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POŚWIĘCENIE SAMOCHODU STRAŻACKIEGO DLA OSP PIECE
Niniejsza uroczystość jest dowodem wielkiego
szacunku, uznania i wdzięczności dla druhów z
OSP Piece jako bezinteresownej służby na rzecz
bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy.

To dzięki pomocy, którą niosą osobom jej
potrzebującym w wyniku pożaru, podtopień,
wichur czy zdarzeń drogowych czujemy się
bezpieczniej. Ich służba nie zna granic

POŚWIĘCENIE SAMOCHODU STRAŻACKIEGO DLA OSP PIECE
administracyjnych i bardzo często niesiona jest z
narażeniem własnego życia i zdrowia.
Oprócz tej ofiarnej służby - druhowie biorą
udział w zabezpieczeniu różnego rodzaju uroczystości państwowych, kościelnych czy
kulturalnych.
Jeszcze niedawno mieliśmy marzenia aby zakupić nowy - może używany pojazd ratowniczo –
gaśniczy. Wówczas cała brać strażacka z optymizmem zabrała się do pracy i pokazała, że
można zakupić nowy pojazd IVECO DAILY
70C18 z funkcją gaśniczą.

Nasze marzenia nie byłyby spełnione bez naszych darczyńców. Mam tu na myśli środki z
budżetu państwa, za pośrednictwem ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji i przy
wsparciu Wojewody Pomorskiego Dariusza
Drelicha, ale też wsparciu Komendantów
Wojewódzkiej Straży Pożarnej i Powiatowej.
Wiemy, że Ci Panowie z wielkim oddaniem
zabiegali o jak największe środki finansowe dla
naszej gminy. Dziękuję posłowi Kazimierzowi
Smolińskiemu za obecność.

Łącznie do nas trafiły środki w kwocie 70.000
zł z MSWiA, Narodowego i Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w kwocie 100.000zł.
Całkowita wartość zakupionego pojazdu to
467.990,40zł, w tym środki własne OSP Piece
22.358 zł i dotacja Gminy Kaliska w kwocie
2 275.632,40zł.

Dziękuję wszystkim Państwu w tym mieszkańcom i darczyńcom wymienionym w wystąpieniu
przez naszego prezesa dh. Marka Koseckiego.
Podkreślę na zakończenie, że w ciągu ostatnich
7 lat jest to nasz trzeci nowy samochód. I jak na
naszą niewielką gminę jest to ogromny sukces.
To ponad 2 mln złotych zainwestowane w bezpieczeństwo gminy.

Uczestnictwo w tym wydarzeniu wielu osób,
przedstawicieli samorządu i mieszkańców
świadczy o zainteresowaniu działalnością OSP i
troską o to by mieć swoich dobrze wyposażonych i wyszkolonych strażaków.
Budujące jest dla mnie to, ze wśród członków
OSP jest coraz więcej młodzieży. Zapewne w
przyszłości będą oni kontynuować tą piękną i
odpowiedzialną służbę na rzecz pomocy
drugiemu człowiekowi.

Panie i Panowie druhowie niech ten pojazd
zdobyty dla Was i Waszym wysiłkiem i staraniom służy nam Wszystkim jak najlepiej.
Z całego serca wszystkim za okazaną pomoc
dziękuję.
Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki

KOLEJNY WAŻNY PROJEKT
Przygotowujemy projekty dla remontu i
modernizacji dwóch stacji uzdatniania wody w
miejscowości Piece i Cieciorka.

TAM GDZIE ŚRODKI UNIJNE TAM GMINA KALISKA
Zakończyliśmy przedsięwzięcie w ramach projektu "Pomorskie Szlaki Kajakowe - z nurtem
Wdy" Prezentowana przystań znajduje się w
naszej gminie w miejscowości Czubek.
Jesteśmy jedyni w powiecie starogardzkim,
którzy utworzyli nową przystań na rzece Wdy w
ramach środków unijnych z tego projektu.
To będzie z pewnością ładna wizytówka naszej
gminy.

Chcemy przygotować się na zmianę niekorzystnych warunków klimatycznych (w tym długotrwałej suszy) oraz być przygotowanym na
perspektywę Funduszy Europejskich na lata
2021 - 27. W tym celu już dzisiaj podejmujemy
decyzje o kierunku naszej aktywności w tym
zakresie.
W październiku po raz kolejny spotkaliśmy się
z projektantami, aby przedyskutować przygotowaną koncepcję SUW Cieciorka i generalnego
remontu SUW Piece.
Łukasz Kruszyński
Zastępca Wójta Gminy Kaliska

DOTACJA NA UTWORZENIE
FILII ŚDS W CIECIORCE
Gmina Kaliska otrzymała 190.000 złotych
dotacji na utworzenie dodatkowych miejsc w
Środowiskowym Domu Samopomocy - filia
Cieciorka. Na bazie obiektu poszkolnego zostanie utworzone miejsce dla osób ze spektrum
autyzmu. To placówka, w której potrzebujący
otrzymają pomoc i będą mogli uczestniczyć w
terapiach według założeń w domach samopomocy. Dla osób z autyzmem ma przypadać nie
mniej niż jeden opiekun na trzech podopiecznych. W budynku przewidziano m.in. pomieszczenia, takie jak: pokój wyciszeń, pokój do treningu umiejętności komunikacyjnych.
Zakres prac remontowych obejmować będzie
wymianę wewnętrznych izolacji mineralnych,
kotła C.O., sufitów podwieszanych, podłóg, prace malarskie, remonty podjazdów dla niepełnosprawnych przed budynkiem
Iwona Ciemińska
Kierownik ŚDS Kaliska

Justyna Tomana
Kierownik Referatu Rozwoju
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Fotografia - WHITEDRON Przemysław Janicki

SPRAWDZAMY JAKOŚĆ
POWIETRZA
Gmina Kaliska posiada profesjonalny czujnik
jakości powietrza - zachęcamy do monitorowania czystości powietrza w miejscowości Kaliska
Dla wyjaśnienia po "wejściu" na stronę:
http://air-fox.pl/maps, znajdują się w Kaliskach
dwa urządzenia. Jeden jest gminny w obrębie
budynku Urzędu Gminy i drugi zainstalowany
przez osobę prywatną.
Detektor
AIRFOX to
profesjonalne
urządzenie
służące do
pomiaru
poziomu stężenia zanieczyszczeń PM1.0,
PM2.0 i PM10 oraz temperatury, wilgotności i
ciśnienia atmosferycznego.
Zastosowany w detektorze laserowy czujnik
zanieczyszczeń posiada dużą częstotliwość
uśredniania pomiaru (<3s), co praktycznie umożliwia pomiar online i prezentację wyników w
czasie rzeczywistym.
W urządzeniu zastosowano unikatowy system
podgrzewania kanału wlotu powietrza do czujnika laserowego co pozwala na stabilny pomiar
poziomu zanieczyszczeń PM w niskich temperaturach i przy wysokiej wilgotności powietrza.
Często jakość powietrza była na poziomie dobrym. Jednak wszystko się zmienia po godzinie
15-stej. Powietrze jest bardzo zanieczyszczone.
Niejednokrotnie spacer w godzinach wieczornych jest niemożliwy ze względu na to, że po
prostu nie ma czym oddychać.
Zachęcamy Państwa do korzystania z programu „Czyste Powietrze” oraz ulgi podatkowej na
wymianę ogrzewania. Od stycznia w naszym
urzędzie gminy będzie punkt doradczy dotyczący programu.
Drodzy Mieszkańcy PROSIMY - NIE PALCIE
ŚMIECI. Dbajmy o nasze środowisko. Jesteśmy
jedną z najbardziej zalesionych gmin w województwie pomorskim, a mamy powietrze gorsze niż duże miasta oraz wzrastającą zachorowalność.
Sławomir Janicki
Wójt Gminy Kaliska

TO NIE KRASNOLUDKI
PALĄ ŚMIECI !

KOCIEWIACY DLA HOSPICJUM
Dziękujemy przedszkolakom i Paniom
Przedszkolankom oraz Prezes Fundacji
„Kociewiacy dla Hospicjum” Pani Dagmarze
Wróblewskiej za wspólne sadzenie kolorowej
łąki.
W październiku zaczęliśmy od kolorowej łąki
dla hospicjum w Gmina Kaliska, a razem z nami
sadzili najmniejsi mieszkańcy z Samorządowego Publicznego Przedszkola w Kaliskach.
Serdecznie dziękujemy Gminie Kaliska za zaangażowanie w realizację dzieła hospicyjnego
razem z nami.
Tekst ze strony FB - Kociewiacy dla Hospicjum
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KONKURS KULINARNY „TOP KUCHARZ”
W Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach
odbyła się V jubileuszowa edycja kulinarnego
konkursu TOP KUCHARZ. Jak co roku ŚDS w
Kaliskach organizował go w partnerstwie ze
Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych w Gminie Kaliska, pozyskując na ten cel dofinansowanie z Powiatu Starogardzkiego.

Kwota dofinansowania projektu wyniosła
2000 zł i została przeznaczona na zakup nagród
dla uczestników, zakup naczyń do przeprowadzenia konkurencji, zakup artykułów spożywczych do konkurencji oraz do przygotowania
poczęstunku. Celem imprezy była prezentacja
talentów kulinarnych uczestników ośrodków
wsparcia i uczniów szkoły podstawowej, pogłębienie wiedzy na tematy związane z kulinariami
oraz integracja, aktywizacja i dobra zabawa.
W tym roku do pięciu konkurencji przystąpiło
10 trzyosobowych drużyn:
e Dom Pomocy Społecznej w Szpęgawsku –
Kasztanki
e ŚDS typu B przy MOPS w Starogardzie Gd.
Al. Jana Pawła II 6- Kolorowe Ptysie
e ŚDS typu A i C przy MOPS w Starogardzie
Gd. ul. Pelplińska 3 –Stare Grzybki
e WTZ w Skarszewach - Ratatouille
e ŚDS w Skarszewach - Skarszewscy Przemytnicy Rzeżuchy
e ŚDS Gminy Zblewo - Uśmiechnięte Głodomory
e drużyna z kl. VI a Szkoły Podstawowej w
Kaliskach – Babeczki
e WTZ Lalkowy – Wesołe torciki
e ŚDS Konarzyny – Kuchciki
e ŚDS Kaliska – Radosne kuchciki
Pierwszym zadaniem w naszym konkursie była
prezentacja przygotowanych wcześniej
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potraw. W tym roku było to „nadziewane na słono”. Podczas gdy jury w składzie: Wójt Gminy
Kaliska Pan Sławomir Janicki, Przewodniczący
RG Kaliska Pan Zbigniew Szarafin, przedstawiciel Powiatu Starogardzkiego Pan Wiesław
Warchoł, Dyrektor GOK w Kaliskach Pani
Mirosława Borucka, Kierownik GOPS w
Kaliskach Pani Monika Szmaglińska oraz
Prezes SRWDN „Dziecko Miłości” Pani Anna
Ałanowska oceniało te dania, drużyny przystąpiły do kolejnej konkurencji.

Zadaniem niespodzianką tego roku było robienie ciasteczek. Uczestnicy otrzymali ciasto, wałki, foremki i wycinali ciasteczka. Liczyła się
ilość, ale też estetyka wykonania i organizacja
pracy na stanowisku. Następnie konkurencję
oceniało jury. Nasi kucharze wykonali to zadanie znakomicie, a jedna z drużyn przygotowała
w ciągu 15 minut aż 100 ciasteczek.

Trzecie zadanie to dekorowanie tortu. Drużyny
miały do dyspozycji gotowe biszkopty, śmietanę
do ubicia i mnóstwo artykułów do dekoracji.

KONKURS KULINARNY „TOP KUCHARZ”
Początkowo wydawało się, że będą problemy z
ubiciem śmietany na sztywno, jednak wszyscy
sobie z tym zadaniem poradzili i przygotowali
piękne torty.
Następne zadanie polegało na ścieraniu bułek na
bułkę tartą. Zawodnicy w ciągu dwóch minut
musieli zetrzeć ich jak najwięcej, a żeby było
sprawiedliwie każda z porcji została na koniec
zważona.

Ostatnia konkurencja to już tradycyjnie quiz.
Każda z drużyn odpowiadała na dwie kulinarne
zagadki, np..: Brukselki rosną na drzewie, prawda czy fałsz, Krystyna Gierszewska to znawczyni kuchni kociewskiej prawda czy fałsz, wymień
trzy rodzaje pomidorów, wymień trzy rodzaje
kawy, podaj trzy rośliny strączkowe, a jako trzecie było dopasowanie nazw do sześciu rodzajów
makaronu. Nie było to zadanie łatwe, ale zarówno niektórzy uczestnicy, jak i członkowie jury,
których też zaprosiliśmy do konkurencji poradzili sobie z nim znakomicie.

podczas wykonywania zadań przez kucharzy
widzowie, którzy dopingując wspierali swoje
drużyny słuchali piosenek i wierszy o tematyce
kulinarnej wykonanych przez grupę Radosnych.

W trakcie imprezy wszyscy uczestnicy i goście
skorzystali z pysznego poczęstunku, który składał się z potraw przywiezionych i zrobionych
przez kucharzy oraz przekąsek i ciepłego bigosu
przygotowanego w pracowni kulinarnej w ŚDS.
Na zakończenie podsumowano konkurs i gromkimi brawami nagrodzono zwycięską drużynę,
którą w tym roku okazała się drużyna Radosne
Kuchciki z ŚDS w Kaliskach. Każda z drużyn
otrzymała podziękowanie i nagrodę, a opiekunowie, jury i goście pamiątkową tacę z logo konkursu TOP KUCHARZ, wykonaną przez uczestników ŚDS Kaliska.

Wszystkim drużynom gratulujemy zaangażowania w swoją kucharską pracę, opiekunom
dziękujemy za wspieranie drużyn, a gościom za
udział w imprezie! Do zobaczenia za rok!
Wszyscy zawodnicy spisali się na medal, zdobywając wysokie oceny od jury, a realizacji każdego zadania towarzyszył uśmiech, co było jednym z celów naszej imprezy. Tradycyjnie

Materiały i zdjęcia Środowiskowy Dom Samopomocy
w Kaliskach
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WERNISAŻ „SAMI SWOI I GOŚCIE”
26 października br. po raz dziewiętnasty w sali
widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w
Kaliskach miało miejsce otwarcie i prezentacja
wystawy artystów amatorów pod nazwą „Sami
Swoi”. Tym razem oprócz lokalnych artystów
zaproszono gości – twórców z Gminy Smętowo
Graniczne.
Wystawa cieszyła się wielkim zainteresowaniem zarówno ze strony mieszkańców gminy jak
również przybywających na nią gości.
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WERNISAŻ „SAMI SWOI I GOŚCIE”

Materiały
GOK
Kaliska
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WARSZTATY MALARSTWA,CERAMIKI I HAFTU
8 października 2019 r. odbyły się kolejne warsztaty malarskie pn. „Krajobraz Kociewia”.
Uczestnicy pod okiem pani Uli Zimorskiej tworzą piękne krajobrazy kociewskie.
Warsztaty dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach projektu
„Kultura – Interwencje 2019”.

Na pierwszych spotkaniach formowaliśmy
glinę na wybrane miski, szklanki, talerzyki, patery i ozdoby. Po pierwszym wypaleniu zostały
nałożone barwne szkliwa.
Za nami ostanie wypalenie, po którym wyjęliśmy z pieca przepiękne prace.
Warsztaty dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach projektu
„Kultura – Interwencje 2019”.

W Iwicznie dnia 18 września w świetlicy wiejskiej odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu pn. ,,Haft i jego mistrz tradycji Zdzisława
Gulgowska'' ,,Kultura ludowa i tradycyjna''.
Warsztaty organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach. Dofinansowano ze
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji
Kultury. Dzięki realizacji projektu unikatowe
wzory haftu kociewskiego zostaną w tradycyjnej formie w bezpośrednim przekazie przekazane następnemu pokoleniu.
Prace haftu wykonywane według wzorów
Marii Wespa (Wespowa) z Morzeszczyna oraz
Małgorzaty Garysz (Garyszkowa) były prezentowane w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach podczas wystawy na wernisażu „Sami
Swoi” w dniu 26 października br.
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Materiały GOK Kaliska

ZAJĘCIA TANECZNE
Za nami już kolejne zajęcia tańca użytkowego
dla dzieci. Grupa cały czas się rozrasta. Pod
czujnym okiem instruktora Łukasza
Rocławskiego dzieci już wiele się nauczyły. Kto
jeszcze chciałby dołączyć do grupy to zapraszamy bardzo serdecznie !!!

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
16.10.2019 w środę odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu
Promocji Kultury.
Słuchaliśmy utworów tegorocznego patrona
roku - Stanisława Moniuszki i zastanawialiśmy
się, kim chciał zostać w przyszłości, kiedy był
jeszcze dzieckiem. Dzieci natchnione muzyką
wykonały prace plastyczne związane z wielkim
kompozytorem.

Materiały GOK Kaliska
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PODNIOSŁA UROCZYSTOŚĆ
Po reorganizacji Zespołu Oświatowo - Wychowawczego, koniecznym było formalne ponowne nadanie patrona Jana Pawła II dla utworzonej
filii szkoły. Uroczystość odbyła się w środę 16
października. Było bardzo uroczyście, a uczniowie przygotowali bardzo ciekawy występ
muzyczny.

Dzień 16 października 1978 roku był wyjątkowy i zapisał się w pamięci wszystkich Polaków.
Kardynał Karol Wojtyła został Papieżem i przybrał imię JAN PAWEŁ II. Natomiast 27 kwietnia
2014 roku po zamknięciu procesu kanonizacyjnego świętej pamięci Jan Paweł II został ogłoszony Świętym.
Uroczysty apel poprzedzony został Mszą Św. w
kościele parafialnym oraz uświetniony występem naszego Wychowanka Rafała w utworze
"Barka".

PASOWANIE UCZNIÓW
11 października 2019 roku odbyła się uroczystość ślubowania oraz pasowania uczniów klasy
pierwszej.
W wydarzeniu tym wzięli udział: Wójt Gminy
Kaliska Sławomir Janicki, dyrektor szkoły
Adam Lewandowski, wicedyrektor Katarzyna
Pettka, przewodnicząca Szkolnej Rady Rodziców Ewa Czeplina, rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz uczniowie.

Pierwszoklasiści w obecności gości zaprezentowali program artystyczny ze szczyptą humoru.
Podczas występu wykazali się wieloma umiejętnościami, chętnie wykonywali postawione im
zadania. Uczniowie znakomicie zdali egzamin i
otrzymali miano „Żabek”. Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie ślubowania.
Aktu pasowania na uczniów dokonał dyrektor
szkoły. Wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz przypinki. Nie zabrakło również upominków i słodkości od starszych koleżanek i kolegów oraz rodziców pierwszoklasistów.
Swoim wspaniałym Pierwszoklasistom gratuluję i życzę wielu sukcesów w szkole.
Składam również serdeczne podziękowania
Radzie Rodziców, która ufundowała dyplomy i
kuferki obfitości dla pierwszaków oraz wszystkim rodzicom pierwszoklasistów, którzy przyczynili się do organizacji tej pięknej uroczystości.
Izabela
Wegner
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Materiały OREW w gminie Kaliska

DZIEWCZĘTA Z KALISK
MISTRZYNIAMI POWIATU
Za nami już Mistrzostwa Powiatu w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt i chłopców. Poznaliśmy najlepsze sztafety, które reprezentować będą nasz Powiat w Finałach Wojewódzkich w Gdyni.
Mistrzowie w Igrzyska Dzieci :
˛ PSP KALISKA - dziewczęta
˛ SP 1 SKARSZEWY - chłopcy
Igrzyska Młodzieży :
˛ PSP PINCZYN dziewczynki i chłopcy
Licealiada Młodzieży :
˛ I Liceum Ogólnokształcące - dziewczęta
˛ II Liceum Ogólnokształcące - chłopcy

WIELKI SUKCES UCZNIÓW
ZSP KALISKA
Drużyna z ZSP KALISKA zdobyła I miejsce w
Powiatowych Zawodach w Piłce Nożnej
Chłopców z Podwórka na Stadion o Puchar
Tymbarku organizowany przez Polski Związek
Piłki Nożnej Rocznik 2010 i awansowała do
finału wojewódzkiego w Gdańsku.
Wszyscy Chłopcy na codzień występują w
Victorii Kaliska.

Skład drużyny ZSP Kaliska: Barzowski Jakub,
Cherek Miłosz, Gumiński Oskar, Odejewski
Czarek, Kłos Nikodem, Skrzypczak Maks,
Janikowski Mariusz, Liczywek Michał,
Głuchowski Marko, Piotrzkowski Patryk,
Kotlenga Damian. Coach: Prabucki Adrian
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PASOWANIE NA „WESOŁEGO
ŚWIETLICZAKA 2019"
Dnia 15 października 2019 r. w świetlicy szkolnej odbyło się pasowanie na „Wesołego Świetliczaka”. Na uroczystość zostały zaproszone dzieci z klas pierwszych wraz z wychowawcami.

Aby dostać się do grona „Świetliczaków”
uczniowie zostali poddani sprawdzianowi gotowości świetlicowej. W każdym przygotowanym
przez nas zadaniu dzieci wykazały się niezwykłymi umiejętnościami - w błyskawicznym tempie wskazały właściwe zasady zachowania się w
świetlicy, odgadły jesienne zagadki, przedstawiły scenki z życia Świetliczaka oraz „wygryzły” z wafli symboliczne serca życzliwości.

Podsumowaniem zmagań było wypicie soku z
cytryny, po którym obowiązkowo na twarzy
każdego z naszych gości musiał pojawić się
uśmiech.
Na koniec dzieci w obecności dyrektora, pana
Adama Lewandowskiego złożyły uroczyste
ślubowanie. Na pamiątkę wszyscy uczniowie
otrzymali dyplomy i drobne upominki.
Wszystkim nowym „Świetliczakom” życzymy
dużo sukcesów w nauce oraz wspaniałej zabawy
w świetlicy szkolnej!
Materiały
Świetlica
Szkolna
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ZAJĘCIA OTWARTE Z MALARKĄ
Grupę "Pszczółki" odwiedziła Pani Elżbieta
Pasterska, która zaprezentowała dzieciom swoje
malarskie hobby.
Pani Ela pokazała w jaki sposób powstaje obraz
i jakie narzędzia znajdują się w przyborniku
artysty.

Przedszkolaki poznały zawód artysty malarza,
a także przekonały się, że nie tylko farbami można stworzyć dzieło malarskie.
Spotkanie odbyło się w ramach projektu
edukacyjnego „A kiedy już będę dorosły”.
Dziękujemy Pani Elżbiecie za miło spędzony
czas, podczas którego dzieci na moment wkroczyły w świat sztuki. Celestyna Plata

ZAPRASZAMY

DEKORACJE WYKONANE PRZEZ ŚDS KALISKA CZEKAJĄ
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JUBILEUSZE

Jubilatka
Zofia Bryńska
94 lata
50 Rocznica Ślubu
Teresa i Zbigniew Kilich

Jubilatka
Wanda Wacholc
94 lata

Jubilatka
Janina Załoga
90 lat

Z KALENDARZA WÓJTA...
*30.09.2019 - Gdynia - Udział w konferencji zorganizowanej przez Bank Gospodarstwa
Krajowego,
*02.10.2019 - Kaliska - Spotkanie z projektantami w sprawie modernizacji stacji uzdatniania
wody w Cieciorce i Piecach,
*07.10.2019 - Starogard Gd. - Zapisy notarialne sprzedaży działek gminnych,
*08.10.2019 - Kaliska - Spotkanie z Barbarą Lipską, Przewodniczącym Rady Gminy
Zbigniewem Szarafinem i Radnym Zbigniewem Toporowskim w zakresie regulacji ulicy
Wschodniej w Piecach,
*08.10.2019 - Kaliska - Udział w uroczystości 50-lecia ślubu Państwa Teresy i Zbigniewa
Kilich,
*09.10.2019 - Kaliska - Udział w corocznych spotkaniach ze współmałżonkami kombatantów
wojennych,
*11.10.2019 - Starogard Gd. - Zapis notarialny nieodpłatnego zbycia działki oraz uzyskania
służebności na rzecz gminy,
*15.10.2019 - Lipski Młyn - Udział w 94 urodzinach Pani Wandy Wacholc,
*16.10.2019 - Piece - Udział w uroczystości przywrócenia imienia Jana Pawła II szkole filialnej
w Piecach,
*28.10.2019 - Kaliska - Spotkanie z przedstawicielem Polskie Spółki Gazownictwa w sprawie
realizacji projektu sieci gazowniczej na terenie gminy Kaliska.
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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,

