ WOPŚ w ZSP KALISKA
Na finale WOŚP w ZSP w Kaliskach naprawdę się działo!!! Było coś dla ducha i dla ciała!
Wystąpiły „Gwiazdy i Gwiazdeczki” z naszej
gminy! Zebraliśmy kwotę 17.274,84 zł, która
zostanie przekazana na rzecz Fundacji Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy.

,,Wielkie granie” w ZSP w Kaliskach rozpoczęło się o godz.14.00 na hali sportowej, gdzie
odbył się turniej piłki nożnej klas II i III SP.
Przyszłe „gwiazdy footballu” zagrały fascynujący mecz w pięknym stylu. Po nich pokazali się
sportowcy rocznika 2009/2010-najmłodsi adepci Roberta Lewandowskiego, którzy rozegrali
między sobą mecz towarzyski. O godzinie 16.00
dyrektor ZSP w Kaliskach Pan Karol Gołąbek
dokonał oficjalnego otwarcia XXIV Finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Swoją
obecnością na imprezie zaszczycili goście w
osobach: Wójt Gminy Kaliska Pan Sławomir
Janicki, Starosta Powiatu Starogardzkiego Pan
Leszek Burczyk, Przewodniczący Rady Gminy
Pan Zbigniew Szarafin, Sołtys Sołectwa Kaliska
Pan Kazimierz Głodek.
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Część artystyczną rozpoczęły Julia i Natalia
wierszem pt. „Znów gra orkiestra Jurka Owsiaka”. Na dobry początek zabrzmiała „Bałkanica”
w kaliskiej wersji. Następnie uczniowie klasy

XXIV FINAŁ WOPŚ w ZSP KALISKA

Ic w pięknych strojach zaprezentowali tańce i
pieśni ludowe. W świątecznym nastroju zatrzymały nas Jasełka wykonane przez grupę
„Motylki” z Samorządowego Przedszkola w
Kaliskach. Piosenki o naszych „milusińskich”
zaśpiewali uczniowie klasy IIa. „Baśniowy ambaras” pokazali uczniowie klasy VIb. W refleksyjny nastrój wprowadziła nas Sara, która zaśpiewała piosenkę pt. „Titanium”.

Szczególnym aplauzem publiczności zostali nagrodzeni nasi przyjaciele z Środowiskowego
Domu Samopomocy w Kaliskach, którzy przedstawili się w recitalu z wesołymi utworami.

Dziewczyny z kółek tanecznych zatańczyły
energiczne układy do znanych hitów światowych. W wesoły nastrój wprowadziły publiczność „Wesołe Świetliczaki”, które zaśpiewały
i zatańczyły „Rudego Rydza”. Uczniowie klasy
Va przedstawili scenkę pt. „Wejście smoka - nie,
to tylko wejście szczura” oraz układ taneczny do
piosenki Cheerleader. Pastorałki przy dźwiękach gitary wykonały Sara, Kinga, Julia i
Matylda. Dodatkową atrakcją było karaoke z publicznością, w których śpiewano hity lat ubiegłych i ostatniej dekady. Na zakończenie części
artystycznej wszyscy uczestnicy imprezy zatańczyli słodki taniec „Chocolate”.

Następnie odbyło się rozstrzygnięcie Wielkiej
Loterii Fantowej, która cieszyła się ogromnym
powodzeniem. W loterii można było wygrać liczne fanty m.in. akcesoria sportowe, ławkę
ogrodową, zestawy kosmetyków, różnego rodzaju bony i wiele innych atrakcji. Odbyła się
również licytacja koszulek WOŚP oraz koszulki
Sędziego Turnieju „Kaliska Open 2015” z autografami mistrzów. Wśród licytowanych przedmiotów znalazły się m.in. zdjęcia z autografami
Marty Podulki oraz zespołu Red Lips. Ostatnim
punktem imprezy było tradycyjne ,,światełko do
nieba”.

Podczas imprezy na hali sportowej odbył się
„Kaliski maraton zdrowia”. Był Aerobik dla dużych i małych, Zmuba Kids, Salsation oraz energetyczny fitness dla wszystkich. Wśród dodatkowych atrakcji odbyła się mała loteria fantowa,
„Serduszko dla małych i Dużych”, Coffee,
Coctail bar, kawiarenki z ciastami domowej roboty, ciepły bufet w świetlicy szkolnej, gdzie
można było zjeść dobry bigos, Hot-Dogi, zapiekanki, frytki i inne przysmaki. Udostępniona
została również sala zabaw dla dzieci, gdzie
odbywało się modelowanie balonów i malowanie twarzy. Można było podziwiać również
„Wynalazki naszych pradziadków” i Wystawę
Szopek Bożonarodzeniowych.
Dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do zorganizowania tego wielkiego

przedsięwzięcia. Dziękujemy Panu Dyrektorowi oraz wszystkim pracownikom ZSP w Kaliskach. Gorąco dziękujemy rodzicom i uczniom,
którzy zaangażowali się w przygotowanie tej
uroczystości, nie szczędząc sił i środków.
Wielkie dzięki dla wolontariuszy, którzy zbierali
pieniądze na ulicach naszej gminy. Kierujemy
dodatkowe podziękowania dla uczniów i nauczycieli, którzy uatrakcyjnili swoimi występami
i pokazami naszą imprezę. Szczególne podziękowania należą się też dla pań liczących pieniądze. Dziękujemy Policji i Straży Pożarnej za
zapewnienie bezpieczeństwa podczas XXIV
Finału WOŚP. Wyrazy podziękowania kierujemy do wszystkich osób, które w jakikolwiek
sposób wsparły organizację tegorocznego
Finału.

Sztab WOŚP przy ZSP w Kaliskach:
Teresa Baczkowska, Radosław Ciemiński

7

