ISSN 1896-0855

KALISKI GONIEC
Maj 2021 (113)

Bezpłatny Informator Urzędu Gminy Kaliska

PANI BOGUMIŁA WAŁASZEWSKA Z NOMINACJĄ DYREKTORSKĄ
Trwający od ponad roku stan epidemii koronawirusa ustanowił nowe reguły gry nie tylko w
naszym codziennym życiu, ale także istotnie
wpłynął na porządek prawny w Polsce. Pojawiły
się nowe instytucje i instrumenty prawne, których ideą jest uproszczenie formalnych procedur
i wprowadzenie rozwiązań tymczasowych. Do
nich zaliczyć należy nowe, „covidowe” przepisy
oświatowe, regulujące kwestie konkursów na
stanowiska dyrektorów szkół.
W efekcie tych przepisów, m.in. rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca
2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w
okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 Kuratorium Oświaty w Gdańsku
wydało pozytywną opinię, a Wójt Gminy Kaliska zarządził przedłużenie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół
Publicznych w Kaliskach przez Panią Bogumiłę
Wałaszewską do dnia 31.08.2022 r.
Pani Bogumiła Wałaszewska jest nauczycielem
dyplomowanym z 29 letnim stażem pracy pedagogicznej i ponad 7,5 letnim doświadczeniem w
pracy na stanowisku kierowniczym. W trakcie
swojej pracy zawodowej pełniła funkcję wicedyrektora ZSP w Kaliskach, p.o. dyrektora oraz
zastępowała dyrektora podczas jego długotrwałej nieobecności. W dn. 28.07.2020 r. wicedyrektor Bogumile Wałaszewskiej powierzono pełnienie obowiązków dyrektora w Zespole Szkół
Publicznych w Kaliskach.

W dniu 28 maja
br. Wójt Gminy
Kaliska uroczyście wręczył
Pani Bogumile
Wałaszewskiej
swoją decyzję o
przedłużeniu
pełnienia funkcji
p.o. dyrektora
ZSP w Kaliskach
na rok szkolny
2021/2022.
Cieszy ogromnie
fakt, że tak
doświadczony
pedagog i wieloletni menadżer oświaty, jakim jest Pani Bogumiła Wałaszewska, poprowadzi przez kolejny
rok naszą szkołę. A będzie to zapewne kolejny
trudny rok, naznaczony piętnem zeszłorocznego
lock downu, nauki on-line i całkiem nieznanymi
wyzwaniami, jak choćby działaniami wspomagającymi rozwój psychofizyczny i poznawczy
dzieci i młodzieży szkolnej po pandemii.
Pani Bogumiła Wałaszewska, w tym trudnym
czasie pandemii, perfekcyjnie zorganizowała
pracę placówek wchodzących w skład ZSP Kaliska, przygotowała je do rozpoczęcia pracy w reżimie sanitarnym w trybie stacjonarnym, opracowując, wdrażając i na bieżąco aktualizując
procedury covidowe. Zadbała przy tym o komfort pracy kadry pedagogicznej.

BUDOWA DOJAZDU DO OSP KALISKA
W maju rozpoczęły się prace budowlane przy
ulicy Malinowej w Kaliskach. Wkrótce będzie
można dojechać nową drogą o nawierzchni z
kostki polbrukowej do strażnicy OSP w Kaliskach.
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Wójt Gminy Kaliska
Sławomir Janicki

PODPISANO UMOWY NA PROJEKTY DLA MIESZKAŃCÓW
W dniu 13 maja br. Wójt Gminy Kaliska podpisał umowę z klubem sportowym „Petanque
Kaliska”.

W dniu 13 maja br. Wójt Gminy Kaliska
podpisał umowę z Stowarzyszeniem Inicjatyw
Lokalnych w Gminie Kaliska.

Podpisanie umowy stanowiło efekt dłuższego
procesu, zapoczątkowanego jeszcze w październiku 2020 roku podjęciem przez Radę
Gminy Kaliska uchwały w sprawie Rocznego
Programu Współpracy Gminy Kaliska z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok. Uchwała
zawiera ogólny budżet i kierunki wsparcia organizacji, które chcąc realizować zadania publiczne, będą ubiegać się o dotacje z budżetu gminy.
Obszary wsparcia w 2021 roku to: sport, kultura
i zdrowie. Konkurs dotacyjny został rozstrzygnięty 27 kwietnia br.
Umowa została podpisana przez Wójta Gminy
Kaliska Sławomira Janickiego, Panią Skarbnik
Katarzynę Liczywek, Prezesa Klubu Jana
Neugebauera oraz Pana Zenona
Kopciowskiego.
Klub Sportowy „Petanque Kaliska” zrealizuje
zadanie publiczne również w zakresie rozwijania aktywności sportowej mieszkańców pt.:
„Petanque – kontynuacja 2021”. Przyznano
dotację w wysokości 8.860,00 zł.
Organizacja chce włączyć do swoich tegorocznych działań jak największą liczbę chętnych
mieszkańców gminy, do czego i my serdecznie
zachęcamy.

Umowa została podpisana przez Wójta Gminy
Kaliska Sławomira Janickiego, Panią Skarbnik
Katarzynę Liczywek, Panią Prezes Stowarzyszenia Iwonę Ciemińską oraz Panią Skarbnik
Stowarzyszenia Panią Sylwię Drewczyńską.
Stowarzyszenie będzie realizować zadanie publiczne w zakresie rozwijania aktywności sportowej mieszkańców pt.: „Jeśli wierzysz – zrób
to – cykl zajęć sportowych”. Przyznano dotację
w wysokości 5.640,00 zł.
Organizacja chce włączyć do swoich tegorocznych działań jak największą liczbę chętnych
mieszkańców gminy, do czego i my serdecznie
zachęcamy. Oferta jest bogata i różnorodna, obfituje w propozycje zajęć na świeżym powietrzu, jak m.in. treningi i turnieje sportowe, nauka jazdy konnej, zajęcia „zdrowy kręgosłup”,
nordic walking, marsz na orientację.

Zarząd Klubu
Sportowego
Petanque Kaliska
o b e c n i e
poszukuje
n o w y c h
zawodników/
zawodniczek w
każdym wieku.
Spotykamy się w każdy wtorek i czwartek o
16:00 na bulodro-mie na stadionie w Kaliskach.
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JESTEŚMY DUMNI Z NASZEJ SAMORZĄDNOŚCI
31 lat temu w Senacie RP została przygotowana ustawa o samorządzie terytorialnym, która zmieniła polską rzeczywistość przywracając
Polakom prawo współdecydowania o swoich
lokalnych wspólnotach. Ustawa została uchwalona 8 marca 1990 roku, a wybory odbyły się 27
maja 1990 r. W ponad dwóch tysiącach gmin
wprowadzono prawdziwy samorząd. Rady narodowe, które funkcjonowały w PRL, zostały
zastąpione radami gmin o znacznie większych
uprawnieniach. Dzięki temu władza znalazła się
bliżej ludzi.

Minione trzy dekady to czas ogromnej pracy
mieszkańców i samorządowców z polskich regionów, miast, miasteczek i wsi. To czas samodzielnego decydowania o naszym najbliższym
otoczeniu. Właśnie dzięki samorządom powstają – może na co dzień niezauważalne, ale niezbędne – usługi takie jak wodociągi, kanalizacja, drogi, czy oświetlenie. Władze lokalne miały ogromny wpływ na podnoszenie poziomu i
jakości życia mieszkańców. Odrodzony samorząd przyczynił się też ogromnie do powstania
społeczeństwa obywatelskiego. Mieszkańcy
przekonali się, że zaangażowanie jednostki może mieć wpływ na otaczającą rzeczywistość.
Już ponad połowę tego 30-letniego okresu samorządy działają przy wsparciu w postaci funduszy unijnych i wykorzystały tę możliwość
maksymalnie. Miasta i gminy są liderami w
wykorzystywaniu funduszy Unii Europejskiej,
dzięki którym powstaje niezbędna dla codziennego życia infrastruktura. Trudno sobie wyobrazić, jak dziś wyglądałyby polskie miejscowości,
gdyby nie pieniądze z Unii. Niektóre inwestycje
nie powstałyby wcale, niektóre – ciągnęłyby się
latami.
Gmina Kaliska, kiedyś kojarzona z prowincją,
dziś jest postrzegana jako nowoczesna, przyjazna dla mieszkańców, inwestorów i turystów.
Wśród najważniejszych dla mieszkańców inwestycji, jakie powstały w ostatnich latach, jest z
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pewnością utwardzenie dróg w całej gminie,
ścieżki rowerowe przebudowa centrum Kalisk,
powstanie środowiskowego Domu Samopomocy w Kaliskach i filii w Cieciorce. Powstały
nowe place zabaw, boiska, siłownie pod chmurką. Metamorfozę przeszły budynki placówek
edukacyjnych. Wybudowano nowoczesną
oczyszczalnię ścieków, a miejscowości zostały
włączone do sieci kanalizacyjnej, powstał nowy
w pełni wyposażony punkt selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych odpadów. Zrealizowano też bardzo dużo projektów „zielonych” m.in.
zielone skwery, łąki kwietne, zielone parkingi
oraz odnowa terenów miejscowości sołeckich.
Nastąpiło też znaczące ożywienie w instytucjach kultury i wśród samych mieszkańców, coraz aktywniej korzystających ze zróżnicowanej
kulturalnej oferty dostępnej w całej gminie.
Za wszelkimi takimi działaniami stoi samorząd
wraz z mieszkańcami. To dlatego reforma samorządowa w powszechnej ocenie jest najbardziej
udanym przedsięwzięciem okresu transformacji
Rzeczypospolitej Polskiej.
Sławomir Janicki
Wójt Gminy Kaliska

DZIEŃ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
.
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ZMIANA NUMERÓW TELEFONÓW
Medpharma Centrum Rehabilitacyjno Lecznicze informuje, że od 1 czerwca 2021r.
nastąpiły zmiany numerów telefonów.
Szanowni Państwo,
Nie pozostajemy głusi na głosy docierające do
nas od naszych Pacjentów, dlatego od kilku miesięcy pracowaliśmy nad usprawnieniem naszej
infolinii. W toku prac szkoleniowych, zmian kadrowych, podjęto finalną decyzję o całkowitym
przearanżowaniu infolinii i pełnej wymianie dotychczasowej centrali telefonicznej.
Liczymy, że z dniem 1 czerwca br., od kiedy w
pełni wdrożony zostanie nasz projekt, infolinia
spełni oczekiwania naszych Pacjentów.
Pod jednym, nowym numerem telefonu 585 601
601 dodzwonicie się Państwo do wszystkich
placówek Medpharma – zarówno do Starogardu,
Centrum w Nowej Wsi, Bobowa, Kalisk czy
Osiecznej. Ułatwimy Państwu kontakt z poszczególnymi działami w filiach, takich jak Zakład
Opiekuńczo-Leczniczy, Oddziały Rehabilitacji
Stacjonarnej, ale także bezpośrednio do Gabinetu Medycyny Pracy, Punktu Szczepień Dzieci
Zdrowych, Gabinetu Zabiegowego a także rejestracji na szczepienia przeciw Covid-19.
Ułatwimy także połączenia z administracją i

6

poszczególnymi działami w naszej firmie.
Wierzymy, że okres wyjątkowo wytężonej pracy
zakończy się sukcesem i sprosta Państwa oczekiwaniom.
Z poważaniem,
Zarząd oraz
Rada Nadzorcza Medpharma ZOZ S.A.

WAŻNE - TERAZ TYLKO 112
Komenda Powiatowa PSP w Starogardzie
Gdańskim unformuje, że właśnie w powiecie
starogardzkim trwa przełączenie numeru #998
do Centrum Powiadamiania Ratunkowego #112

BIWAK KALISKIEGO STOWARZYSZENIA SENIORÓW
O biwaczku w Bartlu słów kilka. Otwarcie
sezonu letniego odbyło się bardzo pomyślnie!
27 maja spotkaliśmy się w Bartlu Wielkim. Po
tak długim okresie niewidzenia się i siedzenia w
domach, byliśmy bardzo stęsknieni kontaktów.
Na miejscu zjawiła się spora grupa Koleżanek i
Kolegów. Cieszyliśmy się swoją obecnością,
pogaduszkom, śmiechom nie było końca.

Materiały www.emeryci-kaliska.pl
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PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH KALISKA
O spółce
Spółka jest w 100% własnością Gminy Kaliska.
Zatrudnia łącznie 9 pracowników do obsługi
obiektów, urządzeń i sieci, łącznie z pracownikami obsługi technicznej i finansowo-administracyjnej. Zarząd spółki jest jednoosobowy i
sprawowany jest przez Pana Wojciecha Pomina.
Dla wygody naszych klientów zostaje uruchomiona strona internetowa wraz zakładką e-book.

odbywa się siecią wodociągową rozgałęźną,
która łączy wszystkie ujęcia wody, o łącznej długości 66,7 km. Siecią wodociągową w gminie
Kaliska można zasilać około 96,2% mieszkańców gminy. Aktualnie zasilanych jest nią 95%
mieszkańców gminy.
Odbiorem ścieków siecią kanalizacji sanitarnej i oczyszczaniem ścieków komunalnych.
Zespołem obiektów i urządzeń, na która składa

Czym się zajmujemy?
Kontynuacją realizacji zadań własnych Gminy
Kaliska w zakresie: wodociągów i zbiorowego
zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i
oczyszczania ścieków komunalnych. Prowadzimy obsługę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Kaliskach a także kotłowni. Gmina Kaliska powołała w dniu 7 grudnia
2020 roku do życia Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Kaliska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i od dnia 1 stycznia 2021 roku
powierzyła mu obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego.
Poborem i dostarczaniem wody
Zaopatrujemy mieszkańców Gminy Kaliska w
wodę z trzech ujęć wody zlokalizowanych w
miejscowościach Kaliska, Piece i Cieciorka o
łącznej maksymalnej wydajności 144 m3/h.
Podstawą zaopatrzenia jest sześć studni głębinowych. Przy każdym z ujęć wody zlokalizowane są stacje wodociągowe z urządzeniami niezbędnego uzdatniania wody. Dostawa wody

się sieć kanalizacji sanitarnej o długości 64,4 km
+ 20 przepompowni sieciowych + 27 przepompowni przydomowych, obsługujemy ponad
82% mieszkańców gminy Kaliska i ponad 98 %
mieszkańców Aglomeracji Kaliska. Ścieki doprowadzane są do zmodernizowanej w 2019 roku Oczyszczalni ścieków Kaliska o maksymalnym średniodobowym przepływie 700
m3/dobę. Jest to oczyszczalnia mechaniczno biologiczna z pełnym mechanicznym oraz zintegrowanym, biologicznym oczyszczaniem ścieków. Oczyszczalnia ścieków podłączona jest do
nowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 30 kW,
wytwarzającej energię elektryczną wyłącznie na
potrzeby oczyszczalni. Oczyszczalnia ścieków
wyposażona jest w punkt zlewczy ścieków dowożonych od mieszkańców gminy, nie podłączonych do kanalizacji. Nie przyjmujemy ścieków z przydomowych oczyszczalni ścieków.
Obsługą kotłowni
Prowadzimy obsługę eksploatacyjną kotłowni
opalnej peletem, zautomatyzowanej, o mocy
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PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH KALISKA
350 kW wraz z nadzorem pracy sieci i instalacji
centralnego ogrzewania obiektów zasilanych z
tejże kotłowni.
Odpadami Komunalnymi
Dajemy usługę obsługi uruchomionego w 2020
roku Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych Kaliska.
Prezes PUK Kaliska
Wojciech Pomin

Najważniejsze planowane przedsięwzięcia
inwestycyjne w najbliższych 3 latach
Modernizacja ujęć wody wraz ze stacjami wodociągowymi: w Piecach – rok budowy 1970 i
w Cieciorce – rok budowy 1974, które wymagają pilnej modernizacji w celu ich przystosowania do obecnych wymogów techniczno-sanitarnych oraz ze względu na ponad 50 lat eksploatacji ujęcia wody w Piecach i blisko 50-letni
okres eksploatacji w Cieciorce.
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INFORMACJA O JAKOŚCI WODY
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DECYZJA W SPRAWIE CEN WODY I ŚCIEKÓW
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DECYZJA W SPRAWIE CEN WODY I ŚCIEKÓW

PEŁNA WERSJA DECYZJI ZNAJDUJE SIĘ
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NA STRONIE INTERNETOWEJ SPÓŁKI
www.pukkaliska.pl

ZDOLNI Z POMORZA
Z dumą informujemy o sukcesach osiągniętych
na szczeblu wojewódzkim przez uczennicę klasy 8c Publicznej Szkoły Podstawowej w Kaliskach Kingę Kaczorowską. W tym roku szkolnym 2020/2021 nasza uczennica, pokonując kolejne etapy każdego z konkursów, została:
FINALISTKĄ Wojewódzkiego Konkursu
Kuratoryjnego z fizyki oraz laureatką etapu
wojewódzkiego pomorskiej ligii zadaniowej
„ZDOLNI Z POMORZA” z fizyki, zdobywając
II miejsce.
Cieszymy się z osiągnięć Kingi i życzymy jej
dalszych sukcesów w nauce oraz realizacji
własnych pasji i zainteresowań.

Materiały ZSP Kaliska

ŚPIEWAMY DLA MAMY
Miło jest poinformować, że uczennice naszej
szkoły zostały laureatkami Powiatowego Konkursu Piosenki „Śpiewamy dla mamy” organizowanego przez Starostwo Powiatowe oraz
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gd.
Warunkiem wzięcia udziału w konkursie było
przygotowanie piosenki, która w swoim tekście
zawierała słowo „mama”. Wykonania oceniane
były w 4 kategoriach wiekowych: do 7 lat, 8-10
lat, 11-14 lat oraz 15-26 lat. Oprócz wyłonienia
miejsc na podium i wyróżnień, poprzez głosowanie online na Youtube przyznano również
nagrody publiczności.
Celem tego konkursu było stworzenie możliwości świętowania Dnia Matki w twórczy i oryginalny sposób, rozwijanie zdolności i zainteresowań muzycznych oraz promowanie młodych
talentów.

W kategorii wiekowej do lat 7 III miejsce zajęła
Amelia Eliasz z klasy Ia, w kategorii wiekowej
8-10 lat nagrodę publiczności otrzymała Julia
Kucmann z klasy IVb.
Uroczyste wręczenie nagród nastąpiło w
Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gd.
Gratuluję laureatkom oraz dziękuję wszystkim
uczniom z naszej szkoły, którzy wzięli udział w
konkursie.
Katarzyna Eliasz
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DZIEŃ DZIECKA W GOK KALISKA
Dzieci z zajęć baletu, tańca towarzyskiego i
klubu DKK zaprezentowały swoim rówieśnikom w filmie, co przygotowały dla nich w dniu
swojego święta. Są też wywiady prowadzone
przez dzieci z dorosłymi przygotowane specjalnie na tą okazję. Całość wydarzenia ONLINE
poprowadziły uczestniczki zajęć tańca towarzyskiego pod kierunkiem Łukasza
Rocławskiego. Film na FB GOK Kaliska

Jesteśmy już po obchodach Dnia Dziecka w
Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach. Z tej
okazji życzenia złożyła Dyrektor GOK Kaliska Mirosława Borucka.

W programie jako kolejne punkty święta, zaraz
po filmie WIRTUALNY DZIEŃ DZIECKA milusińscy mogli wziąć udział w grach i zabawach
z firmą animacyjną oraz w teatrzyku prezentującym spektakl "O najwspanialszym Piecuchu".
Wszyscy bardzo chętnie uczestniczyli w animacjach. Dużym zainteresowaniem cieszył się teatr
lalek drewnianych. Dzieci z wielką ciekawością
podpatrywały jak skonstruowane są takie lalki.
Dziękujemy wszystkim przybyłym dzieciom i
ich rodzicom za przybycie i uczestniczenie w
obchodach Dnia Dziecka razem z nami.
Mamy nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszamy na inne wydarzenia i znowu za rok.
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Materiały GOK Kaliska

KOLEJNE SPOTKANIE DKK

DOTACJA NA HAFT KOCIEWSKI

19.05.2021r. odbyło się kolejne spotkanie
Dyskusyjnego Klubu Książki. Po długim czasie
mogliśmy spotkać się w formie stacjonarnej, za
czym bardzo tęskniliśmy. Rozmawialiśmy o
książce Sary Shilo pt. "Krasnoludki nie przyjdą
". Główną bohaterką jest Simona Dadon, która
po śmierci męża zostaje sama z gromadką dzieci, a do tego zza libańskiej granicy raz po raz na
miasto lecą katiusze.
Zapraszamy na kolejne spotkania.

DZIEŃ DZIAŁACZA KULTURY

Materiały
GOK Kaliska
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GOK KALISKA - ZAPRASZA

Z KALENDARZA WÓJTA...
*10.05.2021 - Kaliska - Spotkanie z inspektorem nadzoru Grzegorzem Leszmanem w zakresie
inwestycji drogowych na terenie gminy Kaliska.
*11.05.2021 - Kaliska - Podpisanie umów na remont dróg w gminie Kaliska metodą układania
płyt jumb z firmą Romar Reszczyńscy sp.j. z siedzibą w Rokocinie.
*11.05.2021 - Kaliska - Podpisanie umów na modernizację chodników w gminie Kaliska z firmą
Przedsiębiorstwo Drogowo-Inżynieryjne sp. z o.o. Zredy.
*13.05.2021 - Kaliska - Podpisanie umów z przedstawicielami dwóch organizacji
pozarządowych, które działają na terenie gminy - Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych w
Kaliskach oraz Klubem sportowym „Petanque Kaliska” na zadania publiczne z zakresu sportu,
kultury i zdrowia.
*17.05.2021 - Kaliska - Wspólnie z przedstawicielami Polskiego Gospodarstwa Wodnego
„Polskie Wody” kontrola drożności przepustu i jego naprawy przy ulicy Starowiejskiej w
Kaliskch.
*19.05.2021 - Kaliska - Spotkanie z przedstawicielem spółki Forbo sp. z o.o z Panem
Mariuszem Margulskim w sprawie zapewnienia dostępu do internetu światłowodowego dla
mieszkańców gminy Kaliska.
*19.05.2021 - Starogard Gd. - Podpisanie aktów notarialnych sprzedaży działek gminnych w
Kaliskach przy ul.Polnej i w Bartlu Wielkim.
*24.05.2021 - Kaliska - Udział w Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych.
*25.05.2021 - Pelplin - Podpisanie umowy wspólnie z Sołtysem Sołectwa Iwiczno w ramach
zadania „Aktywne Sołectwo Pomorskie”.
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