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NOWY SAMOCHÓD RATOWNICZO - GAŚNICZY DLA OSP PIECE
W dniu 22 maja 2019 r. Wojewoda Pomorski
Dariusz Drelich wręczył nam promesę na
dofinansowanie zakupu nowego wozu dla OSP
PIECE. Promesy odebrali prezes OSP Piece
Marek Kosecki i Wójt Gminy Kaliska Sławomir
Janicki. Otrzymaliśmy kwotę 170.000zł.
Łączny koszt zakupu wyniesie ok. 400.000zł.
Samorząd Gminy Kaliska przeznaczy kwotę
200.000zł, natomiast 30.000zł będzie
pochodziło ze środków własnych OSP Piece.

POPRAWIAMY STAN GMINNYCH DRÓG
W maju trwały prace przy układaniu płyt yomb
na drogach gruntowych. Jedną z dróg była droga
w kierunku Dunajek sołectwo Cieciorka.

Wspólnie z sołectwem Iwiczno w ramach
funduszu sołeckiego i budżetu gminy utwardzono płytami yomb kolejny odcinek drogi ulicy Orężnej w Iwicznie.
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Firma wykonująca budowę kanalizacji dla miejscowości Cieciorka wykonała nawierzchnię
asfaltową po pracach ziemnych. Wszystkie
prace zostały zakończone.

Kolejne ulice jakie wykonano z płyt yomb w
miesiącu maju to ulica Świerkowa w
Studzienicach i ulica Wiklinowa we Franku.
W najbliższym czasie rozpoczniemy budowę
ulicy Kolejowej w Kaliskach.

Zastępca Wójta Gminy Kaliska
Łukasz Kruszyński

NOWE TARYFY
ZA WODĘ I ŚCIEKI
W związku z wejściem w życie w dniu
12.12.2017 r. ustawy z dnia 27.10.2017 r. o
zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018.1152
ze zm.) Rada Gminy Kaliska utraciła kompetencje do ustalania opłat za wodę i ścieki.
Gmina Kaliska uprzejmie informuje, że
„Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie
Gminy: na rok 2019" obowiązuje od dnia
07.06.2019 roku po ogłoszeniu nowych taryf
przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie.
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wo d n e j w G d a ń s k u D e c y z j ą z n a k :
GD.RZT.070/162/D/2019.JM z dnia 17 maja
2019r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków na terenie Gminy Kaliska na okres
trzech lat.
Organ regulacyjny stwierdził zgodność projektu taryfy oraz przedstawionego uzasadnienia,
z przepisami Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
oraz Ustawy Prawo Wodne.
Tą decyzją Gmina Kaliska otrzymała potwierdzenie zasadności i prawidłowego wyliczenia
stawek taryfowych.
Gmina Kaliska informuje, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ogłoszona
została zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków. Zatwierdzona przez organ regulacyjny
taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia
ogłoszenia czyli od dnia 07.06.2019 r. na okres 3
lat i obowiązuje na terenie gminy Kaliska.

RADOSNY DZIEŃ
DZIECKA W PIECACH
Z okazji Dnia Dziecka Sołectwo Piece przygotowało bardzo dużo atrakcji dla najmłodszych.

Inspektor Referatu Komunalnego
Jarosław Kelsz
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FESTIWAL KOLORÓW I DZIEŃ DZIECKA W KALISKACH
1 czerwca obchodziliśmy Dzień Dziecka
zorganizowany przez GOK w Kaliskach oraz
Radę Sołecką Sołectwa Kaliska dla wszystkich
dzieci z naszej gminy. W tym roku postanowiliśmy powtórzyć ubiegłoroczny pomysł organizacji festiwalu kolorów dla dzieci i młodzieży.

Ale zanim wszyscy zaczęli obrzucać się kolorowymi proszkami w rytm muzyki, prowadząca
Aneta Falkowska oraz Łukasz Rocławski zapowiedzieli występ dzieci z zajęć wokalnych.
Sześcioro uczestników zajęć wokalnych pod
okiem pani Anety Falkowskiej zaprezentowało
swoje popisowe piosenki. Publiczność nagrodziła ich występ gromkimi brawami. W tym
samym czasie chmara milusińskich ustawiła się
w długiej kolejce do malowania buziek oraz do
uroczej pani „clownowej” kręcącej rozmaite figury z kolorowych baloników. Nieopodal dzieci
korzystały z rozmaitych Dmuchańców np. z
ogromnej rakiety, czy z Placu Zabaw Kraina
Lodu.

Była też możliwość zrobienia sobie zdjęcia z
dwoma chodzącymi maskotkami: bałwankiem
Olafem i czerwonym Angry Bird. Maskotki częstowały wszystkie dzieci cukierkami. Jednak
główną atrakcją był festiwal kolorów. Można
było pobrać od pracownika GOK kolorowe
4woreczki z proszkiem, tak aby na czas być goto-

wym do rzucania proszku. Wspaniała zabawa
trwała do około 16.30.

Trzeba również nadmienić, że w przerwach
pomiędzy rzucaniem proszków prowadząca
Aneta Falkowska zaśpiewała dla wszystkich
swoje trzy popisowe utwory.
Szczególne podziękowania należą się pracownikom urzędu gminy, bez których organizacja
Dnia Dziecka w Kaliskach nie byłaby możliwa.
Dziękujemy wszystkim przybyłym milusińskim
wraz z ich rodzicami, prowadzącym, Radzie
Sołeckiej Sołectwa Kaliska oraz pani Dyrektor
GOK za pomoc przy organizacji Dnia Dziecka
w Kaliskach.
Materiały
GOK
Kaliska

DZIEŃ STRAŻAKA
Z okazji Dnia Strażaka składamy Druhnom i
Druhom członkom Ochotniczej Straży Pożarnej
w Gminie Kaliska, najserdeczniejsze gratulacje
i podziękowania.
Życzymy Wam pomyślności w wypełnianiu
strażackiej powinności, satysfakcji z dobrze
pełnionego obowiązku oraz szczęśliwych powrotów z akcji ratowniczych.
Życzymy, by ta trudna praca była dla Was powodem do dumy, a społeczne uznanie towarzyszyło Wam w codziennym działaniu.
Dziękujemy Wam za ciągłą gotowość ochrony
życia, zdrowia i mienia mieszkańców naszej
gminy. Niech Wasz patron Św. Florian ma Was
zawsze w swojej opiece.
Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki
Przewodniczący Rady Gminy Kaliska
Zbigniew Szarafin

KULTURA - INTERWENCJE
Otrzymaliśmy dofinansowanie na projekt pt.
"Kociewske interwencje" w ramach, którego
zrealizujemy warsztaty szydełkowania garncarstwa, ceramiki oraz plener rzeźbiarki i malarski
w Bartlu Wielkim. Zaplanowano również malarstwo dekoratywne na skrzynkach. Zapraszamy
na warsztaty i inne wydarzenia.

INICJATYWY LOKALNE
W GMINIE KALISKA
29 maja 2019r. zostały podpisane przez uczestników konkursu umowy, którym zostało przyznane dofinansowanie na Inicjatywy Lokalne w
Gminie Kaliska. Grupy, które otrzymały dofinansowanie: Pozytywne Studzieniczaki na
inicjatywę „Kociewie na tkaninie malowane” ,
Kociewskie Amatorki na inicjatywę „Ręczne
szycie i ozdabianie toreb z filcu” oraz Siła w nas
na inicjatywę „Zaduszkowy koncert muzyczny”. Każda inicjatywa otrzyma kwotę 1000 zł.
Termin realizacji zadań od 01.06.2019 do
31.10.2019r. Życzymy dalszych pomysłów i
wielu sukcesów.
Materiały GOK Kaliska
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WSPARCIE DLA
„DZIECKA MIŁOŚCI”
Pieniądze dla kolejnej organizacji. Tym razem
Zarząd Powiatu wsparł inicjatywę Stowarzyszenia Rodziców Wychowujących Dzieci
Niepełnosprawne "Dziecko Miłości" z Kalisk.

Anna Alanowska, prezes Stowarzyszenia w
rozmowie z Wioletą Strzemkowską-Konkolewską, członkiem Zarządu Powiatu, przyznała,
że jej organizacja zawsze może liczyć na naszą
pomoc za którą bardzo dziękuje. Pieniądze
zostaną przeznaczone na akcję pn. "Poznajemy
się i wspieramy". Gratulujemy.

Fotografia i tekst - Ewa Macholla

AKTYWNA TABLICA
Gmina Kaliska uzyskała dofinansowanie w
kwocie 14.000 zł na doposażenie szkoły filialnej
w Piecach w ramach konkursu „Aktywna
tablica”.

„Aktywna tablica” to program Ministerstwa
Edukacji Narodowej mający na celu uzupełnienie szkolnej infrastruktury o sprzęt umożliwiający korzystanie z najnowszych cyfrowych rozwiązań edukacyjnych. Program wspiera doskonalenie kompetencji uczniów i nauczycieli w
zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. W latach 2017-2019 szkoły podstawowe mają szansę otrzymać dofinansowanie na
zakup interaktywnych monitorów dotykowych,
tablic interaktywnych, głośników czy projektorów.
Program „Aktywna tablica” finansowany jest
w następujący sposób: 80% - środki z budżetu
państwa, 20% - wkład własny organu prowadzącego placówkę.
Maksymalna kwota, jaką może otrzymać placówka, to 14.000zł. W takim przypadku wkład
własny organu prowadzącego wyniesie 3.500 zł,
czyli całkowita wartość zadania to 17.500 zł
(wsparcie finansowe + wkład własny).
Pracownik Obsługi Rady Gminy i Oświaty
Patrycja Rostowska

NADLEŚNICTWO KALISKA OGŁASZA
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DZIEŃ GODNOŚCI
8 maja w naszej Gmina Kaliska obchodziliśmy
Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością
Intelektualną. W uroczystości udział wzięli Wójt
Gminy Sławomir Janicki, Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Szarafin, dyrektorzy i kierownicy jednostek z naszej gminy, przedstawiciele stowarzyszeń, rodzice, opiekunowie, nauczyciele i uczniowie szkoły w Kaliskach oraz
nasi przyjaciele z OREW w Gminie Kaliska, z
Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku z
Panią Dyrektor Anną Szwedowską na czele i z
Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowy
Dom Samopomocy w Skarszewach z Panią
Kierownik Moniką Wierzba.

„RADOŚNI” NAJLEPSI W POLSCE
W dniach 18 - 19 maja w Bornem Sulinowie
odbyły się Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych. "Radosny" dublet na podium w
Bornym Sulinowie. W sumie zdobyliśmy mistrzostwo, v-ce mistrzostwo i miejsce czwarte.
Gratulacje!!!
Materiały SDS Kaliska

Z tej okazji w Kościele Parafialnym w Kaliskach odbyła się Msza Św. w intencji osób z niepełnosprawnościami. Następnie przemarszem
udaliśmy się do szkoły, gdzie "Radośni" zaprezentowali przygotowany program artystyczny.
Po występie muzycznym otrzymaliśmy od naszych gości piękne życzenia i gratulacje, które
wzbudziły w nas radość i chęci do dalszej,
wspólnej pracy. Po części artystycznej udaliśmy
się do naszego ośrodka na słodki poczęstunek
przygotowany w ramach pracowni kulinarnej.
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30-lecie GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KALISKACH
Uroczystość jubileuszu miała charakter
podsumowujący 30 LETNIĄ pracę GOK przez
te wszystkie lata.

23 maja 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury
w Kaliskach miała miejsce uroczystość obchodów 30-lecia istnienia tej placówki. Warto przypomnieć, że sam pomysł powołania do życia
GOK zrodził się już nieco wcześniej.
W roku 1984 opracowano dokumentację projektową a w kolejnych latach rozpoczęto prace
budowlane trwających do 1989 roku.

W międzyczasie w 1987 roku zostaje podjęta
Uchwała nr XIX /63/1987 roku Gminnej Rady
Narodowej w Kaliskach z dnia 06.10. 1987 w
sprawie powołania Gminnego Ośrodka Kultury
w Kaliskach i nadania statutu Gminnemu
Ośrodkowi Kultury w Kaliskach.

W ostatnim roku budowy powołano dyrektora
ośrodka Jana Radzewicza, który sterował
budową i pracami wykończeniowymi obiektu.
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30-lecie GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KALISKACH

Materiały GOK Kaliska
Fotografia - Krzysztof Banul
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UPAMIĘTNIENIE MIEJSCA
Gmina Kaliska angażuje się w upamiętnienie
miejsca zbrodni niemieckiej w Lesie Szpęgawskim.
Las Szpęgawski to miejsce, w którym Niemcy
dokonali zbrodni wojennych na początku II wojny światowej. Szacuje się, że w ramach niemieckiej akcji eksterminacji ludności na Pomorzu w
samym Lesie Szpęgawskim zginęło od 4 do 7
tys. ludzi. Życie stracili tam przedstawiciele
inteligencji polskiej, kreatorzy polskiego życia
narodowego, pomorscy patrioci i przedstawiciele elit - nauczyciele, przedsiębiorcy, urzędnicy,
funkcjonariusze wielu służb, lekarze, prawnicy,
księża.
Na terenie miejsca pamięci znajdują się 32
groby masowe oraz skromny pomnik. Groby te
są anonimowe, brak informacji o nazwiskach
osób pomordowanych. Z myślą o zbliżającej się
80-tej rocznicy mordu oraz w odpowiedzi na
wieloletnie prośby rodzin ofiar zrodziła się inicjatywa budowy monumentu z nazwiskami pomordowanych oraz zagospodarowania otoczenia. W 2017r. ogłoszono konkurs na wykonanie
koncepcji architektoniczno-krajobrazowej
zagospodarowania terenu cmentarza. Spośród
złożonych prac komisja wybrała projekt Katarzyny Ephraim z Hagi. Szacowany koszt realizacji inwestycji wynosi ok. 1,7 mln zł.
Głównym inicjatorem podjętych działań i jednostką realizującą przedsięwzięcie jest Gmina
Wiejska Starogard Gd. Władze Gminy Kaliska
zaangażowały się w tę ważną inicjatywę zarówno w formie wsparcia finansowego tego zadania,
jak i poprzez podejmowanie działań promocyjnych i edukacyjnych.
Zawiązał się komitet społeczny, który m.in..
prowadzi zbiórkę publiczną środków na budowę
pomnika. Termin przeprowadzenia zbiórki publicznej: do 19.08.2019r. Jeśli zechcielibyście
Państwo wspomóc budowę pomnika w Lesie
Szpęgawskim, serdecznie zachęcamy do wpłacenia datku na konto podane poniżej. Nazwa
zbiórki: budowa pomnika upamiętniającego pomordowanych w Lesie Szpęgawskim.
Numer rachunku bankowego komitetu:
71834000012002000118390001.
Odbiorca: Komitet społeczny budowy pomnika
upamiętniającego pomordowanych w Lesie
Szpęgawskim. Tytuł przelewu: cegiełka na
budowę pomnika w Lesie Szpęgawskim.
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BIESIADA ŚLĄSKA
19 maja gościliśmy w Gminnym Ośrodku Kultury Kabaretową Grupę Fest - gwiazdy telewizji
TVS.
Odbył się koncert biesiady śląskiej z okazji
Dnia Matki. Koncerty z Grupą Fest to rewelacyjnie dobrany humor kabaretowy oraz dobra muzyka i niezapomniana zabawa.

Materiały
GOK Kaliska

MAJÓWKA W STUDZIENICACH
25 maja odbyła się Majówka w Studzienicach,
dzieci i dorośli z chęcią uczestniczyli w grach i
konkursach. 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

II MEMORIAŁ
JERZEGO DĘBIŃSKIEGO
W sobotę 18 maja spotkaliśmy się już po raz
siódmy w małej Sali gimnastycznej ZSP Kaliska
na corocznym Turnieju Szachowym, którego organizatorem jest GOK w Kaliskach.

W turnieju wzięło udział 34 zgłoszonych
uczestników. Główną pomysłodawczynią zorganizowania Turnieju Szachowego II Memoriał
Jerzego Dębińskiego jest Elżbieta Dębińska,
żona zmarłego Jerzego Dębińskiego założyciela
grupy inicjatywnej: „Aktywni”.
Elżbieta Dębińska ufundowała nagrody pieniężne dla I, II i III miejsce w kategorii OPEN.
Oprócz nagród pieniężnych Pani Elżbieta sfinansowała wykonanie statuetek. Nagrody rzeczowe zostały dofinansowane ze środków GOK
w Kaliskach, a puchary za I miejsce we wszystkich czterech kategoriach ze środków Gminy
Kaliska.

Jak zwykle bardzo dużym zainteresowaniem
cieszył się poczęstunek w formie ciepłej kiełbaski i swojskiej drożdżówki. Bardzo dziękujemy
dyrekcji ZSP Kaliska za udostępnienie pomieszczeń do przeprowadzenia turnieju oraz za
pomoc pracowników dyżurujących tego dnia na
terenie szkoły.
Materiały GOK Kaliska
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ZAJĘCIA MALARSKIE
Zajęcia malarskie tym razem odbyły się
gościnnie w Wilczych Błotach Kościerskich w
Osadzie Stara Baśń w pracowni u pani instruktorki prowadzącej warsztaty w Gok-u - Uli
Zimorskiej. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze w pięknym otoczeniu sprzyjającym twórczości naszych uczestników.
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Materiały GOK Kaliska

HAFT I JEGO MISTRZ TRADYCJI
W dniu 9.05.2019 r. w Iwicznie odbyły się
kolejne zajęcia do projektu pt. Haft i jego mistrz
tradycji - Z. Gulgowska z programu KULTURA
LUDOWA I TRADYCYJNA dofinansowanego
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Fotografia - Krzysztof Banul

NOCNA WYPRAWA ZUCHÓW
Brawa dla organizatorów nocnej wyprawy dla
Gromady Zuchowej z Kalisk.
Elfia noc dostarczyła zuchom wspaniałych
wrażeń , które długo pozostaną w pamięci .
Gościliśmy w straży na ognisku ze smacznymi
kiełbaskami, a po kolacji przyszedł czas na spotkanie z elfami Silesią, Koralikiem i Chmurką.

Dzięki dużej wiedzy na temat roślin i mieszkańców naszych lasów oraz umiejętnego zachowania się w lesie, Zuchom udało się dotrzeć do
„Lasu Elfów” tam czekały na nie niespodzianki przy każdym Elfim Światełku przyczepiona
była plakietka sprawnościowa!!! Późną nocą po
„Elfiej Bajce” przyszedł czas na sen, choć było
go niewiele. Zuchy dzielnie rano wstały i gimnastykowały się z Elfem Koralikiem.
Wszystkie Elfy Druhny są dumne z
Zuchów, że tak doskonale poradziły sobie podczas gry
wykazując się wiedzą, odwagą i
pomysłowością �
.
Serdecznie dziękujemy Państwu Joannie
i Zbyszkowi Malinowskim zapomoc w
zorganizowaniu
ogniska oraz prezenty dla Zuchów-latarki, które
oświetlały nam nocne szlaki.
Podziękowania kierujemy też do pani wicedyrektor - Katarzyny Pettki za możliwość nocowania w przedszkolu. Z harcerskim pozdrowieniem Czuwaj !
Za chęć niesienia pomocy, współorganizację
gry terenowej oraz troskę o Zuszki - dziękujemy
Harcerzom z Próbnej Kaliskiej Drużyny
Harcerskiej - Mai i Mikołajowi. Czuj!!!

„WZGÓRZE PSÓW”
NA SPOTKANIU DDK
Mamy za sobą kolejne spotkanie DKK.
Sięgnęłyśmy po najnowszą powieść polskiego
pisarza Jakuba Żulczyka pt. „Wzgórze psów”.
Jest to mroczny, wciągający thriller, w którym
bohater mierzy się z niewyjaśnionymi zaginięciami ludzi i innymi tajemnicami. Akcja dzieje
się w małym miasteczku na warmińsko-mazurskiej prowincji, nad którym ciążą tragiczne wydarzenia z przeszłości. Miejsce to przesiąknięte
jest złem – gangsterskimi porachunkami, przekrętami, rodzinnymi układami i korupcją, a granica między dobrem, a złem się zaciera…
Zapraszamy na kolejne spotkania Dyskusyjnego
Klubu Książki.
Materiały GOK Kaliska
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GALERIA POD KASZTANEM
Nie masz pomysłu na prezent...? Zapraszamy
do Galerii Pod Kasztanem. Znajdziesz tu
rękodzieła z nici, drewna, papieru czy metalu.
Wszystkie prace to niezwykłe okazy, mają
charakter i są jedyne w swoim rodzaju.

MISTRZYNIE W PIŁCE NOŻNEJ
Gratulacje dla dziewcząt z ZSP w Kaliskach za
awans do półfinałów wojewódzkich.
Dziewczęta zajęły I miejsce w Powiatowych
Zawodach w Piłce Nożnej Dziewcząt w Starogardzie Gdańskim.

Nauczyciel WF Adrian Prabucki

PROJEKT „UMIEM PŁYWAĆ”
Dnia 29 maja 2019 r. w Kaszubskim Centrum
Sportowo – Rekreacyjnym w Kościerzynie miało miejsce podsumowanie projektu powszechnej
nauki pływania „Umiem pływać”.
Zajęcia zostały przeprowadzone w ciągu 20
godzin lekcyjnych. Łącznie w projekcie wzięło
udział 57 uczestników. Głównym celem projektu było nabycie przez dzieci podstawowych
umiejętności pływania, upowszechnianie aktywności fizycznej, zachęcanie do systematycznego uprawiania sportu w czasie wolnym od
nauki oraz wdrażanie do prowadzenia zdrowego
i aktywnego stylu życia. Siedmioro uczniów
zdało trudny egzamin na kartę pływacką.
Materiały ZSP Kaliska
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JUBILEUSZE

Jubilat
Bronisław Muza
90 lat

Jubilatka
Irena Stanek
90 lat

Z KALENDARZA WÓJTA...
*30.04.2019 - Dąbrowa - Udział w spotkaniu sołeckim,
*07.05.2019 - Starogard Gd. - Zapisy notarialne,
*08.05.2019 - Kaliska - Udział w obchodach Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnościami
zorganizowanym przez ŚDS Kaliska,
*08.05.2019 - Kaliska - Udział w dyskusji publicznej dotyczącej miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Kaliska,
*09.05.2019 - Kaliska - Udział w obchodach 90 urodzin Bronisława Muza,
*09.05.2019 - Starogard Gd. - Zapisy notarialne nabycia przez gminę działki pod sieć
kanalizacyjną,
*11.05.2019 - Kaliska - Udział w Dniu Strażaka zorganizowanym przez OSP Kaliska,
*14.05.2019 - Owidz - Udział w Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LOT Kociewie,
*17.05.2019 - Kaliska - Spotkanie z Panią Krystyną Dragan Prezesem Spółki Rejonowy Zarząd
Inwestycji z Człuchowa, która to spółka odpowiada za prawidłowe rozliczenie i nadzorowanie
wykonawstwa rozbudowy oczyszczalni i budowy sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Kaliska,
*20.05.2019 - Starogard Gd. - Udział w spotkaniu informacyjnym na temat projektów unijnych i
konkursów w ramach PROW i RPO na lata 2019-2020,
*22.05.2019 - Gdynia - Udział w wojewódzkich obchodach Dnia Strażaka,
*23.05.2019 - Kaliska - Udział w jubileuszu 30-lecia powstania GOK w Kaliskach,
*29.05.2019 - Kaliska - Podpisanie umowy z wykonawcą na budowę PSZOK.
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,

