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KOCIEWIACY DLA HOSPICJUM
Popatrzcie na te wszystkie uśmiechnięte twarze, które wsparły nasze hospicjum podczas
imprezy, która odbyła się w pierwszą sobotę
września w Gminnym Ośrodku Kultury w
Kaliskach. Dzięki ich zaangażowaniu i wsparciu
zebraliśmy 5.788 zł, które przeznaczymy na nowy dodatkowy koncentrator tlenu do wypoży-

czalni sprzętu medycznego, specjalistyczne
żywienie dla pacjentów hospicjum domowego
oraz specjalne opatrunki na odleżyny.
Dziękujemy, że jesteście z nami!
Kociewiacy dla Hospicjum
My dziękujemy za inicjatywę i zorganizowanie
imprezy Państwu Sylwii i Jarosławowi Pliszka.

KOLEJNY ETAP BUDOWY
BUDYNKU KOMUNALNEGO
Prezentujemy Państwu kolejny etap budowy
budynku komunalnego w Piecach.

DODATEK WĘGLOWY
DODATEK WĘGLOWY – zasady składania
wniosków, przyznawania dodatku.
Termin i miejsce składania wniosków:
Należy złożyć wniosek do 30 listopada 2022
roku w GOPS Kaliska pokój numer 7.
Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 roku
nie będą rozpatrywane.
Dodatek węglowy wprowadzony ustawą
(DZ.U.2022 r., poz.1692) z dnia 5 sierpnia 2022
r. przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem
ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek,
koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny,
piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem, zawierającymi co
najmniej 85% węgla kamiennego, wpisane lub
zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności
budynków.
Wszystkie informacje o dodatku i druk wniosku
na stronie: http://kaliska.pl/dodatek-weglowyzasady-skladania...

UMOWA NA DOWÓZ UCZNIÓW
W dniu 2. sierpnia nastąpiło podpisanie umowy
z właścicielem firmy Prywatny Transport Autobusowy Marian Kaczmarek z Somonina na dowóz uczniów do placówek oświatowych na
terenie gminy Kaliska.

Tomasz Gerigk
Kierownik Referatu Komunalnego
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PANI BOGUMIŁA WAŁASZWESKA
DYREKTOREM ZSP KALISKA
Przed nami kolejna edycja lubianego konkursu
„TOP KUCHARZ”

kulinarnego pod hasłem „Top Kucharz”.
Tradycyjnie już drużyny złożone z osób niepełnosprawnych z różnych ośrodków wsparcia
rywalizować będą o zwycięstwo. Będzie to niezwykle smaczna rywalizacja - na słodko i słono.
Pomysłodawcą zmagań jest Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Gminie Kaliska, a o przygotowaniach opowiedziała. Iwona Ciemińska,
która podczas spotkania z Wioletą Strzemkowską-Konkolewską, członkiem Zarządu Powiatu, podpisała również umowę na dofinansowanie tego wydarzenia.
Już dziś trzymamy kciuki za wszystkie drużyny,
a jury zazdrościmy wyjątkowo pysznej pracy.
Materiały Starostwa Powiatowego
w Starogardzie Gdańskim.

W dniu 17.08.2022r. uroczyście wręczono Pani
Bogumile Wałaszewskiej dokument powołujący
na stanowisko Dyrektora ZSP w Kaliskach z
dniem 1 września 2022r.

Pani Bogumiła Wałaszewska do tej pory pełniła
funkcję dyrektora tej placówki. Z dniem 1
września rozpocznie się pięcioletnia kadencja,
która upłynie 31 sierpnia 2027 roku.
Jeszcze raz wspólnie z Panią Sekretarz Bożeną
Jeleniewską i Przewodniczącym Rady Gminy
Kaliska Zbigniewem Szarafinem składam serdeczne gratulacje i jednocześnie życzymy wielu
sukcesów w rozwoju placówek oświatowych na
terenie gminy Kaliska.
Sławomir Janicki
Wójt Gminy Kaliska
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PODZIĘKOWANIA DLA NASZYCH KSIĘŻY
Podziękowanie dla księdza Romualda
Prosatora rezydenta w parafii pw. Matki Bożej
Nieustającej Pomocy w Kaliskach – kościół
filialny w Płocicznie.

Czcigodny Księże Romualdzie,
w imieniu Samorządu gminy Kaliska oraz
wszystkich mieszkańców gminy składamy z
serca płynące podziękowania za ponad 20-letnią
posługę kapłańską w Kaliskiej Parafii, a zwłaszcza w kościele filialnym w Płocicznie.
Dziękujemy Księdzu za okazywaną życzliwość, cierpliwość, oddanie się w niesieniu duchowej pomocy oraz za wyjątkowy wkład we
wszelkie inicjatywy remontowo-budowlane
naszego urokliwego kościółka w Płocicznie.
Życzymy drogiemu Księdzu jak najlepszych i
jak najdłuższych lat zasłużonego odpoczynku,
dobrego zdrowia i Błogosławieństwa Bożego na
dalszy czas swojej pasterskiej służby.
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Sławomir Janicki
Wójt Gminy Kaliska
Zbigniew Szarafin
Przewodniczący Rady
Gminy Kaliska

Podziękowanie dla księdza Józefa Słupskiego
proboszcza parafii pw. Matki Bożej
Nieustającej Pomocy w Kaliskach.
Czcigodny Księże Proboszczu,
w imieniu Samorządu gminy Kaliska oraz
wszystkich mieszkańców gminy składamy z
serca płynące podziękowania za ponad 36letnią, pełną zaangażowania, poświęcenia i
życzliwości posługę duszpasterską w Kaliskiej
Parafii.

Dziękujemy dzisiaj Panu Bogu za te ofiarowane
nam lata życia Księdza Proboszcza i za każde
dobro, którym nas Ksiądz obdarzył i które na
trwałe zapisało się w historii naszej gminy.
Jesteśmy przeogromnie wdzięczni za cały Księdza dorobek, zarówno w wymiarze duchowym,
jak i tym, który widzimy wokół: za rozbudowaną i zadbaną w duchowym najdrobniejszym
szczególe kaliską świątynię, za urokliwy kościółek filialny w Płocicznie czy za wymowne
przydrożne krzyże.
Nie sposób wymienić wszystkich dokonań
Księdza Proboszcza, ale zapewniamy, że wszystkie zapisane są w naszych sercach i naszej
pamięci.
Życzymy drogiemu Księdzu Józefowi jak
najlepszych i jak najdłuższych lat zasłużonego
odpoczynku, dobrego zdrowia i błogosławieństwa Bożego na dalszy czas posługi kapłańskiej
w naszej parafii.
Sławomir Janicki Wójt Gminy Kaliska
Zbigniew Szarafin
Przewodniczący Rady
Gminy Kaliska
Fotografia Karolina Zajączkowska

MAMY NOWEGO PROBOSZCZA
W dniu 21 sierpnia 2022 r. odbyło się
uroczyste wprowadzenie nowo mianowanego
proboszcza.
Księdzu Krzysztofowi Ossowskiemu w imieniu Samorządu Gminy Kaliska i mieszkańców
gminy składamy gratulacje i życzymy wszelkiej
pomyślności na nowej drodze kapłańskiej
służby.
Życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki
Matki Bożej Nieustającej Pomocy w każdym
dniu.

Pani Elżbieta Pasterska powitała księdza w
imieniu seniorów i przygotowała z tej okazji
stosowne powitanie w gwarze kociewskiej:
Szanowny Księże Krzysztofie, nasz
Proboszczu!
W imieniu Kaliskich Seniorów witam Cię
bardzo serdecznie w naszym gronie, w naszej
parafii.
Usz wiela roków wanożysz po Kociewiu, a to
sztudyrujesz, a to służysz parafianóm i pewnikam gadasz „jo”, tedy pojmnysz dycht rychtych
po naszamu!
W gazycie stojało napsisane, że ksiyża só jak
ksiaty, jano zamanówszy muszó być przeflancowane, co by fejn zakwsitli. Chca zapewnić,
Ciebie Proboszczu, że trafnyłeś na dobra
ziamnia i nalazłyś sie pośrodźku Kaliskowych
Kociewiaków, co roztwarte serca zawdy majó i
só do tóńca i do różańca! Tedy ksiaty bandó
durcham rozkwiteli. Nasz stary Proboszcz da
prawda, że nie było z nami tak dycht licho, bo
bez tyla roków nawet nie łosiwiał!
Nasze Seniory só taki dby, że bańdziesz rad z
ty opatrzności Boży i ufajo, że nasza patrónka
Matka Boża Nieustajóncy Pomocy dali bańdzie
nóm pomoco, a śwanty Krzysztof, Twój patrón i
patrón kierowców dalek nas zawiezie i pokaże
horyzónty dobroci, mniyłości, życzliwości,
wyrozumiałości, wiary i pokory w drodze do
Nieba!
Szczęść Boże!

OSTATNIE POŻEGNANIE
W dniu 1 sierpnia 2022 roku w wieku 90 lat na
wieczną służbę odszedł członek honorowy, były
wieloletni prezes OSP Kaliska druh Henryk
Kwaśniewski.

Z kaliską OSP związany był do lat 70-tych
poprzedniego stulecia. Był jednym z inicjatorów
budowy nowej remizy OSP przy ulicy Nowowiejskiej oraz był pomysłodawcą nadania sztandaru naszej OSP w 1991 roku. Funkcję prezesa
pełnił na przełomie lat 80/90 oraz w latach 20012006, poza tym przez długi okres był członkiem
zarządu OSP jako V-ce prezes oraz przewodniczącym komisji rewizyjnej. W ramach swoich
zasług odznaczony został miedzy innymi:
Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa
oraz Odznaką Honorową Zasłużony Dla Pożarnictwa Województwa Pomorskiego. Nadano mu
godność członka honorowego. Do końca swoich
dni oddany i utożsamiający się ze strażackimi
wartościami. Msza żałobna w intencji zmarłego
odbyła się w dniu 3 sierpnia o godzinie 11:00 w
kościele parafialnym w Kaliskach.
Cała brać strażacka z Kalisk składa rodzinie
najserdeczniejsze kondolencje i wyrazy
współczucia.
Materiały OSP Kaliska
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POTRZEBNA POMOC DLA MIESZKANKI NASZEJ GMINY
Drodzy przyjaciele.
Dzień 30 sierpnia okazał się dla mnie i dla
Pauliny bardzo szczególnym dniem. Niestety
był to dopiero 33 tydzień ciąży.
Cesarkie cięcie musiało zostać wykonane
natychmiast ze względu na nagle pogarszający
się stan Pauliny.
Tomografia komputerowa wykazała zaawansowane rozwarstwienie aorty piersiowej. Decyzja była natychmiastowa. Paulina w ogromnym
bólu została przewieziona na blok operacyjny.
Tam przez wiele godzin do późnej nocy zespoły
lekarzy neonatologów i kardiochirurgów
walczyły o życie dziecka i Pauliny. Urodził się
Gabryś.
Potem wymieniona została aorta i zastawka
serca Pauliny. Oboje przeżyli choć ryzyko niepowodzenia było wysokie. Gabriel powoli dochodzi do siebie na OIOM dla noworodków.
Paulina po kilku dniach na OIOM trafiła do
kliniki kardiochirurgii na oddział pooperacyjny.
Jednak jej stan drastycznie się pogarszał.
Stwierdzono ogromnego krwiaka uciskającego
aorte płucną. Dopiero po sześciu dniach od narodzin zobaczyła na chwilę naszego synka.

Zaraz potem ponownie w cierpieniach trafiła na
blok. Lekarze robili co mogli przez całą noc.
Przeżyła. Po kilku dniach na OIOM została
przeniesiona z powrotem do kliniki kardiochirurgii. Rokowania są dobre. Jednakże już teraz
wiadomo, że czeka ją wiele miesięcy leczenia i
rehabilitacji.
Kto zna Paulinę ten wie jak uparta jest w dążeniu
do celu. I wie, że zrobi wszystko żeby go osiągnąć. Jednak na to wszystko potrzebne będą pie6 niądze, których nie jesteśmy w tak krótkim

czasie sami zdobyć.
Dlatego zwracam się do Was przyjaciele z
ogromną prośbą o pomoc. Tutaj będzie się liczyła każda złotówka. Może z Waszą pomocą uda
się zakończyć ten trudny okres i przywrócić
Paulinę do zdrowia. Zawsze miała a teraz tym
bardziej ma dla kogo żyć. Będziemy robić wszystko co w naszej mocy byśmy mogli znowu zobaczyć uśmiechniętą Paulinkę.
Łukasz Czaja

lub wejdź pod adres

https://zrzutka.pl/z65hpj
Z góry dziękujemy
za wszystkie wpłaty

„KAWSCY” ZAPRASZAJĄ
Zapraszamy do nowo otwartego sklepu wędliniarskiego "Kawscy" w Kaliskach mieszczącego się w pawilonie przy ul.Długiej, przy sklepie
”Bagietka”.
Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 08.00 - 17.00,
sobota 08.00 - 14.00

HARPAGAN PO RAZ KOLEJNY
W KALISKACH
Gotowi na harpaganowe emocje? My już się
nie możemy doczekać!
Czas ogłosić, że na 62 edycji Ekstremalnego
Rajdu na Orientację Harpagan widzimy się w
Kaliskach. Termin rajdu 14 - 16.10.2022 roku.

„MOBI HOUSE”
PODBIJA RYNKI ŚWIATOWE
Mobi House to rodzinna firma, będąca pionierem na polskim rynku w produkcji domów
typu tiny house. Właściciele Bartek i Kasia, zaczęli się interesować fenomenem małych domków na długo przed tym, kiedy pojawiły się w
Polsce czy nawet w Europie.
Tym, co wyróżnia Mobi House na rynku, jest
konsekwencja w wykorzystywaniu wysokiej jakości materiałów, rozpoznawalny styl i estetyczne projekty dopieszczone w szczególe.
Wszystko, co wychodzi spod ręki właścicieli,
jest im bliskie i wynika z pasji, jaką mają do tego
rodzaju budownictwa. Cechuje ich też indywidualne podejście, dzięki czemu Klienci nie
kupują gotowego domu z katalogu, ale tworzą
go z Mobi House od podstaw, wedle własnych
potrzeb. Dzięki temu dom staje się całkowicie
skrojony na miarę właściciela.
Od ubiegłego roku swoją działalność prowadzi
również na terenie miejscowości Kaliskach przy
ul. Firmowej.
Kontakt: MOBI HOUSE,
Bartosz Bartkowiak +48 511 198 010,
mail: b.bartkowiak@mobihouse.pl
Więcej informacji o firmie:https://mobihouse.pl

Zapisy
właśnie
ruszyły!

Będzie się działo!
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Materiały www.mobihouse.pl
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UROCZYSTOŚĆ ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2022/2023
01.09.2022 r. zebraliśmy się w hali sportowej
aby powitać nowy rok szkolny 2022/2023.
W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście:
Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki, Ksiądz
Proboszcz Krzysztof Ossowski, Starosta Starogardzki 2007-2018, Radny Powiatu Starogardzkiego, były dyrektor szkoły Leszek Burczyk,
Przewodnicząca Rady Rodziców Ewa Czeplina,
dyrektor ZSP Kaliska Bogumiła Wałaszewska,
wicedyrektor Wioleta Słomińska oraz wychowawcy, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice
oraz uczniowie klas I-VIII.

Akademię rozpoczęliśmy częścią artystyczną
przygotowaną przez uczniów klas III, VIa i VIb.
Minutą ciszy uczciliśmy 83 rocznicę wybuchu II
wojny światowej, która tragicznie zapisała się na
kartach naszej historii. Harcerki z 12 DH im.
Tadeusza Kościuszki z Kalisk, złożyły znicze
pod tablicą upamiętniającą nauczycieli zamordowanych podczas II wojny światowej, która
znajduje się na budynku naszej szkoły. W ten
sposób oddaliśmy hołd tym, którzy oddali życie
za Wolność. Podczas akademii głos zabrała Pani
Dyrektor, która przedstawiła plany dotyczące
rozpoczynającego się roku szkolnego
2022/2023. Głos zabrał również Wójt Gminy
Kaliska, Przewodnicząca Rady Rodziców i
wychowawczynie klas pierwszych.
Pierwszoklasistom i pozostałym uczniom
życzymy powodzenia, dobrych ocen i wiele
pięknych chwil w naszej szkole. Nauczycielom
dużo wyrozumiałości i cierpliwości w pracy.
Dziękujemy uczniom i nauczycielom zaangażowanym w tworzenie uroczystości z okazji rozpoczęcia Nowego Roku Szkolnego.
Opiekunki Samorządu Uczniowskiego:
Małgorzata Stypa-Zygmunt
i Natalia Trzebiatowska
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UROCZYSTOŚĆ ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2022/2023
1 września 2022 r. odbyła się w naszej szkole
uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego. W uroczystości wzięli udział: Wójt Gminy
Kaliska Pan Sławomir Janicki, Proboszcz Parafii Piece Ksiądz Bogdan Kozłowski, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Ewa Czeplina,
Dyrektor ZSP w Kaliskach Pani Bogumiła
Wałaszewska, Wicedyrektor ZSP w Kaliskach
Pani Katarzyna Pettka, nauczyciele i pracownicy szkoły oraz rodzice i uczniowie Szkoły
Filialnej w Piecach.

w salach lekcyjnych, a następnie do kościoła na
Mszę świętą.
Życzymy wszystkim uczniom wielu sukcesów,
samych dobrych ocen oraz zapału w zdobywaniu wiedzy.
Monika Jankowska

Po wspólnym odśpiewaniu hymnu narodowego
głos zabrała Pani Dyrektor Bogumiła Wałaszewska, która życzyła wszystkim uczniom
powodzenia w nowym roku szkolnym oraz serdecznie powitała dzieci, które rozpoczęły naukę
w naszej szkole. W krótkiej części artystycznej
wystąpili uczniowie z drugiej klasy. Podczas
uroczystości powitaliśmy oficjalnie pierwszoklasistów, którzy po raz pierwszy przekroczyli
próg naszej szkoły. Wychowawczyni pierwszej
klasy – Pani Ewelina Smuczynska, powitała
ciepło swoich uczniów i życzyła wszystkim
wielu wspaniałych chwil w nowej szkole.

Po zakończeniu uroczystości wszystkie dzieci
udały się na spotkania z wychowawczyniami
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„TO NIE KONIEC LATA”
"To nie koniec lata" - pod takim hasłem zakończyliśmy wakacje w naszym sołectwie. Atrakcji
było mnóstwo! A były z nami Lama Dama i
Alpaki z Fundacji Lamy i Alpaki na Kaszubach,
z którymi każdy mógł pójść na spacer, nakarmić
chrupiącą marchewką , a także poznać metody
pracy z tymi zwierzętami. To już druga, a z pewnością nie ostatnia, wizyta tych cudownych
zwierząt w naszym sołectwie! Kolejną atrakcją
tego dnia były zabawy z Panią Anią Biernat z
Esta Fiesta - Szkoła tańca, fitness, zabawa , która
przygotowała mnóstwo ciekawych zabaw, energetyczne tańce, a największą frajdą był byk
rodeo!

Nie mogło zabraknąć Pani Kasi z Gminnego
Ośrodka Kultury w Kaliskach, która czarowała
arcydzieła na twarzach naszych młodych gości.
Były także brokatowe tatuaże, które błyszczały
na rękach dzieciaków. Dużym zainteresowaniem cieszyła się mini kawiarenka, w której
mogliśmy zjeść frytki, popcorn, a także ugasić
pragnienie.
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego przedsięwzięcia, a w szczególności Paniom Marlenie, Teresie, Małgosi za
obsługę naszej kawiarenki, Krzysiowi Banul za
fotorelację, Panom z
referatu komunalnego
za przygotowanie placu i namiotu na akcję
oraz wszystkim prowadzącym Pani Kasi,
Panu Grzesiowi oraz
Pani Ani! Dzięki Wam
nasi młodzi mieszkańcy mieli super
imprezę!
Radek Ciemiński
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Zdjęcia Krzysztof
Banul
Fotografia

RADOSNE SPOTKANIA W SOŁECTWACH
30 lipca 2022 r. odbył się festyn w Piecach.

W dniu 6 sierpnia odbył się Piknik Rodzinny
w Cieciorce. Atrakcji jak zwykle było wiele:
dmuchaniec, konkursy i zabawy dla dzieci,
puszczanie baniek oraz malowanie buziek.
Na koniec każde dziecko otrzymało nagrody
zakupione przez Pana Sołtysa. Dziękujemy
wszystkim za mile spędzony czas i wspólną
zabawę!
Do zobaczenia w przyszłym roku!

Materiały
GOK
Kaliska
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RADOSNE SPOTKANIA W SOŁECTWACH
20 sierpnia na placu przy rzece odbył się Piknik
Rodzinny w Sołectwie Czarne. Dzieci i młodzież chętnie brały udział w grach i konkursach
oraz zjeżdżały na dmuchańcu. Dla wszystkich
dzieci Pan sołtys przygotował poczęstunek lody,
słodycze i napoje.
Materiały GOK Kaliska

W dniu 13.08.2022 r. odbył się Piknik Rodzinny
w Iwicznie.

Zdjęcia Krzysztof Banul Fotografia
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LETNIE ZAJĘCIA W GMINNYM OŚRODKU KULTURY
16 sierpnia rozpoczęliśmy zajęcia wakacyjne w
Gminnym Ośrodku Kultury. Pierwszego dnia
zapoznaliśmy się i został stworzony kontrakt o
poprawnym zachowaniu. Drugiego dnia odwiedziło nas kino sferyczne. Kolejnego dnia pracowaliśmy z gliną oraz przygotowaliśmy plakaty
ze wspomnień z wakacji.

Pierwszy tydzień zajęć wakacyjnych w GOK
zakończony wyjazdem do Dziki Brzeg w
Młyńsku. Wysłuchaliśmy opowieści o wiosce
indiańskiej. Braliśmy udział w przygotowanych
atrakcjach: strzelanie z łuku, przeciąganie liny i
przejście nartami i na równoważni.

Materiały GOK Kaliska
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LETNIE ZAJĘCIA W GOK
Zakończyliśmy zajęcia wakacyjne w Gminnym
Ośrodku Kultury. Atrakcji jak zawsze było dużo:
zabawy na świeżym powietrzu, rzeźbienie w
mydełkach. Każdy mógł stworzyć swoje niepowtarzalne mydełko z gliceryny, barwników i
zapachów. Ostatni dzień zajęć to dzień czekoladowy. Robiliśmy szaszłyki z owoców, które
zatapialiśmy w pysznej białej i mlecznej
czekoladzie.
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WAKACJE W IWICZNIE
W dniach od 2 do 5 sierpnia odbyły się zajęcia
wakacyjne dla dzieci z Sołectwa Iwiczno.
Podczas spotkań organizowane były zajęcia plastyczne, kulinarne, gry i zabawy ruchowe na placu przy świetlicy.

Materiały GOK Kaliska

DOFINANSOWANIE
DLA BIBLIOTEKI
Mamy bardzo dobrą wiadomość !
Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach otrzymał
dofinansowanie na zakup i zdalny dostęp do
nowości wydawniczych w 2022 r.
Zakupimy książki do naszej biblioteki.
Dofinansowano ze środków finansowych
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w ramach realizacji NPRCz 2.0 na
lata 2021-2025. Priorytet 1, Kierunek
interwencji 1.1
Gratulujemy aktywności i kolejnych
pozyskanych środków finansowych dla
biblioteki.

MAŁA KSIĄŻKA
- WIELKI CZŁOWIEK
Kolejni mali czytelnicy odbierają dyplomy za
udział w akcji Mała książka - wielki człowiek.
Zapraszamy do udziału wszystkich
przedszkolaków.
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JUBILEUSZE...

50 Rocznica Ślubu
Teresa i Kazimierz
Dembek

50 Rocznica Ślubu
Hanna i Jan Woźniak

Jubilat
Józef Rogaczewski
91 lat
Z KALENDARZA WÓJTA...
*01.08.2022 - Kaliska - Udział w jubileuszu 93 urodzin P. Stefanii Pelowskiej z Kalisk.
*01.08.2022 - Kaliska - Podpisanie umowy z z firmą Termowent Jakuba Gorlika na remont
kotłowni w Kaliskach.
*03.08.2022 - Kaliska - Spotkanie z nadleśniczymi Nadleśnictwa Kaliska w sprawie remontu
dróg na terenie gminy Kaliska.
*03.08.2022 – Człuchów - Spotkanie z kierownikiem oddziału w sprawie projektowych drogi
krajowej nr 22 na odcinku Czarna Woda - Frank - Zblewo.
*09.08.2022 – Kaliska - Spotkanie w ramach narady z wykonawcą ułożenia dróg z płyt jomb na
terenie gminy Kaliska ( poszczególnych sołectw).
*17.08.2022 – Kaliska - Uroczyście wręczono Pani Bogumile Wałaszewskiej dokument
powołujący na stanowisko Dyrektora ZSP w Kaliskach z dniem.1 września 2022r na okres
pięcioletniej kadencji,
*18.08.2022 – Piece - Narada na placu budowy budynku komunalnego.
*19.08.2022 – Kaliska - Udział w uroczystości 90 urodzin Józefa Rogaczewskiego.
*22.08.2022 – Kaliska - Spotkanie z właścicielem firmy realizującej dowozy szkolne od września
na terenie gminy Kaliska.
*23.08.2022 – Czarne - Wręczenie medali złotym Jubilatom Państwu Teresie i Kazimierzowi
Dembek.
*23.08.2022 – Iwiczno - Wręczenie medali złotym Jubilatom Państwu Helenie i Janowi Woźniak.
*24.08.2022 – Kaliska - Udział w Radzie Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Kaliskach.
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