ODESZLI OD NAS w 2012 roku
Breske Ryszard - 1949 - 13.11.2012
Chabowski Jan - 1936 - 03.01.2012
Cybula Antoni - 1927 - 15.01.2012
Czecholewski Henryk - 1938 - 18.01.2012
Dolny Andrzej - 1953 - 08.04.2012
Dorawa Ewa - 1970 - 19.06.2012
Flisikowska Teresa - 1933 - 29.05.2012
Frasunek Leokadia - 1922 - 07.11.2012
Gabriel Wanda - 1916 - 26.07.2012
Gliniecka Lidia - 1930 - 15.02.2012
Grzywacz Weronika - 1926 - 29.06.2012
Hamera Krzysztof - 1939 - 19.09.2012
Jasiński Tadeusz - 1950 - 04.11.2012
Jędrzejewska Jadwiga - 1913 - 10.02.2012
Kierzek Ewa - 1967 - 12.05.2012
Klaman Helena - 1933 - 13.09.2012
Kolińska Ewa - 1957 - 10.06.2012
Koryncki Adam - 1971 - 19.06.2012
Krasuska Aniela - 1915 - 24.12.2012
Krause Elżbieta - 1959 - 28.10.2012
Kromka Helena - 1921 - 29.01.2012
Kutela Ryszard - 1958 - 12.09.2012
Lewkowski Krzysztof - 1960 - 15.04.2012
Liczywek Edward - 1952 - 20.09.2012
Łojewska Teresa - 1938 - 29.04.2012
Łojewska Teresa - 1969 - 09.07.2012

Ługowski Zygmunt - 1924 - 24.09.2012
Meca Maria - 1928 - 19.02.2012
Mechlińska Ida - 1925 - 05.10.2012
Moczyńska Stefania - 1938 - 01.10.2012
Mosińska Marta - 1939 - 02.11.2012
Myszk Irena - 1964 - 16.11.2012
Nunberg Jerzy - 1928 - 27.11.2012
Orzechowska Teresa - 1934 -31.12.2012
Ossowski Andrzej - 1965 - 08.06.2012
Ossowski Stanisław - 1972 - 07.04.2012
Pepliński Waldemar - 1956 - 23.01.2012
Piankowska Agnieszka - 1935 - 14.01.2012
Polakowski Henryk - 1933 - 30.08.2012
Prabucka Melania - 1928 - 03.02.2012
Rożek Urszula - 1939 - 18.03.2012
Schűtzmann Henryk - 1935 - 21.01.2012
Stachulski Franciszek - 1929 - 27.12.2012
Stolpa Bronisława - 1932 - 09.03.2012
Syrotnik Irmgarda - 1933 - 16.08.2012
Szarafin Władysław - 1933 - 24.03.2012
Szarmach Piotr - 1969 - 28.07.2012
Szczepański Mariusz - 1977 - 31.03.2012
Szulist Cecylia - 1934 - 04.02.2012
Szymula Czesława - 1928 - 01.06.2012
Śledź Urszula - 1964 - 12.08.2012
Ślosarska Franciszka - 1950 - 29.07.2012
Talaśka Zbigniew - 1962 - 29.09.2012
Ziętara Halina - 1954 - 18.11.2012

Z KALENDARZA WÓJTA...
*13.12.2012 - Wielki Bukowiec - Udział w Zarządzie Powiatowym Ochotniczych Straży
Pożarnych RP - Podsumowanie roku w powiecie starogardzkim.
*14.12.2012 - Kaliska - Spotkanie opłatkowe Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
*18.12.2012 - Starogard Gd. - Udział w Konwencie Prezydenta, Burmistrzów i Wójtów.
*19.12.2012 - Nowa Karczma - Spotkanie opłatkowe z Marszałkiem Województwa Pomorskiego.
*20.12.2012 - Starogard Gd. - Notarialny zakup dla gminy Kaliska gruntów przy ul.Kolejowej z
przeznaczeniem pod drogę i przepompownię - porządkowanie nieuregulowanych własności.
*20.12.2012 - Skórcz - Udział w radzie partnerów ZUOK Stary Las - omawiano program
rekultywacji składowiska śmieci w miejscowości Strych - termin rozpoczęcia - styczeń 2013r
*21.12.2012 - Kaliska - Spotkanie opłatkowe w Urzędzie Gminy z radnymi, dyrektorami i
przedstawicielami placówek, organizacji i stowarzyszeń.
*27.12.2012 - Kaliska - Sesja Rady Gminy Kaliska - uchwalenie budżetu na 2013 rok.
*07.01.2013 - Kaliska - Spotkanie z dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg - omówiono plany
naprawy dróg powiatowych metodą cienkich dywaników na terenie naszej gminy w 2013r
*09.01.2013 - Gdańsk - Spotkanie z dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego p.Władysławem Sylętą w sprawie dofinansowania remontu mostu w Czubku.
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,

12

ISSN 1896-0855

KALISKI GONIEC
Grudzień 2012 (16)

Bezpłatny Informator Urzędu Gminy Kaliska

BUDŻET NA 2013 ROK UCHWALONY...
Dnia 27.12.2011r podczas XXV Sesji Rady
Gminy Kaliska radni podjęli uchwałę w sprawie
przyjęcia budżetu Gminy Kaliska na rok 2013.
Projekt budżetu uzyskał pozytywną rekomendację Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.
Budżet na rok 2013 zakłada dochody w
wysokości 17.856.119zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 2.093.031zł i
dochody bieżące 15.763.088zł.
Planowane wydatki to kwota 20.317.247zł, w
tym wydatki bieżące 14.909.050zł, zaś wydatki
majątkowe 5.408.197zł.
Planowana kwota spłat kredytów w 2013r wynosi 840.000zł. W budżecie ustalono środki funduszu sołeckiego w łącznej kwocie dla wszystkich sołectw 146.247zł.
Najważniejsze zadania w budżecie w 2013r to:
d kolejny III etap budowy kanalizacji wraz z
modernizacją sieci wodociągowej dla miejscowości Frank,
d II etap termomodernizacji pięciu obiektów
użyteczności publicznej (w 2013 roku docieplenie Urządu Gminy,
d termomodernizacja budynku Straży Pożarnej
i starej części budynku Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach.
d dalszy etap budowy ulicy 9-ciu z Nieba w
Kaliskach,
d termomodernizacja świetlicy wiejskiej w
Studzienicach,
d rekultywacja wysypiska śmieci w miejscowości Strych.

Przewiduje się kontynuację budowy dróg przeznaczenia rolniczego ul. Łąkowa we Franku i ul.
Poprzeczna w Piecach. Planuje się rozpocząć
dokumentację projektową na utwardzenie ulic:
Ogrodowa, Jasna, Spacerowa i Malinowa w
Kaliskach oraz ulicy Działkowej w Piecach.
Wpływy z podatków i opłat lokalnych w 2013r
planuje się w kwocie 2.093.797zł. Natomiast
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych planuje się w wysokości 1.545.747zł.
Dochody z majątku gminy przewiduje się osiągnąć w kwocie 518.267zł, zaś dochody z pozostałych opłat i wpływów planuje się osiągnąć w
kwocie 1.359.267zł.
Poziom zadłużenia naszej gminy jest na średnim poziomie i wynosił
w roku 2012r - 32,5%
zaplanowanych na ten rok dochodów budżetu. W
roku 2013 wyniesie on około 40%, natomiast w
roku 2014 przekroczy on poziom 50%.
W związku z takim stanem naszego budżetu podejmujemy działania w celu obniżenia wydatków bieżących przy jednoczesnym zwiększaniu
dochodów m.in. z opłat lokalnych i podatku od
środków transportu i sprzedaży nieruchomości.
Podjęta w 2011 roku decyzja o obniżeniu podatków od środków transportu spowodowała na
dzień dzisiejszy wzrost dochodów z tego tytułu
na kwotę co najmniej 60 tys.rocznie.
Planujemy w 2013 roku podjąć uchwałę, która ma zachęcić nowych inwestorów do inwestowania w gminie Kaliska

BUDŻET NA ROK 2013 cd.
poprzez zapewnienie zniżek z tytułu podatków
od nieruchomości.
W dalszym ciągu intensywnie poszukujemy inwestorów, którzy zagospodarują kolejne działki
na terenie II Kaliskiego Obszaru Przedsiębiorczości. Na chwilę obecną sprzedano jedną działkę pod budowę elektrociepłowni. Trwają rozmowy z kolejnymi firmami. Wczesną wiosną zostanie ogłoszony przetarg na sprzedaż kolejnych
działek na tym terenie.
Wójt Gminy Kaliska
Sławomir Janicki

POZYSKANO ŚRODKI NA WYMIANĘ
PODŁÓG W ZSP W KALISKACH

W miesiącu lipcu 2012r. Gmina Kaliska przygotowała i złożyła w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Starogardzie Gdańskim wniosek o dofinansowanie, ze środków PFRON - projekt pn.
„Dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Publicznych w
Kaliskach”.
W dniu 29 listopada 2012r. otrzymaliśmy
pisemną informację, że złożony wniosek został
pozytywnie zweryfikowany i otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 89.890,06zł na
przystosowanie podłóg i schodów do potrzeb
osób niepełnosprawnych.
W dniu 18 grudnia 2012r. Wójt Gminy Kaliska
Sławomir Janicki podpisał ze Starostą Powiatu
Starogardzkiego Leszkiem Burczykiem umowę
na realizację zadania. Przewidywany całkowity
koszt planowanej inwestycji to 149.819 zł.
Krzysztof Partyka
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CENY NIE TAKIE STRASZNE...
Ceny nie takie straszne Ustalono opłaty za wywóz śmieci.
W ubiegłym roku na łamach Kaliskiego Gońca
(kwiecień 2012 „8″) informowałem o kosztach,
jakie mogą przypadać na jedno gospodarstwo
(czteroosobowe). Była to kwota w przybliżeniu
ok.32zł miesięcznie. Dotyczyła ona ilości odpadów, które znalazłyby się w ZUK Stary Las przeliczając ogólną ilość śmieci z całej gminy Kaliska do ilości gospodarstw. Realny strumień odpadów był wtedy trudny do oszacowania, bo
przewoźnicy obsługując naszą i kilka innych
gmin uśredniali wielkość odpadów.
Dzisiaj po półrocznym funkcjonowaniu ZUK Stary Las
te dane są bardziej wiarygodne, chociaż nie obejmują całego roku kalendarzowego. Wiemy już,
że nie będzie drastycznych podwyżek, jak to niektórzy wieszczyli 200%, a nawet 300% .
Do Związku Gmin Wierzyca obecnie przynależy 20 miast i gmin, udział gmin jest dobrowolny i
został poprzedzony uchwałami Rad Miast i
Gmin. Członkami Związku są wszystkie miasta i
gminy z powiatu starogardzkiego, miasto Kościerzyna i gminy: Kościerzyna, Karsin, Liniewo,
Nowa Karczma, Stara Kiszewa i Przywidz.
Związek powołano z uwagi na tzw. ustawą śmieciową, na mocy której od 1 lipca 2013 r. zmieni
się gospodarka odpadami. Wszystkie śmieci będą bowiem własnością samorządów, które muszą zorganizować na swoim terenie m.in. sposób ich odbioru.
Obowiązek podpisania umowy z firmą wywozową należeć będzie do gminy. Wyłoni ona w przetargu firmę, która będzie odbierała odpady od
mieszkańców. Ostateczny poziom stawek może
ulec zmianom w wyniku rozstrzygnięć przetargów. Gmina Kaliska najprawdopodobniej znajdzie się w obszarze jednego przewoźnika z gminą Czarna Woda i gminą Osieczna. Taki podział
jest dopuszczalny w przypadku utworzenia
związku gmin.
Podsumowując: Związek to jakby 21 gmina zarządzana przez Zarząd jako organ wykonawczy i
Zgromadzenie jako organ uchwałodawczy.
Gdyby gmina Kaliska sama chciała być jednym
obszarem to mogłaby nie wstępować do zwią-

JUBILEUSZE w 2012 roku
Diamentowy Jubileusz - 60 rocznica ślubu - Anna i Alfons Łąscy z Pieców - 12.08.2012
Agnieszka i Franciszek Stachulscy z Kalisk - 23.09.2012
Złoty Jubileusz - 50 rocznica ślubu - Edyta i Franciszek Stopa z Pieców - 26.04.2012
Katarzyna i Stefan Gołuńscy z Czarnego - 30.08.2012
Zofia i Wiktor Machnikowscy z Kalisk - 01.09.2012
Rosemaria i Bernard Bona z Okoninek - 02.09.2012
Helena i Franciszek Meca z Cieciorki - 27.09.2012
Ewa i Edward Linda z Kalisk - 04.11.2012
Bernadeta i Antoni Juszczyńscy z Kalisk - 25.12.2012

Z EWIDENCJI LUDNOŚCI...
STAN LUDNOŚCI (pobyt stały):
” Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2012 - 5273
” Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2011 - 5269
W ROKU 2012:
š Urodziło się
- 70 dzieci
š Zmarły
- 54 osoby
š Zameldowało się na pobyt stały
- 68 osób
š Wymeldowało się
- 79 osób
š Przemeldowało się w obrębie gminy - 47 osób
STATYSTYKA LUDNOŚCI 2009-2012:
2009
2010
2011
2012

URODZENIA ZGONY
85
58
71
44
79
45
70
54

STAN LUDNOŚCI W SOŁECTWACH:
™ Bartel Wielki
144
™ Cieciorka
457
™ Czarne
102
™ Dąbrowa
910
™ Iwiczno
298
™ Kaliska
2258
™ Piece
963
™ Studzienice
141
STRUKTURA WIEKU I PŁCI
NA DZIEŃ 31.12.2012:
Ó Dzieci
0- 6
481
Ó Młodzież
7 - 18
790
Ó Kobiety
19 - 60
1588
Ó Mężczyźni
19 - 65
1765
Ó Kobiety powyżej
60
438
Ó Mężczyźni powyżej 65
211
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JUBILEUSZ...
Złote Gody
50 Rocznica Ślubu
Bernadeta i Antoni Juszczyńscy
„Wystarczy jedno słowo,
Aby szczęśliwym być,
Wystarczy jeden uśmiech,
By mieć dla kogoś żyć,
Wystarczy jeden dotyk,
By serce z sercem spleść.
Wystarczy miłość złota,
By życiu nadać sens.”

CENY NIE TAKIE STRASZNE...cd
zku, ale musiałaby zająć się wszystkimi sprawami samodzielnie i byłoby to z pewnością bardziej kosztowne. Musimy sobie uświadomić, że
wysokość obciążenia naszych budżetów domowych opłatami za odbiór odpadów jest pochodną kosztów funkcjonowania nowego systemu:
kosztu utylizacji, kosztu odbioru, kosztu tworzenia i utrzymania punktów selektywnego
zbierania odpadów i kosztu administrowania
systemem.

II TURNIEJ PIŁKI HALOWEJ

Dnia 1 grudnia 2012 roku w sobotę o
godz.14.00 rozpoczęła się II edycja Halowej
Ligi Piłki Nożnej w Kaliskach. W turnieju , który
odbywa się na hali sportowej uczestniczy 10 drużyn. Mecze te są prowadzone przez dwóch sędziów piłkarskich. W rozgrywkach uczestniczą
następujące drużyny: Lubichowo, Frank, Zblewo, Bytonia, Kleszczewo, Piece, Albatros Starogard Gd., Victoria Kaliska, Zarex Bytonia oraz
Czarna Woda.
Mecze są rozgrywane w soboty o godz.14.00 i
trwają do 17.15. Ostatnia runda jest planowana
w dniu 26 stycznia 2013r. W ostatniej kolejce
będą rozgrywane następujące spotkania:
14:00 Piece-Zblewo;
14:40 Czarna Woda–Albatros;
15:20 Victoria–Kleszczewo;
16.00 ZAREX-Frank
16:40 Bytonia – Lubichowo
Oto dotychczasowe wyniki spotkań :
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Serdecznie zapraszamy
do kibicowania drużynom.

W dniu 29 grudnia 2012r będąc na posiedzeniu
Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca wspólnie ustaliliśmy ceny, które w ramach podatku
zapłaci każde gospodarstwo domowe na terenie
obejmującym dwadzieścia gmin od 1 lipca 2013
roku. Zaproponowano i podjęto uchwałę, że w
przypadku zbiórki i odbioru śmieci w sposób
selektywny od jednoosobowego gospodarstwa
stawka będzie wynosić 20 zł miesięcznie, a od
wieloosobowego 41 złotych miesięcznie. Przy
braku selektywnej zbiórki, stawka dla gospodarstwa jednoosobowego ustalona została na poziomie 30 zł miesięcznie, a dla wieloosobowego
60 zł miesięcznie.
Wśród zgromadzonych włodarzy gmin i miast
nie było osoby, która by nie chciała jeszcze niższych cen. Nie jest wykluczone, że stawka ta
może się zmienić na niższą - to zależy od wyników przetargów. Trzeba w tym miejscu wspomnieć, że pierwotnie była mowa o jednej kwocie
43 zł od gospodarstwa. Moim zdaniem była ona
bardziej niesprawiedliwa. Przy obecnym podziale na jedno i wieloosobowe gospodarstwa
jest to podział bardziej sprawiedliwy.
Można jednak spodziewać się, że na początku
2013r. uchwała ZG Wierzyca zostanie zmieniona w momencie, gdy zostanie dokonana nowe-

lizacja tzw. ustawy śmieciowej, której wszyscy
oczekujemy. Senacki projekt zakłada zmianę obowiązujących przepisów w sposób umożliwiający gminom wybór różnych metod ustalania
opłat za śmieci dla poszczególnych części obszaru gmin (np. części wyposażonej w wodociągi - według zużycia wody, natomiast co do
pozostałego obszaru - według innej metody).
Projekt przewiduje także możliwość scedowania przez gminę na firmę odbierającą odpady
zadania polegającego na wyposażeniu posesji w
pojemniki na śmieci. Senacki projekt wprowadza też możliwość składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez Internet, a także umożliwia
wyposażanie nieruchomości w pojemniki sfinansowane przez gminę z opłat pobranych za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Pomimo to, należy wyrazić dezaprobatę dla
organów Państwa, które na gminę narzucają
obowiązek, a w przeddzień jego obowiązywania
zmieniają znaczące zapisy ustawy. Nie byłoby w
tym nic dziwnego gdyby nie fakt, że tych zmian
samorządowcy domagali się od chwili uchwalenia ustawy. Wójt Gminy Sławomir Janicki
Poniżej zdjęcia z ZUiOK Stary Las
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INTERWENCJA W MEDPHARMIE

W dniu 03.01.2013 roku po Interwencji Wójta
Gminy i mieszkańców w związku z niepokojącą
sytuacją w Kaliskim Ośrodku Zdrowia do
Urzędu Gminy przybył nowo powołany Prezes
Zarządu MEDPHARMA ZOZ S.A pan Artur
Złotowski.
Wójt Gminy przekazał swoje stanowisko wyrażając niezadowolenie z zaistniałej sytuacji,
oczekując jednocześnie poprawy zakresu oraz
jakości świadczonych usług medycznych.
Za zaistniałą sytuację Prezes w swoim imieniu
przekazał przeprosiny i jednocześnie podjął konieczne działania sprowadzając lekarza pierwszego kontaktu na ranną zmianę. W rozmowie
wyjaśnił, iż od objęcia stanowiska podejmuje
działania, aby zwiększyć ofertę usług medycznych i ich dostępność dla mieszkańców.
Przyznał, że w Kaliskach jest po raz pierwszy.
Prezes Medpharmy zostanie zaproszony na lutową sesję Rady Gminy w celu przedstawienia
informacji o kierunku rozwoju dla Ośrodka
Zdrowia w Kaliskach.

NIE DAJ SIĘ GRYPIE!
PAMIĘTAJ!!!
Aby zmniejszyć ryzyko
zachorowania na grypę
oraz chronić przed nią
innych:
ëw czasie kaszlu i kichania zakrywaj nos i usta
chusteczką jednorazową,
ëpoza domem zawsze miej przy sobie żel antybakteryjny do rąk lub zapas jednorazowych
chusteczek nasyconych roztworem alkoholu, w
przypadku ich braku kichaj lub kaszl w zgięcie
łokciowe—Twoje dłonie nie zostaną skażone
wirusem,
ëw środkach transportu zbiorowego unikaj niepotrzebnego dotykania powierzchni i elementów ich wyposażenia,
ëunikaj bliskiego kontaktu z innymi podróżnymi oraz masowych zgromadzeń,
ëzadbaj, aby Twoi najbliżsi przestrzegali powyższych zaleceń.
Główny Inspektor Sanitarny
4

OSTRZEŻENIE

Główny Inspektor Sanitarny
OSTRZEGA
przed spożywaniem alkoholu niewiadomego pochodzenia oraz nieprzeznaczonego do spożycia
dla ludzi i zwraca się z prośbą o informowanie
pijących alkohol o konsekwencjach picia alkoholu pochodzącego z nieznanego źródła.
N Dawka 4-15 ml (½ kieliszka do wódki)
alkoholu metylowego uszkadza nerw wzrokowy
N 30 ml (ok.1 kieliszek wódki) alkoholu
metylowego to dawka śmiertelna
Gdzie najczęściej występuje metanol:
— w alkoholu niewiadomego pochodzenia (np.
zakupionym na bazarach)
— w płynach do spryskiwaczy
— w denaturacie
— w odmrażaczach do szyb
— w rozpuszczalnikach
Objawy zatrucia alkoholem metylowym:
% pierwsze objawy po wypiciu alkoholu metylowego są takie same jak po wypiciu alkoholu
spożywczego (etylowego),
% następnie pojawiają się:
% bóle i zawroty głowy, przyspieszony oddech,
nudności, wymioty
% silne bóle brzucha, światłowstręt i inne zaburzenia widzenia, przyspieszone bicie serca,
% senność, śpiączka i głębokie zaburzenia świadomości (utrata przytomności, bez możliwości
dobudzenia zatrutego)
Pierwsza pomoc:
) wezwać pogotowie ratunkowe,
) jeśli zatruty jest przytomny wywołać u niego
wymioty,
) podać do picia ½ szklanki bezpiecznego 40%
alkoholu etylowego (wódki),
) jeśli nie ma wódki, to podać łyżkę sody oczyszczonej lub proszku do pieczenia rozpuszczonych w ½ szklanki wody.
W przypadku wystąpienia powyższych objawów należy niezwłocznie udać się do najbliższego szpitala lub wezwać pomoc.

DZIAŁALNOŚĆ GOK W KALISKACH W 2012 R
1. W ramach stałych form pracy prowadzone
były zajęcia dla następujących kół
zainteresowań:
vgrupa „Latino” dla początkujących,
vgrupa „Latino” dla zaawansowanych,
vgrupa nauki tańca dla par,
vnauka gry na gitarze i keyboardzie,
vnauka tańca hip-hop,
vzajęcia w regionalnej kuchni kociewskiej,
vklub puszystych - aerobic,
vsekcja kulturystyki,
W których to w ciągu 2012 roku wzięło udział
około 204 osób.
2. Realizacja imprez w 2012 roku
vZabawa karnawałowa,
vSłoneczniki 2011,
vMajówka,
vKoncert muzyki organowej,
vDyskoteka dla młodzieży Dni Kalisk- „Lato
na Kociewiu”,
vFestyn Dni Kaliska - „Lato na Kociewiu”,

vKoncert śpiewaka operowego,
vTurniej Sołectw o Puchar Wójta,
vTurniej Kół Gospodyń Wiejskich,
vXIII Wernisaż „Sami-Swoi” i goście przegląd
dorobku artystycznego twórców amatorów z
terenu Gminy Kaliska i zaproszonych gości,
vKoncert kolęd.
3. Zabawy wiejskie w miejscowościach:
vwe Franku, w Studzienicach, w Czarnym,
vw Bartlu Wielkim - „Dzień Drwala”,
vCieciorka 2012 - „Pożegnanie Wakacji”,
vPłociczno z okazji zakończenia projektu pn.
" Zagospodarowanie centrum wsi Płociczno".
4. Imprezy, zajęcia dla dzieci:
vFerie: Bal przebierańców dla dzieci,
vZabawa z teatrem pt: „ Kolorowy Korowód
Karnawałowy Ameryki Południowej”,

v„Calineczka” - bajka dla dzieci – Teatr Art..Re z Krakowa,

5. Działania biblioteki:
¨ Zakup nowości wydawniczych w ilości sztuk
334 za 7589,92 zł, z czego na kwotę 2200,00 zł
zakupiono z Programu Biblioteki Narodowej.
¨ Spotkanie autorskie z podróżnikiem Leszkiem Szczasnym pt.”Pierwszy krok do orientu”.
¨Konkursy:
%Konkurs plastyczny na najkraśniejszą
pisankę,
%„Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam wchodzę”
% Konkurs kartek bożonarodzeniowych,
6. Inne:
vLetnie rozgrywki w boule,
vRealizacja warsztatów kulinarnych
„Pichcenie po Kociewsku”
vDziałalność dodatkowa (udostępnianie i
wynajem pomieszczeń). Mirosława Borucka
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MIKOŁAJ W KALISKACH

6 grudnia – w dniu Świętego Mikołaja, jak co
roku z Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach
w godzinach przedpołudniowych wyruszył
Mikołaj w towarzystwie Śnieżynki, aby odwiedzić wszystkie instytucje i sklepy, nie zapominając oczywiście o najważniejszych w tym dniu
przedszkolu i szkole. Następnie w najbliższą
sobotę, czyli 8 grudnia odwiedził nas w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach Mikołaj z
niespodziankami i słodyczami.

Firma „GALILEO” ze Smętowa Granicznego
przygotowała szereg atrakcji. Podczas spotkania
uczestnicy brali udział w konkursach, w tańcach
i pląsach, śpiewali piosenki świąteczne i nie
tylko. Jedną z atrakcji było rozbicie pinaty ze
słodyczami, które to dzieci uwielbiają.
Śnieżynka, która przybyła wraz z Mikołajem do
GOK-u miała dla dzieci dodatkową atrakcję w
postaci malowanych twarzyczek, co cieszyło się
jak zwykle dużym zainteresowaniem. Po grach i
zabawach prowadzonych przez pomocników
Mikołaja–elfów z dziećmi na salę wkroczył Mikołaj, który obdarował każde dziecko słodkimi
upominkami począwszy od tych najmłodszych.
Dzieci świetnie się bawiły, a było ich dosyć sporo. Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach zadbał o to, by słodkości nie zabrakło dla żadnego
dziecka. W związku z czym, dziękujemy sponsorowi GS Samopomoc Chłopska w Kaliskach
za darowiznę dla najmłodszych pociech.
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„HEJ KOLĘDA, KOLĘDA...”

W przeddzień Świąt Bożego Narodzenia - w
piątek 21 grudnia 2012 roku, przyjechał do
Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach zespół
„Singers Novi” ze Starogardu Gdańskiego, którego dyrygentem i opiekunem jest p. Wojciech
Gdaniec. Zespołowi towarzyszyła Orkiestra Kameralna „Pro Simfonica”.
Zespół wraz z orkiestrą przybyli do nas na
zaproszenie Dyrektora GOK – p.Mirosławy
Boruckiej, by wprowadzić mieszkańców Kalisk
w nastrój świąteczny swoim kolędowym repertuarem.
Zespół część kolęd wykonał akapella, jednakże
w większości towarzyszyła im orkiestra, w której wykonawcami była młodzież. Były śpiewane
różne kolędy–te tradycyjne, znane i mniej znane.
Uwieńczeniem koncertu była kolęda wykonana
w języku angielskim "Merry Christmas".
Uważam, że koncert podobał się zainteresowanym widzom, a przedział wiekowy był dosyć
spory, począwszy od dzieci po babcie i dziadków. Dowodem na to były owacje na stojąco na
zakończenie koncertu z prośbą o bis.
Mirosława
Borucka

1% TWOJEGO PODATKU ZAMIENI SMUTEK W ŚMIECH :-)
„Kaliskie serca” są tak ogromne, że starczy w
nich miejsca dla wielu potrzebujących.
Chciałbym zachęcić Państwa do jeszcze jednej
szlachetnej akcji, która nie wymaga nakładów
finansowych, ale daru serca w postaci złożenia
rocznego rozliczenia i przekazania 1% swojego
podatku na rzecz naszego lokalnego Stowarzyszenia Rodziców Wychowujących Dzieci
Niepełnosprawne P.N. „Dziecko Miłości”.
Dzięki Państwa zrozumieniu, hojności i życzliwej pomocy, akcja „1% podatku 2013″
zaowocuje realizacją misji stowarzyszenia w
większym stopniu.
Tym wszystkim, którzy ofiarowali Stowarzyszeniu 1% swojego podatku w latach poprzednich raz jeszcze należą się wyrazy wdzięczności i podziękowań.

*Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
*Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i
społeczności lokalnych,
*Działalność na rzecz mniejszości narodowych i
etnicznych oraz języka regionalnego,
*Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
*Turystyka i krajoznawstwo,
*Wypoczynek dzieci i młodzieży.
Jak przekazać 1%? To proste!
Po wyliczeniu podatku, który Państwo zapłacą
w tym roku, w ostatnich rubrykach zeznania
podatkowego należy wpisać nasz numer KRS
0000052851.
Wpisujemy także kwotę, jaką chcemy przekazać
–czyli dokładnie wartość 1% podatku po zaokrą-

O Stowarzyszeniu
Celem stowarzyszenia jest organizowanie
wsparcia materialnego, emocjonalnego, usługowego, informacyjnego i wsparcia w rozwoju
niepełnosprawnych dzieci i ich rodzin.
Obszary działań:
*Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych,
działalność wspierająca,
*Działalność charytatywna,
*Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i
osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans,
*Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
*Ochrona i promocja zdrowia,
*Upowszechnianie i ochrona wolności i praw
człowieka, swobód obywatelskich oraz działań
wspomagających rozwój demokracji,
*Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata
i wychowanie,

gleniu dziesiątek groszy w dół.
Urząd Skarbowy automatycznie przeleje pieniądze na konto Stowarzyszenia.

Będziemy wdzięczni
za wsparcie działań stowarzyszenia!

Jeśli ktoś chciałby przekazać nam więcej niż 1 %
podatku, prosimy o wpłaty na konto:
Bank Spółdzielczy
Nr konta 36 8342 0009 4002 1656 2000 0001
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MIKOŁAJ ODWIEDZIŁ PIECE...

OPŁATEK RADY GMINY
Spotkania opłatkowe stają się okazją do
wspólnego przeżywania wyjątkowego nastroju
Świat Bożego Narodzenia oraz obchodów Nowego Roku. Wzorem roku ubiegłego 21 grudnia
2012 roku odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe w Urzędzie Gminy w Kaliskach.

W uroczystości wzięli udział goście zaproszeni
przez Wójta Gminy Kaliska Sławomira Janickiego oraz Przewodniczącego Rady Gminy Kaliska Zbigniewa Toporowskiego: Radni Rady
Gminy i sołtysi, Księża Parafii Kalisk oraz
P i e c ó w, D y r e k t o r Z S P w K a l i s k a c h
B. Wałaszewska, Dyrektor ZOW w Piecach W.
Wałaszewski, Dyrektor GOK M. Borucka,
Przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich,
Przewodnicząca Koła Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kaliskach
E. Pasterska, Prezes Stowarzyszenia Wspierania
Sportu „Victoria” J. Pasterski, Prezes Stowarzyszenia Wspierania Sportu „Czarni Piece” M.
Kurkowski, Prezes Stowarzyszenia Rozwoju
Gminy Kaliska J.Otta, Dyrektor tartaku K.
Koliński,p.Doktor K.Kopaczewska, Skarbnik
Gminy H. Dera, Przewodnicząca Młodzieżowej
Rady Gminy Kaliska M.Grzywacz oraz kierownicy referatów Urzędu Gminy.
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Spotkanie rozpoczęło powitanie zaproszonych
gości oraz złożenie najserdeczniejszych życzeń
z okazji zbliżających się Świat Bożego Narodzenia przez Wójta Gminy oraz Przewodniczą-

cego Rady. Najważniejszą częścią spotkania było podzielenie się opłatkiem pobłogosławionym
przez Proboszcza J. Słupskiego oraz Proboszcza
W. Szumiato.
W serdecznej atmosferze, przy dźwięku kolęd
składano życzenia szczęścia, zdrowia, siły i nadziej oraz wytrwałości i wszelkiej pomyślności.
Podczas spotkania była również okazja, by wymienić poglądy, podyskutować o minionym czasie i o nadziejach związanych z nadchodzącym
Nowym Rokiem. Uroczystość zakończył poczęstunek oraz przyjacielskie rozmowy.

Marta Słomińska

WYSTAWA RZEŹBY
LESZKA BACZKOWSKIEGO
Od końca grudnia 2012r w bibliotece szkolnej
można obejrzeć osiem prac sakralnych naszego
lokalnego rzeźbiarza p.Leszka Baczkowskiego.
Serdecznie zapraszamy!
Sylwia Pasterska

Data 6 grudnia wiąże całą społeczność szkolną
z bardzo ważnymi wydarzeniami, które na stałe
wpisały się w tradycję szkolną Zespołu Oświatowo - Wychowawczego w Piecach.

Jednym z tych wydarzeń jest TURNIEJ O
CZAPKĘ ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA, w którym
biorą udział przedszkolaki oraz uczniowie klas
„0”- III. Wszyscy uczestnicy turnieju wykonują
różnorodne zadania starając się zdobyć dla swojej klasy czy grupy przechodnią czapkę ulubionego świętego. W obecnym roku poszczęściło
się uczniom klasy pierwszej, którzy wykazali się
niezwykłą sprawnością wykonując „mikołajkowe” zadania.
Turniej zakończył się przybyciem oczekiwanego przez wszystkich gościa, którym był oczywiście święty Mikołaj, który przybył do nas z
workiem słodyczy. Za dobre zachowanie dzieci
otrzymały również upragnione paczki.

Drugim bardzo ważnym wydarzeniem związanym z mikołajkową datą jest KIERMASZ
ŚWIĄTECZNY, który wprowadza wszystkich
jego uczestników w nastrój nadchodzących
Świąt Bożego Narodzenia. Dzieje się to za sprawą przedszkolaków, uczniów naszej szkoły, uczniów uczestniczących w zajęciach świetlicy terapeutycznej, Aleksandry i Alicji Gornowicz,
zuchów z 5 GZ „Czarne Jagódki” oraz wspaniałych rodziców na czele z Radą Rodziców aktywnie włączających się w działania związane z
organizacją tej imprezy. Kiermasz stworzył

okazję do spotkania się całego środowiska
szkolnego oraz przybyłych gości w miejscu,
gdzie można było zakupić wspaniałe ozdoby
świąteczne wykonane przez dzieci oraz ich rodziców, skosztować pyszności przygotowane
przez panie z Rady Rodziców oraz pierników,
którymi częstowały zuchy, wyciągnąć niespodziankę z worka Świętego Mikołaja, wziąć udział w aukcji najciekawszych ozdób oraz porozmawiać w miłej atmosferze ze spotkanymi tu
osobami.

Efekt tego wieczornego spotkania był imponujący, ponieważ udało się nam łącznie zebrać
kwotę 1400,35 zł. Zebrane pieniądze w całości
zasilą kasę Rady Rodziców, która z kolei stale
zasila potrzeby całej społeczności uczniowskiej.
Ewa Węsierska

ŚWIĄTECZNA PACZKA PODZIĘKOWANIE
Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim
Darczyńcom, którzy-okazując dobrą wolę, życzliwość i troskę o bliźnich–przekazali środki finansowe, słodycze, owoce, zabawki i żywność
na przygotowanie „Świątecznej Paczki” dla rodzin i osób samotnych.
W przygotowanie „Świątecznej Paczki” zaangażowało się 14 rodzin. W dniach od 14 20.12.2012r paczki zostały osobiście przekazane 32 rodzinom przez Wójta Gminy Kaliska,
Wice Wójta Gminy Kaliska, Kierownika GOPS
i pracowników socjalnych GOPS Kaliska.
W imieniu obdarowanych osób i rodzin –
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!
Mamy nadzieję, że akcja będzie się rozwijać i
będziemy mogli liczyć na Państwa hojne serca w
przyszłym roku.
Kierownik GOPS
Beata Wysokińska
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