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Dnia 05.12.2016r w Zespole Szkół Publicznych
w Kaliskach oraz Publicznej Szkole Podstawowej w Piecach rozpoczęliśmy realizację projektu
Innowacyjna edukacja – wzmacnianie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych
i gimnazjum. Jest to nowość dla oświaty w gminie Kaliska, warto zatem przybliżyć główne założenia tej inicjatywy.
Działania na rzecz pozyskania środków finansowych dla obu szkół rozpoczęły się w październiku 2015r. kiedy ogłoszone zostały unijne konkursy m.in. z Europejskiego Funduszu Społecznego. Aby wniosek mógł otrzymać rekomendacje do dofinansowania, konieczne było przygotowanie diagnozy potrzeb edukacyjnych i rozwojowych dla obu szkół. Umożliwiło to gminie
Kaliska zawnioskowanie o środki w ramach Poddziałania 3.2.1 „Jakość edukacji ogólnej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Po pozytywnej weryfikacji wniosku gmina
Kaliska podpisała umowę o dofinansowanie projektu o łącznej wartości 471.380,00zł, w tym
wkład własny – 23.569,00 zł.
Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji
kluczowych grupy docelowej. W przypadku naszego projektu
są to zajęcia
dodatkowe o
charakterze
wyrównującym szanse
edukacyjne
oraz rozwija-

jące szczególne uzdolnienia
z matematyki
w SP, a także z
biologii, fizyki
i chemii w
Gim. W ZSP w
Kaliskach
powstał gabinet terapii
indywidualnej, natomiast gabinet pedagoga
szkoły poszerzony został o zakres poradnictwa
edukacyjno-zawodowego w formie Szkolnego
Ośrodka Kariery. Uczniowie zaangażowani w
projekt oprócz zajęć dodatkowych uczestniczyli
będą w warsztatach dot. wzmocnienia motywacji
oraz poznania aktywizujących i skutecznych metod nauki; dodatkowo planowane są dla każdej
grupy wyjazdy edukacyjne do Interaktywnego
Centrum Edukacji Edu-Fun w Gdyni oraz na
Uniwersytet Gdański.
Uczestnikami projektu są zarówno uczniowie
jak i nauczyciele obu placówek oświatowych w
naszej gminie. Grono pedagogiczne zostało zaangażowane do uczestnictwa w cyklu szkoleń nt.
stosowania kreatywnych i innowacyjnych metod
nauczania.
Aby zapewnić realizację założonych w projekcie
zadań sale wyposażone zostały w pomoce dydaktyczne o łącznej wartości ponad 60.000zł.
Uczniowie na lekcjach matematyki korzystają z
15 indywidualnych laptopów z pełnym, nowoczesnym oprogramowaniem, przedmioty przyrodnicze w gimnazjum również zyskały nową
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formułę dydaktyczną. Zakupionych zostało 15
mikroskopów oraz 68 indywidualnych zestawów chemicznych do przeprowadzania zajęć
metodą doświadczenia i eksperymentu. Sala
terapii indywidualnej natomiast wyposażona
została w tablicę interaktywną z rzutnikiem
multimedialnym oraz różnego typu narzędzia do
prowadzenia zajęć specjalistycznych.
Mam nadzieję, że zaproponowana forma wsparcia będzie dla naszych dzieci i młodzieży ciekawą edukacyjną przygodą.
Koordynator projektu: Adam Lewandowski

PODZIAŁ DZIAŁEK W BARTLU W.
Gmina Kaliska przystąpiła do podziału terenu
gminnego objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w Bartlu Wielkim.
Wskazywane działki mają przeznaczenie zabudowy całorocznej. Powstanie ponad 30 działek
budowlanych.
Z uwagi na duże zainteresowanie nabyciem
działek w tej atrakcyjnej lokalizacji chcemy
szybko przystąpić do przeznaczenia ich na
sprzedaż.

FERIE ZIMOWE W IWICZNIE
Kolejny wskaźnik rezultatu do projektu pt.
„Zagospodarowanie centrum wsi Iwiczno wraz z
modernizacją świetlicy wiejskiej” zrealizowano
poprzez organizację zajęć z dziećmi w świetlicy
wiejskiej podczas ferii zimowych. Zajęcia odbywały się w pierwszym tygodniu ferii, tj. od 16 do
20 stycznia 2017 r. Zajęcia prowadził pracownik
z Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach przy
współudziale Rady Sołeckiej z Iwiczna. Dzieci
bardzo chętnie uczestniczyły w zorganizowanych zajęciach, gdyż mogły w tym czasie nabierać kolejnych nowych umiejętności, oraz miło
spędzać wolny czas.

MIKOŁAJ W DĄBROWIE
W dniu 7.01.2017 w świetlicy wiejskiej w
Dąbrowie odbyło się spotkanie Mikołajkowe
wraz z zabawą karnawałową dla dzieci z sołectwa. Na zabawę przybyło pomimo złych warunków atmosferycznych około 50 dzieci wraz z
opiekunami. Podczas tańców, które prowadziły
Panie z Rady Sołeckiej dzieci czekały na przyjście Mikołaja. Po przybyciu Mikołaja zaśpiewaniu kolęd i recytacji wierszyków dzieci zostały
obdarowane paczkami ze słodyczami. Wspólna
zabawa odbyła się przy współpracy Radnych
Gminy Kaliska zamieszkałych na terenie sołectwa, Rady Sołeckiej i pani Sołtys.
Sołtys Alicja Lipska

NOWE BIURO OBSŁUGI
INTERESANTA
W urzędzie gminy na przełomie miesiąca lutego
i marca zacznie funkcjonować nowe biuro obsługi mieszkańca (interesanta).
Przygotowane w tym celu miejsce na piętrze na
wprost klatki schodowej ułatwi odwiedzającym urząd
uzyskanie informacji, bądź sprawne
załatwienie własnej
sprawy. Materiały
UG Kaliska
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GMINA DOFINANSUJE
WYMIANĘ PIECÓW
Po raz kolejny będziemy przystępować do
konkursu "CZYSTE POWIETRZE POMORZA
- EDYCJA 2017"
W związku z planowanym przystąpieniem
Gminy Kaliska do konkursu ogłoszonego przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn.: „Czyste
powietrze Pomorza” – edycja 2017, Wójt Gminy
Kaliska informuje o możliwości składania
wniosków o udzielenie dofinansowania na modernizację źródeł energii cieplnej w obiektach
budowlnaych, zlokalizowanych na terenie
gminy Kaliska.
O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby,
które zamierzają w 2017 roku wykonać modernizację źródła energii cieplnej, polegającej na
likwidacji kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich:
vkotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym,
vźródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kotły opalane
biomasą).
Przewidywana wysokość dofinansowania wyniesie co najmniej 45% kosztów kwalifikowanych. Kompletny wniosek w terminie do dnia
Robert Stoliński
28.04.2017 r

Dodatkową atrakcją naszych zajęć było pichcenie na słodko i słono. Jednego dnia przerywnikiem zajęć plastycznych i artystycznych było
przygotowanie pieczonych jabłek z niespodzianką. Nie mogło oczywiście zabraknąć poczęstunku w postaci pizzy, która dzieciom bardzo smakowała, gdyż brały czynny udział w jej przygotowaniu. Na zakończenie zajęć, w piątkowy wieczór zorganizowaliśmy dla dzieci bal karnawałowy z konkursami i nagrodami. W przygotowaniu oprawy muzycznej naszego Kinder balu zaangażowali się rodzice dzieci biorących czynny
udział w zajęciach – Państwo Koper.

Uczestnicy zajęć w nagrodę za wytrwałość,
pojechały wraz z grupą dzieci uczestniczących w
zajęciach w GOK, oraz w Sołectwie Dąbrowa do
kina. Dzieci były bardzo zadowolone, dlatego
jeszcze raz dziękujemy Panu Sołtysowi, oraz
Radzie Sołeckiej za wsparcie finansowe w realizacji naszych zajęć i do zobaczenia wkrótce na
Janina Szmidt
kolejnych spotkaniach.

Zajęcia w Iwicznie zrealizowano, jako wskaźnik
rezultatu do projektu pn.” Zagospodarowanie
centrum wsi Iwiczno wraz z modernizacją
świetlicy wiejskiej.”
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BAJKOWE FERIE ZIMOWE W GOK KALISKA
W tym roku ferie w Gminnym Ośrodku
Kultury w Kaliskach odbyły się wokół bajek. W
Bajkowych Feriach brało udział 25 uczestników
- dzieci i młodzież z Gminy Kaliska. Program
objął 10 dni aktywnego uczestnictwa w różnorodnych zajęciach.
Pierwszego dnia ferii, w poniedziałek odbyły się
zabawy i pląsy integracyjne, dzieci napisały regulamin ferii, pod którym się podpisały.
Odbyły się bajkowe kalambury,
podczas których
uczestnicy pokazywali tytuły bajek z różnych
epok. Udało się
także wykorzystać przepiękną
pogodę i ulepić
kilka bałwanów.
Następnego dnia
odbyły się warsztaty teatralne, podczas których
dzieci zapoznały się ze starszymi wersjami bajki
o „Czerwonym Kapturku”. Tego dnia nauczyły
się również jak wykonać pyszne ciasteczka dla
swoich babć i dziadków.
Również kolejny dzień upłynął nam z myślą o
najstarszych członkach naszych rodzin. Razem
z P.Bernadetą Labudą uczestnicy wykonywali
przepiękne laurki dla babć i dziadków różnymi
metodami.

Czwartek rozpoczął się muzycznie. Uczestnicy
wzięli udział w bajkowym karaoke przeplatanym ulubionymi utworami dzieci i młodzieży.
Tego dnia grali również w gry planszowe oraz
ćwiczyli umiejętności plastyczne.
W piątek tworzyliśmy Bajkową Mapę Gminy
Kaliska. Obie prace wykonywane były z nie-
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zwykłą starannością o szczegóły. Potem dzieci
miały okazję uczestniczyć w spektaklu
pt.:„Śpiąca Królewna” w wykonaniu teatru
KRAK-ART.
Drugi tydzień ferii rozpoczęliśmy od przygotowania różnego rodzaju naleśników. Rozpoczęliśmy tradycyjnie od wykonania listy zakupów i
pójścia do sklepu dzięki czemu dzieci nauczyły
się m.in. tego, że gotowanie zaczyna się dużo
wcześniej zanim wejdziemy do kuchni - od pomysłu. Każdy miał okazję usmażyć własnego
naleśnika oraz przygotować i wybrać swoje
ulubione nadzienie.

We wtorek uczestnicy podzieleni na trzy zespoły
- Smerfów, Gumisiów i Minionków zmagali się
z zadaniami ze świata bajek, odpowiadali na
pytania ich dotyczące czy odgadywali tytuły
bajek ze zdjęć. W środę wykonywaliśmy prace
na konkurs „Dobre Anioły” organizowany przez
Gminną Bibliotekę Publiczną. Odbył się także
turniej szachowy.
Czwartek był chyba najbardziej wyczekiwanym
dniem przez wszystkich uczestników zajęć.
Wybraliśmy się do Starogardu Gd. do kina na
film pt.: „Sing”.
Ostatni dzień ferii rozpoczęliśmy od turnieju gry
w „Państwa-Miasta”, a na zakończenie ferii odbył się bal
karnawałowy dla
dzieci i
młodzieży
podczas,
którego
zostali
wybrani
Miss i
Mister
Balu.
Malwina Sikora

FIRMA OLA W KALISKACH POSZUKUJE PRACOWNIKÓW

FIRMA PPU OLA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W
KALISKACH, PRZY ULICY FIRMOWEJ 12
POSZUKUJE PRACOWNIKÓW.
1. PRACOWNIKA BIURA TECHNOLOGA
W DZIALE PRODUKCJI
Zakres obowiązków:
üadministrowanie dokumentacją działu,
ünadzorowanie zakupów,
üwspomaganie działu produkcji.
Wymagania:
üwykształcenie średnie lub wyższe techniczne.
Oferujemy:
ürodzaj zatrudnienia: umowa o pracę,
üwymiar etatu: w pełnym wymiarze,
üliczba godzin pracy w tygodniu: 40,
üatrakcyjne wynagrodzenie,
ümożliwość rozwoju zawodowego.
Kontakt:
üC V p r z e s y ł a ć n a a d r e s e - m a i l :
jgozdziowski@ola-kaliska.pl
üskładać osobiście w siedzibie: ul. Firmowa 12,
83-260 Kaliska (godz. 7.00-15.00).
2. MAGAZYNIERA
Zakres obowiązków:
üprzyjęcie odpowiedzialności materialnej za
powierzone materiały i pomieszczenia magazynowe na podstawie spisu inwentaryzacyjnego i
protokołu zdawczo – odbiorczego,
üprzyjmowanie materiałów dostarczonych do
magazynu, ustalenie ilości przyjmowanych materiałów, czuwanie nad ich odbiorem technicznym (jakościowym), sporządzanie prawidłowej dokumentacji na podstawie sprawdzonych
dowodów dostawy i podpisywanie dowodów
przyjęcia,
ürozmieszczenie i ułożenie przyjętych materiałów w magazynie, zabezpieczenie ich przed
ubytkami, zniszczeniem i kradzieżą,
üstosowanie odpowiednich zabiegów konserwacyjnych, utrzymywanie porządku i czystości
w magazynie,
üwydawanie materiałów na podstawie

prawidłowych, sprawdzonych dokumentów
rozchodowych,
üprowadzenie, zgodnie z obowiązującymi
przepisami, ewidencji ruchu i stanów zapasów
(ilościowej ewidencji magazynowej) oraz innych wymaganych ewidencji, rejestrów, wykazów, sprawozdań,
üprzestrzeganie zasad obiegu dokumentacji i
porządku w przechowywaniu dokumentów magazynowych,
ükontrolowanie zgodności rzeczywistego stanu
zapasów ze stanem ewidencyjnym,
ürozliczanie się z powierzonego majątku na
podstawie inwentaryzacji.
Wymagania:
üminimum 2 letnie doświadczenie w pracy na
stanowisku magazyniera.
Oferujemy:
ürodzaj zatrudnienia: umowa o pracę,
üwymiar etatu: w pełnym wymiarze,
üliczba godzin pracy w tygodniu: 40,
üatrakcyjne wynagrodzenie,
ümożliwość rozwoju zawodowego.
Kontakt:
üC V p r z e s y ł a ć n a a d r e s e - m a i l :
rekrutacja@ola-kaliska.pl
üskładać osobiście w siedzibie: ul. Firmowa 12,
83-260 Kaliska (godz. 7.00-15.00).

ZAPRASZAMY NA
DZIEŃ KOBIET
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ZMIANY W OCHRONIE DRZEW I KRZEWÓW
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Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe przepisy związane z usuwaniem drzew i krzewów.
Najważniejsze zmiany dotyczą właścicieli prywatnych posesji, którzy mogą bez zezwolenia
wyciąć drzewa i krzewy, pod warunkiem, że nie
jest to związane z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą. Zmieniły się też zasady
naliczania opłat za wycinkę oraz zmniejszyły się
kary z tego tytułu.
Poniżej znajdują się najważniejsze zmiany
wprowadzone do ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody na mocy ustawy z 16 grudnia
2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody
oraz ustawy o lasach (Dz. U. poz. 2249)
ZEZWOLENIA
Ó Zezwolenie na usunięcie drzew rosnących w
pasie drogowym dróg publicznych nie podlega
uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony
środowiska;
Ó Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
nie jest wymagane w odniesieniu do:
vdrzew lub krzewów (bez względu na wymiary
i gatunek), które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem
działalności gospodarczej,
vdrzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego,
vkrzewu albo krzewów rosnących w skupisku o
powierzchni do 25 m2,
vdrzew, których obwód pnia na wysokości 130
cm nie przekracza 100 cm (dotyczy topoli,
wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego) oraz 50 cm
(dotyczy pozostałych gatunków drzew).
Wszystkie sytuacje, w których nie jest wymagane zezwolenie zawiera art. 83f ust. 1 ustawy o
ochronie przyrody.
Dodatkowo rada gminy w drodze uchwały może
wprowadzić inne odstępstwa od konieczności
uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub
krzewów. Przy sporządzeniu projektu uchwały
rada gminy zapewnia możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonych w
ustawie z 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko.

OPŁATY
ŻOpłatę za usunięcie drzewa ustala się mnożąc
liczbę centymetrów obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm i stawkę opłaty;
ŻOpłatę za usunięcie krzewu ustala się mnożąc
liczbę metrów kwadratowych powierzchni gruntu pokrytej usuwanymi krzewami i stawkę
opłaty.
ŻWysokość stawek opłat określa rada gminy w
drodze uchwały, jednolicie dla wszystkich
drzew lub krzewów albo je różnicując. Stawki te
nie mogą przekroczyć odpowiednio 500 zł dla
drzew i 200 zł dla krzewów, jednak gdy rada
gminy nie określi opłat stosuje się maksymalne
wysokości.
ŻPodwyższone zostały wymiary drzew i krzewów, w odniesieniu do których nie pobiera się
opłat w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze,
zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu. W tym przypadku dla
drzew zwolnienie z opłat obowiązuje, jeśli obwód pnia mierzonego na wysokości 130 cm nie
przekracza:
˛120 cm (było 75 cm) – dotyczy topoli, wierzb,
kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz
platanu klonolistnego,
˛80 cm (było 50 cm) – dotyczy pozostałych
gatunków drzew,
˛dla krzewu lub krzewów rosnących w skupiskach zwolnienie z opłat obowiązuje, jeśli pokrywają grunt o powierzchni do 50 m2 (dotychczas
kryterium tym był wiek – do 25 lat). (art.86 ust.1)
KARY
Administracyjną karę pieniężną za usunięcie
drzew lub krzewów bez zezwolenia albo zgody
posiadacza nieruchomości, bądź za zniszczenie
drzew, ustala się jak dotychczas w wysokości
dwukrotnej opłaty za usunięcie drzewa lub
krzewu. Nowością jest sytuacja, jeśli usunięcie
drzewa lub krzewu jest zwolnione z obowiązku
uiszczenia opłaty, wtedy administracyjną karę
pieniężną ustala się w wysokości takiej opłaty,
która byłaby ponoszona gdyby takiego zwolnienia nie było (art. 89 ustawy o ochronie przyrody)
- dotychczas kara ta wynosiła dwukrotność
opłaty.
Katarzyna Zielińska

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ W ZSP KALISKA
Dnia 29 stycznia 2017r. na hali sportowej w
Kaliskach odbył się Turniej Piłki Nożnej rocznika 2008.
W turnieju brały udział takie drużyny jak: Arka
Gdynia, Chojniczanka Chojnice, Sparta Sycewice, Gryf Tczew, AP Marko-Gol Gdańsk, UKS
Jedynka Reda, AP Tczew, Sporting Leźno, KP
Starogard i ZSP Kaliska. Uczniowie ZSP Kaliska biorący udział w turnieju: Maciej Słomiński,
Bartosz Słomiński, Bartosz Pasterski, Jasiu
Buchnowski, Aleks Peka, Radosław Teubner,
Wiktor Kawecki, Szymon Dzienniak.

W turnieju wystąpiło 12 zespołów, uczniowie
ZSP Kaliska zajęli 8 miejsce co w gronie takich
drużyn można uznać za duży sukces. Turniej wygrała Sparta Sycewice, która w finale pokonała
AP Tczew. III miejsce zajęli młodzi piłkarze KP
Starogard, którzy w meczu o 3 miejsce pokonali
Gryf Tczew 3-1. Najlepszym zawodnikiem został Szymon Ignatowicz z AP Tczew, najlepszym
strzelcem Paweł Lewandowski ze Sparty Sycewice, zaś najlepszym bramkarzem Wiktor
Wodzik z KP Starogard. Wszyscy wyróżnieni
chłopcy otrzymali statuetki, koszulki adidasa i
kalendarze z wizerunkiem Kazimierza Deyny.
Ponadto każda drużyna biorąca udział w turnieju
dostała upominki, gadżety, ulotki, mapy, biuletyny reklamujące Gminę Kaliska, Kociewie i
Nadleśnictwo Kaliska.

Podczas turnieju uruchomiony był sklepik w
którym można było kupić: kawę, herbatę, ciasto,
babeczki, galaretki, popcorn, sandwitche, hotdogi i różne słodkości.

Serdeczne podziękowania dla Pana Karola
Gołąbka Dyrektora ZSP w Kaliskach za udostępnienie hali. Chciałbym również podziękować
wszystkim sponsorom: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma, Gmina Kaliska, Nadleśnictwo
Kaliska, Urząd Miasta Starogard, DachyTomasz Słomiński, Transport AutokarowyAndrzej Prabucki oraz Trenerom, zawodnikom,
rodzicom i wszystkim zgromadzonym kibicom
na głośny kulturalny doping.
Adrian Prabucki

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO W
SZKOLE PODSTAWOWEJ W PIECACH
2 lutego 2017r. na sali gimnastycznej w Piecach
odbył się szkolny turniej tenisa stołowego.

W turnieju uczestniczyło 24 uczniów z klas IVVI. Uczniowie rywalizowali w czterech grupach
po 6 osób. Zwycięzcą został Dominik Talaśka,
który w wielkim finale pokonał Nikolasa Dadurę. W meczu o 3 miejsce Marika Kolasińska wygrała z Martyną Bielińską. Najlepsza trójka zawodów otrzymała pamiątkowe medale a pozostali uczniowie drobne słodkości. Wręczenia
medali dokonał Dyrektor PSP w Piecach
Wojciech Wałaszewski.
Dziękuję za zaangażowanie, walkę fair play i
głośny doping.
Nauczyciel WF Adrian Prabucki
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WOŚP W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PIECACH
Dzięki zjednoczonym siłom całej społeczności
lokalnej oraz gości uczestniczących w XXV
koncercie finałowym Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Publicznej Szkole Podstawowej w Piecach udowodniliśmy, że „mierzymy
wysoko” i udało nam się zebrać kwotę 6.484,74.

Dzień 15 stycznia 2017 roku był dniem, podczas
którego serca prawie wszystkich Polaków
uśmiechały się i zabiły w rytmie ofiarności na
rzecz ratowania życia i zdrowia dzieci oraz godnej opieki medycznej seniorów. Podczas tegorocznego jubileuszowego koncertu finałowego
w naszej placówce podkreślona została ofiarność instytucji, przedstawicieli firm oraz osób
prywatnych, dzięki którym już po raz dziewiąty
możliwe było zorganizowanie Finału WOŚP.
Naszą wdzięczność wyraziliśmy podziękowaniami w formie dyplomów.

Potrzeby związane z ratowaniem życia dzieci
oraz udzielaniem pomocy medycznej osobom
starszym nie są obce mieszkańcom Pieców, co
odzwierciedliła ich ofiarność, dzięki której udało
się nam zebrać rewelacyjną kwotę.
Podobnie jak w latach ubiegłych impreza w
Piecach miała charakter koncertu, podczas którego wystąpili: uczniowie szkoły w Piecach,
dzieci uczęszczające do świetlicy środowiskowej „Iskierka”, przedszkolaki z oddziału 3 i 4
–latków, tańcząca klasa trzecia z Czarnej Wody,
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Weronika Dembicka z Kalisk, Zespół „Fokus –
Band” z Łążka, Orkiestra Strażacka z Pinczyna.

Nasi „milusińscy”, którzy byli obecni w szkole
podczas trwania koncertu mieli możliwość skorzystania z dodatkowych atrakcji, które dostarczyły im wiele miłych wrażeń. Dodatkowe atrakcje to: Przedszkole dla najmłodszych, „Ciasteczkowy Raj” przygotowany przez dzieci z oddziału „0”, skręcanie balonów, malowanie twarzy, wspólne tańce gry i zabawy, stylizacje fryzur
dla najmłodszych przygotowane przez panią
Mirosławę Kosecką. W trakcie imprezy można
było skosztować
wspaniałości
sztuki kulinarnej przygotowane przez lokalne Koło Gosp o d y ń Wi e j skich.
Bezpieczeństwo zapewnili
nam wspaniali
panowie strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej
w Piecach.
Pomyślny przebieg koncertu finałowego możliwy był dzięki ofiarnemu wsparciu wielu osób
prywatnych, firm i instytucji. Wszystkim sponsorom i osobom wspierającym organizację 25
Finału WOŚP w Piecach serdecznie dziękujemy
za ofiarność i za zaangażowanie, które miały
ogromny wpływ na przebieg oraz efekt końcowy
imprezy.
Szef sztabu Ewa Węsierska

BUDYNEK KOMUNALNY DO RENOWACJI
PRZYGOTOWUJEMY DOKUMENTACJĘ POD MODERNIZACJĘ OBIEKTU.

Prezentujemy Państwu poglądową wizualizację
budynku po ewentualnej przebudowie. Obecnie
posiadamy decyzję warunków przebudowy tego
obiektu i przygotowujemy projekt budowlano techniczny.
Z uwagi na to, że budynek jest wpisany do
gminnej ewidencji zabytków musimy cały projekt łącznie z kolorystyką uzgodnić z konserwatorem zabytków. Prezentowana wersja jest tylko
poglądowa i będzie jeszcze wymagała uzgodnienia.
W wyremontowanym budynku przewiduje się
funkcję usługowo - mieszkalną. Kolejnym krokiem gminy jest wybudowanie mieszkań socjalnych i przekwaterowanie osób zamieszkałych w
obecnym budynku.
W tym roku składamy wniosek o dofinansowanie budowy takich mieszkań do Banku Gospodarstwa Krajowego. Dokumentacja i projekty na
dwa budynki socjalne jest już gotowa.
W chwili obecnej poszukujemy inwestora na
realizację budowy budynku w centrum Kalisk.
Sławomir Janicki
Wójt Gminy Kaliska
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XXV FINAŁ WOPŚ W ZSP KALISKA
XXV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy w Kaliskach dobiegł końca.

W tym roku na ratowanie życia i zdrowia dzieci
na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla
zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom
zebraliśmy na tą chwilę kwotę 18.644,05zł !!!
„Wielkie Granie” rozpoczęło się w ZSP w Kaliskach już o godzinie 14.oo meczami piłki nożnej
na hali sportowej rocznika 2009/2010 oraz
2006/2005, jednak wcześniej na ulicach Kalisk
można było spotkać kwestujące wolontariuszki uczennice i absolwentki naszej szkoły.

Oficjalnego otwarcia XXV Finału dokonał
dyrektor Zespołu Szkół Pan Karol Gołąbek wraz
z szefem sztabu Panią Malwiną Sikora oraz prowadzącymi - Karoliną Babińską - uczennicą klasy III gimnazjum i Szymonem Rekowskim, absolwentem naszej szkoły.
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Wśród gości, którzy zaszczycili nas swoją
obecnością znaleźli się Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki, Sołtys Sołectwa Kaliska Kazimierz Głodek, Przewodniczący Rady Rodziców - Dariusz Beling, Przewodniczący Rady
Gminy Kaliska - Zbigniew Szarafin.
Jako pierwsze zaprezentowały się Julia i Natalia
z klasy IIIA gimnazjum, które przedstawiły
wiersz, napisany specjalnie na to wyjątkowe
spotkanie, dedykowany wszystkim, którzy
przybyli na finał WOŚP do naszej szkoły i niosą
bezinteresowną pomoc potrzebującym.
Na deskach naszej sceny nie zabrakło dzieci z
Samorządowego Przedszkola Publicznego, uczniów naszej szkoły i uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy, którzy pokazali nam
się w trzech przebojach i rozbawili naszą publiczność a także przekazali na rzecz fundacji
mnóstwo własnoręcznie wykonanych dzieł.
Mogliśmy także zobaczyć jak prezentuje się
młody zespół „Mali Kociewiacy” z Samorządowego Przedszkola Publicznego - bardzo zdolne
dzieciaki, które przedstawiły nam kociewskie
wiersze, tańce i piosenki. Ich występ spotkał się
z entuzjastyczną reakcją widowni.

Następnie klasa I B uchyliła nam rąbka tajemnicy o gimnazjalistach w kabaretowym przedstawieniu pt.: „Dzień z życia gimnazjum”.
W trakcie WOŚP należy pokazać wszystkie
talenty naszych uczniów. Na scenie pojawili się
młodzi akrobaci - uczniowie klas II szkoły podstawowej. Niejedna osoba na sali wstrzymywała
oddech, gdy wykonywali kolejne akrobacje.
Nie zabrakło także występów „Wesołych Świetliczaków”, którzy zaprezentowali się w Hitach
Młodego Człowieka śpiewając „Przez twe oczy
zielone” zespołu Akcent oraz „Tamtą dziewczy-

XXV FINAŁ WOPŚ W ZSP KALISKA
nę” Sylwii Grzeszczak. Wystąpili także wraz z
dziećmi z klasy II B w przedstawieniu pt.:
„Smok, który zmienił dietę” promując tym samym zdrowe i racjonalne odżywianie. Klasa II A
ze swoją wychowawczynią panią Wiesławą
Dolną wystawiła zabawne przedstawienie pod
tytułem „Szopka szkolna”. Także IIC przygotowana przez Panią Zytę Chylińską pokazała na co
ją stać w dwóch utworach: „Szkolna cza-cza”
oraz „Zima, zima, zima”.

z przepysznym bigosem czy fasolką po myśliwsku. Na korytarzach szkolnych mogliśmy zachwycać się szopkami bożonarodzeniowymi
czy kupić kalendarz z pracami uczniów naszej
szkoły. Celem Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy jest pomaganie, a jak to robić pokazywali zainteresowanym strażacy z Kalisk przybliżając chętnym pierwszą pomoc przedmedyczną. Pokaz sprzętu strażackiego oraz nauka
pierwszej pomocy.

Swój niebywały talent pokazała Weronika
Dembicka, która zaśpiewała „Piosenkę drewnianych lalek” oraz „Koci, wesoły świat”.
Pani Dominika Fijał przygotowała wraz ze
swoją klasą - VI A swoją wersję słynnego „Czerwonego Kapturka”- „Czerwoną Czapeczkę”.
Miejmy nadzieję, że już niedługo ta wersja
będzie równie sławna jak jej pierwowzór.
Następnie mogliśmy podziwiać talent dziewcząt ze szkolnego kółka tanecznego w czterech
układach tanecznych, Paulinę, Bartka i Matyldę
w piosenkach Sylwii Grzeszczak czy ukazującą
kobiece mankamenty kociewską gadkę pt.: „Jak
emerytka szła sia balować” w wykonaniu
Wiktorii. Pod koniec podziwialiśmy Warsztatowy Zespół Gospel pod przewodnictwem Pani
Katarzyny Eliasz, który zachwycił nas swoją
interpretacją szczególnie piosenki „Jesus Oh
What a Wonderful Child”.
Oprócz występów scenicznych w szkole odbywały się różnego rodzaju imprezy towarzyszące:
zmagania młodych adeptów Lewandowskiego
podczas rozgrywek piłki nożnej na Hali Sportowej, ciesząca się corocznie największą popularnością Loteria Fantowa, „Na chybił trafił” czyli
mała loteria fantowa, animacje dla najmłodszych - malowanie twarzy i balonowe zwierzaki.
Znalazło się także coś dla wielbicieli jedzenia kawiarenki ze słodkościami oraz bufet zorganizowany przez kucharki z naszej szkoły m.in..

Nie zabrakło
także tradycyjnego zakończenia
Finału-światełka do nieba, które w
tym roku w
przepięknym
stylu zakończyło tegoroczną imprezę.
Dziękujemy bardzo wszystkim Ludziom Wielkiego Serca, którzy włączyli się w organizację
imprezy, wszystkim rodzicom, za pomoc oraz za
przygotowanie dzieci do występów oraz bezinteresowną pomoc przy organizacji kawiarenek,
pokazów i innych. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim nauczycielom, którzy włożyli w przygotowania mnóstwo pracy własnej.
Dziękujemy pracownikom obsługi i kucharkom
za całe wspaniale zorganizowane zaplecze; wolontariuszom, za to, że po prostu im się chce
pomagać. Dziękujemy strażakom z Ochotniczej
Straży Pożarnej za cenne lekcje pierwszej pomocy i pokazanie swojej pracy od zaplecza, a także
policjantom z Posterunku Policji w Kaliskach za
zabezpieczenie imprezy. Ogromne podziękowania należą się także tym paniom, dzięki którym
wiemy ile pieniędzy zostało zebranych podczas
XXV Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Dziękujemy!!!
Sztab WOŚP w Kaliskach
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