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ZMIANA NA STANOWISKU SKARBNIKA GMINY
W związku z prośbą
złożoną przez Panią
Hankę Dera o przejście
na zasłużoną emeryturę
w dniu 29.03.2017r.,
podczas XXXII sesji
radni podjęli uchwałę
w sprawie odwołania
p. Hankę Dera z funkcji
Skarbnika Gminy
Kaliska.
W tym samym dniu
podjęto uchwałę w
sprawie powołania nowego Skarbnika Panią
Katarzynę Liczywek.
Zgodnie z ustawą o
samorządzie gminny do
wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie powołania oraz
odwołania gminnego skarbnika.
Pani Hanka Dera pełniła funkcję Skarbnika
Gminy Kaliska od 18 lat, natomiast pracę w
zakresie księgowości rozpoczęła w roku 1975.
Na emeryturę przeszła z dniem 30 kwietnia
2017r.
Nowo powołana skarbnik Pani Katarzyna
Liczywek, spełniła wymagania do objęcia stanowiska skarbnika gminy, przede wszystkim
posiada doświadczenie zawodowe.
Karierę zawodową rozpoczęła w 1998r. jako
księgowa, natomiast do dnia 30 kwietnia 2017
roku pełniła funkcję kierownika gospodarczego
w ZSP w Kaliskach oraz PSP w Piecach.

Na kwietniowej sesji Rady Gminy Kaliska Wójt
Gminy Sławomir Janicki wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Kaliska Zbigniewem Szarafinem i Wiceprzewodniczącym RG Grzegorzem
Pawłowskim w obecności radnych i gości podziękowali Pani Hance Dera za wieloletnie zaangażowanie na rzecz naszej społeczności lokalnej.

DOKOŃCZENIE BUDOWY
PRZY UL.KRĘTEJ

PODZIĘKOWANIE DLA
MIESZKAŃCÓW NASZEJ GMINY

Powiatowy Zarząd Dróg rozstrzygnął przetarg
na budowę utwardzenia wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Krętej w Franku. Drugi etap
zostanie wybudowany za kwotę 56.580,00zł.
Znaczna część tej kwoty pochodzić będzie z
budżetu gminy Kaliska. Prace wykona ta sama
firma, która wykonywała I etap tj. Roboty Ziemne i Drogowe Andrzeja Tworka z Borzechowa.

W podziękowaniu za wsparcie XXV Finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy otrzymaliśmy certyfikat i medal, z których jesteśmy
bardzo dumni, tym bardziej, że takie medale
otrzymały sztaby najdłużej i najprężniej działające. Medale powędrowały do sztabów, które
przez 25 lat najdłużej grały i grają nadal, które
przez ten czas najmocniej angażowały się we
wszystkie fundacyjne działania, a także których
zabiegi o zorganizowanie finału często w trudnych warunkach - zwróciły uwagę.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w
tegoroczny i zeszłoroczne Finały!
Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie,
ponieważ wszelkie dobro, które dajemy,
zatacza koło i wraca do nas.
Malwina Sikora
D

MAPA INTERAKTYWNA NOWA APLIKACJA
Przypominamy o możliwości korzystania z mapy interaktywnej dostępnej na stronie internetowej gminy Kaliska pod adresem
www.kaliska.pl, w zakładce system informacji
przestrzennej.

Aplikacja umożliwia sprawdzenie informacji
m.in. na temat: trwających procedur planistycznych, obowiązujących miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego oraz studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego.
Ponadto informujemy, że istnieje możliwość
składania wniosków poprzez aplikację do procedur planistycznych. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do korzystania z mapy interDorota Chylińska
2 aktywnej.
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NARODOWE ŚWIĘTO TRZECIEGO MAJA W ZSP W KALISKACH

3 maja to dla setek młodych ludzi jedna z wielu
nic nie znaczących dat. Jednak uczniowie naszej
szkoły postanowili uczcić tak ważne dla Polaków wydarzenie.

27 kwietnia 2017 roku odbyła się akademia z
okazji 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3
Maja, podczas której przedstawiono lekcję historii i patriotyzmu. Wierszem i piosenką wspominano ważne w naszym kraju wydarzenie, jakim było uchwalenie pierwszej w Europie i drugiej na świecie ustawy zasadniczej.

Zwrócono uwagę na ważne w naszym życiu
zgodę i dotrzymywanie obietnic, a także na szacunek do Ojczyzny.

Akademię przygotowali uczniowie klasy IIIa i
Ib gimnazjum oraz uczniowie klasy VIa pod
kierunkiem pani Dominiki Fijał i pani Doroty
Nadolskiej.
Serdeczne podziękowania dla pani Elżbiety
Pałys za przygotowanie dekoracji, dla wszystkich występujących oraz dla Artura Stoby i
Marcina Palucha za obsługę sprzętu nagłaśniającego.
Materiały ZSP Kaliska
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PRZEDŁUŻONO TERMIN !
Informujemy naszych mieszkańców, którzy
zgłosili się do projektu w ramach konkursu nr
RPPM.10.03.01-IZ.00-22-001/16 dla
Poddziałania 10.3.1. Odnawialne źródła energii
– wsparcie dotacyjne, że z przyczyn niezależnych od Urzędu Gminy musimy poczekać na
rozstrzygnięcie konkursu do IV kwartału br. O
wynikach poinformujemy niezwłocznie po ich
opublikowaniu przez Urząd Marszałkowski.
Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki

ZAKUPILIŚMY NOWY CIĄGNIK
Miniona zima ukazała nam słabe strony w
polegania na firmach zewnętrznych, które często dysponują małą ilością sprzętu i ludzi w odniesieniu do sytuacji kryzysowych. Dlatego stawiamy na doposażenie naszej brygady.To też nie
koniec naszych zakupów.
Następnym naszym działaniem będzie uruchomienie kolejnego sprzętu do odśnieżania i posypywania chodników, ścieżek i dróg mieszankami solno-żwirowymi.
Mówiąc wprost - zadaniem naszego samorządu
jest zaspokajanie potrzeb naszych mieszkańców. Chcąc szybko reagować na różne i nagłe
warunki atmosferyczne musimy posiadać
sprawny sprzęt.

ZAPOZNAMY Z PRACĄ
Z KOMPUTEREM
Od 2016 roku w Urzędzie Gminy Kaliska
funkcjonuje punkt potwierdzania profili
zaufanych ePUAP.
W ramach działania
punktu planowane jest
spotkanie w szczególności skierowane dla
osób starszych, mające
na celu pokazanie jak
działa platforma
ePUAP, na spotkaniu
również możliwe będzie założenie profilu zaufanego, który pozwala
na załatwianie wielu spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. Spotkanie ma również na
celu pomoc osobom starszym w odnalezieniu się
w pracy z przeglądarką internetową, oraz
podstawami pracy z komputerem.
Osoby chętne do udziału w takim spotkaniu
proszone są o kontakt pod numerem telefonu 58
588 92 01 lub mailowo pod adresem
s.kuchta@kaliska.pl (w wiadomości proszę o
podanie zwrotnego numeru telefonu). Termin i
miejsce spotkania zostanie ustalone na
podstawie zgłoszeń na które czekamy do 15
Sergiusz Kuchta
czerwca 2017 roku.
Mł.referent ds. utrzymania dróg i informatyki
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W miesiącu kwietniu dokonano również zakupu dwóch wiat garażowych, które usytuowano za bazą komunalną przy ZSP Kaliska. W
pomieszczeniach tych będzie przechowywany
sprzęt i nowo zakupiony ciągnik.

Kierownik RK Łukasz Kruszyński

ODKRYWAMY TALENTY NA POMORZU

W związku z przygotowaniami do VIII Edycji
Konkursu "Odkrywamy Talenty na Pomorzu"
autorstwa Romana Liebrechta Prezesa Regionalnego Stowarzyszenia Naukowo - Edukacyjnego został nagrany spot promocyjny. Spotkanie
w celu nagrania odbyło się na dziedzińcu Zamku
w Gniewie. Gmina Kaliska po raz drugi bierze
udział w konkursie "Odkrywamy Talenty na
Pomorzu". Z tej okazji dzieci z Samorządowego
Przedszkola w Kaliskach „Małe Kociewiaki"
oraz uczniowie ze szkoły podstawowej zostali
zaproszeni do nakręcenia spotu reklamującego
konkurs. Spot emitowany będzie na przełomie
maja do listopada 2017r. w TVP Gdańsk.

Celem emisji jest promocja i uświetnienie VIII
Edycji tego konkursu. Jest on skierowany do
uczniów szkoły podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, studentów dziennych i zaocznych. Projekt służy rozwojowi pomorskich talentów, dzięki niemu można rozwijać swoje
pasje i udowodnić, że jest się mistrzem w swojej
dziedzinie. Nie czekaj, zgłoś się już dziś! Może
w naszej Gminie uda nam się znaleźć jakiś
talent?

Warto dążyć do swoich marzeń.
Czekamy na Wasze zgłoszenia do 30.06.2017
http://talentypomorza.pl/zgloszenia.html
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Z ŻYCIA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
Dnia 13.04.2017r w naszym ŚDSie razem z
zaproszonymi gośćmi zasiedliśmy do wspólnego Śniadania Wielkanocnego. Było mnóstwo
ciepłych słów i życzeń, przypomnieliśmy też
sobie wielkanocne tradycje, a także przyjęliśmy
słodkie upominki "od Zająca".
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Materiały ŚDS Kaliska

Dnia 27.04.2017 r. w starogardzkim kinie Sokół
odbył się V Przegląd Twórczości Scenicznej
Osób Niepełnosprawnych "Razem- bez barier",
orgaznizowany przez Warsztaty Terapii
Zajęciowej Caritas w Skórczu. Aż 18 ośrodków
z województwa pomorskiego zaprezentowało
swoje artystyczne umiejętności, w tym również
my- Radośni!

XV POWIATOWY
KONKURS WIELKANOCNY
Dnia 07.04.2017 roku Panie z Koła Gospodyń
Wiejskich z Pieców wzięły udział w Wielkanocnym Konkursie. Konkurs ten odbył się w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Swarożynie. W
imprezie oprócz Kół Gospodyń uczestniczyli
także uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz
pensjonariusze Ośrodków Pomocy Społecznej.

Warunkiem przystąpienia do konkursu było
wykonanie: palmy wielkanocnej, pisanek, ciast
wielkanocnych oraz stroika wielkanocnego.
O godzinie 10.00 nastąpiło uroczyste powitanie
uczestników przez Pana Dyrektora Szkoły,
następnie swoją pracę zaczęła Komisja
konkursowa, która oceniała poszczególne
stoiska poprzez ocenę wyrobów wielkanocnych.

SPOTKANIE AUTORSKIE Z
AGNIESZKĄ LINGAS-ŁONIEWSKĄ
W dniu 28 kwietnia 2017 r. odbyło się spotkanie
autorskie z Panią Agnieszką Lingas–Łoniewską.
Pani Agnieszka jest autorką wielu książek.
Nasza biblioteka w swoich zbiorach zawiera
wszystkie wydane dotychczas przez autorkę
książki, które cieszą się ogromną popularnością
wśród naszych czytelników.

Spotkanie przeprowadziła Pani Agnieszka opowiadała wiele ciekawych historii związanych z powstaniem książek oraz o tym jak powstała jej ścieżka zawodowa Pisarki. Pokrótce
opowiedziała także niektóre historie zawarte w
książkach oraz zdradziła kilka informacji na
temat nowych książek.
Uczestnicy spotkania mieli okazję zakupić
książki bądź zdobyć autograf pani Agnieszki,
dowiedzieli się także kiedy ukażą się kolejne
wydania autorstwa Pani Agnieszki Lingas –
Łoniewskiej .

Spotkanie autorskie odbyło się w ramach realizowanego projektu „Biblioteka z Wizją” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego.
Starania wszystkich uczestników zostały
jednakowo docenione poprzez wyróżnienia oraz
nagrody. Pracownik ds.zamówień publicznych
Beata Sikora

Materiały GOK Kaliska
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SUKCES NASZYCH UCZNIÓW

TANIEC TOWARZYSKI

Dnia 25 kwietnia 2017r. w Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gdańskim odbyło się
uroczyste wręczenie nagród laureatom powiatowej edycji XIX Ogólnopolskiego Konkursu
Plastycznego pod hasłem "25 lat PSP Profesjonalni, Sprawni, Pomocni".

Uczestnicy zajęć tańca towarzyskiego dla
dzieci wraz ze swoim prowadzącym Łukaszem
Rocławskim uczcili 26 kwietnia br. swój występ
w SCK Starogard Gd. i z tej okazji przygotowali
krótki występ dla swoich rodziców.

Konkurs miał na celu przedstawienie profesjonalnej formacji, jaką jest Państwowa Straż Pożarna, ukazanie strażaków - ratowników w wieloaspektowym spektrum działań ratowniczo –
gaśniczych oraz promowanie wiedzy o szeroko
rozumianym bezpieczeństwie.
W grupie starszej
od 14. do nieukończonego 18. roku
życia, aż dwie z
pięciu nagrodzonych prac, wykonały uczennice naszego gimnazjum:
Natalia Pilarska i
Anna Cieplińska.
Nagrodzone prace
awansowały do
etapu wojewódzkiego tego konkursu.

ZWYCIĘSTWO GIMNAZJALISTEK

W grupie średniej
od 10. do 13. roku
życia wyróżnienie
otrzymała uczennica klasy IVa
Marita Gomoła.
Gratulujemy i
życzymy dalszych
sukcesów!
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Elżbieta Pałys

Dnia 8 maja w Starogardzie Gd. odbyły się
Mistrzostwa Powiatu w „6” piłkarskich. Uczennice z naszego gimnazjum zwyciężyły i awansowały do półfinału wojewódzkiego.

W Turnieju udział wzięły 4 najlepsze drużyny
powiatu starogardzkiego:
PG KALISKA, PG PĄCZEWO, PG
STAROGARD, PG PINCZYN.
Uczennice z Kalisk uzyskały następujące
wyniki:
PG KALISKA 1 - 1 PG PINCZYN
PG KALISKA 7 - 2 PG PĄCZEWO
PG KALISKA 5 - 1 PG STAROGARD
W Kaliskach odbędzie się półfinał wojewódzki, w którym oprócz PG KALISKA wezmą
udział najlepsze drużyny z powiatu gdańskiego,
kościerskiego i chojnickiego.
Gratulacje za
Mistrzostwo Powiatu i Walczymy dalej !!!
Nauczyciel WF Adrian Prabucki

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ ROCZNIKA 2008
Dnia 23 kwietnia 2017r. na stadionie gminnym
w Kaliskach odbył się Ogólnopolski Turniej
Piłki Nożnej rocznika 2008 o Puchar Wójta
Gminy Kaliska.
W turnieju brało udział 18 drużyn z województwa pomorskiego i warmińsko – mazurskiego:
SZTORM MOSTY, CONCORDIA ELBLĄG,
GOSRIT LUZINO, AS POMORZE, MAŁY
JEZIORAK IŁAWA, SOKÓŁ ZBLEWO, AP
TCZEW, BAŁTYK GDYNIA, JAGUAR
GDAŃSK, SPARTA SYCEWICE, SPARTA
GDAŃSK, OSICZANKA OSICE, POLONIA
PASŁĘK, MŁODE TALENTY SUSZ, UKS
JEDYNKA REDA I 3 DRUŻYNY KP
STAROGARD.
Uczniowie ZSP Kaliska biorący udział w turnieju: Maciej Słomiński, Bartosz Słomiński,
Bartosz Pasterski, Jasiu Buchnowski, Aleks
Peka, Radosław Teubner, Wiktor Kawecki,
Szymon Dzienniak, Filip Lempkowski.

Wręczenia dyplomów, pucharów i statuetek dokonał Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki i
Przewodniczący Rady Gminy Kaliska Zbigniew
Szarafin .
Turniej wygrała drużyna BAŁTYKA GDYNIA,
II miejsce zajęła UKS JEDYNKA REDA, III
miejsce JAGUAR GDAŃSK, IV miejsce
SPARTA SYCEWICE, V miejsce KP
STAROGARD, VI miejsce AP TCZEW.
Każda drużyna otrzymała pamiątkowy puchar,
a wszyscy chłopcy biorący udział dostali również medal. Najlepszy zawodnik każdej z 18
drużyn dostał również statuetkę dla najlepszego
dryblera swojej drużyny.
Najlepszym strzelcem został Kiepuszewski
Stanisław z Bałtyku Gdynia, najlepszym zawodnikiem został zawodnik Jaguara Gdańk –
Filip Szymański, zaś najlepszym bramkarzem
został Paweł Maciejewski ze Sparty Sycewice.
Wszyscy wyróżnieni chłopcy otrzymali dyplo-

my, statuetki i koszulki Adidasa.
Podczas turnieju uruchomiony był sklepik, w
którym można było kupić: kawę, herbatę, ciasto,
babeczki, galaretki, popcorn, hot-dogi, kiełbaski, karkówkę i różne słodkości. W czasie Turnieju był również przygotowany obiad dla wszystkich chłopców i trenerów. Uruchomiona była
również zjeżdżalnia dla dzieci, która cieszyła się
wielkim powodzeniem.

Serdeczne podziękowania dla wszystkich Sponsorów Turnieju: Wójta Gminy Kaliska Sławomira Janickiego, Dyrektora ZSP w Kaliskach
Karola Gołąbka, PPU OLA Kaliskach, Nadleśnictwa Kaliska, OSKP Ryszard Kupka, Lustudio Lucyna Landowska, Stolarnia Teubner,
NET-COM Mateusz Koliński, Szkółka Roślin
Frank-Raj Państwo Kopciowscy, Masarnia GS
Kaliska, Lewiatan Kaliska, Dachy Tomasz
Słomiński, Mardek Dachy Błażej Marocki,
Piekarnia GS Czarna Woda, Firma System CEYE. Patronat medialny: Starogard24.

Chciałbym również podziękować trenerom,
zawodnikom, fotografom, tym których nie wymieniłem i wszystkim zgromadzonym kibicom
na głośny kulturalny doping. A największe
podziękowanie dla RODZICÓW – Wasza
Pomoc jest Nieoceniona - DZIĘKUJĘ !!!
Organizator Turnieju Adrian Prabucki
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CAŁE POMORZE GRA W PIŁKĘ RĘCZNĄ
W dniu 29.04.2017 r. na obiektach sportowych
Zespołu Szkół w Kaliskach odbył się powiatowy
turniej dziewcząt i chłopców "Całe Pomorze
gra w piłkę ręczną". Głównymi organizatorami
zawodów z udziałem 5 zespołów chłopców i 4
zespołów dziewcząt byli : Dyrekcja, nauczyciele
oraz uczniowie Zespołu Szkół w Kaliskach przy
współpracy z koordynatorem powiatowym.

Turniej swoją obecnością uświetnili między
innymi: prof. dr hab. Janusz Czerwiński - inicjator i mecenas przedsięwzięcia, Krzysztof Trawicki - wicemarszałek Zarządu Województwa
Pomorskiego, Sławomir Janicki - Wójt Gminy
Kaliska, Jacek Toczek - Naczelnik Wydziału
Kultury Sportu i Promocji Regionu Starostwa
Powiatowego, Karol Gołąbek-Dyrektor Zespołu
Szkół w Kaliskach, Dariusz Beling - przewodniczący Rady Rodziców Zespołu Szkół.

Grupa C - chłopcy
I. Szkoła Podstawowa Lubichowo
II. Zespół Szkół Kaliska
III. Szkoła Podstawowa Osieczna
G r u p a D - dziewczęta
I. Szkoła Podstawowa Osieczna
II. Zespół Szkół Kaliska
III. Szkoła Podstawowa Nr 4 Starogard Gdański
Nagrody i wyróżnienia :
- zespołowe - wszystkie uczestniczące drużyny
otrzymały puchary, medale, dyplomy oraz
nagrody - upominki,
- indywidualnie -nagrody rzeczowe i upominki:
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%najwszechstronniejszy zawodnik - Dawid
Bernhagen (Osieczna),
%najwszechstronniejsza zawodniczka Honorata Dąbrowska (Kaliska),
%król strzelców: Szymon Schilling (Lubichowo), Anita Ordon (Osieczna),
%najlepszy bramkarz: Damian Trzebiatowski
(Kaliska), Aleksandra Wielewicka (Osieczna)
%najmłodsi uczestnicy turnieju: Paulina
Miszewska (Starogard Gd.) oraz Kacper
Żalikowski (Kaliska).
%nagrody dla wyróżniającej się zawodniczki
/zawodnika z każdego zespołu: Machajewska
Karolina (Osieczna),Honorata Dąbrowska
(Kaliska), Agata Burczyk (Starogard Gd.), Julia
Doering (Lubichowo) oraz Mateusz Boba
(Kaliska), Zabrocki Michał (Osieczna), Hubert
Kozłowski (Starogard Gd.), Marcel Rohde
(Lubichowo), Krystian Pawlak (Bobowo).
%szczęśliwy numerek - po jednej osobie z każdej drużyny.

Gospodarze turnieju przygotowali dla wszystkich uczestników posiłek oraz napoje.
W imieniu Organizatorów przedsięwzięcia
"Całe Pomorze gra w piłkę ręczną" składamy
serdeczne podziękowania Dyrekcji, obsłudze
szkolnej oraz młodzieży Zespołu Szkół w Kaliskach za wzorowe przygotowanie i przeprowadzenie powyższych zawodów.
Serdeczne podziękowania kierujemy również
do wszystkich sponsorów, darczyńców, ludzi
dobrej woli, których wsparcie finansowo - rzeczowe pozwoliło na przygotowanie i wręczenie
wszystkim młodym sportowcom tylu nagród i
pamiątkowych upominków rzeczowych.
Sponsorzy turnieju: Bank Spółdzielczy Skórcz,
PPU OLA Sp.z o.o., Urząd Gminy Kaliska,
Dyrektor ZSP Kaliska, Starostwo Powiatowe
Starogard Gd., Urząd Miasta Starogard Gd.,
Sekcja Piłki Ręcznej SKS Starogard Gd., ZPH
„Galant” , NET – COM Kaliska.
Koordynatorzy projektu
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JUBILEUSZE...
50 Rocznica Ślubu
Irena i Franciszek
Konopaccy

Jubilatka
Zofia Morzuch
97 lat

Jubilatka
Aniela Litzau
90 lat

Dnia 5 marca 2017r odbyło się otwarcie nowej kwiaciarni „Kwiatowy zakątek”
przy ul.Długiej 22 w Kaliskach. Pani Dorota Cybulska zaprasza na zakupy.

Z KALENDARZA WÓJTA...
*27.03.2017 - Kaliska - Spotkanie z przedstawicielem Centrum Integracji Społecznej w sprawie
praktyk osób aktywizowanych zawodowo,
*28.03.2017 - Tczew – Przesłuchanie w charakterze świadka w sprawie funkcjonowania
Związku Gmin Wierzyca,
*31.03.2017 - Piece - Spotkanie z pracownikami obsługi szkoły podstawowej,
*04.04.2017 - Starogard Gd. - Spotkanie z dyrektorem placówki Energa Panem Zbigniewem
Jędrysiak w sprawie inwestycji na terenie gminy Kaliska,
*06-07.04.2017 - Krynica Morska - Udział w Zgromadzeniu Związku Gmin Pomorskich,
*10.04.2017 - Gdańsk - Udział w rozprawie w Kolegium Samorządowym w sprawie
kwestionowanie opłaty za użytkowanie wieczyste,
*12.04.2017 - Starogard Gd. - Notarialne zbycie gminnych nieruchomości, działka Smolnik i
dwie działki w Studzienicach,
*14.04.2017 - Kaliska - Spotkanie z uczestnikami ŚDS Kaliska,
*19-28.04.2017 - Udział w zebraniach sołeckich,
*23.04.2017 - Kaliska - Wręczenie pucharów Ogólnopolskim Turnieju w Piłkę Nożną r. 2008.
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,

