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GIMNAZJUM W KALISKACH NAJLEPSZE W POWIECIE

KOMUNIKAT DLA HODOWCÓW ZWIERZĄT GOSPODARSKICH...
Urząd Gminy Kaliska, w związku w pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Gdańsku, informuje o konieczności zabezpieczania zwierząt gospodarskich, z uwagi na
pojawienie się wilków na terenie województwa pomorskiego.
Ponadto informuje się iż, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2014 roku o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2015r., poz. 1651 ze zm.) odszkodowanie za szkody wyrządzone przez wilki w
pogłowiu zwierząt gospodarskich nie przysługuje w przypadku pozostawienia ich bez
bezpośredniej opieki, w okresie od zachodu do wschodu słońca.
Szczegółowe informacje dotyczące zabezpieczenia stada zwierząt oraz zasady szacowania i
wypłacania ewentualnych odszkodowań za szkody wyrządzone przez wilki dostępne są na
stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Z KALENDARZA WÓJTA...
*13.08.2016 - Iwiczno - Udział w festynie sołeckim w Iwicznie,
*17.08.2016 - Kaliska - Udział w dyskusji publicznej dotyczącej miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Łążek,
*20.08.2016 - Czarne - Udział w festynie sołeckim,
*23.08.2016 - Kaliska - Spotkanie z projektantem dotyczące przygotowania dokumentacji dla
zadań „Pomorskie szlaki kajakowe” - Zagospodarowanie działek w Płocicznie i Iwicznie,
*27.08.2016 - Cieciorka - Udział w festynie „Pożegnanie wakacji”,
*30.08.2016 - Starogard Gd. - Udział w konferencji podsumowującej wprowadzenie lokalnej
strategii działania LGD Chata Kociewie,
*01.09.2016 - Kaliska, Piece - Udział w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego,
*03.09.2016 - Skórcz - Udział w obchodach 150-lecia Banku Spółdzielczego w Skórczu.
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,
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Do egzaminu gimnazjalnego przed wakacjami
przystąpiło 38 uczniów, z czego 37 pisało arkusz
standardowy, a 1 uczeń arkusz z dostosowaniem.
Egzamin składał się z 3 części: humanistyczna
obejmowała zadania z historii, wiedzy o społeczeństwie i języka polskiego. W drugiej części
matematyczno - przyrodniczej uczniowie rozwiązywali zadania z chemii, fizyki, geografii i
matematyki. Trzecia część to zadania z wybranego języka nowożytnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym: 15 uczniów zdawało
egzamin z języka angielskiego (14 na poziomie
podstawowym i rozszerzonym, 1 na poziomie
podstawowym), 23 uczniów z języka niemieckiego (na poziomie podstawowym).
Miło nam poinformować, iż wyniki naszej

szkoły z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz
języka angielskiego na poziomie podstawowym
i rozszerzonym były wyższe, niż wyniki ogólnopolskie. Nasza szkoła na tle powiatu starogardzkiego wypadła bardzo dobrze: średnie wyników ZSP w Kaliskach poza przedmiotami przyrodniczymi, które są na tym samym poziomie, są
wyższe tzn. z języka polskiego o 3%, historii i
wiedzy o społeczeństwie o 7%, języka angielskiego aż o 13% na poziomie podstawowym i o
4,5% na poziomie rozszerzonym oraz języka
niemieckiego o 2,3%.
Również w tym roku klasa III A osiągnęła
najwyższy wynik w historii szkoły z języka
polskiego 74,4% tj. aż o 5% wynik wyższy, niż
średnia ogólnopolska. Dyrektor Karol Gołąbek

BUDOWA DRÓG...
Gmina Kaliska zakończyła realizacje budowy
kolejnych odcinków nowych dróg. Powstały
nowe nawierzchnie z płyt Jomb w sołectwach:
*Dąbrowa - ulica Wiklinowa i Różana
(kontynuacja),
*Iwiczno - ulica Słoneczna - 500 mb - zadanie
współfinasowane w ramach środków Marszałka
Województwa Pomorskiego,
*Studzienice - ulica Borowa (kontynuacja) zadanie współfinansowane z fuduszy sołectwa.
Łącznie powstało 1500mb nowych utwardzeń.

Ulica Wiklinowa
Frank

Ulica Borowa
Studzienice

Ulica Słoneczna
Iwiczno
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Kierownik Referatu Komunalnego
Łukasz Kruszyński

REMONT GOK cd.

19. KOCIEWSKO-BOROWIACKI RAJD ROWEROWY

Został zakończony kolejny etap remontu budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach.
Środki na remont pochodziły w połowie z dotacji
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz z wkładu Gminy Kaliska.
Wyremontowano zaplecze za sceną, rozebrano
pomieszczenie „pod rampą”, wykonano nowy
podjazd dla osób niepełnosprawnych, wykonano
taras z kostki polbrukowej na dziedziniec i wymieniono oświetlenie placu i budynku. Do wykonania pozostanie w przyszłym roku elewacja
wraz z dociepleniem ścian. Na te prace również
uzyskano dotację MKiDN.
Materiały GOK

19. Kociewsko-Borowiacki Rajd Rowerowy
ruszył wraz z prawie setką uczestników. Za nami
ok. 100 km po kociewskich trasach rowerowych:
asfaltach, polnych drogach, leśnych duktach...
1.DZIEŃ, sobota
Pelplin – Nowa Cerkiew – Grabowo – Pączewo
– Czarnylas – Skórcz – Wda – Ocypel –
Borzechowo (ok. 54 km)
2. DZIEŃ, niedziela
Borzechowo – Zblewo – Pinczyn – Semlin –
Starogard Gdański – Kolincz – Klonówka –
Pelplin (ok. 46 km)
Rowerzystów przywitał Wiceburmistrz Pelplina
Dariusz Górski życzył udanej pogody.
Materiały LOT Kociewie
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FESTYN W CIECIORCE
W dniu 27 sierpnia 2016 roku odbył się festyn
„Pożegnanie wakacji” wraz z zabawą taneczną.
Festyn rozpoczęła pani sołtys Maria SoleckaFlisikowska wraz z pracownikiem GOK.

Jest to zawsze ostatni z sołeckich festynów
zamykający sezon letni w Gminie Kaliska.
Wśród festynowych atrakcji nie zabrakło również rozgrywek dla dzieci, które przygotował
Gminny Ośrodka Kultury w Kaliskach. Dzieci
mogły skorzystać z darmowych dmuchańców
oraz przejażdżki konno. O godzinie 19.00 rozpoczęła się zabawa, która zakończyła się wraz z
odejściem ostatnich tańczących gości.
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FESTYN RODZINNY W CZARNYM
20 sierpnia 2016 r. odbył się coroczny Festyn
Rodzinny w Czarnym organizowany przez Radę
Sołectwa Czarne oraz GOK w Kaliskach.

Sołtys Pan Leszek Wardziński przywitał
wszystkich przybyłych mieszkańców oraz turystów, po czym zaprosił do wspólnej zabawy.
Konkursy cieszyły się dużym zainteresowaniem
zarówno starszych jak i tych młodszych. Dzieci i
dorośli z dużym entuzjazmem uczestniczyli w
zabawach prowadzonych przez organizatorów.
Panie z Sołectwa Czarne przygotowały smakowite wypieki i słodkości, między innymi sernik,
drożdżówkę oraz chleb ze smalcem.

Materiały GOK KALISKA

PRZYGOTOWANIA DO ROKU SZKOLNEGO 2016/2017
W skład Zespołu Szkół Publicznych w
Kaliskach w roku szkolnym 2016/2017 wchodzi
29 oddziałów, w tym: 2 oddziały w Samorządowym Przedszkolu Publicznym w Piecach, do
którego uczęszcza 36 dzieci, 7 oddziałów w
Samorządowym Przedszkolu Publicznym w
Kaliskach, do którego zapisane jest 142 dzieci,
13 oddziałów w Publicznej Szkole Podstawowej, do której uczęszcza 286 uczniów oraz 7
oddziałów w Publicznym Gimnazjum o łącznej
liczbie 181 uczniów.
Przygotowania do rozpoczęcia nowego roku
szkolnego w budynku ZSP i SPP w Kaliskach
trwały przez cały okres wakacyjny. W tym czasie naprawiono i uzupełniono oświetlenie zewnętrzne oraz wewnętrzne w salach lekcyjnych,
szatniach i hali sportowej, wykonano konserwację systemu alarmowego, tablicy wyników na
hali sportowej, odświeżono i odmalowano sale
lekcyjne, toalety chłopców i dziewcząt, siłownię
w ZSP w Kaliskach oraz sale „Żabki”, „Motyle”
i „Pszczółki”, a także dokonano poprawek tynkarskich i malarskich korytarzy.

Ponadto wyremontowano kolejną klatkę schodową, tym razem przy małej sali gimnastycznej.
W drodze zapytania ofertowego wyłoniono Firmę Usługowo-Budowlaną p.Dariusza Begier.
Remont obejmował prace związane z nałożeniem gramaplastu w kolorze brązu oraz założenie płytek typu gres na schodach. Łączna kwota
modernizacji klatki schodowej to koszt 21.894
zł.
W roku szkolnym 2016/2017 zakupiono również nowe szafki dla klas VI oraz szafki uzupełniające dla klas IV i V na kwotę 15.500 zł.
W czerwcu 2016r. organ prowadzący szkołę
przekazał środki na zakupienie szafek dla klas
VI, które w znacznym stopniu odciążyły ucz-

niowskie plecaki. W ubiegłym roku szkolnym
środki na w/w cel dla uczniów klas IV i V
przekazała Rada Rodziców.
Dzięki wykonanym remontom cała społeczność
naszej szkoły mogła rozpocząć nowy rok szkolny w jeszcze piękniejszej odsłonie.
Dyrektor ZSP w Kaliskach
Karol Gołąbek
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WIZYTA W PARTNERSKIM MIEŚCIE REINFELD

EMERYCI W PLENERZE...
Tym razem nasze aktywne malarki spotkały się
w Wirtach na plenerach malarskich.

W dniach od 7 do 10 lipca 2016r odbył się
wyjazd dorosłych z Kalisk do miasta partnerskiego Reinfeld.
W ratuszu miasta czekali na nas burmistrz
miasta P.Heiko Gerstmann, koordynator współpracy niemiecko-polskiej P.Britta Lammert wraz
z rodzinami goszczącymi. Po oficjalnym powitaniu gości udaliśmy się na odpoczynek.
W piątek miasto Reinfeld przygotowało dla nas
wycieczkę do niedaleko położonego miasteczka
portowego nad Bałtykiem Heilighafen. Tam czekały na nas dwa statki wycieczkowe. Podczas
rejsu pogoda nam dopisała.
Po wycieczce i zacumowaniu w porcie przeszliśmy na ląd do bardzo gustownie urządzonej
restauracji rybackiej. Tam zjedliśmy obiad przepyszną rybę morską w rozmaitych odsłonach. Ładna pogoda niestety nie utrzymała się
przez cały dzień. W trakcie poobiedniego spaceru po starówce miasta zaczęło padać i wtedy już
musieliśmy wrócić z powrotem do Reinfeld.
Kolejny dzień przywitał nas wszystkich słoneczną pogodą i był dniem wolnym. Ten dzień spędziliśmy w towarzystwie naszych rodzin goszczących, spacerując po mieście i robiąc drobne
4 zakupy dla naszych bliskich. Dopiero wieczo-

rem spotkaliśmy się wszyscy w „SKLEPIE –
KULTURA”, który zgromadził tej soboty wiele
mieszkańców Reinfeld - były to Dni Kultury w
Reinfeld. Jest to coroczna impreza kulturalna w
tym mieście, swoim charakterem podobna do
naszego gminnego festynu Dni Kalisk. Słuchaliśmy tam muzyki instrumentalnej na żywo.
Mieliśmy okazję brać udział w wielu atrakcjach,
które działy się w tym czasie na ulicach miasta
m.in. w grze miejskiej z możliwością wygrania
nagrody, którą przygotował dział kultury. Polegała ona na tym, że uczestnik miał za zadanie
zebrać jak największą ilość pieczątek instytucji,
sklepów i jadłodajni na specjalnie do tego celu
przygotowanej ulotce i oddać ją w ratuszu.
Pod wieczór na placu przed ratuszem odbył się
koncert rockowy dla wszystkich mieszkańców,
gdzie można było spotkać się ze znajomymi i
potańczyć przy dobrej muzyce.
Kolejnego dnia, po oficjalnym pożegnaniu naszej grupy przez pana burmistrza i Brittę
Lammert udaliśmy się do Kalisk. To był bardzo
udany wyjazd. Zachęcam mieszkańców naszej
gminy do wzięcia udziału w wymianie polsko –
niemieckiej, która ma już w naszej gminie długą
historię. Monika Burdukiewicz-Miszewski

FESTYN W IWICZNIE
W dniu 13 sierpnia 2016 r. Sołtys wraz z Radą
sołecką sołectwa Iwiczno przy pomocy GOK w
Kaliskach zorganizowali coroczny Festyn
Rodzinny z zabawą taneczną.
Dzieci, które licznie przybyły na festyn mogły
skorzystać z mnóstwa atrakcji. Jedną z atrakcji
był zamek dmuchany i zjeżdżalnia oraz stoisko z
różnymi gadżetami do zabawy. Konkursy z nagrodami, które zostały przygotowane i przeprowadzone przez pracowników GOK w Kaliskach
cieszyły się także dużym zainteresowaniem.

W przerwie, gdy dzieci były nieco zmęczone,
Panie z Rady sołeckiej serwowały dla nich pyszne zapiekanki i coś zimnego do picia. Pani Kasia
po raz kolejny zgodziła się, aby pomalować dzieciom buźki. Mieliśmy także okazję zapoznać się
z twórczą pracą rzeźbiarza, naszego lokalnego
artysty – Pana Leszka Baczkowskiego i zobaczyć z bliska jak powstają jego prace. Panie z
Rady Sołeckiej Sołectwa Iwiczno przygotowały
przepyszne słodkości dla wszystkich.
Kolejną atrakcją wieczoru była zabawa taneczna
z zespołem rodzinnym z Kalisk. Zabawa trwała
do przysłowiowego „białego rana”.
Pogoda dopisała, więc kolejny festyn w Iwicznie
można uznać za udany. Wszystkim za udział
dziękujemy i zapraszamy znów za rok.
W trakcie festynu goście mieli także okazję
zwiedzić Izbę Pamięci Izydora Gulgowskiego.

Materiały GOK Kaliska
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NARODOWE CZYTANIE „QUO VADIS”
Dnia 02.09.2016 Gminna Biblioteka Publiczna,
GOK w Kaliskach wzięła udział w kolejnej
edycji ogólnopolskiego projektu - Narodowe
Czytanie.

Głównym celem tego projektu jest popularyzacja czytelnictwa i wzmocnienie poczucia narodowej tożsamości poprzez kontakt z największymi dziełami polskiej literatury. W tym roku
w internetowym plebiscycie zwyciężyła powieść historyczna „Quo vadis” Henryka
Sienkiewicza. Do wspólnego czytania zaprosiliśmy mieszkańcy Kalisk, młodzież z ZSP w
Kaliskach oraz uczestników ŚDS w Kaliskach.
Serdecznie dziękujemy nauczycielom i opiekunom za udział w naszym spotkaniu.
Szczególnie serdecznie dziękujemy wszystkim
wolontariuszom, którzy włączyli się w akcję
„Narodowe Czytanie”, udział wzięli :
|Pani Kornelia Ziółkowska – członek Zarządu
PZERiI - Koło Kaliska
|Pani Barbara Płonka - członek Zarządu
PZERiI - Koło Kaliska
|Pani Bożena Jeleniewska – Sekretarz Gminy
|Pani Iwona Ciemińska – Kierownik ŚDS w
Kaliskach
|Pani Dorota Pryba – pracownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach
|Pani Dorota Hartuna - pracownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach
|Pani Monika Miszewska – pracownik ŚDS w
Kaliskach
|Pani Angelika Krampichowska - pracownik
ŚDS w Kaliskach
|Pan Piotr Rekowski - pracownik ŚDS w
Kaliskach
|Pan Radosław Ciemiński - pracownik ŚDS w
Kaliskach
|Pani Ewa Czeplina - pracownik Urzędu
Gminy Lubichowo
Wiesława Zimny
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NOWY NADLEŚNICZY
Pożegnanie Nadleśniczego Marcina Naderza
oraz powitanie Nadleśniczego Jerzego Fijasa.
W dniu 31.08.2016r. podczas obrad XXIV Sesji
Rady Gminy Kaliska Przewodniczący RG
Zbigniew Szarafin, V-ce Grzegorz Pawłowski i
Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki wręczyli
podziękowanie dotychczasowemu Nadleśniczemu Nadleśnictwa Kaliska Panu Marcinowi
Naderza za współpracę i tym samym złożyli
życzenia dalszej owocnej pracy na rzecz Lasów
Państwowych i rozwoju zawodowego.
Powitali również Pana Jerzego Fijasa, który
objął stanowisko Nadleśniczego Nadleśnictwa
Kaliska, z życzeniami dalszej współpracy i realizacji kolejnych przedsięwzięć Gminy Kaliska z
Nadleśnictwem Kaliska na rzecz lokalnej spoAnna Brzezinska
łeczności.

CENNY PREZENT OD
KRZYSZTOFA GORNOWICZA
Krzysztof Gornowicz od dawna związany jest z
naszym regionem. Jest mieszkańcem Czarnej
Wody i miasta Bielefeld w Niemczech. Zawodowo jest związany z operą przy Urzędzie Miasta w
Bielefeld.
Od kilku lat w okresie letnim możemy go spotkać podczas koncertów ze wspólnym śpiewaniem pieśni Maryjnych w kościołach na terenie
kociewia, a także od niedawna podczas obchodów "Dni Kalisk".

8. sierpnia 2016r. mogliśmy oficjalnie przyjąć
od Krzysztofa Gornowicza niezwykle cenne dokumenty. Dokumenty te dotyczą dostarczenia
pism sądowych Królewskiego Sądu Okręgowego datowane na lata: 1854, 1868 i 1875. W opisie
wskazują osoby, którym je dostarczono. Pisma
wówczas trafiły do Urzędu Pocztowego we
Franku (Frankenfeld) i następnie zostały dostarczone do osób w miejscowościach Dąbrowa,
E-USŁUGI W GMINIE KALISKA
Konarzyny i Klaniny.
Serdecznie dziękujemy za ten historyczny
W lutowym "Kaliskim Gońcu" informowaliśmy
Państwa o złożonym wniosku ramach Programu prezent, który trafi z pewnością do tworzonego
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- Centrum Edukacyjno - Historycznego, które
2020 współfinansowanego ze środków Europej- nasza gmina zamierza zbudować w niedalekiej
przyszłości.
Wójt Gminy Kaliska
skiego Funduszu Społecznego.
Sławomir Janicki
Gmina Kaliska jako jedna z 15 gmin z województwa pomorskiego otrzyma dofinansowanie Dostęp do platformy elektronicznej będzie mona poprawę jakości usług administracyjnych. żliwy wyłącznie za pomocą profilu zaufanego,
Projekt ten jest w 100% sfinansowany z środków który można założyć poprzez platformę E-puap
zewnętrznych. Gmina nie tylko otrzyma gotowe pod adresem www.epuap.gov.pl., lub osobiście
rozwiązanie informatyczne, ale również nowy w Urzędzie Gminy Kaliska w Punkcie potwierdzania profili zaufanych E-puap." pokój nr 18.
sprzęt elektroniczny.
Dzięki specjalnej platformie mieszkańcy gminy Potwierdzą tam Państwo swój profil zaufany, ale
będą mogli bez wychodzenia z domu sprawdzić również wyszkolona do tego kadra pomoże Państwu wypełnić stosowny wniosek. Cały proces
stan swoich zobowiązań wobec gminy oraz
trwa kilkanaście minut.
dokonać elektronicznej zapłaty.
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NAJLEPSZY MATURZYSTA
W dniu 31.08.2016 r. podczas XXIV Sesji Rady
Gminy Kaliska Przewodniczący Rady Gminy
Kaliska Zbigniew Szarafin, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kaliska Grzegorz Pawłowski,
Przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i
Spraw Społecznych Zofia Czarnowska oraz
Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki wręczyli
nagrody Rady Gminy Kaliska dla najlepszych
maturzystów, mieszkańców gminy Kaliska w
roku szkolnym 2015/2016.
We współzawodnictwie najlepszy wynik
osiągnęła, zajmując I miejsce w klasyfikacji
Weronika Ciemińska uczennica I Liceum
Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej –
Curie w Starogardzie Gd, osiągając wynik 585,40%.

Drugie miejsce zajęła Aldona Kurkowska,
uczennica Liceum Ogólnokształcące im.
Wincentego Pola w Czersku osiągając wynik
487,20%.
Trzecie miejsce zajęła również absolwentka
Liceum Ogólnokształcące im. Wincentego Pola
w Czersku - Sandra Szmidt z wynikiem
392,40%.
Anna Brzezinska

ZAJĘCIA LETNIE W DĄBROWIE
Zakończyły się letnie zajęcia w sołectwie
Dąbrowa. Trwały one przez 2 tygodnie. Prowadzone były przez animatora Beatę Zaręba, zatrudnionego z funduszu sołeckiego. W zajęciach
uczestniczyło regularnie 22 dzieci. Zajęcia zostały przeprowadzone według planu, gdzie każdego dnia na dzieci czekało wiele atrakcji.
Wśród nich zajęcia sportowe, taneczne z zumbą i
dyskoteką, podchody, kulinarne, artystyczne i
piesze wycieczki.
Gościliśmy w Dniu Artysty naszą malarkę z
sołectwa Panią Annę Cybula, która wprowadziła
dzieci w świat malarstwa. Zapoznała je z różnym
technikami plastycznymi oraz zaprezentowała
swoje prace. W Dniu Książki przyjechała pani
Ewa Czepilna-Kozicka, która w ramach projektu z Działaj Lokalnie zachęcała dzieci do czytania książek.

Wśród atrakcji dla dzieci były również piesze
wycieczki:
*do „Polskich Ogrodów Ozdobnych” Frank –
Raj we Franku,
*na boisko i plac zabaw we Franku, gdzie zorganizowano pożegnalne ognisko z kiełbaskami.
Na zakończenie zajęć za systematyczne uczęszczanie dzieci na zajęciach Sołtys z sołectwa
zorganizowała wyjazd do Aqua Parku w
Kościerzynie.
Serdeczne podziękowania należą się rodzicom,
Radzie Sołeckiej oraz Radnym za zaufanie i zaangażowanie, oraz właścicielom „Frank- Raju”
za nieodpłatne wejście na teren Ogrodów
Ozdobnych.
Materiały Sołectwa Dąbrowa

„ROZCZYTANA RODZINA - ROZCZYTANA GMINA”
Zapraszamy na spotkania Dyskusyjnego Klubu
Czytelnika w GBP, GOK w Kaliskach.
W Gminnej Bibliotece Publicznej, GOK w
Kaliskach odbyły się dwa z serii pięciu spotkań
Dyskusyjnego Klubu Czytelnika w ramach projektu „Rozczytana Rodzina - Rozczytana Gmina” realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kaliska wraz z Grupą Nieformalną
„Mole Książkowe” przy udziale Gminnej
Biblioteki Publicznej, GOK w Kaliskach.
W bibliotece na uczestników spotkania czekały
nowe książki z serii „ Książki z dużym drukiem”
zakupione w ramach tego projektu.

ZAPRASZAMY NA KOLEJNE
SPOTKANIA
Kierownik Biblioteki
Wiesława Zimny

Gratulujemy
osiągniętych
rezultatów.
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