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Bezpłatny Informator Urzędu Gminy Kaliska

WESOŁEGO ALLELUJA !

Zdrowych, spokojnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych nadziei oraz miłości,
pogodnego nastroju,
oraz najwspanialszych rodzinnych spotkań,
wśród rodziny i najbliższych przyjaciół
życzą
Sławomir Janicki Wójt Gminy Kaliska
oraz
Zbigniew Szarafin
Przewodniczący Rady
Gminy Kaliska

„CZYSTE POWIETRZE POMORZA” - EDYCJA 2018
W związku z planowanym przystąpieniem
Gminy Kaliska do konkursu ogłoszonego przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn.: „Czyste
powietrze Pomorza” – edycja 2018, Wójt Gminy Kaliska informuje o możliwości składania
wniosków o udzielenie dofinansowania na modernizację źródeł energii cieplnej w budynkach
mieszkalnych, zlokalizowanych na terenie
gminy Kaliska.
Zadania mogą dotyczyć źródeł ciepła zasilających budynki:
d jednorodzinne, stanowiące własność osób
fizycznych,
d wielorodzinne, w których funkcjonują
wspólnoty mieszkaniowe,
d wielorodzinne, stanowiące własność Gminy.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby,
które zamierzają w 2018 roku wykonać modernizację źródła energii cieplnej, polegającą na likwidacji kotłów opalanych węglem lub koksem
i zastąpieniu ich:
c kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym,
c źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kotły
opalane biomasą)
c elektrycznymi źródłami ciepła na potrzeby
ogrzewania budynków.
Koszty kwalifikowane zadania stanowią
wydatki poniesione na:
d zakup (łącznie z technicznym doborem urządzeń i oprzyrządowaniem) oraz montaż: kotłów
opalanych gazem, olejem opałowym lub biomasą, pomp ciepła, węzłów cieplnych z przyłączami, elektrycznych urządzeń na potrzeby
ogrzewania budynków).
Do konkursu mogą być zgłaszane zadania
nierozpoczęte, dla których została wykonana
dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego.
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Przewidywana wysokość dofinansowania
wyniesie nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych (z tego: do 30% wartości, lecz nie
więcej niż 5.000 zł (dotyczy kotłów opalanych
gazem, olejem opałowym lub na biomasę), nie
więcej niż 10.000 zł (dotyczy pomp ciepła) i nie
więcej niż 1.000zł na jedno elektryczne urządzenie grzewcze ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Gdańsku oraz do 20% wartości,
lecz nie więcej niż 2.800 zł ze środków Gminy
Kaliska). Poziom dotacji uzależniony będzie od
ilości i wartości złożonych wniosków (zgodnie
z regulaminem konkursu WFOŚiGW „Czyste
Powietrze Pomorza” – edycja 2018).
Mieszkańcy Gminy Kaliska zainteresowani
udziałem w konkursie „Czyste powietrze Pomorza” edycja 2018, powinni złożyć kompletny
wniosek w Urzędzie Gminy Kaliska, przy ul.
Nowowiejskiej 2, wraz z niezbędnymi załącznikami, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
20.04.2018 r. Wniosek jest dostępny w siedzibie
Urzędu (pok. 2) oraz na stronie internetowej
www.kaliska.pl. W sprawie udziału w w/w konkursie proszę o kontakt z pracownikiem Urzędu
Gminy w Kaliskach Robertem Stolińskim nr tel.
58 5889201.
Kierownik Referatu Rozwoju
Justyna Tomana

PODATKI I OPŁATY NA TLE SĄSIEDNICH GMIN
Szanowni Państwo. Nasza gmina od 8 lat
realizuje program utrzymywania „zdrowego
budżetu”. Polega to na tym, że działania podejmowane przez nasz samorząd mają na celu rozwijać lokalną gospodarkę przy jednoczesnym
zachowaniu zasady gospodarności.
Na tym polu zajęliśmy w 2017 roku – XVI
miejsce w rankingu wśród gmin wiejskich w
kategorii Gospodarny Samorząd. Ranking ten
został opracowany przez ekspertów Centrum
Gospodarczego im. Mikołaja Kopernika oraz
Forum Ekonomicznego w Krynicy. Poprzez tę
wzmiankę chcę nawiązać do informacji znajdujących się poniżej w tabelach, a dotyczącą
opłat z tytułu podatków i opłat za wodę i ścieki w
naszej gminie.
Przedstawione wyliczenia wskazują, że nasze
podatki w porównaniu do innych gmin są na najniższym poziomie. W zestawieniu uśrednionej
wielkości podatku mieszkania czy budynku
mieszkalnego o pow. 140 m2, działki o pow.800
m2 i budynku gospodarczego o pow. 40 m2 od
nas tańsza jest tylko Gmina Zblewo o 5,80 zł
rocznie. Porównując zbliżonej wielkości gminy:
Lubichowo i Stara Kiszewa najdrożej jest w
gminie Lubichowo, gdzie od porównywanego
gospodarstwa domowego poddanego analizie
mieszkańcy Lubichowa płacą rocznie więcej od
nas o 173,80zł, a mieszkańcy Starej Kiszewy o
166,00zł. W tym miejscu należy też wspomnieć
gminę Miejską Starogard Gdański, której zasa-

dy podatkowe są takie same jak gmin wiejskich i
z reguły przy takim nasyceniu mieszkańców
podatki powinny być niższe. Jak widać różnica
pomiędzy naszą gminą jest o 339,00zł rocznie
większa. Przy tym samym założeniu tam mieszkańcy rocznie płacą 764,80zł, a u nas kwotę
425,80 zł.
Natomiast jeśli chcemy porównać ceny wody i
ścieków to takie porównanie należy zestawiać
łącznie - cenę wody plus cenę ścieków. I tak,
stawka łączna w gminie Kaliska wynosi 8,00zł
netto. Najtańsza gmina Miejska Skórcz to stawka 6,89zł netto, a porównywalne gminy to: Zblewo 7,75zł, Stara Kiszewa 7,96zł, Lubichowo
9,10 zł. Jak widać stawki te są bardzo zbliżone.
Skąd biorą się te stawki? Mianowicie samorządy
nie mogą zarabiać na tych opłatach, a stawka
powinna wynikać z rzeczywistych kosztów,
które ponosi dany samorząd na utrzymanie
hydroforni, oczyszczalni ścieków i sieci
przesyłowych.
W mojej ocenie przy widocznych działaniach
samorządu gminy Kaliska w zakresie zrównoważonego rozwoju naszych sołectw to podatki i
opłaty udaje się utrzymać na jednym z najniższych poziomów. Wszelkie proponowane zmiany były konsultowane z radnymi Rady Gminy
Kaliska i znalazły one poparcie podczas głosowania na Sesji Rady Gminy Kaliska dnia
25.10.2017 roku.
Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki
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JuŻ WIOSNĄ RUSZĄ REMONTY DRÓG
Informujemy, został ogłoszony przetarg na
remont dróg nieutwardzonych poprzez ułożenie płyt YOMB na terenie Gminy Kaliska.

Zaplanowano wykonanie zadania z podziałem
na VI części:
I - Utwardzenie ul. Wschodniej w Kaliskach,
II-Utwardzenie ul. Różanej we Franku,
III - Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości
Kazub,
IV - Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości
Strych,
V - Utwardzenie ul. Piaskowej w Kaliskach,
VI - Utwardzenie ul. Borowej w Studzienicach.
Otwarcie ofert zaplanowano na dzień
29.03.2018 roku. W przypadku pozytywnego
rozstrzygnięcia postępowania prace budowlane
rozpoczną się około 20 kwietnia i zakończą się
na koniec czerwca. Łączna szacunkowa wartość
zamówienia opiewa na kwotę ok. 400.000 zł.
W miesiącu lutym złożyliśmy wniosek na
dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w zakresie utwardzenia pozostałego odcinka ul. Polnej w Piecach. W
połowie tego roku powinniśmy otrzymać decyzję w sprawie dofinansowania powyższego zadania.
Łukasz Kruszyński
Zastępca Wójta Gminy Kaliska

HARMONOGRAM RÓWNANIA DRÓG
W GMINIE KALISKA
Informujemy, że z uwagi na poprawę warunków
pogodowych możliwe będzie rozpoczęcie prac
związanych z równaniem dróg.
Prace będą wykonywane zgodnie z harmonogramem. W przypadku niekorzystnych warunków
pogodowych terminy mogą ulec zmianie i będą
na bieżąco aktualizowane. W przypadku pytań
do Państwa dyspozycji jest Pan Łukasz
Kruszyński - Zastępca Wójta Gminy Kaliska
pod nr. telefonu: 511 893 803
Sławomir Janicki
Wójt Gminy Kaliska
Lp. Miejscowość
1 Czubek
2 Młyńsk
3 Czarne
4 Biedaczek
5 Cieciorka
6 Kazub
7 Kazub
8 Płociczno
9 Dunajki
10 Okoninki
11 Kaliska
12 Kaliska
13 Kaliska
14 Kaliska
15 Kaliska
16 Kaliska
17 Kaliska
18 Kaliska
19 Kaliska
20 Kaliska
21 Kaliska
22 Kaliska
23 Kaliska
24 Piece
25 Piece
26 Piece
27 Piece
28 Piece
29 Piece
30 Piece
31 Piece
32 Piece
33 Trzechowo
34 Frank
35 Frank
36 Dąbrowa
37 Dąbrowa
38 Studzienice
39 Studzienice
40 Studzienice
41 Studzienice
42 Studzienice

Planowany
termin
odcinek od mostu do Huty Kalnej
2018-03-20
odcinek: jezioro Trzechowo-Młyńsk- Sowi Dół 2018-03-20
w miejscowości
2018-03-20
od DK 22 do miejsocwości
2018-03-20
odcinek: Cieciorka- Kazub do Państwa Plata
2018-03-21
Odcinek: Kazub- do Cis
2018-03-21
odcicek: Kazub- Lipski Młyn
2018-03-21
wszystkie drogi gruntowe gminne
2018-03-22
wszystkie drogi gruntowe gminne
2018-03-22
wszystkie drogi gruntowe gminne
2018-03-22
Ogrodowa
2018-03-23
Spacerowa
2018-03-23
Jasna
2018-03-23
Poprzeczna
2018-03-23
Boczna
2018-03-23
Zblewska
2018-03-23
Okrężna
2018-03-23
Wschodnia
2018-03-26
Zachodnia
2018-03-26
Kolejowa
2018-03-26
Krótka
2018-03-26
Szkolna
2018-03-26
Sportowa
2018-03-26
Słoneczna
2018-03-27
Poprzeczna (część nieutwardzona)
2018-03-27
Boczna
2018-03-27
Wschodnia
2018-03-27
Zielona (część nieutwardzona)
2018-03-27
odcinek: DK22 - Kościół
2018-03-27
Północna
2018-03-27
Działkowa (część nieutwardzona)
2018-03-27
odcinek: Piece- Huta Kalna
2018-03-28
odcinek: Trzechowo- Piece
2018-03-28
Brzozowa
2018-03-28
Gajowa
2018-03-28
działka ew. nr. 100
2018-03-28
do p. Lazarek
2018-03-28
Borowa
2018-03-29
Wrzosowa
2018-03-29
odcinek: Studzienice- Kaliska
2018-03-29
odcinek: Studzienice- Smolnik
2018-03-29
odcinek: Studzienice- Bartel Wielki
2018-03-29
Ulica
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NOWY PLAN DLA ŁĄŻKA
Pomimo okresu zimowego pracownicy Urzędu
Gminy zaprosili na spotkanie mieszkańców
miejscowości Łążek, aby przedyskutować zagadnienia określające przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego na znacznym terenie wsi Łążek.
Urząd Gminy zakłada, że prace nad dokumentem potrwają do czerwca 2018 roku, a projekt
gotowego dokumentu do uchwalenia dla Rady
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Gminy Kaliska zostanie przedstawiony najpóźniej w miesiącu wrześniu 2018 roku.
Prosimy wszystkie osoby zainteresowane, aby
uczestniczyły w pracach oraz zgłaszały wnioski
i uwagi do PLANU. (w sprawie wniosków i
uwag prosimy kierować pisma na adres urzędu
lub osobiście w pokoju nr 1 - Referatu Rozwoju
na parterze budynku Urzędu Gminy).
Kierownika Referatu Rozwoju
Justyna Tomana

SAMORZĄD RÓWNYCH SZANS - EDYCJA 2017
Wyróżniono Gminę Kaliska w edycji ogólnopolskiej - wśród samorządów działających najaktywniej na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
W dniu 26 lutego 2018 r. w Krakowie odbyła się
gala wręczenia nagród w ogólnopolskim konkursie "Samorząd Równych Szans" oraz w jego
edycjach regionalnych.
W konkursie ogólnopolskim gmina Kaliska
uczestniczyła po raz drugi. Za działania w 2015
na rzecz osób niepełnosprawnych zostaliśmy
laureatami w kategorii najlepsza gmina.
Natomiast za 2017 rok otrzymaliśmy wyróżnienie również w kategorii najlepsza gmina za
projekt - "Żyć lepiej, wsparcie i poprawa jakości
życia osób starszych i niepełnosprawnych z
terenu Gminy Kaliska". W projekcie tym zaprezentowaliśmy nasze działania na rzecz likwidacji barier architektonicznych, inwestycji w specjalistyczne pojazdy dla przewozu osób niepełnosprawnych oraz objęcia osób starszych systemem wsparcia" teleopieki".
Obiema nagrodami możemy się cieszyć dzięki
zaangażowaniu i fachowo przygotowanej dokumentacji promującej nasze projekty przez Panią
Iwonę Ciemińską, Kierowanika ŚDS w
Kaliskach.
W tej kategorii nagrody otrzymały samorządy:
Dobre Miasto, Klucze i Piła. Wyróżnienia równorzędne z naszą gminą otrzymały samorządy:
Kołobrzeg, Tczew, Trzebina i Wiązowna.
"Samorząd Równych Szans" to coroczny,
ogólnopolski konkurs dla samorządów realizo-

wany przez
Fundację
Instytutu
Rozwoju
Regionalnego
W konkursie
biorą udział
wszystkie
samorządy z
całej Polski,
które zgłoszą
swoje projekty przyczyniające się do
zwiększenia
udziału osób z
niepełnosprawnościami w
ż y c i u
lokalnych
społeczności.
Projekty zgłaszane do Nagrody mogą dotyczyć
m.in.. obszarów: dostępnej edukacji, otwartego
rynku pracy, kultury, sportu, dostępnej turystyki,
usług, działań na rzecz rodziców dzieci z
niepełnosprawnościami.
Równolegle ogłaszane są regionalne edycje
konkursu dla województw: małopolskiego,
dolnośląskiego i śląskiego.
Organizatorem konkursu jest Fundacja Instytut
Rozwoju Regionalnego oraz Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.
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PROJEKT MODERNIZACJI LINII KOLEJOWEJ TCZEW - CHOJNICE
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały z
biurem projektowym TPF sp. z o.o. umowę na
opracowanie dokumentacji przedprojektowej
pn.„Prace na pozostałych liniach kolejowych
należących do alternatywnego ciągu transporto-

wego Bydgoszcz – Trójmiasto i liniach stycznych oraz chojnickim węźle kolejowym”.
Podpisanie miało miejsce w dniu 08.02.2018r w
Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim.

PAMIĘTAJMY O 1% PRZY ROZLICZENIACH PIT-ów
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Z ŻYCIA OREW-u W GMINIE KALISKA - PLACÓWKA W PIECACH
14 lutego mimo komercji święta zakochanych
rozmawialiśmy o uczuciach, rodzinie, przyjaciołach i znaczeniu czerwieni.

Pierwsze z cyklu warsztaty ceramiczne za nami!
Praca z gliną okazała się bardzo pracochłonna.
Bardzo dziękujemy Grodzisko Owidz! Jesteście
niesamowici.

W Ośrodku mieliśmy przyjemność gościć pana
Bartka wraz z psem o imieniu ONAYA. ONAYA
pochodzi z Norwegii i jest suczką o spokojnym i
łagodnym usposobieniu. Nasi wychowankowie
mogli zapoznać się z dogoterapią w procesie
edukacji i psychoterapii. Pies poprzez bezwarunkową akceptację, zaspokaja potrzebę bliskości, łagodzi poczucie samotności, odrzucenia
czy lęku. Sierść psa sprzyja rozluźnieniu mięśni
i możliwości zrelaksowana się. Warto nadmienić, iż w XVIII wieku już Zygmunt Freud twórca
psychoanalizy zalecał swoim pacjentom kontakt
ze zwierzętami.

Razem obchodzimy urodziny .

Zajęcia z elementów edukacji przyrodniczej i
polonistycznej.
Kolorowymi pracami plastycznymi nie tylko
usprawniamy nasze dłonie, ale jednocześnie
chcemy odstraszyć panujący mróz za oknami.

Materiały OREW - Placówka w Piecach

11

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE NASZYCH DRUHÓW
17 lutego odbyło się walne zebranie, na którym
podsumowano trudny 2017 rok.
Na początku ksiądz proboszcz Józef Słupski
poświęcił samochód SLKw Volkswagen T5,
który trafił wzamian za Daewoo Lanos SLOp.
Również naszą jednostkę opuścił Star 200 GBM
2,5/8, który został przekazany urzędowi gminy.
W przeciągu roku wyjeżdżaliśmy 77 razy do
różnego rodzaju zdarzeń na terenie powiatu starogardzkiego i chojnickiego: powalone drzewa,
wypadki komunikacyjne, pożary budynków
oraz lasów, pożary sadzy w kominie oraz wyciągnięcie konia z grzęzawiska.
W 2017 roku przeprowadziliśmy zbiórkę żywności i rzeczy dla potrzebujących po nawałnicy
sierpniowej oraz zbiórkę pieniężną na zakup
samochodu pożarniczego. Udało się zebrać
ponad 50.000zł za co bardzo dziękujemy.
Strażacy wraz z zebranymi gośćmi złożyli
życzenia urodzinowe Panu Staroście Leszkowi
Burczykowi. Dh Bartek otrzymał podziękowanie od Pana Wójta Sławomira Janickiego za
udzielenie pierwszej pomocy swojemu koledze
z gimnazjum.
Prezes OSP Krzysztof Stoba
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SPOTKANIE Z KRYSTYNĄ GIERSZEWSKĄ
W sobotę 17.02.2018 roku odbyło się pierwsze
z cyklu spotkań z Krystyną Gierszewską, która
jest regionalistką, znawczynią kuchni Kociewskiej.

Na spotkanie przybyły gospodynie młodsze i
starsze, oraz panie z Kół Gospodyń Wiejskich z
terenu naszej Gminy (Iwiczno, Kaliska i Piece
oraz Cieciorka). Spotkanie miało na celu poznanie kolejnych przepisów kuchni kociewskiej,
które nam przybliżyła autorka książek kulinarnych pani Krystyna Gierszewska.

Pani Krystyna zaproponowała uczestniczkom
wypróbowanie przepisu na sałatkę śledziową z
fasolą, śledzie po kociewsku oraz róże karnawałowe.

„Dziękuję za zorganizowanie spotkania warsztatowego w Iwicznie. Panie zawsze są chętne
do pracy i bardzo sympatyczne. Serdecznie dziękuję pani Sylwii, która wszystko trzyma pod
kontrolą i zawsze przynosi swojskie ciasto. Pan
sołtys też zawsze znajdzie czas, a nawet rozpala
kominek. Z takimi ludźmi można góry przenosić. U Was jest zawsze serdecznie, czuję się bardzo dobrze i chętnie do Was przyjeżdżam.
Krystyna Gierszewska"

Kuchnia Kociewska, jako wskaźnik rezultatu do
projektu „Remont pomieszczeń Izby Izydora
Gulgowskiego” zrealizowano! Wszystkie panie
były bardzo zadowolone ze spotkania, ponieważ
był to bardzo miło spędzony czas.

Materiały GOK Kaliska
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II TURNIEJ O TYTUŁ MISTRZA GMINY KALISKA
9 lutego 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury
w Kaliskach odbył się „II Turniej Szachowy o
tytuł Mistrza Gminy Kaliska” zorganizowany
dla dzieci i młodzieży szkolnej z gminy Kaliska
oraz uczestników kółka szachowego prowadzonego przy GOK w Kaliskach.
W zawodach udział wzięło czternastu młodych
sympatyków „królewskiej gry” reprezentujących 8 miejscowości: Bartel Wielki, Czarna
Woda, Czarne, Iwiczno, Kaliska, Kamienna
Karczma, Kazub i Studzienice. Każdy z uczestników turnieju rozegrał 5 pojedynków szachowych z czasem 15 minut na rozegranie partii.

Tytuł „Mistrza Gminy Kaliska” obronił sprzed
roku zwycięzca turnieju Michał Ringwelski ze
Studzienic, miejsce II zajęła siostra zwycięzcy
Nadia Ringwelska ze Studzienic, a na miejscu
III uplasowała się Honorata Dąbrowska z
Iwiczna. Pierwsza trójka turnieju uzyskała
identyczny wynik 4 punktów. O zajętym miejscu
zdecydowała dodatkowa punktacja tzw.
„Kryterium Buchholza”.

Wszyscy uczestnicy turnieju szachowego
otrzymali nagrody rzeczowe, a najlepsi zostali
nagrodzeni dodatkowo pucharem i medalami.
Więcej informacji znajduje się na stronie
internetowej turnieju pod adresem:
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018
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ZAPRASZAMY

WYSTAWA PRAC
IRENY I MARKA ZAGÓRSKICH
"SÓMY Z KOCIEWIA”
13 KWIETNIA W GODZ.18:00 - 20:00

„DOBRE ANIOŁY”
Dnia 9 lutego odbyło się uroczyste rozdanie
dyplomów i nagród uczestnikom konkursu.
Dzięki zaangażowaniu naszych młodych
artystów mogliśmy podziwiać anioły wykonane
różnymi technikami – podziwialiśmy anioły
malowane, wyklejane, rysowane oraz z masy
solnej. Wystawa cieszyła się sporym zainteresowaniem zarówno wśród starszych, jak i młodszych czytelników. Dziękujemy wszystkim
uczestnikom konkursu za zaangażowanie i
przygotowanie pięknych aniołów, które przez te
kilka dni zamieszkają wśród książek w naszej
bibliotece i będą cieszyły oko aktywnym czytelnikom. Już niedługo odbędzie się kolejny
konkurs na który zapraszamy !
Materiały GOK Kaliska
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JUBILEUSZE...

Jubilatka
Janina Kasprzak
91 lat

Jubilatka
Helena Szmidt
92 lata
Jubilatka
Bernardyna Zielińska
102 lata

Jubilat
Alfons Ossowski
90 lat

Z KALENDARZA WÓJTA...
*07.02.2018 - Gdańsk - Podpisanie umowy wspólnie z P.Skarbnik Katarzyną Liczywek na
zadania dofinansowania budowy boisk przy ZSP w Kaliskach (piłka siatkowa, boule, oraz
boiska wielofunkcyjnego, siłowni i wiaty przy OSP Kaliska),
*13.02.2018 - Kaliska - Udział w Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania problemów
Alkoholowych,
*14.02.2018 - Kaliska - Spotkanie w sprawie realizacji inwestycji rozbudowy oczyszczalni i
budowy sieci kanalizacyjnej,
*15.02.2018 - Kaliska - Spotkanie z właścicielem tartaku Tomaszem Marciniak w sprawie
wykupu działek przy oczyszczalni ścieków w Kaliskach,
*16.02.2018 - Kaliska - Udział w jubileuszu 92 urodzin P.Heleny Szmidt,
*17.02.2018 - Kaliska - Udział w Walnym zebraniu sprawozdawczym ZOSP Kaliska,
*20.02.2018 - Kaliska - Udział w jubileuszu 102 urodzin P.Bernardyny Zielińskiej.
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,

