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ŻYCZENIA PROSTO Z SERCA...

Z KALENDARZA WÓJTA...
*18.02.2013 - Starogard Gd. - Rozprawa administracyjna w Starostwie Powiatowym w sprawie
ustalenia odszkodowania za działkę przy ul.Kolejowej przejętą w 1996r.
*21.02.2013 - Kaliska - Udział w zebraniu członków Banku Spółdzielczego w Skórczu poruszono sprawę budowy banku na zakupionej od Urzędu Gminy działce.
*21.02.2013 - Kaliska - Udział w Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych.
*25.02.2013 - Kaliska - Udział w Komisji Budżetu i do Spraw Gospodarczych.
*26.02.2013 - Kaliska - Sesja Rady Gminy Kaliska.
*27.02.2013 - Kaliska - Udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
*27.02.2013 - Kaliska - Udział w Gali Biznesu w Zespole Szkół Publicznych zorganizowanej
przez Szkolne Koło Wolontariatu.
*27.02.2013 - Kaliska - Spotkanie z przedsiębiorcą z terenu gminy Czersk zainteresowanym
otwarciem marketu sieci „IGA” na terenie miejscowości Kaliska.
*28.02.2013 - Kaliska - Udział w Zebraniu Zarządu OSP Kaliska.
*01.03.2013 - Gdańsk - Urząd Marszałkowski - Szkolenie z zakresu finansów samorządu
zorganizowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
*01.03.2013 - Kaliska - Udział w wystawie Malarstwa Józefa Wróblewskiego zorganizowanej
przez GOK w Kaliskach.
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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Z okazji Dnia Kobiet pragniemy złożyć Wszystkim Paniom
życzenia, wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia,
by w każdym dniu roku uśmiech na Waszych twarzach
gościł tak samo często, jak w tym dniu.
Życzymy Wam odwagi i sił, by porywać się na cele i zmiany,
które z pozoru wydają się trudne, a później wprost wymarzone,
realizacji planów i nowych marzeń i kolejnych natchnień
- jak fal, które pchają statek do przodu.
Życzą
Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki
oraz
Przewodniczący Rady Gminy Kaliska
Zbigniew Toporowski

AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH
W dniu 15 stycznia 2013r Wójt Gminy Kaliska
podpisał ze Starostą Starogardzkim porozumienie w sprawie organizowania prac społecznie
użytecznych. W ramach zawartego porozumienia - w okresie od lutego do grudnia 2013r - 20
osób bezrobotnych (miesięcznie) będzie pracowało na rzecz gminy i podległych jej jednostek
oraz sołectw. Wśród zaplanowanych prac są:
zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników,
sprzątanie terenów komunalnych, naprawy dróg
i ulic gruntowych, prace gospodarcze, konserwacja obiektów publicznych, utrzymanie i
obsługa świetlic wiejskich (porządek, opalanie,
zajęcia kulturalne), sprzątanie obiektów , pomoc
w opiece nad dziećmi i osobami chorymi oraz
inne prace – razem 8.800 godzin.

PRZEKAŻ SWÓJ 1% NA SWOICH
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą” 1% dla Franka Dulskiego z Franku

9356 Franek Dulski

Kolejnym działaniem Gminy, zmierzającym do
aktywizacji osób bezrobotnych, było wystąpienie Wójta Gminy (w styczniu br.), do Starosty
Starogardzkiego o uruchomienie robót publicznych. W dniu 12 lutego 2013r. Wójt podpisał
ze Starostą umowę na zatrudnienie, w okresie
od 1 marca do 31 sierpnia 2013r., w ramach
robót publicznych - 6 osób, oraz jednej osoby
jako doradcy rolnego, którego zadaniem będzie
pomoc rolnikom przy sporządzaniu wniosków.

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
1% dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaliskach

0000116212

OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ w KALISKACH
83-260 KALISKA, UL. NOWOWIEJSKA 2b
Koszt jednej roboczogodziny prac społecznie
użytecznych wynosi 7,70 zł. Łącznie kwota
świadczeń pieniężnych na ten cel, objętych porozumieniem, wyniesie 67.760zł, w tym refundacja z Funduszu Pracy-60% poniesionych kosztów czyli kwota 40.656zł.

Prace społecznie użyteczne są realizowane od
kilku lat i stanowią ważną formę aktywizacji
podopiecznych i osób bezrobotnych w Gminie.
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Gmina Kaliska uzyskała także wstępne zapewnienie o uruchomieniu, w okresie od maja do
grudnia 2013r., kolejnych robót publicznych
dla 9 osób bezrobotnych.
Należy zaznaczyć, że Powiatowy Urząd Pracy
pokrywa znaczną część poniesionych kosztów
utrzymania etatu osoby zatrudnionej. W przypadku robót publicznych dofinansowanie wynosi ok.70-80%. Doboru pracowników do prac
społecznie użytecznych dokonuje GOPS w Kaliskach, a do prac interwencyjnych i robót publicznych komórki kadr Urzędu Gminy i placówek
podległych.
Kierownik GOPS
Beata Wysokińska

Jak przekazać 1%? To proste!
Po wyliczeniu podatku, który Państwo zapłacą w tym roku, w
ostatnich rubrykach zeznania podatkowego należy wpisać
numer KRS - wybrany przez każdego z Państwa.
Wpisujemy także kwotę, jaką chcemy przekazać – czyli
dokładnie wartość 1% podatku po zaokrągleniu dziesiątek
groszy w dół.
Urząd Skarbowy automatycznie przeleje pieniądze na konto
wybranego Stowarzyszenia lub Fundacji.

OŚWIADCZENIE ODBIERAJĄCYCH ŚMIECI
Do tej pory dwie firmy złożyły deklaracje, że
ich umowy z mieszkańcami zostaną rozwiązane
bez konieczności wypowiedzenia z dniem 30
czerwca 2013r. Deklaracje takie złożyły: firma
STARKOM i KOLTEL. Wystosowaliśmy pismo
do firmy SITA w Kościerzynie w sprawie zajęcia
stanowiska odnośnie wypowiedzeń umów. Po
otrzymaniu informacji przekażemy ją do publicznej wiadomości. Informujemy mieszkańców,
że wszystkie złożone w Urzędzie Gminy wypowiedzenia przykażemy do firm, do których są
adresowane. Decyzja składania wypowiedzeń

należy do Państwa. Jeżeli z daleko idącej ostrożności takie wypowiedzenia będą napływały to
strona świadcząca usługi musi je przyjąć. Jako
gmina staramy się na bieżąco informować o
wszelkich procedurach i zmianach, które będą obowiązywały od 1 lipca 2013r. Obecnie razem ze
Związkiem Gmin Wierzyca przygotowujemy
rozwiązania w sprawie wyposażania posesji w
pojemniki na odpady. Po przyjętych poprawkach
przez sejm, gminy za odpłatnością mogą wyposażać wszystkich mieszkańców w takie kosze.
Z-ca Wójta Gminy Krzysztof Partyka
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I HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ JUNIORÓW
O PUCHAR WÓJTA GMINY KALISKA

Dnia 16 lutego 2013 r na hali widowiskowo sportowej w Kaliskach odbył się I Halowy Turniej Piłki Nożnej Juniorów o Puchar Wójta
Gminy Kaliska pod patronatem Pomorskiego
Związku Piłki Nożnej organizowany przez
trenera juniorów „Victorii” Kaliska Adriana
Prabuckiego.
Turniej rozpoczął się o godzinie 8.00 i trwał do
godziny 15.00. W trakcie rozgrywek odbył się
pokaz Freestyle Football w wykonaniu Darka
Gołuńskiego oraz występ kaliskiej grupy
tanecznej, którą prowadzi p.Joanna Linda.
W turnieju wzięło udział 10 drużyn podzielonych na 2 grupy tj: Victoria Kaliska I , Victoria
Kaliska II, Wietcisa Skarszewy, Amator
Kiełpino, GTS Kowale, Wda Lipusz, Florian
Chojnice, Orzeł Trąbki Wielkie, Bytovia Bytów
I, Bytovia Bytów II.
I miejsce w turnieju zajęła drużyna gospodarzy a mianowicie „Victoria” Kaliska, II miejsce
zajęła „Wietcisa” Skarszewy, zaś III miejsce
przypadło drużynie „Amatora” Kiełpino.
W ceremonii wręczenia nagród zwycięzcom
wziął udział zastępca Wójta Gminy Kaliska
Krzysztof Partyka i Prezes KSWS „Victoria”
Jerzy Pasterski.
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Najlepszym zawodnikiem turnieju został kapitan „Amatora” Kiełpino–Miłosz Mateusz, najlepszym bramkarzem został - Kacała Mateusz z
„Victorii” Kaliska. Najlepszym strzelcem turnieju z dorobkiem 8 strzelonych bramek został
zawodnik reprezentujący barwy gospodarzy
Kamil Maśliński.
Drużyny dopingowane były przez miejscowych kibiców. W następnym roku również chcemy zorganizować podobny turniej.
Adrian Prabucki – Organizator turnieju

IZBA PAMIĘCI IZYDORA
AGROTURYSTKA I KOŁA GOPODYŃ
GULGOWSKIEGO W IWICZNIE

Gmina Kaliska otrzymała dofinansowanie w
kwocie 25.000 zł na remont pomieszczeń Izby
Pamięci Izydora Gulgowskiego w Iwicznie.
Środki pochodzą z zakresu małych projektów
w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007
–2013. Zadanie zostanie wykonane w roku bieżącym. Całkowita wartość projektu wynosi
53.253,23 zł, a zakres prac będzie obejmował:
prace rozbiórkowe, wykonanie ścianek z płyt
kartonowo-gipsowych, malowanie pomieszczeń, remont instalacji elektrycznej, wykonanie pieca kaflowego, wykonanie podłóg oraz
ocieplenie poddasza.
Izba pamięci związana jest z faktem, że to w
Iwicznie urodził się twórca Parku Etnograficznego we Wdzydzach – Izydor Gulgowski.
Obiekt mieszczący się w budynku świetlicy służy zachowaniu lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturalnego.

W czwartek, 21 lutego 2013 w Urzędzie Gminy
Kaliska odbyło się szkolenie dla właścicieli
kwater agroturystycznych i pokoi gościnnych
oraz członkiń kół gospodyń wiejskich działających na terenie gminy. W spotkaniu uczestniczyły też panie biorące udział w zajęciach z
„kuchni kociewskiej” w GOK wraz z p.
Dyrektor.
Organizatorem szkolenia było Biuro Powiatowe
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Starogardzie
Gd. Omawiano głównie kwestię przepisów
prawnych i sanitarnych w agroturystyce oraz
promowanie i sprzedaż produktów lokalnych,
regionalnych i tradycyjnych.
Bożena Pozorska

Bożena Pozorska
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FERIE W ŚWIETLICY TERAPEUTYCZNEJ

KARAOKE DLA NAJMŁODSZYCH ORAZ TEATRZYK PT. ”PINKIO”

W trakcie dwóch tygodni, zdążyliśmy zagościć
w kinie w Tczewie, wykonać piękne prace plastyczne o tematyce zimowej i nieco świąteczno –
wielkanocnej, wyskakaliśmy się na balu karnawałowym oraz tańczyliśmy w rytmie „Waka Waka” dzięki dziewczętom z kółka tanecznego
Kal-Dance przy ZSP w Kaliskach. Z pewnością
zaprezentujemy podczas Dnia Dziecka.

Ferie zimowe powinny trwać zdecydowanie
dłużej! – Stwierdziły dzieci uczęszczające na zajęcia do świetlicy terapeutycznej i do Gminnego
Ośrodka Kultury w Kaliskach. Zajęcia odbywały się zgodnie z planem, a najmilszym zaskoczeniem była ilość uczestników. Codziennie można
było obserwować 30-40 osobową grupkę
uśmiechniętych dzieci, za co dziękujemy rodzicom i oczywiście dzieciom.

Mieliśmy mnóstwo zajęć sportowych od pingponga, dwóch ogni, badmintona, piłki nożnej, do
wygibasów na materacach. Wyłoniliśmy kilku
mistrzów gry w warcaby, chińczyka i domino.
Oczywiście największą ilość dzieci przyciągały
zajęcia kulinarne, które rozpieszczają zabawą i
smakiem. Piekliśmy bułeczki z serem, ciasteczka, zajadaliśmy się popcornem oraz kisielem z
bitą śmietaną! Czyli same smakołyki!

Ach oby wakacje nadeszły baaaardzo szybko!
Z równie ciekawymi pomysłami .
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział
i zapraszamy do świetlicy terapeutycznej na zajęcia i nie tylko.
Maria Grzywacz
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W czwartek, kolejny już dzień ferii - w dzień
Świętego Walentego ( 14 lutego 2013 r.) w
Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach odbyło
się karaoke dla dzieci, które przygotowali i
poprowadzili reprezentanci Młodzieżowej Rady
Gminy Kaliska - Maria Grzywacz i Radosław
Ciemiński. Chętnych do przedstawienia swoich
umiejętności artystycznych nie brakowało. W
ocenie występów brali udział organizatorzy,
przedstawiciel GOK – Grażyna Szarmach, oraz
jeden z rodziców.

Wszystkie dzieci uhonorowano drobnymi nagro
dami za odwagę i umiejętności, zgodnie z oceną
Jury. Nagrody ufundował GOKw Kaliskach. Po
krótkiej przerwie dzieci przybyłe do Gminnego
Ośrodka Kultury w Kaliskach miały okazję
spotkać artystów ze Studia Małych Form
Teatralnych, Scenografii i Reżyserii „ART..RE” z Krakowa, którzy przedstawili program pn.
„PINOKIO”. Jak można było zaobserwować
przedstawienie bardzo się dzieciom podobało.
Mirosława Borucka
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DAWNE ZWYCZAJE I BAL KARNAWAŁOWY

ź

AKTYWNA MŁODZIEŻOWA RADA...
Dnia 12.02.2013r odbyła się impreza karnawałowa dla młodzieży zorganizowana przez Młodzieżową Radę Gminy oraz GOK w Kaliskach.
Impreza trwała od godziny 19.00 do 24.00 i była
bardzo udanym zakończeniem karnawału.
Oprawą muzyczną zajął się DJ ARKIS, który
szybko zachęcił naszą młodzież do zabawy i
sprawił, że chwile po zakończeniu pojawiały się
prośby o organizacje kolejnej dyskoteki.
Młodzieżowi Radni bardzo dobrze poradzili
sobie z pierwszym w kadencji tak dużym zadaniem co potwierdza fakt, że wszyscy bawili się
znakomicie i nawet na twarzach bardzo poważnych panów z ochrony imprezy pojawiały się
uśmiechy. Z niecierpliwością będziemy czekali
na kolejne tak udane wieczory.
Bardzo dziękujemy młodzieży za wzorowe zachowanie podczas imprezy i za wspólną zabawę
i serdecznie zapraszamy do udziału w naszych
kolejnych przedsięwzięciach ! :)
Maria Grzywacz

ten był nagrodą dla dzieci, które biorą częsty udział w zajęciach organizowanych w czasie ferii.
Serdeczne podziękowania dla GOK-u w Kaliskach oraz Gminnej Komisji Problemowej i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za
wsparcie finansowe. Ogromne podziękowania
należą się również opiekunom wycieczki oraz
rodzicom, którzy z nami pojechali. Pozostało
nam czekać na kolejny wyjazd.
Radek Ciemiński

OFERTY INWESTYCYJNE
W dniu 12 lutego 2013r. we wtorek przyjechali
do Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach
artyści z Agencji Artystycznej „MUSICUS” ze
Straszyna z przedstawieniem nawiązującym do
dawnych zwyczajów kolędniczych oraz zapustnych w Polsce. Przedstawienie nawiązywało do
obrzędów, które miały miejsce w okresie od
tłustego czwartku do środy popielcowej, gdzie
przez wieś przechodziła grupa przebierańców Turoń, Bociek no i oczywiście koza. Cały ten
orszak prowadził kolędnik lub grupa kolędników z gwiazdą.
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Po przedstawieniu i krótkiej przerwie dzieci w
przeróżnych strojach bawiły się na balu karnawałowym. Bal karnawałowy dla dzieci poprowadzili w tym roku przedstawiciele

Młodzieżowej Rady Gminy–Maria Grzywacz
oraz Radosław Ciemiński, którzy także wystąpili w ciekawych strojach. Dzieci bawiły się chętnie do dźwięków muzyki, wcale nie dziecięcej, a
ku naszemu zdziwieniu „Disco-Polo”.
Pod koniec balu zostały nagrodzone naszym
zdaniem najciekawsze spośród najprzeróżniejszych strojów w dwóch kategoriach wiekowych
(maluchy i starsze dzieci). Tradycyjnie też dokonaliśmy wyboru miss i mistera balu, których to
uhonorowaliśmy poprzez wręczenie upominku.
W dokonaniu tego trudnego wyboru pomogli
nam rodzice, za co bardzo im dziękujemy.
Mirosława Borucka

W poniedziałek 18 lutego 2013r uczestnicy
zajęć „AKTYWNE FERIE” wyjechali do kina
Helios w Tczewie. Już około godziny 10.00 zapakowaliśmy się do autobusów i ruszyliśmy w
drogę. W autobusach było wesoło. Uczestnicy
zajęć z niedoczekaniem pytali o drogę, która
nam jeszcze została.
Po przybyciu na miejsce wszyscy otrzymaliśmy
okulary, ponieważ nasz film „Ralph Demolka”
był w grafice 3D. Zasiedliśmy wygodnie w fotelach kinowych i zaczęliśmy oglądać. Po filmie
wszyscy wyszli z uśmiechami na twarzy.
W drodze powrotnej wstąpiliśmy do McDonald’sa, po czym z najedzonym brzuszkami jechaliśmy do Kalisk. Należy dodać, że wyjazd

Na stronie internetowej Gminy Kaliska, w zakładce INWESTOR, umieściliśmy informację
dla mieszkańców i odwiedzających nas gości.
Osoby, które są zainteresowane nabyciem nieruchomości od naszego samorządu mogą składać
deklaracje do pracownika p.L.Burdyńskiego.
Przekazywane deklaracje pozwolą na dobranie
odpowiedniego terminu ogłoszenia przetargu.
Naszym głównym celem polityki inwestycyjnej
jest zachęcenie inwestorów - przedsiębiorców i
osoby fizyczne do zainwestowania i zamieszkania w naszej gminie. Reklamując nasze walory
korzystamy także z innej strony internetowej
www.investinpomerania.pl.

Działki przy ul.Lipowej
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LESZEK BACZKOWSKI Z KOLEJNYM WYRÓŻNIENIEM
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Pomysł nagrody Kociewskie Pióro zrodził się
w 2005 i ma na celu uhonorować ludzi, którzy
swoją pracą literacką, publicystyczną i kulturalną zasłużyli się dla Kociewia. Nagroda ta
przyznana jest po raz siódmy.
Pomysłodawcą jest Towarzystwo SpołecznoKulturalne im.Małgorzaty Hillar, a niestrudzonym moderatorem tej inicjatywy był ś.p. Michał
Spankowski, który zmarł w 2009 r. Był on jednym z założycieli tczewskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i jego pierwszym prezesem. Był dyrektorem Tczewskiego
Domu Kultury, działał w Dyskusyjnym Klubie
Filmowym "Sugestia" w Tczewie, a wraz z
Romanem Klimem organizował Spotkania Nadwiślańskie. Ten animator życia kulturalnego regionu reżyserował na przełomie lat 80. i 90.
ubiegłego wieku spektakle tczewskiego Teatru
Pantomimicznego. Był też dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Zblewie.
Do 2011 roku przyznano łącznie 58 statuetek,
w tym jedno honorowe „Złote Pióro” nieżyjącemu już poecie i muzykowi Grzegorzowi Ciechowskiemu oraz śp. Prof. Pawłowi Wyczyńskiemu. Pomysłodawcą, jak i wykonawcą statuetki „Kociewskiego Pióra” jest artysta rzeźbiarz z Wirt, p. Bernard Ossowski.
Nominację do „Kociewskiego Pióra” otrzymał
nasz lokalny rzeźbiarz p.Leszek Baczkowski

w kategorii Animacja Kultury indywidualnie.
Leszek Baczkowski – Artysta, rzeźbiarz, członek
Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie, twórca kapliczek i innych rzeźb. W początkowej fazie twórczości rzeźbił głównie prace o
tematyce sakralnej, obecnie inspiruje go życie
codzienne. Wieloletnia praca artystyczna zaowocowała wieloma osiągnięciami, za które
otrzymywał różnego rodzaju nagrody, wyróżnienia, a także medal za szczególny wkład w
rozwój i upowszechnianie kultury i sztuki w
środowisku policyjnym. W latach 2007-2012
pan Leszek swoją sztukę ludową oraz prace o
tematyce sakralnej prezentował podczas udziału
w różnego rodzaju plenerach, wystawach, konkursach na obszarze Kociewia, jak i również na
terenie całego kraju. Co roku jego szopki bożonarodzeniowe o różnej formie rzeźby oglądają i
podziwiają mieszkańcy nie tylko Kociewia, ale
też innych stron Polski.
Materiały portalu”Kociewiacy.pl”

MALOWANE WIERSZE TUWIMA

Konkurs plastyczny pt: "Malowane wiersze
Tuwima"- rozstrzygnięty.
Z okazji 60 rocznicy śmierci poety, 100 rocznicy debiutu poetyckiego oraz faktu, iż rok 2013
ustanowiono Rokiem Juliana Tuwima, Gminna
Biblioteka Publiczna w Kaliskach zorganizowała konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pt.
„Malowane wiersze Tuwima”.
Dnia 22.02.2013r w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kaliskach odbyła wystawa pokonkursowa oraz rozdanie nagród i wyróżnień uczestnikom konkursu plastycznego. Prace można oglądać w czytelni do dnia 20.03.2013r.
W konkursie wzięło udział 44 uczestników, z
których większość stanowili stali czytelnicy naszej biblioteki. Konkurs miał na celu: zachęcenie
do czytania i poznawania utworów Juliana Tuwima, rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności

wypowiedzi artystycznej, umożliwienie dzieciom i młodzieży prezentacji własnych dokonań
artystycznych oraz promowanie biblioteki jako
miejsca przyjaznego czytelnikom. Uczestnicy
konkursu znaleźli interesujące techniki i formy
na wyrażenie w sposób artystyczny odczuć

płynących z lektury utworów poety. Efekty prac
były przepiękne. Pomysłowość i kreatywność
uczestników konkursu przeszła nasze oczekiwania. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali
nagrody, natomiast niektórzy uczestnicy zasłużyli na specjalne wyróżnienie. Otrzymali je:
*w grupie wiekowej 6-9 lat (i młodsi): Kamila
Grajczyk, Aleksandra Węsierska, Amelia
Węsierska, Agata Konopacka, Nikolas Dadura,
Katarzyna Tuszkowska, Matylda Fijał, Tymon
Fijał, Bartek Koprowski, Ania Koprowska,
Wiktoria Ługowska, Agata Prabucka,
*w grupie wiekowej 10-13 lat: Paulina Sztormowska, Maja Kazimierska, Piotr Szczepański,
Agata Landowska, Wiktoria Bławat, Agnieszka
Pruska, Marlena Szmidt, Małgorzata Krużycka,
Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie
gratulujemy sukcesów i zapraszamy do
biblioteki zgodnie z hasłem „Biblioteka zawsze
po drodze nie mijam – wchodzę”.
Wiesława Zimny
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