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ENERGETYCZNE DNI KALISK
GWIAZDA WIECZORU - ZESPÓŁ IRA

DJ KRONE i TOMASZ DOLSKI

RUSZYŁA BUDOWA ŚCIEŻKI
W dniu 12 lipca rozpoczęły się prace budowlane budowy ścieżki rowerowej z Kalisk do Cieciorki. Jest to wspólna inwestycja z powiatem
starogardzkim.
W naszej ocenie inwestycja ta jest niezwykle
potrzebna z punktu widzenia bezpieczeństwa
wszystkich mieszkańców.
W ostatnim czasie na odcinku z Kalisk do
Cieciorki dochodziło do potrąceń pieszych i rowerzystów. Chcemy, aby ta trasa nie tylko służyła mieszkańcom sołectw, ale też wszystkim
chcącym uprawiać różnego rodzaju sport.

PRZEDSZKOLE W KALISKACH
PO REMONCIE
Dobiega remont dwóch sal w naszym przedszkolu. Dzięki temu będzie czysto i estetycznie,
a od sierpnia zaczynamy zajęcia w naszych
placówkach.

DBAMY O CZYSTOŚĆ NOWY NABYTEK REFERATU
KOMUNALNEGO
W dniu 20 lipca na ulicach miejscowości
Kaliska, tuż przed przygotowaniami do DNI
KALISK można było spotkać naszą nową
zamiatarkę do ulic.
Zakup tego sprzętu ułatwi nam oczyszczanie
ulic w całej gminie.
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Zastępca Wójta Gminy Kaliska
Łukasz Kruszyński

UPIĘKSZAMY NASZĄ
MIEJSCOWOŚĆ

W ostatnim czasie powstały nowe nasadzenia
zieleni przy Samorządowym Przedszkolu w
Kaliskach, które prezentujemy na zdjęciach.
Planujemy również systematycznie wykonywać
kolejne nasadzenia. Powstaną jeszcze w tym roku zieleńce przy ul. Północnej (tj. skrzyżowanie
ulicy Jasnej z Północną) i w miejscowości Frank
(skrzyżowanie ulicy Krętej z drogą krajową nr
22).

ZŁOTY MEDAL ZA DŁUGOLETNIĄ
SŁUŻBĘ DLA PANI HANKI DERA
W dniu 4. lipca w Filharmonii Kaszubskiej w
Wejherowie nasza była już Skarbnik Gminy Kaliska otrzymała ZŁOTY MEDAL od Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej, za profesjonalizm, fachowość i wyjątkową dbałość o bezpieczeństwo
finansowe gminy.
O ten zaszczyty medal wystąpiliśmy jako Samorząd Gminy Kaliska w grudniu 2016 roku.
Medal został wręczony podczas jubileuszu 25 lecia Związku Gmin Pomorskich.
Życzymy Pani Hance Dera wszelkiej pomyślności na zasłużonej emeryturze oraz radości i satysfakcji z osiągniętego dorobku zawodowego.
Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki
Przewodniczący Rady Gminy Kaliska
Zbigniew Szarafin

PROGRAM „UMIEM PŁYWAĆ”
Zakończyliśmy I
etap Nauki Pływania organizowany
przez Urząd Gminy w Kaliskach.
Dzieci z klasy III
Szkoły Podstawowej przez okres 2
miesięcy raz w tygodniu jeździły na basen do
Kościerzyny w ramach corocznego projektu
Umiem Pływać. W nauce pływania brały udział
4 grupy z klas III SP: 3 grupy z ZSP Kaliska i 1
grupa ze Szkoły w Piecach. Każda grupa uczestniczyła w 5 wyjazdach, spędzając 2 godziny na
pływalni, ucząc się podstawowych ruchów pływackich jak i ciesząc się zabawą we wodzie.
Beata Zaręba, Joanna Linda 3

PORZĄDKUJEMY PRZESTRZEŃ INFORMACJA DOTYCZĄCA
W ŁĄŻKU
ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
Pierwsze spotkanie w sprawie MPZP dla
fragmentów wsi Łążek za nami.
W dniu 31.07.2017r., w związku z przystąpieniem Gminy Kaliska do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla fragmentów miejscowości Łążek, obręb
Iwiczno, w sali narad Urzędu Gminy Kaliska
zorganizowane zostało spotkanie z mieszkańcami oraz właścicielami nieruchomości
położonych w miejscowości Łążek.

Informujemy mieszkańców, którzy złożyli
wnioski do projektu pn. „Budowa instalacji do
produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kaliska i Gminy Partnerskiej Stara
Kiszewa”, w ramach którego wykonane mają
być instalacje fotowoltaiczne, że termin oceny
projektów i rozstrzygnięcia konkursu został wydłużony. Obecnie, ze względu na ilość wniosków i duże zainteresowanie, wciąż trwa weryfikacja formalna projektów.
Urząd Marszałkowski zawiadamia, że wyniki
konkursu zostaną ogłoszone w IV kwartale 2017
roku.

W LIPCU ZAŚWIECIŁY SIĘ
LAMPY WE FRANKU
Kilkanaście miesięcy trwały starania urzędu
gminy, aby wszystkie punkty świetlne przy
drodze krajowej nr 22 we Franku rozbłysły.
Ten moment nastąpił w miesiącu lipcu tuż przed
naszym gminnym festynem. Lampy na mocy
porozumienia są przekazane w użytkowanie
gminie Kaliska.
Justyna Tomana
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PRZEŁOMOWY MOMENT W DZIEJACH SZPITALA
W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

Zarząd Powiatu Starogardzkiego podpisał
umowę z Zarządem Województwa Pomorskiego
na dofinansowanie inwestycji w starogardzkim
szpitalu. To przełomowy moment w historii
placówki.
Jeszcze kilka miesięcy temu nie było pewne,
czy w ogóle możliwe będzie zrealizowanie ambitnych planów. Władze Powiatu złożyły wniosek o zewnętrzne dofinansowanie, a wyniki konkursu zostały ogłoszone niedawno. W rezultacie
samorząd otrzyma blisko 21 mln zł na inwestycję, która zupełnie odmieni starogardzki szpital.
– Prace przy przygotowaniu wniosku trwały
ponad 2 lata i zaangażowanych w nie było wiele
osób, więc jest to nasz wspólny sukces, poczynając od pracowników szpitala, poprzez kadrę
medyczną, a na pracownikach merytorycznych
starostwa skończywszy – zauważa Patryk
Gabriel, członek Zarządu Powiatu Starogardzkiego. – Wspólnie z nami swoje wnioski o dofinansowanie złożyło 21 podmiotów. Zarząd
Województwa Pomorskiego wybrał dziesięć, a
nasz projekt znalazł się na wysokim, trzecim
miejscu. To też świadczy o świetnym i kompleksowym przygotowaniu wniosku. Cieszymy się
ogromnie, ale jesteśmy też świadomi, że czeka
nas teraz ciężka praca, której efekty będą w 2020
roku widoczne dla wszystkich mieszkańców.
Władze Powiatu od lat podkreślają, że priorytetem są trzy kwestie: zdrowie, oświata oraz drogi. Systematycznie więc realizują swoje założenia.
– To nie było łatwe zadanie, ale nasza konsekwencja i determinacja przyniosły rezultaty –
przyznaje starosta Leszek Burczyk. – Inwestycja
pozwoli nam znacząco odmienić oblicze staro-

gardzkiego szpitala.
Zyskamy nie tylko nowoczesny sprzęt, modernizacji poddanych zostanie
5 oddziałów, powstanie
zupełnie nowy blok operacyjny, a do tego nasz
projekt zakłada też podniesienie kwalifikacji
kadry medycznej.
Dojdzie do zwiększenia
dostępności specjalistycznych usług.
Nie sposób nie zauważyć, że to kolejna ważna
inwestycja skierowana do mieszkańców
powiatu.
– To dobry czas dla naszego samorządu – podkreśla z kolei wicestarosta Kazimierz Chyła. –
Niedawno zaczęliśmy modernizację dwóch centrów kształcenia ustawicznego i jest to zadanie
warte blisko 20 mln zł. Za moment zaczniemy
najważniejszą inwestycję w dziejach szpitala.
Jej budżet opiewa na blisko 50 mln zł.
– Chciałabym szczególnie podziękować i pogratulować Patrykowi Gabrielowi, który z wielkim
zaangażowaniem pracował przy tym projekcie –
mówi Ryszard Świlski, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego. – Zdarzało się, że potrafił zadzwonić nawet przed 6 rano, żeby przypomnieć o starogardzkim projekcie. My jeszcze
nie wiedzieliśmy, kiedy dojdzie do głosowania
nad poszczególnymi wnioskami, Patryk Gabriel
orientował się doskonale kiedy ten punkt jest w
porządku naszych obrad. W imieniu Zarządu
Województwa życzę Państwu właściwej
realizacji tego projektu, bądźcie Państwo ze
swojej pracy dumni.
Podpisy pod historyczną umową złożyli:
starosta Leszek Burczyk i Patryk Gabriel,
członek Zarządu Powiatu.
Trzeba pamiętać, że Kociewskie Centrum
Zdrowia, którego właścicielem jest Powiat
Starogardzki, przyjmuje pacjentów nie tylko z
naszego powiatu, ale i z 4 ościennych. Rocznie
placówka udziela 50 tys. świadczeń medycznych, a na oddziały szpitalne trafia ponad 14,5
tys. pacjentów.
Materiały: www.24Starogard.pl
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KOLEJNE ŚWIĘTO GMINY ZA NAMI...
W dniach 21-22 lipca Gmina Kaliska świętowała podczas corocznego festynu gminnego
„DNI KALISK – Lato na Kociewiu”. Był to, jak
zwykle, czas wspólnej zabawy, wielu atrakcji
oraz nieodzownej loterii fantowej, która w
bieżącym roku cieszyła się jeszcze większym
zainteresowaniem, niż dotychczas. Pogoda
dopisała, uczestnicy również.

Pierwszego dnia dzieci i młodzież brały udział
w zajęciach sportowych, natomiast drugiego
dnia na scenie prezentowali się różni
wykonawcy: Ewelina Rytelewska, Zespół
instrumentalny AKORD, Kwartet wokalny
AMOROSO, Krzysztof Gornowicz i Tomasz
Radimonas (muzyka klasyczna), DJ KRONE,
Ewa i Tomasz Dolscy oraz gwiazda wieczoru –
IRA. Zabawę nocną poprowadził DJ MAX.

Na scenie zaprezentowali się „Mali Kociewiacy” – dzieci z SPP w Kaliskach oraz uczniowie
ZSP Kaliska. Występowali też podopieczni
Środowiskowego Domu Samopomocy w
Kaliskach.
Równolegle odbywały się zawody sportowe:
Turniej koszykówki drużyn kociewskoborowiackich o Puchar Wójta Gminy oraz mecz
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piłki nożnej Victoria Kaliska – Sławek
Borzechowo.
Podczas pierwszego dnia festynu 21 lipca
rozegrano też zawody w ramach letniej ligi
petanque trwającej od czerwca do września.
Pamiątkowe statuetki oraz nagrody zostały
wręczone podczas drugiego dnia festynu.

Jak co roku, mieszkańcy mogli skorzystać z
badań profilaktycznych m.in.. pomiaru ciśnienia
tętniczego oraz poziomu cukru. Nie zabrakło
również pokazów sprzętu strażackiego i
cieszącej najmłodszych, dużej ilości piany.
Smaczne jadło oferowały sołectwa i koła
gospodyń wiejskich, a miejscowe Nadleśnictwo

KOLEJNE ŚWIĘTO GMINY ZA NAMI...
przygotowało ciekawą ofertę edukacyjną.
Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób
przyczynili się do organizacji festynu, Wójt
Gminy Sławomir Janicki oraz dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury Mirosława
Borucka składają serdeczne podziękowania.
Szczególne podziękowania kierowane są na
ręce Darczyńców festynu oraz instytucji
wspomagających, którymi byli:
Fundatorzy nagród głównych loterii fantowej:
EFIS Polska Sp. z o.o. Dariusz Bieliński, Piece
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe
„OLA” Sp. z o.o. Piotr Chmielecki, Kaliska
Zakład Kamieniarski „Trawiccy” s.c. Mateusz
Trawicki, Karol Trawicki, Kaliska
Zakład Remontowo - Budowlano-Handlowy
„KUNER” Honorata i Piotr Freitag, Piece

Partnerzy organizacji festynu:
Nadleśnictwo Kaliska, Bank Spółdzielczy
Skórcz, Grupa Żywiec reprezentowana przez
Karolinę i Roberta Szyca, Multimedialny portal
informacyjny 24starogard.pl, naszemiasto.pl,
Dziennik Bałtycki.
Pozostali darczyńcy, którym równie gorąco
DZIĘKUJEMY zostali przedstawieni na naszej
stronie interntowej www.kaliska.pl

DZIĘKUJEMY MIESZAŃCOM I
GOŚCIOM ZA OBECNOŚĆ I
ZAPRASZAMY JUŻ ZA ROK
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KOLEJNE FESTYNY W NASZEJ GMINIE - W DĄBROWIE I PŁOCICZNIE
W kolejną letnią sobotę odwiedziliśmy malowniczą miejscowość naszej gminy. Dąbrowa –
właśnie tam bawiliśmy się wspólnie podczas
sołeckiego festynu. Miła atmosfera, wiele zabaw i konkursów, malowanie buziek, zamek
dmuchany, zumba oraz teatrzyk „Kamishibai”.
Atrakcji tego wieczoru nie brakowało zarówno
dla dzieci, jak i ich rodzin.
Dla wszystkich przybyłych gości Pani sołtys
przygotowała pyszny poczęstunek, czyli
kiełbaski i ciasto. Zakupiła również atrakcyjne
nagrody dla dzieci i całych rodzin, które aktywnie i z uśmiechem brały udział w przygotowanych konkurencjach.
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Materiały GOK Kaliska

„Na dach” to temat przewodni festynu w Płocicznie, który organizowany jest w szczytnym
celu, ponieważ prowadzona jest wtedy zbiórka
pieniędzy na renowację kościoła filialnego w
Płocicznie. Podczas, gdy dorośli zajęci byli licytacją i smakowaniem potraw oraz wypieków
przygotowanych przez Panie z sołectwa, my
wraz z dziećmi aktywnie spędzaliśmy czas.
Konkursy, gry i skoki na dmuchańcu sprawiły
nam wiele przyjemności. Na zakończenie
wszystkie dzieci otrzymały drobne upominki
wraz z słodkościami :)

Materiały GOK Kaliska

EMERYCI WE WDZYDZACH
15 lipca wybraliśmy się na 44 Jarmark
Wdzydzki. Impreza zorganizowana z wielkim
rozmachem. Czego tam nie było?! Przede
wszystkim przebogata prezentacja rękodzieła
artystycznego (tu mogliśmy podziwiać prace
pań, które prowadzą od kilku lat w GOK-u zajęcia artystyczne: obrazy olejne i robótki ręczne),
dawnych zawodów, wiejskiego rzemiosła,
różnorodnych zajęć domowych i gospodarskich.
Wyroby były przeznaczone na sprzedaż, więc
można się było wzbogacić o ciekawe i wartościowe przedmioty dekoracyjne. Ile to ludziska
mają talentów!!!

Kto miał ochotę wybrał się na zwiedzanie skansenu, a tam: wiejskie chaty, bogatsze zagrody,
drewniane kościółki, dworek, wiatraki, kuźnia,
młyn, szkoła…
Spacer po skansenie okazał się bardzo atrakcyjny, gdyż gospodarze dodatkowo zapraszali do
wspólnej zabawy: można było popisać gęsim
piórem, chodzić na szczudłach, prowadzić
obręcz kijkiem. Po prostu poczuć się znów
małym dzieckiem. Znalazł się również czas na
odwiedzenie grobu Izydora Gulgowskiego.
Na uczestników imprezy czekał też mały pakiet
badań profilaktycznych przygotowany w ramach akcji Pomorskie dla Zdrowia (organ.
Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego przy
współudziale Szpitala Specjalistycznego w
Kościerzynie).
Nie zabrakło oczywiście bogatej oferty kulinarnej. Można się było najeść do syta przy licznych stoiskach z wiejskim jadłem.
Czas przeznaczony na wycieczkę upływał bardzo szybko i ani się obejrzeliśmy, trzeba było
wracać. A że atrakcji we Wdzydzach spotkało
nas mnóstwo i pogoda dopisywała, wróciliśmy
niezwykle zadowoleni i już myślimy o
przyszłorocznym wypadzie na kolejny jarmark.
Materiały www.emeryci-kaliska.pl

WAKACYJNE ZAJĘCIA
W IWICZNIE
W ramach realizacji programu inicjatywy lokalnej w obiektach objętych wsparciem – jako
rezultat wskaźników projektu pod nazwą „Zagospodarowanie centrum wsi Iwiczno wraz z
modernizacją świetlicy wiejskiej” odbyły się
kolejne zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży
z Iwiczna. Spotykaliśmy się w poniedziałkowe
przedpołudnia od 17.07.2017r. i aktywnie spędzaliśmy czas. – Było wyklejanie miseczek z
gliny, kolorowanie mandali i wypalanie wybranych wzorów na brzozowych deskach, a każde z
pięciu spotkań zaczynaliśmy tradycyjnie od
wspólnego pichcenia i pałaszowania ulubionych
potraw, takich jak naleśniki, frytki, czy uwielbiana przez wszystkich pizza. Dzieci z chęcią
korzystały też z placu zabaw przy świetlicy i
grały w ping-ponga. Spotkania upłynęły nam w
miłej i wesołej atmosferze, a dzieciaki z chęcią
uczestniczyły w zajęciach.

Materiały
GOK
Kaliska
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DOCHODY GMIN. DZIĘKUJEMY NASZYM MIESZKAŃCOM.
DOCHODY NASZYCH GMIN. GDZIE
MIESZKAJĄ NAJBOGATSI?
Gminy: Kaliska, Zblewo, wiejska i miejska
Skórcz, Skarszewy, Czarna Woda są najbogatsze
w naszym powiecie. Dochód na jednego mieszkańca wynosi w nich ponad 4 tys. złotych.
Gmina Kaliska jest najbogatszą gminą w powiecie. Główny Urząd Statystyczny podał dane
dotyczące dochodów gmin w przeliczeniu na
jednego mieszkańca w 2016 r. W gminie Kaliska
dochód wyniósł 4.379,56 zł i wzrósł. W 2015 r.
wynosił bowiem 3.653 zł. W skład dochodów na
jednego mieszkańca wchodzą: dochody własne
gminy, subwencja ogólna, dotacje celowe z budżetu państwa, ale też środki m.in. pochodzące z
Unii Europejskiej.
- Bardzo nas cieszy taki dobry wynik, który należy w pierwszej kolejności przypisać naszym
przedsiębiorczym mieszkańcom. Następnie możemy pochwalić się my samorządowcy, że skutecznie pozyskujemy środki zewnętrzne z różnych źródeł (krajowych i zagranicznych). W
mojej ocenie gmina Kaliska stała się w ostatnich
latach gminą atrakcyjną pod kątem prowadzenia
firm, jak i miejsca do zamieszkania.
Odnotowujemy bardzo dużo transakcji kupnasprzedaży nieruchomości oraz systematyczny
wzrost dochodów z podatków PIT i CIT.
Zamożność naszych mieszkańców przekłada się
na dochody w przeliczeniu na każdego mieszkańca. Naszym atutem są także przepiękne tereny, przyciągające inwestorów indywidualnych,
dla których systematycznie wzbogacamy infrastrukturę turystyczną. Zapraszam wszystkich do
naszej gminy Kaliska - mówi wójt Sławomir
Janicki.
Na drugim miejscu, jeśli chodzi o dochód na
mieszkańca, znalazła się gmina Zblewo, która
nieznacznie ustąpiła gminie Kaliska. Tu dochód
wyniósł 4.367,07zł. - Kwota dochodu na mieszkańca w porównaniu z rokiem poprzednim
znacznie wzrosła. Powodem wzrostu dochodów
był zwrot podatku VAT, ale też otrzymane środki
z tytułu dotacji celowej w ramach programów
finansowanych z udziałem środków UE oraz
wpływ do budżetu dotacji na wypłatę świadczeń
wychowawczych 500 plus - informuje Marzena
Adryan z sekretariatu UG Zblewo.
Bardzo wysoko na liście znalazły się: gmina
wiejska Skórcz (4.318,85zł) i miejska Skórcz
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(4.213,69zł), a także Skarszewy. W tej gminie
dochód na mieszkańca wyniósł 4.144,13zł.
- Takie informacje cieszą władze gminy i
wszystkich mieszkańców. Zwiększone dochody
są zasługą wielu czynników, od programów rządowych, przez dotacje zewnętrzne, większe
przychody podatkowe, aktywność przedsiębiorców. Dobra koniunktura w tym zakresie, zresztą
w wielu gminach, potwierdza, że Kociewie się
rozwija. Liczymy, że zwiększone dotacje zewnętrzne jeszcze poprawią nasze miejsce w rankingu w roku przyszłym. Gmina na co dzień korzysta z każdej możliwości, aby pozyskać zewnętrzne fundusze, małe i duże. Cieszą obroty
skarszewskich firm, świetnych przedsiębiorców, którym zawsze staramy się pomagać.
Dobre wyniki gminy to efekt zawsze pracy zespołowej, wszystkich mieszkańców i dobrej atmosfery. I tak właśnie jest w Skarszewach mówi Jacek Pauli, burmistrz Skarszew.
W Czarnej Wodzie dochód wyniósł 4.069,77 zł.
W Smętowie Granicznym było to 3.904,93 zł. Z
kolei w gminie wiejskiej Starogard Gdański 3.869,58zł, a w gminie miejskiej Starogard
Gdański - 3.626,39 zł na jednego mieszkańca
Dla porównania, najbogatszą gminą w Polsce
jest Kleszczów (woj. łódzkie), w którym dochód
na mieszkańca to 47 tys. zł! Z kolei w Sopocie
ten wskaźnik wynosi nieco ponad 8 tys. złotych.
W zestawieniu GUS wzięto pod uwagę zarówno
dochody własne - czyli m.in.., wpływy z podatków i opłat oraz udziały w PIT i CIT - ale także
subwencję ogólną, dotacje celowe z budżetu
państwa, a także środki unijne. Wzrost dochodów wystąpił w 93 proc. gmin, a jego dynamika
wyraźnie przyspieszyła (z blisko 4 proc. do ok.
16 proc. rok do roku).

DOCHODY GMIN. DZIĘKUJEMY NASZYM MIESZKAŃCOM.cd.

W sprawozdaniu regionalnych izb obrachunkowych podkreślono, że w 2016r. dochody gmin
w przeliczeniu na mieszkańca - bez miast na
prawach powiatu - wzrosły do poziomu 3.944 zł,
czyli o 548 zł. Jedynie w dziewięciu gminach
odnotowano dochód per capita poniżej 3 tys. zł.
W jednej trzeciej gmin wpływy budżetowe wyniosły od 4 do 5 tys. zł, a w 129 najbardziej zamożnych samorządach - powyżej 5 tys. zł. Jest to
głównie zasługa dotacji na realizację programu
„Rodzina 500 plus”.

Dziękujemy naszym mieszkańcom
za rozwój naszej "małej ojczyzny".

Autor: AG, Materiały:
www.starogardgdanski.naszemiasto.pl
fot. WHITEDRON
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JUBILEUSZE...

SPOTKANIE AUTORSKIE Z
PAWŁEM BERĘSEWICZEM

50 Rocznica Ślubu
Absolwent filologii angielskiej na UniwersyteBożenna i Grzegorz Adamscy cie Warszawskim, tłumacz, autor słowników,
opowiadań, powieści i wierszy dla dzieci.

13 września 2017
w godzinach 9:30 - 12:00

Z KALENDARZA WÓJTA...

*26.06.2017 - Starogard Gd. - Podpisanie aktu notarialnego na nabycie działki od osoby
prywatnej w Dąbrowie i obciążenie służebnością dla potrzeb inwestycji budowy sieci
kanalizacyjnej (miejsce pod przepompownię),
*30.06.2017 - Kaliska – Spotkanie z przedstawicielami firmy Steico w zakresie ograniczenia
oddziaływania oczyszczalni ścieków na łąkach studzienickich,
*04.07.2017 - Wejherowo - Udział w uroczystości 25-lecia istnienia Związku Gmin
Pomorskich,
*08.07.2017 - Piece - Udział w uroczystych obchodach 100-lecie istnienia OSP Piece,
*11.07.2017 - Gdańsk - Udział w konferencji na temat zmian w ustawie o finansach
publicznych,
*13.07.2017 - Kaliska - Spotkanie projektantem Adamem Ząbkiem,
*20.07.2017 - Kaliska - Spotkanie z projektantką Marią Kiełb-Stańczuk dotyczące
sporządzanych dokumentów planistycznych,
*21.07.2017 - Kościerzyna - Spotkanie z Nadleśniczym Krzysztofem Frydlem,
*21-22.07.2017 - Kaliska - Udział w uroczystych obchodach Dni Kalisk,
*25.07.2017 - Kaliska - Spotkanie z Nadleśniczym Nadleśnictwa Kaliska w sprawie
przygotowania dokumentów planistycznych, zagospodarowania plaży w Trzechowie i ścieżki
rowerowej z Kalisk do Bartla W. oraz zwrócono uwagę na problem utrzymania czystości przy
plaży w Trzechowie będący na gruncie należącym do Nadleśnictwa,
*28.07.2017 - Starogard Gd. - Uczestnictwo w podpisaniu umowy na modernizację szpitala.
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,

