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Nowe GIMnaZjum

sierpnia o godz. 12.00, z należytą tej chwili powagą,
otworzono drzwi nowego kaliskiego Gimnazjum
im. Marii Skłodowskiej-Curie. Nowoczesny obiekt po raz
pierwszy został udostępniony zwiedzającym, którzy nie kryli
zachwytu nad warunkami, w jakich od wtorku uczyć się będzie
młodzież z Kalisza Pomorskiego. Jego budowa kosztowała
niewiele ponad 10 milionów złotych.
W obecności zaproszonych gości, radnych, grona pedagogicznego, uczniów i mieszkańców uroczystego przecięcia
wstęgi dokonali: burmistrz Kalisza Pomorskiego pan Michał
Hypki, dyrektor Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie
pani Wiesława Minkiewicz, przewodnicząca Rady Miejskiej
Kalisza Pomorskiego w kadencji 2006-2010 pani Halina Ginalska, przewodnicząca Rady Miejskiej Kalisza Pomorskiego
w obecnej kadencji pani Renata Effenberg-Nawrot oraz właściciele firmy Betpol – głównego wykonawcy robót – pan Roman
Donowski i pan Janusz Wysocki. Nową placówkę poświęcił
ksiądz wikariusz Krzysztof Stefan.
Przybyłych gości powitali wspólnie burmistrz Kalisza Pomorskiego pan Michał Hypki i dyrektor szkoły pani Wiesława

Minkiewicz. Pani dyrektor przedstawiła też krótką historię
budowy obiektu, a pan burmistrz wygłosił okolicznościowe
przemówienie, w którym wyraził zadowolenie z faktu, że
po długoletnim okresie budowy udało się oddać do użytku
nowoczesną szkołę.
Otwarcie uświetniła część artystyczna przygotowana i przedstawiona przez uczniów gimnazjum w Kaliszu Pomorskim.
W nowym budynku gimnazjum znajduje się łącznie 21
pomieszczeń lekcyjnych z zapleczami, biblioteką i czytelnią
oraz kuchnia ze stołówką. Budynek główny połączony został
łącznikiem z istniejącą halą sportową.
Inwestycja realizowana była przez Przedsiębiorstwo
Budowlane „BETPOL” Donowski, Wysocki s.j. z Trzcianki
w okresie od maja 2011 roku do maja 2013. Łączny koszt to
kwota ponad dziesięć milionów złotych.
Budynek wyposażony został w komplet niezbędnych instalacji zgodnych z przepisami i wymogami przeciwpożarowymi,
sanitarnymi i BHP. Przy budynku gimnazjum zbudowany
został parking na ok. 40 miejsc postojowych oraz taras, który
będzie pełnił funkcję „zielonej klasy”.
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Jedno jest niebo dla wszystkich
W

piątkowe popołudnie, 23 sierpnia br., na obiektach
stadionu miejskiego w Kaliszu Pomorskim, odbyło
się kolejne spotkanie z kulturą romską organizowane przez
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kaliszu Pomorskim. Tym
razem licznie przybyli goście mogli podziwiać występ największej gwiazdy estrady cygańskiej – Don Vasyla, któremu
towarzyszyła grupa „Gwiazd Cygańskich”,
między innymi Dziani i Carmen.
Mistrz, jak przystało na legendę sceny,
nie zawiódł. W ponad dwugodzinnym koncercie wykonał swoje największe przeboje,
w tym słynny utwór „Jedno jest niebo dla
wszystkich”, który niemal od początku śpiewali z nim zebrani na stadionie widzowie.
Piosenka wykonywana była przez osoby
w różnym wieku – od tych najmłodszych,
do seniorów, którzy w liczbie kilkuset
osób przyjechali na zaproszenie burmistrza
Kalisza Pomorskiego oraz przy wsparciu
organizacyjnym Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – wynajętymi
specjalnie autokarami – z Czaplinka, Drawska Pomorskiego, Świerczyny, Wierzchowa
i innych miejscowości powiatu. W tym
miejscu należy podziękować inicjatorce
spotkania, pani Jadwidze Miśkiewicz, która
już od kilku lat promuje występy zespołów
romskich na kaliskiej estradzie, a także
przewodniczącemu Koła PZERiI z Kalisza
Pomorskiego – panu Benedyktowi Kłosowskiemu i szefowi
Zarządu Rejonu PZERiI z Drawska Pomorskiego – panu Zbigniewowi Szwajkowskiemu, za wkład pracy w przygotowanie
imprezy.

Cygański wieczór urozmaiciły występy wielu artystów
z regionu. Przed gwiazdą wieczoru na scenie pojawili się
w występach artystycznych seniorzy z zespołów: „My Emeryci”, „Violki Kibolki”, „Dwadzieścia plus Vat”, „Drawskie
Słowiki”. Ich występom również towarzyszył wspólny śpiew
z publicznością, bo i wykonywany repertuar był z „tych znanych i lubianych”. Tuż przed samym występem Don Vasyla,

na scenę weszła młoda adeptka śpiewu z Choszczna – Wiktoria
Pałasz, która mini recitalem największych przebojów Anny
Jantar oczarowała widownię. Zarówno gwiazdy imprezy, jak
i ciepła, sierpniowa aura sprawiły, że publiczność niemal
do północy bawiła się
na kaliskim stadionie,
bo i po koncercie Don
Vasyla organizatorzy
przygotowali niespodziankę w postaci występu zespołu „Visage” w składzie: Janusz
Olechnowicz i Robert
Osiński. Po koncercie
Don Wasyl podziękował kaliskiej publiczności za bardzo ciepłe
przyjęcie. „Kiedy czuje
się więź z widzem,
wtedy nie czuć zmęczenia nawet dwoma
godzinami śpiewania”
– powiedział mistrz cygańskiej muzyki schodząc ze sceny.
Dziękujemy.
Piotr Wieczorek
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Kibice z Kalisza Pomorskiego na meczu
Pogoń Szczecin- Legia Warszawa

U

czniowie
Szkoły Podstawowej z Kalisza
Pomorskiego w dniu
27.07.2013 r. mieli
możliwość oglądania na żywo najciekawszego spotkania
drugiej kolejki T-Mobile Ekstraklasy pomiędzy szczecińską
Pogonią a aktualnym
mistrzem kraju, czyli
Legią Warszawa. Wyjazd był nagrodą dla
uczniów reprezentujących zespoły Serbii
i Meksyku na turnieju finałowym Mini
Mundial 2013, który odbył się w czerwcu w Szczecinie. Dla
dzieciaków była to nie lada gratka, ponieważ mecz pomiędzy
Pogonią a Legią zawsze odbywa się w przyjaznej atmosferze. Na trybunach zasiadło 11 tys. sympatyków tych dwóch
zespołów. Kibice zadbali o doping na trybunach i ciekawą
oprawę meczu. Spotkanie mogło się podobać, ponieważ oba
zespoły stworzyły sobie dużo dogodnych okazji do strzelenia

bramek. Pecha mieli zawodnicy Pogoni, ponieważ w kilku
sytuacjach sam na sam z bramkarzem, nie zdołali strzelić ani
jednej bramki. Legia wykorzystała słabą dyspozycję strzelecką
Pogoni i mecz zakończył się wynikiem 3:0 dla warszawskiego
zespołu. Na listę strzelców gości wpisali się: Ivica Vrdoljak,
Miroslav Radović i Władimer Dwaliszwili.
Paweł Gąsiorowski

III TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ
O NAGRODĘ SOŁECTWA GIŻYNO

T

radycyjnie w pierwszą sobotę sierpnia ( w tym roku był
to 3.VIII.) odbył się w Giżynie k. Kalisza Pomorskiego
III Turniej Siatkówki Plażowej o Nagrodę Sołectwa Giżyno.
Urząd miejski przyczynił się do powstania drugiego boiska,
można więc było przeprowadzić zawody z prawdziwego
zdarzenia. Rozegrano 32 spotkania, aby wyłonić finalistów
spośród 16 zgłoszonych zespołów. Wielu zawodników startuje w podobnych imprezach od lat. Stwierdzono, że turniej
giżyński był zorganizowany z największym rozmachem.
Udział wzięły ekipy z powiatów drawskiego, wałeckiego
i trzy drużyny ze Śląska. Obserwatorzy podkreślali wysoki
poziom rozgrywek i ogromne zaangażowanie (mimo czterdziestostopniowego upału) zawodników. Po niemal każdym
rozegranym meczu sportowcy chłodzili się w oddalonym
o ok. 50 m jeziorze. O uzupełnienie ubytków energetycznych siatkarzy zadbała Rada Sołecka z panią sołtys Grażyną Piskorz na czele. Uczestnicy zawodów poczęstowani
zostali wspaniałym bigosem i różnymi rodzajami ciasta.
Po całodniowych eliminacjach o godz. 18.00 rozpoczął się
mecz o pierwsze miejsce. Obecna na finałowym spotkaniu
przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Kalisz Pomorski
pani Renata Effenberg-Nawrot nie kryła podziwu dla poziomu rozgrywanego spotkania. A jest pani przewodni-

cząca znaną specjalistką z zakresu siatkówki. W drugim
secie dwupunktową przewagę uzyskano przy wyniku 29
-27 (przypomnę, że set w siatkówce plażowej rozgrywany jest do 21 punktów). Podobnie zacięty był tie-break.
Ostateczna klasyfikacja zawodów:
I m. – para Piotr Pacześny – Michał Wyszczelski
II m. – para Mateusz Lewandowski – Jacek Budziszewicz
III m. – para Adam Rzeźnicki – Maciej Heppner.
Bardzo doświadczona, biorąca od lat udział w wielu siatkarskich zawodach para Ewa Klimek – Janusz Kopczyński
w giżyńskim turnieju uplasowała się na miejscu czwartym.
Warto podkreślić grę fair-play wszystkich drużyn. W 34 meczach nie pokazano ani jednej kartki. Wspaniała była postawa
kibiców. Na skromnych trybunach pojawiała się nawet „meksykańska fala”. Po rozdaniu nagród zwycięska para była podrzucana na rękach. Wszystkie drużyny (nawet te z okolic Katowic)
zapowiedziały swój udział w przyszłorocznej edycji turnieju.
Organizatorzy: Maciej Heppner, Mateusz Lewandowski,
oraz sołtys Giżyna Grażyna Piskorz zapraszają już dzisiaj na
pierwszą sobotę sierpnia 2014 roku na IV Turniej siatkówki
plażowej w Giżynie.
Sędzia główny zawodów
Michał Heppner
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PRZEDSIĘBIORCO, PRZYJMIJ STAŻYSTĘ
Od

stycznia do końca lipca 2013 roku Powiatowy
Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim skierował na
staż ponad 400 osób. Spowodowało to wyczerpanie środków
z Funduszu Pracy.
W związku z tym urząd nie ma możliwości zawierania umów
na realizację stażu w ramach Funduszu Pracy. Nie oznacza to
jednak całkowitego wstrzymania realizacji staży w tut. urzędzie.
PUP nadal posiada środki na realizację staży w ramach
innych funduszy. Zachęcamy do korzystania z możliwości organizacji stażu w ramach środków EFS POKL oraz
środków rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
W ramach tych dwóch źródeł finansowania, na staż kierowane

K

mogą byś osoby spełniające wymagane kryteria, tj. osoby
do 30 roku życia oraz po 50 roku życia. Realizacja umów
stażowych w ramach środków EFS POKL oraz rezerwy
ministra wiąże się ponadto z uzyskiwaniem efektywności
zatrudnieniowej.
Wnioski o przyznanie stażu można składać do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel. Jednocześnie
zwracamy uwagę, iż preferowane będą wnioski pracodawców
gwarantujących zatrudnienie po ukończonym stażu.
Zapraszamy do współpracy zainteresowanych przedsiębiorców! Tel. (94) 36 36 700, (94) 36 32 519, (94) 36 32 086,
http://pupdrawsko.pl/

Na otarcie łez

iedy na początku czerwca dowiedzieliśmy się, że wymiana polsko-niemiecka z Kaltenkirchen nie dojdzie do
skutku chciało nam się płakać. Burmistrz
naszego miasteczka pan Michał Hypki
szybko otarł nasze łzy. Zamiast do Niemiec
grupa młodzieży ze Szkoły Podstawowej
im. Kornela Makuszyńskiego pojechała
do Białki Tatrzańskiej. Pierwszego dnia
udaliśmy się do Morskiego Oka. W trakcie
8-kilometrowej wędrówki nikt nie narzekał,
a wszyscy zgodnie podziwiali piękno
krajobrazu górskiego. Towarzyszył nam
przewodnik, od którego dowiedzieliśmy
się mnóstwo ciekawych informacji. Po
tak wyczerpującej wycieczce musieliśmy
następnego dnia zregenerować nasze siły
na termach w Białce Tatrzańskiej, tym
bardziej, że pogoda cały czas dopisywała.
W ostatnim dniu pojechaliśmy do Zakopanego. Byliśmy w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na
Krzeptówkach, na cmentarzu na Pęksowym Brzysku, gdzie
znajduje się grób naszego patrona Kornela Makuszyńskiego,
wjechaliśmy na Gubałówkę i zwiedziliśmy słynną ulicę Krupówki. Wieczorem dzięki uprzejmości gospodarzy Ośrodka
Wypoczynkowego „Maryna” mogliśmy posłuchać góralskiej

muzyki. Było super!!! Dziękujemy wszystkim, a przede
wszystkim panu burmistrzowi Michałowi Hypkiemu i pani
dyrektor Beacie Pierzgalskiej, dzięki którym mogliśmy poznać
przyrodę Tatr, spotkać się z kulturą ludzi gór i próbować góralskiej kuchni. Dziękujemy, chętnie pojedziemy znowu za rok!
Kierownik obozu Urszula Jarzyńska

PODZIĘKOWANIE
Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli, którzy wspierają nas w walce
o życie i zdrowie naszego syna Michała Kality, którzy z tak niespotykanym poświęceniem
angażują się w organizowanie pomocy Michałowi.
Dziękujemy wszystkim krwiodawcom, którzy odpowiedzieli na nasz apel i oddali cenną
cząstkę siebie dla potrzebującego Michała. Dziękujemy również za wsparcie finansowe,
duchowe, moralne oraz za każdy życzliwy nam gest i dobre słowo.
Rodzice i Michał

