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WYBRANO NOWEGO DYREKTORA ZSP KALISKA

W dniu 13. kwietnia 2018 roku Wójt Gminy
Kaliska Sławomir Janicki spotkał się z
p.. Adamem Lewandowskim, który w wyniku
przeprowadzonego konkursu w dniu 12.
kwietnia 2018 roku uzyskał akceptację komisji
konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu
Szkół Publicznych w Kaliskach.

W tym dniu p. Adam Lewandowski z rąk Wójta
otrzymał dokument powołujący go na
stanowisko Dyrektora ZSP w Kaliskach na okres
od dnia 01.09.2018r. do 31.08.2023 roku.

GRATULUJEMY
I ŻYCZYMY SUKCESÓW

INWESTYCJE DROGOWE
W miesiącu kwietniu Wójt Gminy Kaliska
podpisał umowę na realizację zadań pn. Remont
dróg w Gminie Kaliska.
Wykonawcą robót jest firma Roboty Ziemne i
Drogowe Andrzej Tworek, reprezentowana
przez p. Andrzeja Tworka.

W ramach zadania przewiduje się wykonanie
utwardzenia płytami YOMB:
1. ul. Różanej we Franku – wartość zadania:
151.222,72 zł brutto,
2. drogi gminnej w miejscowości Kazub –
wartość zadania: 65.020,33 zł brutto,
3. drogi gminnej w miejscowości Strych –
wartość zadania: 48.057,82 zł brutto,
4. ul. Piaskowej w Kaliskach – wartość zadania:
66.483,92 zł brutto,
5. ul. Borowej w Studzienicach – wartość zadania: 19.359,12 zł brutto.
Rozpoczęcie zadania zaplanowane zostało na
dzień 23 kwietnia br., a zakończyć się ma do
dnia 30 czerwca 2018 roku.
Całość umowy opiewa na kwotę
350.143,91 zł brutto.
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Zastępca Wójta Gminy Kaliska
Łukasz Kruszyński

BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W DĄBROWIE
Obecnie trwają prace przy budowie sieci
kanalizacyjnej i jednej z pięciu przepompowni
sieciowych na ul. Jarzębinowej w Dąbrowie.
Wartość prac w sołectwie Dąbrowa opiewa na
kwotę ponad 5,3 mln złotych. Równocześnie
rozpoczęły się prace przy budowie oczyszczalni
ścieków w Kaliskach, gdzie powstaje nowy
reaktor do oczyszczania ścieków. Jeszcze w tym
roku mieszkańcy sołectwa Dąbrowa będą mogli
podłączyć się do sieci kanalizacyjnej.

Zastępca Wójta Łukasz Kruszyński
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BUDOWA
DOMÓW SOCJALNYCH
Gmina Kaliska ogłosiła przetarg na budowę
dwóch socjalnych budynków mieszkalnych,
wielorodzinnych w miejscowości Kaliska zapraszamy firmy do składania ofert na wykonanie tego zadania...
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Kierownik Referatu Rozwoju
Justyna Tomana

DOTACJE NA ZABYTKI
W związku z wejściem w życie uchwały nr
XLII/337/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 28
grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej
ewidencji zabytków i położonych w granicach
administracyjnych Gminy Kaliska, Wójt Gminy
Kaliska informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji na te prace przed podmioty, które posiadają tytuł prawny do zabytku.
Dotacja może finansować nakłady konieczne w
zakresie określonym w art. 77 ustawy z dnia 23
lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami (t.j.Dz.U.z2017,poz.2187ze zm.)

Dotacja z budżetu Gminy Kaliska na wykonanie prac lub robót budowlanych przy jednym i
tym samym zabytku w danym roku budżetowym
może zostać udzielona w wysokości 80% ogółu
nakładów koniecznych na te prace lub roboty i
wynikających z kosztorysu, jednak nie może
wynieść więcej niż 25.000,00 zł. Zastrzega się,
że wysokość wnioskowanej kwoty nie może
przekroczyć łącznej kwoty środków zaplanowanych na ten cel w budżecie Gminy Kaliska w
danym roku budżetowym oraz łącznie z innymi
dotacjami przyznanymi na ten sam cel nie może
przekroczyć 100% nakładów koniecznych na
wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku.
Dofinansowanie może obejmować prace, które
wnioskodawca zamierza wykonać w roku złożenia wniosku o udzielenie dotacji albo w roku
złożenia wniosku i w roku następnym.
Szczegółowe zasady udzielania dotacji zostały
określone w uchwale nr XLII/337/2017 Rady
Gminy Kaliska z dnia 28 grudnia 2017 r.
Wniosek o udzielenie dotacji dostępny jest w
siedzibie Urzędu Gminy Kaliska, ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska (pokój nr 2) oraz na stronie
internetowej www.kaliska.pl.
W przypadku pytań proszę o kontakt z pracownikami Urzędu Gminy Kaliska Panią Justyną
Tomana oraz Panem Robertem Stolińskim (tel.
58 5889201 wew. 38).
Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki

ATRAKCYJNE DZIAŁKI W GMINIE KALISKA
Wójt Gminy Kaliska ogłasza przetargi na
zbycie nieruchomości gruntowych w Bartlu
Wielkim, Smolniku, Studzienicach, Kaliskach.
Informacja o aktualnym przetargu znajduje się
na stronie internetowej www.kaliska.pl
Poniżej prezentujemy zdjęcia z lokalizacji
terenów.
1.Działki pod budownictwo mieszkaniowe w
Bartlu Wielkim
2.Działki pod budownictwo mieszkaniowe w
Smolniku
3.Nieruchomość gruntowa wraz z budynkiem
hydroforni w Studzienicach
4.Działki z przeznaczeniem na inwestycje
przemysłowe w Kaliskach
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PREZENT OD
KRZYSZTOFA GORNOWICZA

DEKORACJA WIELKANOCNA
NASZEGO KOŚCIOŁA

Krzysztof Gornowicz, mieszkaniec Czarnej
Wody przekazał nam niezwykłą kartkę
pocztową.

WZMACNIAMY
I TWORZYMY KULTURĘ
Otrzymaliśmy 14.000zł z programu NCK Kultura - Interwencje 2018 na realizację zadania pn.
Kulturalnie zakręceni utożsamiane się z kulturą.
Zadanie przewiduje przeprowadzenie warsztatów twórczych, utworzenie gry terenowej, plener rzeźbiarski itd. Zadanie otrzymało dofinansowanie wśród 169 rozpatrzonych pozytywnie
na 929 złożonych wniosków.
Materiały GOK Kaliska
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Prezentujemy
dekorację w
Kościele
Parafialnym
w Kaliskach

NOWE OTWARCIE - NOWE LOKALIZACJE
W gminie Kaliska powstały nowe lokalizacje
prężnie rozwijających się firm z branży usług
fryzjerskich. Obiekty posiadają nowy design, a
przeszkolony i doświadczony personel wykonuje usługi na wysokim poziomie.

Salon Fryzjerski "Mariola" Fryzjer-Stylista
ul. Dr. Floriana Kaliska, Ceynowy 4
Salon fryzjerski, damsko-męski
Godziny otwarcia:
poniedziałek -12:00 - 20:00
wtorek, środa, czwartek, piątek - 09:00 - 17:00
sobota - 09:00 - 14:00
Galeria Pod Kasztanem
ul.Kociewska 60, Frank, Kaliska
Powstała pierwsza w naszej gminie galeria z
polskim rękodziełem artystycznym. Dzięki takim inicjatywom zaczynamy doceniać wartości
i piękno rzeczy zrobionych ręcznie przez

Zespół Salonu Fryzjerskiego "Avangarda"
informuje, od 18.04.2018 roku salon fryzjerski
został przeniesiony do miejscowości Frank przy
ul. Wspólnej 29 (na trasie Frank-Kaliska).
Zapraszamy na zabiegi regeneracyjne na włosy
wraz z masażem. Oferujemy zakup voucherów
podarunkowych oraz możliwość płatności kartą.
Godziny otwarcia:
wtorek, środa, czwartek - 10:00 - 18:00
piątek - 10:00 - 20:00
Sobota - 08:00 - 14:00
mieszkańców naszej gminy.
Można tu kupić obrazy, rzeźby, wyroby
kowalstwa artystycznego, serwety, ręcznie szyte
przytulanki oraz ciekawe upominki i dekoracje.

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
11:00 - 17:00
Sobota - 11:00 - 15:00
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„RADOŚNI” RADOŚNIE ZAJĘCI
W dniu 11 kwietnia 2018r. w naszym ŚDS-ie
gościliśmy pielęgniarkę z naszego ośrodka zdrowia Panią Mirosławę Galikowską Marrero,
która rozmawiała z nami o tym, jak ważne jest
systematyczne przyjmowanie leków, stosowanie zdrowej diety oraz dbanie o swoje ciało. Pani
Mirka przyniosła również materiały i ulotki zawierające ważne dla każdego informacje.

No bo kto nie lubi czekolady???
My lubimy, dlatego z przyjemnością dzisiaj
obchodzimy Dzień Czekolady.

Tak bawiliśmy się na koncercie zespolu New
Smile zorganizowanego przez Stowarzyszenie
Na Rzecz Osób Niepelnosprawnych Uśmiechnij
się oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w
Kleszczewie Kościerskim. Dziękujemy za
fantastyczną zabawę!! :) :)
Dnia 12 kwietnia 2018r. odwiedzili nas wyjątkowi goście - uczniowie klasy Ia z wychowawczynią Panią Moniką z ZSP w Kaliskach.
Podczas kolejnych wspólnych zajęć piekliśmy i
dekorowaliśmy ciasteczka, a wolnych chwilach
braliśmy udział w zabawach integracyjnych.
Chłopcy bardzo chętnie zagrali pełen emocji
mecz w piłkarzyki. Spotkanie upłynęło w
radosnej i swobodnej atmosferze.

Po dłuższym czasie odbył się wyjazd na kręgle.
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20. kwietnia cały dzień spędziliśmy poza naszym ośrodkiem. Na początku udaliśmy się do
lokalnej firmy Ola Kaliska, gdzie mogliśmy zobaczyć hale produkcyjne.
Dzięki Panu Arkadiuszowi Skolimowskiemu
dowiedzieliśmy się jak przebiega proces produkcji stolarki okiennej. Nasi uczestnicy z zainteresowaniem słuchali i zadawali pytania.
Następnie udaliśmy się do Gminny Ośrodek
Kultury w Kaliskach, aby zobaczyć wystawę
prac państwa Zagórskich, która również nam się
podobała.
Materiały ŚDS Kaliska

NAUKA, PRACA i ZABAWA W OREW-ie W PIECACH
W roli głównej warzywa i owoce, a przede
wszystkim usprawnianie percepcji wzrokowo ruchowej!

OREW na kolorowo! Mogłoby się wydawać, że
strzykawki służą do jednego i źle się kojarzą. Ale
nie u nas! Zastosowanie ich uruchomiło wiele
funkcji motorycznych naszych Wychowanków.

Zajęcia z zakresu hipoterapii w pełnym słońcu!
☀☀☀ Hipoterapia to jedna z metod rehabilitacji, a współterapeutą jest tu koń. Siła terapeutyczna konia tkwi w jego sposobie poruszania
się, charakterze i usposobieniu. Jazda na koniu
to nieustanne ćwiczenie równowagi. Na dodatek
sposób, w jaki koń się porusza, uaktywnia poszczególne partie mięśni jeźdźca. Ruchy ciała
człowieka siedzącego na idącym wolno koniu
(tak zwanym stępem) są bardzo zbliżone do ruchów ciała idącego człowieka. Koń ma nieco
wyższą temperaturę ciała niż człowiek. Jazda na
koniu (szczególnie na oklep, czyli bez siodła)
daje efekt rozgrzewającego masażu nóg i miednicy. Ważnym czynnikiem jest również przełamywanie lęku i poczucia bezpieczeństwa przez
naszych Wychowanków wobec zwierząt.

W środę, 13 kwietnia 2018r. uczestniczyliśmy
w przedstawieniu "Hokus - Pokus z magią na
wesoło". Teatr Iluzji z Krakowa zaskoczył nas
swoją wiedzą i umiejętnościami w zakresie
magii i czarów. Teatr zaprosiła Szkoła Filialna w
Piecach.

Dnia 19.04.2018r. z Wychowankami i Rodzicami udaliśmy się do Cinema City Poland na
film animowany. Bardzo dziękujemy za
uprzejmość pracowników kina.

Dzień Ziemi (22 kwietnia) to ważne święto.
Nasi Wychowankowie również dbają o środowisko. Wiedzą jak
codziennie się o
nie troszczyć,
dlatego też wprowadziliśmy dobre
nawyki takie jak:
segregacja śmieci
i świadome
zakupy.
Materiały OREW
w Gminie Kaliska
placówka Piece 9

MISTRZYNIE POWIATU
W związku z awansem dziewcząt i uzyskaniem
I miejsca w Powiatowych Mistrzostwach w Piłkę Nożną, dnia 14 maja w Kaliskach odbył się
Półfinał Wojewódzki.

Półfinał reprezentowały 4 szkoły z 4 powiatów:
gdańskiego-Przejazdowo, kościerskiego– Nowa
Karczma, czerskiego-Brusy oraz powiatu starogardzkiego–Kaliska. Po zaciętej walce w klasyfikacji końcowej: I miejsce zajęła szkoła z Nowej Karczmy, II miejsce szkoła z Przejazdowa,
III miejsce szkoła z Brus i IV szkoła z Kalisk.
Rywalizacja była bardzo wyrównana, każda z
drużyn reprezentowała wysoki poziom przygotowania technicznego i taktycznego.

Nasze dziewczęta walczyły bardzo dzielnie,
ale tym razem niestety zabrakło szczęścia.
Gratulujemy dziewczętom eliminacji do Półfinału Wojewódzkiego oraz zaciętej gry, aż do
końca.
Nauczyciele w-f
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PUCHAR TYMBARKU
Uczniowie klasy 1 PSP Kaliska uczestniczyli
w Wojewódzkim Finale Piłki Nożnej rocznika
2010 o Puchar Tymbarku pod patronatem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Było to niesamowite przeżycie dla chłopców. W walce o ćwierćfinał przegraliśmy w rzutach karnych. Zabrakło
nam jednej bramki do bezpośredniego awansu.
Jak wiemy karne to loteria i trzeba mieć wiele
szczęścia, ale chłopcy walczyli do samego
końca.
Adrian Prabucki

PROJEKT „UMIEM PŁYWAĆ”
Dnia 2 marca 2018 roku rozpoczął się projekt
Umiem pływać finansowany przez Urząd Gminy w Kaliskach oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Programem objętych jest 77 dzieci z klas III
Szkoły Podstawowej w Kaliskach i Szkoły Filialnej w Piecach. Uczniowie będą uczęszczać na
zajęcia 10 x po 2 godziny. Zajęcia prowadzą instruktorzy pływania. Na pierwszych zajęciach
dzieci przeszły testy umiejętności pływackich i
zostały przydzielone do 15 osobowych grup.
Opiekę nad dziećmi podczas dojazdów i na
basenie sprawują Panie: Beata Zaręba, Joanna
Linda i Agnieszka Ostrowska oraz Pan Marcin
Koprowski.
Życzymy naszym
uczniom sukcesów
podczas nauki
pływania i ciekawego
spędzania czasu z
rówieśnikami na
basenie.
Beata Zaręba
Joanna Linda

MATEMATYKA W WIERSZACH
W środę 25 kwietnia w naszym przedszkolu
odbył się konkurs recytatorski pt. „Matematyka
w wierszykach”. Do konkursu zgłosiło się 26
dzieci, które wystąpiły w dwóch kategoriach
wiekowych: 3-4 latki (7 dzieci) oraz 5-6 latki (19
dzieci). Występy oceniane były przez jury, w
składzie: P. Katarzyna Pettka – przewodnicząca
oraz rodzice - P. Żaneta Buszta i P. Angelika
Trawicka. Już od rana można było wyczuć w
przedszkolu napiętą atmosferę, dzieci z przejęciem czekały na swój występ. Gdy nadszedł
czas przedszkolaki rozpoczęły piękną recytacją,
uzupełnioną niekiedy charakterystycznym strojem lub rekwizytem. Dodatkowo dzieci wykazały się umiejętnościami matematycznymi, liczyły
do 10, dodawały i odejmowały. Wszyscy występujący świetnie poradzili sobie z zadaniem.

Przed Jury stanęło trudne zadanie wyłonienia
zwycięzców, którymi ostatecznie zostali:.
W kategorii 3-4 latki
I miejsce – Aleksandra Dąbrowska
II miejsce – Filip Jóźwiak
III miejsce - Antonina Iker
W kategorii 5-6 latki
I miejsce – Lena Szmaglińska
II miejsce – Dominika Krampichowska
III miejsce – Oliwier Paulitz
Na zakończenie wszystkie dzieci otrzymały
nagrody książkowe oraz dyplomy za udział w
konkursie.
Dziękujemy występującym za piękne recytacje
wierszy i wytrwałość w opanowaniu pamięciowym utworów, a rodzicom za przygotowanie
dzieci do występu.
Organizatorzy: Ewa Kujawska,
Karolina Dunajska, Celestyna

LAUREATKA WOJEWÓDZKIEGO
KONKURSU RECYTATORSKIEGO
„Poezja jest drugą twarzą duszy”
Odisseas Elitis
Dnia 27 kwietnia 2018 roku dwie uczennice naszej szkoły: Kinga Guzińska, uczennica kl.II a
gim oraz Julia Moczyńska, uczennica kl.II b gim
wzięły udział w Wojewódzkim Międzygimnazjalnym Konkursie Poezji i Prozy Niemieckiej,
który zorganizowany został w Publicznej Szkole
Podstawowej nr 3 w Starogardzie Gdańskim.

Uczennice reprezentowały nas w dwóch kategoriach, Kinga - w recytacji niemieckiego utworu, Julia - w recytacji niemieckiego utworu w
przekładzie na język polski.
Miło mi poinformować, że I MIEJSCE w
kategorii Recytacja Utworów Niemieckich w
Przekładzie na Język Polski zdobyła JULIA
MOCZYŃSKA!
To wielki sukces naszej uczennicy! Gratuluję
dziewczętom odwagi i życzę dalszych sukcesów! Wierzę, że to dopiero początek ich przygody z językiem niemieckim...

Paulina Kruszyńska
GRATULUJEMY
I ŻYCZYMY SUKCESÓW
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WARSZTATY MALOWANIA
WZORÓW KOCIEWSKICH
W dniach 16 i 17 kwietnia odbyły się warsztaty
artystyczne w świetlicy wiejskiej w Iwicznie, na
których malowaliśmy wzory kociewskie na
przedmiotach z drewna. Warsztaty prowadziła p.
Katarzyna Szarmach, a efekty naszej pracy
można podziwiać na zdjęciach.
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Materiały GOK Kaliska

WYSTAWA IRENY I MARKA
ZAGÓRSKICH
Wystawa prac państwa Ireny i Marka Zagórskich w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach pt. ,,Sómy z Kociewia''.
Otwarciu wystawy towarzyszyły koncerty
Zenona Światczyńskiego, Joanny Błaszak &
Aleksandry Wegner.

SPOTKANIE AUTORSKIE Z PANIĄ ELŻBIETĄ DZIKOWSKĄ
Spotkanie autorskie z panią Elżbietą Dzikowską już za nami. Dla wszystkich licznie zgromadzonych gości była to wielka przyjemność, a pani Elżbieta z nieukrywaną radością opowiadała
o swoich fascynujących podróżach i niebanalnym stylu życia. Była to też okazja do zadawania
pytań przez publiczność i wymiany bardziej
osobistych myśli.

Dziękujemy wszystkim za przybycie. Mamy
nadzieję, że książki naszego gościa i cierpliwie
składane autografy długą będą cieszyć Wasze
oko, a samo spotkanie na długo pozostanie
miłym wspomnieniem.

Wiele z przybyłych osób „wychowało się” na
programach pani Dzikowskiej gdy wraz z mężem, Tonym Halikiem przez ponad dwadzieścia
lat realizowali wspólnie program „Pieprz i wanilia” będący oknem na świat dla Polaków w
czasach kiedy nie mogli podróżować. Dzięki
nim mogliśmy zachwycać się najbardziej egzotycznymi zakątkami świata zasiadając z zapartym tchem przed ekranem telewizora w każde
niedzielne przedpołudnie i marzyć o równie dalekich wojażach. Nic dziwnego zatem, że w twarzach niektórych gości można było odnaleźć
ślad wzruszenia i masę pozytywnych emocji.

Dziś pani Elżbieta wciąż nie zwalnia tempa
życia, nadal układa dalekosiężne plany i jest
wciąż aktywnym obieżyświatem, który obrusza
się na hasło „seniorka.” Wciąż młoda duchem, z
plecakiem na ramieniu patrzy w przyszłość bez
śladu zniechęcenia czy znudzenia światem i możemy od niej uczyć się pogody ducha i życiowego optymizmu. Pani Elżbieta jest dowodem na
to, że pasja i podróże łączą pokolenia, bowiem
wśród naszych gości mieliśmy przedstawicieli
wszystkich grup wiekowych – od najmłodszych
do najstarszych.

Materiały GOK Kaliska
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UNITED BASKETBALL CAMP
United Basketball Camp już po raz 4 w ZSP
Kaliska.

MOBILNA AKADEMIA
MŁODYCH ORŁÓW
Mobilna Akademia Młodych Orłów, czyli nowy
innowacyjny projekt PZPN, który ma na celu
wyłonić największe talenty w naszym kraju oraz
edukować trenerów, rozpoczął działalność w
województwie pomorskim już od początku
kwietnia.
Również w naszej gminie odbyło się jedno
spotkanie szkoleniowe, gdzie zaangażowała się
w to wydarzenie Szkoła Podstawowa w
Kaliskach.

W dniach od 19-23 marca w naszej szkole
gościliśmy grupę wolontariuszy ze Szkoły
Biblijnej ze Szwecji. Członkowie tej grupy pochodzili z Kanady, USA, Niemiec oraz Polski i
przez okres tygodnia prowadzili w naszej szkole
zajęcia z j. angielskiego w klasach IV-VII SP i IIIII gim. oraz zajęcia z piłki koszykowej na niektórych lekcjach w-f. Oprócz zajęć w szkole
każdego popołudnia na hali sportowej im.
R.Burskiego w Czersku nasi goście prowadzili
treningi koszykarskie, ucząc młodzież techniki
gry w kosza poprzez gry i zabawy integracyjne.

W zajęciach tych uczestniczyła również młodzież z innych szkół gimnazjalnych z Czerska,
Łęga i Chojnic. Młodzież z naszej szkoły uczestniczyła w 2 takich treningach. Wszyscy, którzy
brali udział w tych spotkaniach otrzymali pamiątkowe koszulki.
Oprócz wspaniałej zabawy można było nawiązać nowe relacje z obcokrajowcami, ale także
rówieśnikami z innych szkół, rozmawiając po angielsku,
ucząc się i bawiąc
jednocześnie.
Beata Zaręba
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Adrian Prabucki
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JUBILEUSZE...
Jubilatka
Zofia Morzuch
98 lat

50 Rocznica Ślubu
Bożena i Feliks Urban

Jubilat
Leon Rudziński
90 lat

60 Rocznica Ślubu
Gertruda i Zenon Pruscy

Z KALENDARZA WÓJTA...
*12.03.2018 - Starogard Gd.- Udział w zapisach notarialnych zbycia działki gminnej na rzecz
osób uczestniczących w przetargu,
*15.03.2018 - Gdańsk - Udział w szkoleniu dotyczącym zmieniających się przepisów z zakresu
zamówień publicznych,
*16.03.2018 - Piece - Udział w spotkaniu sołeckim,
*05.04.2018 - Starogard Gd. - Zapisy notarialne gruntu zakupionego pod przepompownię
ścieków w miejscowości Cieciorka,
*09.04.2018 - Czarna Woda - Udział w zebraniu przedstawicieli BS Skórcz,
*12.04.2018 - Kaliska - Zatwierdzenie wyboru komisji konkursowej na stanowisko dyrektora
ZSP Kaliska,
*13.04.2018 - Starogard Gd. - Zapisy notarialne przyjęcia darowizny części gruntu zajętego pod
chodnik przy ul.6-go Marca w Piecach.
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,

