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GMINA KALISKA NAJLEPSZA W POWIECIE
Gmina Kaliska jest najbogatszą gminą w
powiecie starogardzkim z dochodem na jednego
mieszkańca 5.823 zł. W rankingu wszystkich
gmin w Polsce (2477) jesteśmy na 221 miejscu.
Natomiast najbogatszą gminą w Polsce jest
Kleszczów w woj. łódzkim, gdzie łączna suma
dochodów w przeliczeniu na jednego mieszkańca osiągnęła poziom 44.000 zł - wynika z danych
Głównego Urzędu Statystycznego za 2018 r.
Na drugim końcu skali znalazła się gmina
Zawadzkie w województwie opolskim, w której
dochody per capita były 14-krotnie najniższe niż
w Kleszczowie, wynosząc 3.200 zł.

Natomiast średnie dochody gmin w 2018 r.
wyniosły 4.800 zł.
Opublikowany przez GUS wykaz obejmuje
2478 samorządów (od 1 stycznia gmin jest 2477
w związku ze zniesieniem Ostrowic).
W zestawieniu 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.
Najwyższe dochody w naszym powiecie
osiągnęliśmy właśnie MY z dochodem na jednego mieszkańca 5.823 zł.

GMINA KALISKA
NAJLEPSZA W POWIECIE
Drugie miejsce w zestawieniu GUS zajęła
Gmina Skarszewy z dochodem 5.372 zł. Na
trzecim miejscu uplasowała się gmina miejska
Starogard Gdański z dochodem 5.147 zł.

KONKURS „PIĘKNA WIEŚ”
W czerwcu 2019 r. w Urzędzie Gminy Kaliska
podsumowano konkurs "Piękna wieś w gminie
Kaliska 2019" oraz "Piękna Wieś Pomorska
2019". W spotkaniu udział wzięli: Wójt Gminy
Kaliska Sławomir Janicki, uczestnicy konkursów oraz członkowie komisji konkursowej.
W konkursie „Piękna Wieś Pomorska 2019”
udział wzięły 3 zagrody, natomiast do konkursu
„Piękna wieś w gminie Kaliska 2019”
przystąpiły 4 posesje.
Zgodnie z określonymi przez organizatorów
kryteriami konkursów na rok 2019, komisja
przyznała następujące miejsca:
Piękna Wieś w gminie Kaliska
I miejsce - Grażyna i Edwin Lipscy

PRZEBUDOWA DROGI
KRAJOWEJ NR 22
Gmina Kaliska aktywnie uczestniczy w procesie uzgadniania planowanej przebudowy drogi krajowej nr 22.
Według informacji uzyskanej od GDDKiA w
Warszawie do roku 2023 planowana jest modernizacja drogi krajowej nr 22 na odcinku
Czarna Woda - Gmina Kaliska - Zblewo.
Na całym odcinku drogi oprócz zmiany nawierzchni zostanie wykonana ścieżka rowerowa. Wartość szacunkowa inwestycji to kwota
ponad 82 mln złotych.
Oprócz otrzymanego pisma zgłaszaliśmy
swoje uwagi do przedstawianej koncepcji projektu oraz odbywały się spotkania w siedzibie
GDDKiA w Gdańsku.
Sławomir Janicki Wójt Gminy Kaliska

2

II miejsce - ex aequo -Barbara Andrearczyk,
Jerzy Troka
III miejsce - Krystyna Winnicka
Piękna Wieś Pomorska
I miejsce - Elżbieta i Bogusław Prabuccy

II miejsce - ex aequo - Teresa Brzezińska,
Elżbieta i Tomasz Gulgowscy
Laureaci konkursów otrzymali pamiątkowe
dyplomy wraz z talonami pieniężnymi do realizacji w Centrum Ogrodniczym Frank-raj we
Franku. Za I miejsce talon o wartości 200 zł, za II
miejsce – 150 zł, za III – 100 zł.
Serdecznie dziękujemy za udział w konkursach
oraz gratulujemy laureatom.

BUDOWA ULICY OGRODOWEJ
Ulica Ogrodowa w Kaliskach została
wpisana na listę zadań rekomendowanych do
dofinansowania w ramach Funduszu Dróg
Samorządo-wych.
Otrzymaliśmy już potwierdzenie o przyznanych środkach finansowych na budowę ulicy
Ogrodowej w Kaliskach, która otrzymała 50%
dofinansowania tj. ok. 400.000 zł
Budowa rozpocznie się wiosną i powinna
zakończyć się do września 2020 roku. Teraz
czekamy na termin do podpisania umowy z
Wojewodą Pomorskim. Sławomir Janicki
Wójt Gminy Kaliska

ODWODNIENIE ULICY
KRÓTKIEJ I DŁUGIEJ
Zakończyliśmy prace związane z odwodnieniem strategicznego miejsca na drodze do
Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach.
Zaprojektowane odwodnienie ma skutecznie
zapobiec gromadzeniu się wód opadowych na
skrzyżowaniu ulicy Krótkiej i ul. Długiej w
Kaliskach.
Do tej pory przy intensywnych opadach droga i
chodnik były zalane wodą co zagrażało bezpieczeństwu pieszych i pozostałych uczestników
ruchu.

ZAKUP NOWEJ ŁADOWARKI
Ładowarka samojezdna wzbogaci tabor gminy
Kaliska.
W ramach zadania budowy Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych nasza gmina
zakupiła ładowarkę samojezdną. Wartość dofinansowania unijnego dla tego sprzętu to 85%
jego wartości. Wartość ładowarki to 225.090 zł.

Łukasz Kruszyński
Zastępca Wójta Gminy Kaliska
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INWESTYCJE W GOK
W KALISKACH

Zrealizowano kolejny projekt dotyczący realizacji zasilania rezerwowego w ramach operacji
pn.: „Zakup agregatu prądotwórczego i wyposażenia pracowni ceramiki”.
Wartość zrealizowanej operacji 91.530,71 zł.
Dodatkowo wykonano metalowy nowy podest z
podjazdem dla osób niepełnosprawnych, który
zostały sfinansowany z dotacji budżetu gminy.
Materiały GOK Kaliska

REMONT PRZEDSZKOLA
W KALISKACH

W lipcu i sierpniu trwały prace remontowe
dostosowania pomieszczeń szkolnych w ZSP
dla potrzeb Przedszkola. Obecnie zostały już
wykonane wszystkie prace. Sale i część szatniowo - sanitarna będzie dostosowana do obecnych
przepisów. Od nowego roku przedszkolaki będą
miały wydzielone sale, odrębne łazienki i
niezależne wyjścia od strony boiska szkolnego.

Łukasz Kruszyński
Zastępca Wójta Gminy Kaliska
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MODERNIZACJA STAREGO REAKTORA OCZYSZCZALNI
Obecnie trwają prace mające za zadanie
zwiększenie mocy oczyszczalni poprzez wprowadzenie do pracy starego reaktora po kapitalnym remoncie.
Nasze ścieki są w tej chwili oczyszczane przez
pracującą już nową oczyszczalnię. Nadzór nad
pracą tego obiektu jaki i wszystkich urządzeń
wchodzących w skład całego systemu sieci
kanalizacyjnej będzie wspomagał system komputerowy. Na jednym ze zdjęć prezentujemy
podgląd kamer. Oprócz kamer będą pracować
urządzenia monitorujące pracę urządzeń, które
będą powiadamiać o swoim stanie pracy wyznaczonych pracowników za pomocą mobilnej
aplikacji.

Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki

5

SIEĆ KOMÓRKOWA
DLA CIECIORKI I BARTLA W.
Dobra wiadomość dla mieszkańców sołectw
Bartel Wielki i Cieciorka. Wkrótce mają
powstać dwie wieże sieci komórkowej w
miejscowości Bartel Wielki i Dunajki.
Na sesji Rady Gminy radni wyrazili zgodę na
bezprzetargowe wydzierżawienie gruntu gminnego przy świetlicy w Bartlu Wielkim przeznaczonego na budowę wieży bazowej sieci komórkowej. W sołectwie Cieciorka ustalono lokalizację na gruncie osoby prywatnej.
Operator P4 Sp.z.o.o, który zamierza wybudować wieże zapewnia, że w przyszłym roku będą
one już pracować i służyć mieszkańcom.
Projekt uchwały:

SOŁTYS SOŁECTWA FRANK WYBRANY

W wyniku przeprowadzonych Wyborów Sołtysa Sołectwa Frank w dniu 1 września 2019 r. na
Sołtysa został wybrany Radosław Ciemiński
uzyskując 68 głosów ważnych na ogólna liczbę
127 głosów ważnych.
Frekwencja w wyborach wynosiła 24,47%.
Bożena Jeleniewska
Sekretarz Gminy Kaliska

1 WRZEŚNIA - HOŁD POLEGŁYM
W dzień wybuchu II wojny światowej składamy hołd tym wszystkim, którzy zginęli w walce
w obronie naszego kraju.
II Wojna Światowa spustoszyła nasz kraj i świat.
O tej wojnie nigdy nie zapomnimy. Nie wolno
nam zapomnieć nawet kiedy jej naoczni
świadkowie odejdą.
Sławomir Janicki Wójt Gminy Kaliska
Zbigniew Szarafin Przewodniczący
Rady Gminy Kaliska

Sławomir Janicki
Wójt Gminy Kaliska
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WSPIERAMY - KOCIEWIACY DLA HOSPICJUM
W dniu 31.08.2019r. odbyła się impreza charytatywna „Jak dawniej”, aby szerzyć inicjatywę
współtworzenia naszego dzieła hospicyjnego w
gminie Kaliska.
Akcja została zorganizowana przez Państwa
Sylwię i Jarosława Pliszka przy współpracy i zaangażowaniu Wójta Gminy Kaliska Sławomira
Janickiego. Wielkie Brawa i Gratulacje za
pomysł i organizację.
W Kaliskach są cudowni ludzie, super organizacja, WIELKIE SERCA. Podczas sierpniowej
imprezy, mieszkańcy Kalisk i goście okazali się
bardzo szczodrzy i zebrali na Hospicjum w
Starogardzie Gdańskim kwotę 3015,40 zł.

Materiały - https://www.facebook.com/

Taka oto tabliczka informacyjna została zamontowana w centrum Kalisk - DZIĘKUJEMY
naszym mieszkańcom za wspieranie hospicjum!

kociewiacydlahospicjum/
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AKTYWNE WAKACJE U „RADOSNYCH”
Dnia 25.06.2019 r. wyruszyliśmy na wycieczkę do Ciechocinka. Na miejscu obowiązkowo
spacerowaliśmy przy tężniach, a następnie tramwajem konnym zwiedzaliśmy miasto. Podczas
przejażdżki dowiedzieliśmy się, że w Ciechocinku jest 27 sanatoriów, trzy parki, kilka fontann, a największa to Grzybek oraz że miejscowa woda nazywa sie Krystynka. Po przerwie na
lody pojechaliśmy do Lichenia, gdzie mogliśmy
podziwiać wnętrza Sanktuarium Maryjnego i
Golgotę. Mimo panującego upału wyjazd i dzień
uważamy za udany.

przyniosło dużo uśmiechu i wprowadziło nas w
dobry nastrój. Projekt dofinansowany w ramach
Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY, ze
środków Programu FIO Narodowego Instytutu
Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego oraz Gminę Starogard Gd.

Tradycją już jest, że na krótko przed naszymi
wakacjami urządzamy w naszym ŚDSie piżama
party - spędzając w ośrodku 24 godziny.

28.06.2019r. odbyły się pierwsze zajęcia w
ramach projektu „Zwierzę - najlepszy przyjaciel
człowieka”. Z fundacji DOGTOR przybyli do
nas niesamowici goście: Pani Marta i Tammy
czyli pies pełen pozytywnej energii oraz Pani
Alicja i Lupus jak się okazało mistrz w dawaniu
buziaków. Terapia przy udziale tych psów była
niczym radosna zabawa. Uczestnicy zajęć mogli
poznać najważniejsze zasady, których należy
przestrzegać w kontaktach z psami a także karmić, głaskać, wydawać komendy, „rozmawiać”
z psami i uczyć się
od nich liczenia.
Psy budziły
mnóstwo pozytywnych emocji,
wykonywały różne sztuczki i chętnie przyjmowały
od wszystkich
przysmaczki.
Najważniejszy
jednak był bezpośredni kontakt z
tymi zwierzętami.
Spotkanie to
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Po przyjeździe odbyły się zajęcia, jak co dzień, a
po południu ruszyliśmy w plener, bawiąc się w
podchody. Zgodnie ze wskazówkami od Angeliki i Moniki ruszyliśmy przez Kaliska, rozwiązując całkiem sporo zadań po drodze: robiliśmy
czapki z gazety, wymawialiśmy swoje imię od
końca, namalowaliśmy obrazek za pomocą jagód, liczyliśmy okna, drzwi i kominy w omach
socjalnych, robiliśmy spódniczkę z bibuły, statek z kory, zbieraliśmy kolorowe kwiaty, zrobiliśmy zdjęcia na tle Urzędu Gminy i zdobyliśmy
najnowszego Gońca, mimo, że była już godzina
16, rozwiązywaliśmy rebusy i robiliśmy jaskółkę… Następnie już w ośrodku było to, co też
bardzo lubimy, czyli gry i zabawy zręcznościowe, na kolację urządziliśmy sobie grilla, a pieczone kiełbaski w takim gronie smakowały naprawdę wyjątkowo. Potem, jak co roku była
dyskoteka, a po niej noc w naszym ośrodku.
Warunki polowe - materace, karimaty, koce

AKTYWNE WAKACJE U „RADOSNYCH”
i śpiwory, czyli prawdziwe Piżama Party spędzone w sympatycznej i radosnej atmosferze.

Za nami kolejne działania w ramach projektu
"Zwierzę-najlepszy przyjaciel człowieka”.
W ostatnim czasie zebraliśmy aż 226 kg karmy
dla zwierząt, tym samym raz jeszcze dziękujemy
darczyńcom. Wszystko wraz z chętnymi uczestnikami projektu przekazaliśmy do OTOZ Animals schronisko dla bezdomnych zwierząt w
Starogardzie Gd., gdzie niebywałym przeżyciem był kontakt z psami i możliwość wyjścia z
nimi na spacer. To kolejne chwile gdzie można
zauważyć ile radości potrafi podarować pies.
Okazuje się, że dla każdego z nas zwierzę może
być przyjacielem i kompanem w codziennych
chwilach.

uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z
terenu powiatu starogardzkiego pn: "Pamiątka z
Kociewia" zgłosiliśmy prace wykonane przez
naszych uczestników. Było to różne przedmioty:
zakładki do książek, wypalane obrazki, poduszka, teczka na dokumenty itp. I okazało się, że
nasz ŚDS zgłosił największą ilość prac, bo aż 19,
za co otrzymaliśmy nagrodę. W związku z tym
odbyło się wręczenie dyplomów i upominków,
co sprawiło naszym uczestnikom ogromną radość i satysfakcję ze swojej pracy. Powiat starogardzki i Ognisko Pracy Pozaszkolnej Starogard
dziękujemy!

Dziś długo oczekiwane zajęcia z lamoterapii i
alpakoterapii. W ramach projektu pt. "Zwierzę najlepszy przyjaciel człowieka” przyjechały do
nas z wizytą lama DAMA i alpaki CHICKEN
oraz ENZO z Gospodarstwo Agroturystyczne
Alpaki na Kaszubach, Zagroda Edukacyjna.
Kontakt z tymi wspaniałymi zwierzętami dał
wszystkim uczestnikom zajęć dużo pozytywnych emocji, wiele radości i uśmiechu.

W lipcu w odpowiedzi na ogłoszony przez
Powiat starogardzki i Ognisko Pracy Pozaszkolnej Starogard Konkurs Rękodzielniczy dla
mieszkańców Domów Pomocy Społecznej i

Materiały ŚDS Kaliska
oraz
Grupy Nieformalnej
Rodowici Kociewiacy
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PIKNIK CZYTELNICZY Z GRAFFITI W TLE
Na zakończenie zajęć wakacyjnych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w
Kaliskach odbył się piknik czytelniczy pt.
,,Tu mieszkam, tu zmieniam'' z graffiti w tle.
Uczestnicy malowali wybrane postaci z książek.
Były również zgadywanki i zabawy.
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Fotorelacja - Krzysztof Banul

WAKACJE Z KOSTKĄ RUBIKA
Pierwszy dzień zajęć przyniósł ze sobą kilka
nowości. Między innymi szybkie zajęcia ruchowe, prezentacje na temat układania Kostki
Rubika oraz pierwsze kroki w układaniu tego
fascynującego kolorowego sześcianu.
Z przyjemnością stwierdzamy, że mamy bardzo
utalentowane dzieci w naszej gminie. Już po
pierwszych zajęciach bardzo dobrze sobie radziły w układaniu pierwszych prostych kombinacji
np. krzyża.

„GDAŃSKI SEN”
JANA NEUGEBAUERA
W miesiącu sierpniu mieliśmy premierę naszej
kolejnej powieści: "Gdańskiego snu" Jana
Neugebauera. Opowieść o losach gdańskiej rodziny to rzeczy wyjątkowa nie tylko ze względu
na objętość (504 strony!), ale też dlatego, że
takich klasycznych opowieści powstaje coraz
mniej.
Tak "Gdański sen" opisała trójmiejska
dziennikarka Dorota Abramowicz:
Saga o Starszym Panu, jego ukochanej córce,
zięciu i wnukach to opowieść na wpół magiczna,
tocząca się przez kilkadziesiąt lat na tle
Gdańska.
Śledzimy w niej
splątane losy
polskich rodzin,
zagubionych i
odnajdujących
się po wielu
dekadach.
Przeżywających
chwile szczęścia i dramaty.
Próbujących
znaleźć swoje
miejsce w
zmieniającej się
powojennej
rzeczywistości.
Materiały https://www.facebook.com/nakanapie/

KOLEJNE DOFINANSOWANIE
DLA GOK KALISKA
Kolejne dofinansowanie dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach. Otrzymaliśmy 11.100zł
w ramach programu Narodowego Centrum Kultury- Kultura interwencje 2019 - II nabór . Z 872
wniosków, które wpłynęły z całej Polski uplasowaliśmy się na 38 miejscu z 80 punktami. W
ramach dofinansowania będziemy realizować
projekt pt. „Z Kociewia i Kaszub” .
Materiały
GOK
Kaliska
Materiały GOK Kaliska
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ZAJĘCIA WAKACYJNE W DĄBROWIE I STUDZIENICACH
W świetlicy wiejskiej w Dąbrowie zostały zorganizowane zajęcia wakacyjne dla dzieci, sfinansowane z funduszu sołeckiego przy współudziale Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach.

W dniach 19, 20 i 21 sierpnia 2019 r. odbyły się
zajęcia wakacyjne dla dzieci w świetlicy wiejskiej w Studzienicach. Dzieci bardzo chętnie
uczęszczały na zajęcia i aktywnie brały w nich
udział. Pierwszego dnia odbyły się zajęcia plastyczne z gliną. Drugiego zabawy ruchowe na
świeżym powietrzu, a trzeciego dnia warsztaty
plastyczno-kulinarne. Robiliśmy akwarium z
plasteliny, a następnie gofry.

Podczas spotkań w świetlicy przeprowadzone
zostały zajęcia kulinarne, plastyczne, lepienie z
gliny, teatrzyk Kamishibai oraz gry i zabawy na
świeżym powietrzu. Odbyły się również zajęcia
z hipoterapii. Każde dziecko miało okazję przejechać się konno oraz dać zwierzęciu marchewkę. Uczestnicy poznali też zasady bezpiecznego
obchodzenia się z końmi oraz ich pielęgnacji. Na
zakończenie zajęć letnich zorganizowano
wycieczkę do kina na film „Król Lew”.
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Sołtys Sołectwa Dąbrowa
Alicja Lipska

Materiały GOK Kaliska

FESTYN W IWICZNIE I CZARNYM
10 sierpnia 2019 r. odbył się coroczny festyn w
Iwicznie. Dla dzieci przygotowanych było wiele
atrakcji między innymi konkursy z nagrodami
prowadzone przez animatora, warsztaty garncarstwa, rzeźbę i darmowy dmuchaniec.
Warsztaty garncarstwa dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach
projektu KOCIEWSKIE INTERWENCJE
2019.

17 sierpnia 2019 r. odbył się coroczny Festyn
Rodzinny w Czarnym. Dla dzieci przygotowano
wiele atrakcji miedzy innymi konkursy z nagrodami prowadzone przez animatora, darmowy
dmuchaniec. Najmłodsi uczestnicy wysłuchali
bajki zaprezentowanej w formie teatrzyku kamishibai pt. Jasna i Dersław – legenda z Kociewia
zakupiona w ramach programu partnerstwo dla
książki „Biblioteka z książką Tu i Teraz”
dofinansowane ze środków Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego pochodzących z
Funduszu Promocji i Kultury.

Materiały GOK Kaliska
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POŻEGNANIE WAKACJI
W CIECIORCE
31 sierpnia br. odbył się już ostatni z sołeckich
festynów Pożegnanie Wakacji w Cieciorce.
Pogoda nam tego dnia dopisała było upalnie i
słonecznie. Konkursy dla dzieci przeprowadziła
Pani Clown. Po każdym konkursie dzieci otrzymywały nagrody przygotowane przez nowego
sołtysa Sołectwa Cieciorka Józefa Dywelskiego
i Radę Sołecką. Swoją obecnością zaszczycił
nas również Wójt Gminy Kaliska Sławomir
Janicki.
Pomiędzy konkursami dzieci mogły sobie poskakać na DMUCHAŃCU, a na koniec posłuchać bajki kamishibai pt. Jasna i Dersław.
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WARSZTATY CERAMICZNE
W dniach 12, 14 i 16 sierpnia 2019 r. odbyły się
warsztaty z gliną ceramiczną w świetlicy wiejskiej w Czarnym do projektu dofinansowanego
ze środków Narodowego Centrum Kultury Kociewskie Interwencje 2019 - Warsztaty Ceramiczne. W ramach warsztatów powstały ceramiczne figurki. W przerwie warsztatów robiliśmy
wielkie bańki mydlane.

Materiały GOK Kaliska

BEZPŁATNE BADANIA
MAMMOGRAFICZNE

ZAPRASZAMY

Zbadaj się i zyskaj spokój! Zachęć do badania
bliskie osoby w podobnym wieku.
LUX MED po raz kolejny zaprasza Panie w
wieku 50-69 lat na bezpłatne badania mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka
Piersi finansowanego przez NFZ.
W badaniu mogą wziąć udział Panie w wieku
50-69 lat, które są ubezpieczone, nie są leczone z
powodu raka piersi a także nie miały wykonanej
mammografii w ramach Programu w ciągu
ostatnich 24 miesięcy lub są w grupie ryzyka i w
roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po
upływie 12 miesięcy.
Mobilna pracownia mammograficzna LUX
MED będzie oczekiwała na Panie w
miejscowości:
Kaliska – 15 października 2019 w godzinach od
9.00 do 15.00 przy szkole, ul. Długa 53.
Prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58
666 24 44.
Badanie nie wymaga skierowania lekarskiego.
Prosimy o zabranie ze sobą zdjęć z poprzednich
mammografii.
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JUBILEUSZE

ZAPRASZAMY

50 Rocznica Ślubu
Irena i Gerard Unger

Z KALENDARZA WÓJTA...
*09.08.2019 - Kaliska - Udział w naradzie roboczej w ramach zadania rozbudowy oczyszczalni
ścieków w Kaliskach,
*13.08.2019 - Kaliska - Spotkanie w ramach posadowienia dwóch wież telekomunikacyjnych
sieci Play w miejscowość Bartel Wielki i Dunajki,
*20.08.2019 - Starogard Gd. - Notarialny zakup na rzecz gminy sieci wodociągowej w
miejscowości Płociczno oraz przejęcie nieodpłatnie dwóch działek gruntowych,
*20.08.2019 - Kaliska - Podpisanie umowy z inspektorem nadzoru w ramach budowy na terenie
gminy instalacji fotowoltaicznych dla 9 obiektów gminny i 40 budynków prywatnych,
*22.08.2019 - Kaliska - Spotkanie z mieszkańcami, którzy otrzymają mieszkania socjalne w
nowych obiekatch,
*23.08.2019 - Kaliska - Spotkanie z prywatnym inwestorem w zakresie budowy obiektów
handlowych na terenie miejscowości Kaliska,
*27.08.2019 - Kaliska - Udział w radzie pedagogicznej w ZSP Kaliska i wręczenie aktów
awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
*28.08.2019 - Gdańsk - Wspólnie z Prezesem OSP Piece podpisanie umowy na dofinansowanie
pojazdu strażackiego z WFOŚiGW ,
*29.08.2019 - Kaliska - Spotkanie z przedstawicielem firmy Biogradex,
*30.08.2019 - Kaliska - Spotkanie z projektantem firmy realizującej projekt sieci gazowej dla
gminy Kaliska.
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,

