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MODERNIZACJA SIECI
ENERGETYCZNEJ
Przez kilka dni marca trwały prace przy modernizacji sieci energetycznej w Kaliskach przy
ulicy Długiej, Dr.F. Cynowy, Nowowiejskiej i
Ogrodowej. Prace są niezbędne by zapewnić
odpowiednie parametry dostarczanego prądu
odbiorcom indywidualnym i firmom.
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Fotografia z powietrza - WHITEDRON

ZMIANY W FUNKCJONOWANIU URZĘDU GMINY

Na podstawie Zarządzenia nr 32/2020 Wójta
Gminy Kaliska z dnia 16 marca 2020 roku realizując zalecenia § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego,
informuję, że:
1. Od dnia 17 marca 2020 r. do odwołania Urząd
Gminy w Kaliskach pracuje od poniedziałku do
piątku w godzinach:
poniedziałek, wtorek, czwartek - 7:30 - 15:30,
środa - 7:30 - 17:00, piątek - 7:30 - 14:00, ale
obsługa klientów odbywa się wyłącznie poprzez
telefon, mailowo i poprzez platformę e-Puap.
Wyjątek stanowi rejestracja zgonów oraz
sytuacje kryzysowe.
2. Wszelkich opłat należy dokonywać za pośrednictwem przelewów bankowych na konta
indywidualne lub na ogólne konto BS Skórcz
o/Zblewo 08 8342 0009 4000 0127 2000 0003
(imię, nazwisko oraz tytuł wpłaty).
3. W szczególnych przypadkach można uwzględnić wizytę osobistą w urzędzie, jednak po
uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.
Jednocześnie wprowadza się zasadę, że w danym biurze może przebywać tylko jeden klient.
4. Klienci umówieni telefonicznie będą wpuszczani do budynku przez wyznaczonego pracownika.
5. Proszę o przemyślenie załatwienia sprawy w
urzędzie w późniejszym terminie. Prośba wynika z odpowiedzialności za zdrowie osób korzystających z urzędu i urzędników oraz konieczności podejmowania profilaktycznych działań
eliminujących zagrożenie epidemiologiczne.
6. Numery telefonów do komórek organizacyjnych Urzędu Gminy w Kaliskach :
Z poważaniem

1. Sekretariat – 58 5889201;
e-mali: sekretariat@kaliska.pl
2. Wójt Gminy Kaliska – 58 5889201,
e-mail: wojt@kaliska.pl
3. Z-ca Wójta Gminy Kaliska - 58 5889201
wew. 541, e-mail l.kruszynski@kaliska.pl
4. Sekretarz Gminy Kaliska – 58 5889201
wew. 526, e-mail: b.jeleniewska@kaliska.pl
5. Urząd Stanu Cywilnego – 58 5889201
wew. 534, e-mail: usc@kaliska.pl
6. Gospodarka wodno-ściekowa – 58 5889201
wew.529, e-mail: j.kelsz@kaliska.pl,
l.kruszynski@kaliska.pl
7. Opłata za usługi wodno-ściekowe 58 5889201 wew. 552,
e-mail m.beling@kaliska.pl
8. Podatki - 58 5889201 wew. 524,
e-mail s.grandt@kaliska.pl
9. Gospodarka odpadami – 58 5889201
wew. 555, e-mali: d.dorawa@kaliska.pl
10. Warunki zabudowy, geodezja 58 5889201 wew. 536, 533,
e-mali: d.chylinska@kaliska.pl,
e.beling@kaliska.pl
11. Dotacje z zakresu ochrony środowiska 58 5889201 wew. 538,
e-mail: j.tomana@kaliska.pl,
r.stolinski@kaliska.pl
12. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 58 5889201, e-mail: gops@kaliska.pl
Wszystkie podejmowane działania są działaniami prewencyjnymi w celu minimalizowania
możliwości wystąpienia i rozpowszechniania
się koronawirusa COVID-19 na terenie naszej
gminy. Wobec realnego zagrożenia epidemiologicznego, dla wspólnego dobra, apeluję o dostosowanie się do powyższych wskazówek.
Sławomir Janicki Wójt Gminy Kaliska
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OPŁATY ZA ŚMIECI - BEZ ZMIAN
Szanowni Państwo!
W związku z pojawiającymi się obawami o
ewentualną podwyżkę opłat za odbiór odpadów
komunalnych informujemy, że na dzień dzisiejszy nie planujemy podwyżki.

Na ostatniej Sesji Rady Gminy Kaliska przyjęliśmy dwie uchwały dotyczące gospodarki odpadami, lecz dotyczyły one wyłącznie dostosowania naszych przepisów do zmian, które zostały wprowadzone już w ramach zmieniających
się przepisów.
Obecnie przygotowujemy się do ogłoszenia
nowego przetargu na odbiór odpadów na terenie
gminy od 1 października 2020 roku. Po uzyskaniu ogólnej ceny przetargowej poinformujemy
Państwa o ewentualnej zmianie cennika.
Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki
Przewodniczący Rady Gminy Kaliska
Zbigniew Szarafin

ZAWIESZENIE FUNKCJONOWANIA
TARGOWISKA WIEJSKIEGO
Wójt Gminy Kaliskach zgodnie z rekomendacją Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego od soboty 21 marca 2020 roku zaleca przedsiębiorcom ograniczenie przyjazdu na
targowisko gminne w Kaliskach przy ul. Długiej
celem sprzedaży produktów żywnościowych i
przemysłowych.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 13 marca 2020 roku na terenie Rzeczypospolitej Polski obowiązuje stan zagrożenia
epidemicznego. Z tego tytułu ograniczono działalność centrów/galerii handlowych orz wprowadzono zakaz organizowania zgromadzeń
osób zarówno w budynkach, jak na świeżym
powietrzu.
Uwzględniając te okoliczności w trosce o zdrowie i życie mieszkańców organiczamy działalności targowisk i placów targowych do
4 odwołania.

PODZIĘKOWANIA DLA
PANA LESZKA BURDYŃSKIEGO
W miesiącu marcu podziękowaliśmy naszemu
pracownikowi Leszkowi Burdyńskiemu za
wieloletnią pracę na rzecz naszego samorządu.

Pan Lech Burdyński od 2006 roku obejmował
w urzędzie stanowisko podinspektor ds. gospodarki gruntami i mieniem, a ostatnio stanowisko
inspektor ds. zarządzania kryzysowego, obrony
cywilnej i spraw wojskowych.
W dniu dzisiejszym pracownicy wraz z kadrą
kierowniczą podziękowali Panu Leszkowi za
wieloletnią udaną współpracę i wspólny trud
podejmowany dla dobra gminy Kaliska.
Przejście na zasłużoną emeryturę i zakończenie kariery zawodowej jest istotnym momentem
w życiu, stosownym, by spojrzeć wstecz i zatrzymać się w wirze codziennych zdarzeń.
Wierzymy, że po wielu latach pracy w naszej
gminie towarzyszy naszemu koledze satysfakcja z zawodowych dokonań i poczucie dobrze
spełnionego obowiązku.
Z wyrazami uznania i szacunku
Pracownicy Urzędu Gminy
w Kaliskach

DZIEŃ SOŁTYSA
Z okazji Dnia Sołtysa składamy serdeczne życzenia Paniom i Panom pełniącym tak bardzo
odpowiedzialną funkcję społeczną. Życzymy
pomyślności w życiu osobistym oraz sukcesów i
wytrwałości w pracy na rzecz mieszkańców.
Wyrażając uznanie dla Państwa zaangażowania,
życzymy dobrej energii i przyjaznych ludzi dookoła, a także satysfakcjonującej współpracy,
pełnej wzajemnego szacunku.
Wójt Gminy Kaliska
Sławomir Janicki
oraz
Przewodniczący
Rady Gminy Kaliska
Zbigniew Szarafin

ZMIANY W OBSŁUDZE
INTERESANTÓW W URZĘDZIE
POCZTOWYM W KALISKACH
Wspólnie z pracownikami Poczty Polskiej
podjęliśmy decyzję o zmianie lokalizacji miejsca obsługi punktu pocztowego w Kaliskach.
Klienci poczty obsługiwani będą przez utworzone okienko znajdujące się na tylnej ścianie
Urzędu Gminy (od strony Posterunku Policji).

ZEBRANIA SOŁECKIE

W związku z ogłoszonym stanem epidemii,
informujemy, iż odwołujemy zaplanowane na
miesiąc kwiecień br. zebrania wiejskie w
sołectwach gminy Kaliska.
W przypadku braku możliwości odbycia spotkań w późniejszym czasie zostanie umieszczone sprawozdanie z wykonania budżetu (gminy i
sołeckiego) za 2019 rok na stronie urzędowej
Gminy Kaliska.
Zachęcamy Państwa do zgłaszania istotnych
spraw do załatwienia w sołectwach Waszym
Sołtysom lub telefonicznie do Urzędu Gminy.
Z poważaniem
Wójt Gminy Kalisk
Sławomir Janicki
wraz z Sołtysami

Obsługa odbywa się z podwyższenia, które
wykonano z elementów podestu scenicznego
bezpośrednio przy oknach zewnętrznych pomieszczeń poczty.
Pamiętajmy, aby zastosować się do zasady, by
na podeście znajdowała się wyłącznie osoba obsługiwana, a pozostałe osoby zachowały odpowiedni odstęp od siebie.
Powyższe rozwiązanie zastosowano w celu
zwiększenia bezpieczeństwa pracowników
poczty jak i jej klientów. Łukasz Kruszyński
Zastępca Wójta Gminy Kaliska
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ZMIANY W FUNKCJONOWANIU MEDPHARMA ZOZ S.A.
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#NieKłamMedyka
Apelujemy do wszystkich, którzy wzywają
karetkę pogotowia - #NIEKŁAMMEDYKA
„Zostań w domu” to ogólnopolskie hasło od
kilku tygodni powtarzane przez wszystkich. Ale
nie mniej ważną akcją jest powtarzane, szczególnie przez personel szpitali i karetek pogotowia slogan - #NieKłamMedyka.

To oni na co dzień mają bezpośrednią styczność
z osobami zarażonymi, to oni pomagają w najtrudniejszych sytuacjach. I to właśnie ich zabraknąć nie może. Niestety nieodpowiedzialność, a może i strach powoduje, że pacjenci często zapominają informować służby medyczne o
wszystkich ważnych aspektach związanych z
ich zdrowiem, ale i ostatnimi kontaktami.
Na zdjęciu karetka z Kalisk z naszymi ratownikami. To w ICH imieniu apelujemy do Państwa. A my w imieniu wszystkich mieszkańców
składamy podziękowania za pracę i poświęcenie
w tym trudnym
czasie.

APTEKA „CENTRUM”
INFORMUJE
Ważna informacja o funkcjonowaniu apteki w
Kaliskach!
Na prośbę Pani Joanny Andrearczyk - Frost
właścicielki apteki informujemy, że w związku z
zaistniałą sytuacją epidemiologiczną Apteka
„Centrum" w Kaliskach do odwołania obsługuje
przez okienko do sprzedaży nocnej w godzinach
jej dotychczasowego otwarcia.

WAŻNE INFORMACJE
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ŚWIĄTECZNIE I AKTYWNIE U „RADOSNYCH”
Dzień Kobiet, Dzień Kobiet...
Niech każdy się dowie, że
dzisiaj jest święto dziewczynek...!
My dalej świętowaliśmy. Panowie z naszego
ŚDS przygotowali dla Pań pyszną szarlotkę z
lodami, złożyli życzenia i obdarowali nas pięknymi różami. Bardzo dziękujemy!!!
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Korzystaliśmy z pięknej pogody... był spacer,
kije, marszobieg i siłownia, bo w zdrowym ciele
zdrowy duch!!

ŚWIĄTECZNIE I AKTYWNIE U „RADOSNYCH”
Pierwsza - nie wyszła, druga - do poprawy,
trzecia ok! No to szyjemy!!! Szyjemy maseczki
dla Kociewskiego Hospicjum „Kociewiacy dla
hospicjum”.

OSOBNO A JEDNAK RAZEM...
Tak spędzają czas Radośni - Ewelina maszeruje i
haftuje, Ania z Mamą spacerują po lesie, a
Piotrek maluje piękne świąteczne obrazki...
Mamy tu zdjęcia od Ani, Gosi, Patrycji, Matyna,
Przemka, Piotrka, Wiesia i Eweliny.
Tak pięknie i pożytecznie spędzają czas nasi niektórzy uczestnicy.

Te pierwsze będą kolorowe, bo takie mamy materiały, ale może u kogoś z Was zalega bawełna,
którą można prać w temp. 60 st., a może tasiemki... Razem z Magdaleną Janicką, bo to Ona zapoczątkowała u nas akcję, będziemy wdzięczni
za wsparcie.
Działamy jak w małej
fabryce, taśmowo jeden rysuje wzór, drugi
wycina, trzeci prasuje, a
kolejny zszywa, następnie znów prasowanie,
wszywanie gumek,
robienie zakładek, a na
końcu obcinanie zbędnych niteczek i pierwsza setka gotowa!

Materiały
ŚDS Kaliska
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Z ŻYCIA NASZEGO OREW-u W GMINIE KALISKA
Monitor interaktywny, który posiadamy w
ośrodku początkowo budził obawy wśród naszych Wychowanków (duży i nieznany dotąd
sprzęt). Jest precyzyjnym urządzeniem, a zadania dostosowane są do indywidualnych możliwości dzieci. Jak mawiają "strach ma wielkie
oczy", dlatego po krótkim czasie Wychowankowie sami się do niego przekonali. Bardzo
chętnie uczestniczą w zajęciach indywidualnych
pod czujnym okiem Wychowawców.

Nasze cykliczne zajęcia z zakresu hipoterapii
odbywają się raz w tygodniu w Stajnia Koń
Polny.

Obchodziliśmy również
Święto Kobiet. Były
upominki, kwiatki i
łakocie.
Naszym Wychowankom
dopisywał humor oraz
świąteczny nastrój.
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Zajęcia logopedyczne w naszym Ośrodku mają
zazwyczaj określony przebieg, który ustalony
jest wcześniej przez logopedę. Terapię należy
dokładnie planować, ponieważ rodzaj ćwiczeń i
ich charakter pracy ściśle dostosowany jest do
zaburzeń/deficytów naszych Wychowanków.
Na zajęciach nasz logopeda Pani Basia wykonuje przede wszystkich ćwiczenia artykulacyjne. Wprowadza również do terapii pracę nad
usuwaniem wad wymowy, ćwiczenia oddechowe i fonacyjne.
Nasz logopeda charakteryzuje się ogromnym
doświadczeniem oraz kreatywnością w prowadzeniu zajęć, dlatego nasi Wychowankowie
chętnie uczestniczą w zajęciach z zakresu
logopedii.
W pracy wykorzystywane są różne pomoce
logopedyczne m.in. gry logopedyczne,
układanki i puzzle, karty, domino, historyjki
obrazkowe, baloniki, piórka, harmonijki czy
piłeczki i wiele, wiele innych.

Z ŻYCIA NASZEGO OREW-u W GMINIE KALISKA
Światowy Dzień Zespołu Downa – święto
obchodzone corocznie 21 marca z inicjatywy
Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa
ustanowione w 2005 roku, a od 2012 roku pod
patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Data obchodów nie jest przypadkowa – dzień
21 marca patronuje rozpoczynającej się wiośnie
i narodzinom ludzi niezwykłych, data szczególna również z samą istotą zaburzenia – trisomią
21 chromosomu.
Takie dni to czas na podkreślenie, że każdy jest
inny i każdy jest idealny na swój sposób. Szacunek należy się każdemu, a przede wszystkim
pamiętajmy, że słabszym się pomaga - a nie wykorzystuje ich do stosowania hejtu, wyśmiewania i tworzenia niedorzecznych plotek.

każde dziecko z autyzmem jest unikalne i ma
zupełnie indywidualne cechy właściwe tylko dla
siebie samego.
Nasi Wychowankowie, choć w domach dołączyli do akcji AUTYZM - nie jesteś sam, a my
fotografiami powracamy do naszego I Marszu
(sprzed roku) - wszyscy jesteśmy tacy sami!

Za pomocą naszego profilu będziemy prezentować pracę naszych Wychowanków w domu.
Przy realizacji podstawy programowej nieocenieni są Rodzice, którzy wytrwale pomagają
swoim dzieciom. Mamy nadzieję, że stan epidemii szybko się skończy i wspólnie, zdrowi i w
komplecie ponownie spotkamy się w Ośrodku.

2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu! Autyzm to nie jednostka
chorobowa, to stan umysłu, w którym postrzega
się świat w inny sposób. Nie oceniajmy, nie krytykujmy, postarajmy się zrozumieć, a co najważniejsze szanujmy, że osoby z autyzmem mogą
inaczej zachowywać się niż my.
Autyzm u każdej osoby objawia się trochę inaczej, dwie osoby z taką samą diagnozą mogą
mieć bardzo różne zachowania i możliwości.
Dlatego mówimy o spektrum zaburzeń – od łagodnych objawów do takich, które bardzo wpływają na wszystkie sfery życia.
Wiele jest nazw i pojęć, które opisują autyzm i
zaburzenia ze spektrum autyzmu – najważniejsza nie jest nazwa lub diagnoza, ale fakt, że

Materiały OREW w gminie Kaliska
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EDUKACJA I ZABAWA W PRZEDSZKOLU W KALISKACH
Jak zrobić wulkan? Wiedzą to Krasnale !
Jak to było w danych czasach, kiedy żyły jeszcze
dinozaury dowiedziały się "Krasnale".
Podczas zajęć przedszkolaki pogłębiły wiedzę
nt. tych prehistorycznych zwierząt, m.in.......
dowiedziały się dlaczego dinozaury wyginęły.
Jedna z teorii głosi, iż przyczyną ich wymarcia
mogła być wzmożona aktywność wulkanów,
dlatego aby dzieci mogły zaobserwować czym
tak naprawdę jest wulkan, przeprowadziły
razem z panią Sandrą doświadczenia. Do tego
potrzebne były: słoik, woda, soda oczyszczona,
barwnik, płyn do naczyń oraz ocet. Wybuch był
spektakularny i wzbudził ogromne zainteresowanie przedszkolaków.

Dzień Kobiet u " Jeżyków"
Dla Was dziś kwiaty i uśmiechy.
I pierwszy promień bliskiej wiosny.
Dzień bez kłopotów i bez trosk.
Dużo radości.
Dla mamy, Pani, dla dziewczynek,
W domu, w przedszkolu,
na wycieczce.
Każdego dnia
dobry uczynek To jest od
chłopców upominek”
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Dzień Kobiet u przedszkolaków.

Materiały
Przedszkole
Samorządowe
w Kaliskach

EDUKACJA I ZABAWA W PRZEDSZKOLU W KALISKACH
W ramach akcji "Cała Polska Czyta Dzieciom"
dbamy o najmłodszych !
Nasze przedszkole bierze udział w ogólnopolskiej akcji "Cała Polska czyta dzieciom".
Jednym z zadań realizowanych w ramach tej
akcji było powstanie kącika czytelniczego, który
został zorganizowany w Ośrodku Zdrowia w
Kaliskach.
Systematycznie pamiętamy o małych pacjentach kaliskiej przychodni, którzy w oczekiwaniu
na badania mogą na chwilę przenieść się do krainy bajek i baśni.
Kącik czytelniczy wzbogacono o nowe książeczki oraz zmieniona została gazetka.

Pierwszy dzień astronomicznej wiosny. Widok
budzącej się przyrody za oknem przynosi nową
nadzieję. Życzymy, by udzieliła się ona wszystkim przedszkolakom i ich bliskim. Propozycja
do wspólnego wykonania w domu, z mamą , z
tatą a może z rodzeństwem ?

"Czym jest koronawirus i czym grozi spotkanie
z nim ? Dlaczego nie ma szkoły? Jak rozmawiać
z dzieckiem na tak trudne tematy?
Sytuacja jest trudna i zmienia się dynamicznie.
Z dnia na dzień pojawiają się nowe doniesienia
na temat rozprzestrzeniania się wirusa. Jak rozmawiać o tym z dzieckiem? Z pomocą rodzicom
przychodzi kolumbijska psycholog Manuela
Molina Cruz, autorka krótkiego ilustrowanego
opowiadania o koronawirusie. Właśnie powstała
jego polska wersja.
(...) Opowiadanie stworzone przez kolumbijską
psycholog to krótka historia podróżującego po
całym świecie wirusa, przywierającego do ludzi.
Ilustracje zostały zaprojektowane tak, by dziecko samo mogło opowiedzieć o tym, jak się czuje
słysząc o wirusie. – Nie ma jednej recepty na to,
jak rozmawiać z dzieckiem o trudnych sprawach. Ale ta książeczka podpowiada, jak to zrobić. Pokazuje rodzicom pewien kierunek myślenia.
Mamy nadzieję, że to wydawnictwo Wam pomoże i jesteśmy niezmiernie wdzięczne Manueli
Molinie, autorce książeczki, za napisanie i opublikowanie tej historyjki oraz zgodę na przetłumaczenie jej na język polski. Obrigadas!(...)"
Drodzy Rodzice! Proszę pokażcie dzieciom tę
historyjkę. Przeczytajcie, wydrukujcie,
porozmawiajcie o tym (dostępna na Facebooku
Przedszkola). Dzieci widzą, czują, obserwują
nas dorosłych. Trzeba z nimi rozmawiać.
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ŚWIETNA ZABAWA W PRZEDSZKOLU W PIECACH
9 marca 2020 roku obchodziliśmy "Dzień
Kobiet" w naszej grupie.
Chłopcy wręczyli naszym małym Kobietkom
laurki, żonkile oraz lizaczki . Dziewczynki były
bardzo zadowolone z prezencików.

PEDAGOG POLECA !
W tym szczególnym i trudnym dla NAS
wszystkich okresie pamiętajmy o zdrowym
odżywianiu, szczególnie o najmłodszych.

Dzień Śpiocha już za nami.....zabawa była
świetna. Tańcom, zabawom nie było końca...
naszą zabawę zwieńczył piknik na kocykach i
malowanie buziek.

Materiały
Przedszkole
Samorządowe
w Piecach
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DZIEŃ KOBIET W IWICZNIE
Dzień Kobiet w Iwicznie odbył się 8 marca
2020r. w świetlicy wiejskiej na, które zaproszono wszystkie panie z sołectwa Iwiczno.
Spotkanie przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich w Iwicznie przy współpracy z Gminnym
Ośrodkiem Kultury w Kaliskach.

PRACE REMONTOWE
W ŚWIETLICY W DĄBROWIE
W świetlicy wiejskiej w Dąbrowie zakończyliśmy kolejne prace remontowe. Zostały wymienione meble kuchenne, sprzęt AGD oraz zakupiono zmywarkę. Odmalowaliśmy pomieszczania kuchni i łazienki.

PRACE REMONTOWE
W ŚWIETLICY W PIECACH
Wnętrze sali świetlicy wiejskiej w Piecach
zostało odmalowane. Sala została odświeżona i
zyskała nowy kolor.

Materiały GOK Kaliska
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PŁOCICZNO

Fot. WHITEDRON

Z KALENDARZA WÓJTA...
*04.03.2020 - Gdańsk - Udział w szkoleniu z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi
zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski,
*04.03.2020 - Kaliska - Udział w obchodach Dnia Kobiet w GOK w Kaliskach,
*05.03.2020 - Stara Kiszewa - Udział w szkoleniu zorganizowanym przez Lokalną Grupę
Działania „Wstęga Kociewia”,
*06.03.2020 - Czersk - Spotkanie z Sekretarzem Urzędu Miasta w Czersku,
*07.03.2020 - Dunajki - Wręczenie pucharów w ostatnim turnieju petanque z cyklu „Dunajki
Cup”,
*09.03.2020 - Kaliska - Udział w Walnym Zebraniu Kaliskiego Stowarzyszenia Seniorów,
*10.03.2020 - Sopot - Udział w szkoleniu z zakresu zmian w prawie budowlanym,
*18.03.2020 - Kaliska - Spotkanie z posłem Michałem Urbaniakiem.
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,

