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REKORDOWY BUDŻET PRZYJĘTY NA 2018 ROK
Dnia 28.12.2017r. podczas XLIII Sesji Rady
Gminy Kaliska radni podjęli uchwałę w sprawie
przyjęcia budżetu Gminy Kaliska na rok 2018r.
Wcześniej projekt budżetu uzyskał pozytywną
rekomendację Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdańsku.
Budżet na rok 2018 zakłada dochody w
wysokości 31.711.884,38zł (w 2017r. 24.888.890,94zł, w 2016r. - 17.521.565zł,) w
tym dochody majątkowe w 2018r. w kwocie
6.491.618zł (w 2017r. - 1.770.000zł, w 2016r. 300.000zł) i dochody bieżące w 2018r. w kwocie
25.220.266,38zł (w 2017r.- 23.118.890,94zł, w
2016r. - 17.221.565zł).
Planowane wydatki to kwota 38.521.384,38zł
(w 2017r. - 27.403.890,94zł, w 2016r. 18.603.565zł), w tym wydatki bieżące w 2018r.
w kwocie 23.22.507,33zł (w 2017r. 21.708.372,74zł, w 2016r. - 16.195.217zł), zaś
wydatki majątkowe wyniosą rekordową wielkość na kwotę 15.297.877,20zł (w 2017r. 5.695.518,20zł, a w 2016r. - 2.408.348zł).
Planowana kwota spłat kredytów wraz z
odsetkami w 2018r. wynosi 919.200zł (w 2017r. 705.000zł, w 2016r. - 1.075.000zł).
W budżecie ustalono środki funduszu sołeckiego
w łącznej kwocie dla wszystkich sołectw
218.696,23zł (w 2017r. - 178.758,70zł, w 2016r.
- 168.440zł).
Wpływy z podatków i opłat lokalnych w 2018r.
planuje się w kwocie 2.627.907.00zł (w 2017r. 2.431.246,75zł, w 2016r. - 2.264.415zł), natomiast udział w podatku dochodowym od osób

fizycznych w wysokości 2.792.544 zł (w 2017r.
2.349.536 zł w 2016r. 2.117.509 zł).
Dochody z majątku gminy przewiduje się w
kwocie 480.200zł (w 2017r. - 487.550zł, w
2016r. - 446.847zł), a dochody z pozostałych
opłat i wpływów w kwocie 3.348.796,38 zł (w
2017r. - 2.691.274zł, w 2016r. - 1.151.590zł).
Wzrost jest spowodowany przejęciem przez
gminę obowiązku gospodarowania odpadami
komunalnymi oraz zwiększonymi wpływami z
opłat za odprowadzanie ścieków i pobór wody.
Poziom zadłużenia naszej gminy jest na średnim
i bezpiecznym poziomie i wynosić będzie na
koniec 2018r ok.10,2 ml zł (na koniec 2017r ok.4,7 mln, na koniec 2016r. - 3,7 mln zł).
Wzrost kwoty
zadłużenia jest
podyktowany olbrzymią inwestycją - budowy kanalizacji dla miejscowości Dąbrowa, Cieciorka i Iwiczno i rozbudowy oczyszczalni ścieków oraz budowy budynków socjalnych.
Jak można zauważyć wielkość inwestycji w
gminie na rok 2018 to kwota ponad 15 mln zł, z
czego prawie 10 mln zł będzie pochodzić ze
środków unijnych, krajowych i odliczenia
podatku VAT. Przy takiej dużej skali wydatków
równolegle podejmujemy działania w celu obniżenia wydatków bieżących, wzrostu dochodu
gminy z opłat i podatków ze sprzedaży nieruchomości oraz poszukujemy inwestorów, którzy

REKORDOWY BUDŻET cd.
otworzą swoje przedsiębiorstwa na terenie
naszej gmin .
Tak jak w 2017 roku również w budżecie na
rok 2018 stawiamy na zrównoważony rozwój
inwestycji związanych z budową dróg lokalnych, chodników, placów i parkingów. Mimo to,
że główny ciężar finansowy jest skierowany na
gospodarkę wodno–ściekową to jestem przekonany, że po rozdzieleniu wolnych środków wydatki na drogi wzrosną jeszcze w tym roku o
kilkaset złotych. Kwota, którą obecnie mamy
zapisaną w budżecie to ok. 368.483,60zł a przewidujemy ją podwoić (w 2017r. była to kwota
ok. 2.100.000zł, w 2016r. - 1.300.000zł).
W zakresie naprawy dróg planujemy :
˛ rozpoczęcie utwardzenia płytami YOMB ulicy Wschodniej i Piaskowej w Kaliskach
˛ kontynuację remontu chodnika przy ulicy
Starowiejskiej w Kaliskach,
˛ wykonanie odwodnienia skrzyżowania ulicy
Krótkiej i Długiej w Kaliskach,
˛ kontynuację budowy ulicy Polnej w Piecach z
płyt YOMB,
˛ kontynuację budowy chodnika przy ulicy 6go Marca w Piecach,
˛ budowę ul. Różanej we Franku z płyt YOMB,
˛ kontynuację naprawy nawierzchni drogi
gminnej w miejscowości Strych z płyt YOMB,
˛ kontynuację budowy ulicy Borowej w
Studzienicach z płyt YOMB,
˛ rozpoczęcie utwardzania płyt drogowych
drogi w miejscowości Kazub,
˛ wykonanie utwardzenia terenu przy świetlicy
w miejscowości Iwiczno.
Jestem przekonany, że w dalszym ciągu będzie
następować częściowa regulacja własności zaplanowanych do wykupu dróg lub ich zamiany.
Rok 2018 jest rokiem, kiedy będziemy składać
wnioski o dofinansowanie na kolejne inwestycje
dla naszych mieszkańców oraz będziemy oczekiwać na rozstrzygnięcie wniosków, które złożyliśmy w grudniu 2017 roku.
Składaliśmy wnioski o sfinansowanie wykonania brakującej sieci kanalizacyjnej w Kaliskach
dla ulicy Firmowej i Dworcowej oraz na budowę
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. To również okres, gdy będą powstawały nowe projekty na następne lata.
Wójt Gminy Kaliska
Sławomir Janicki
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MILIONOWE INWESTYCJE
DROGOWE
Zgodnie z deklaracją z ostatniego Kaliskiego
Gońca przedstawiam zestawienie zrealizowanych inwestycji drogowych w poszczególnych
sołectwach w 2017 roku.
1. Sołectwo Kaliska – wykonano budowę ulicy
Malinowej wraz z odwodnieniem, utwardzono
ul. Leśną i Sosnową, wyremontowano chodnik
przy ul.Starowiejskiej, wykonano dwa wyniesienia przejść dla pieszych w Kaliskach wraz z
doświetleniem - zadanie sfinansowane przez
powiat starogardzki, naprawiono ul. Nowowiejską poprzez wyrównanie masą asfaltową slurry
seal – łączna kwota wymienionych inwestycji to
ponad 1,7 mln złotych.
2.Sołectwo Dąbrowa – wykonano utwardzenie
fragmentów ulic w miejscowości Strych oraz
ulicy Wspólnej we Franku, utwardzono pobocza
wraz z chodnikiem i odwodnieniem przy ul.
Krętej we Franku (w tym środki z powiatu starogardzkiego) – łączna kwota wymienionych inwestycji to ponad 264 tys. złotych.
3.Sołectwo Piece – wykonano utwardzenie kolejnego odcinka ul.Polnej, kontynuowano budowę chodnika przy ul.6-go Marca oraz wykonano
dwa wyniesione progi spowalniające z kostki
polbrukowej – łączna kwota wymienionych
inwestycji to ponad 97 tys. złotych.
4.Sołectwo Cieciorka – wykonano utwardzenie
odcinka drogi płytami MON na terenie sołectwa
Cieciorka – droga w stronę Lip, poszerzono
drogę powiatową z miejscowości Cieciorka do
miejscowości Płociczno (całość sfinansowana
przez powiat starogardzki) oraz wybudowano
ścieżkę rowerową wraz z oświetleniem z Cieciorki do Kalisk (wspólna inwestycja z powiatem starogardzkim) – łączna kwota wymienionych inwestycji to ponad 1,4 mln złotych.
5.Sołectwo Studzienice – wykonano utwardzenie kolejnego odcinka ul. Borowej w Studzienicach – o wartości ponad 17,2 tys. złotych.
6.Sołectwo Iwiczno – kontynuowano budowę
ul. Słonecznej – o wartości 28 tys. złotych.
Łącznie na terenie gminy Kaliska została zainwestowana kwota ponad 3,5 mln zł, z której ponad 1,2 mln zł pochodziło ze środków starostwa
powiatowego, 22 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego, 56 tys. zł z funduszu sołeckiego, pozostała kwota to środki budżetu naszej gminy.
Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki

GMINNY OŚRODEK KULTURY
CORAZ PIĘKNIEJSZY
Jeszcze przed końcem roku wyremontowano
obejście przed budynkiem naszego DOMU
KULTURY. Powstały nowe palisady i utwardzenia z kostki polbrukowej.
Na wiosnę miejsce to zostanie dodatkowo upiększone nowymi nasadzeniami.

ULICA MALINOWA ODEBRANA
W grudniu 2017 roku odebrano zakończenie
prac budowlanych ulicy Malinowej w Kaliskach. Poniesione nakłady finansowe to kwota
1.469.249,25zł.
Wykonawcą była firma "Wo - Kop" Wojciecha
Drewczyńskiego z Chojnic. Inwestycja została
pokryta w całości z budżetu Gminy Kaliska.
Zastępca Wójta Gminy Kaliska
Łukasz Kruszyński
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OPŁATA OD
POSIADANIA PSÓW
Dnia 17 listopada 2017 roku na Sesji Rady
Gminy Kaliska została przyjęta uchwała o przywróceniu na terenie gminy Kaliska opłaty od
posiadania psów.

W związku z tym z dniem 1 stycznia 2018 roku
powstał obowiązek dla właścicieli czworonogów. Zgodnie z uchwałą do 15 maja danego roku każda osoba posiadająca psa winna uiścić
opłatę w wysokości 50 złotych za pierwszego
psa i 25 złotych za każdego kolejnego, a w
przypadku nabycia psa po okresie wniesienia
opłaty należy go opłacić w ciągu dwóch tygodni
licząc od dnia wejścia w posiadanie psa.
Zwolnieni z opłat są osoby niepełnosprawne o
znacznym stopniu niepełnosprawności (w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, osoby niepełnosprawne (w myśl przepisów jak wyżej) za posiadanie psa asystującego,
seniorzy powyżej 65 roku samodzielnie prowadzący gospodarstwo domowe, rolnicy posiadający do dwóch psów, osoby które oznaczą psa
elektronicznym systemem identyfikacji (chip) i
przedstawią dokument potwierdzający wszczepienie mikrochipa z identyfikacją (przez rok).
Opłatę należy uiścić bez wezwania w podanym
terminie na konto bankowe Urzędu Gminy, w
kasie Urzędzie Gminy lub u inkasenta.
Wprowadzenie opłaty ma zapobiec bezdomności zwierząt, zachęcić do chipowania zwierząt i
w konsekwencji ograniczyć ilość wolnobiegających psów.
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KIERMASZ ŚWIĄTECZNY
W PIECACH
Dzień 6 grudnia jest dniem bogatym w wydarzenia związane z postacią Świętego Mikołaja.
W Szkole Filialnej w Piecach wyczekiwany
przez dzieci święty pojawił się dwukrotnie –
podczas TURNIEJU O CZAPKĘ ŚWIĘTEGO
MIKOŁAJA oraz po południu podczas KIERMASZU BOŻONARODZENIOWEGO.

Odbywający się corocznie kiermasz to nie tylko spotkanie z Mikołajem, ale spotkanie całego
środowiska szkolnego, przedszkolnego i lokalnego, podczas którego można było zaopatrzyć
się we wspaniałe ozdoby świąteczne wykonane
przez dzieci, ich rodziców i nauczycieli, skosztować pyszności przygotowanych przez panie z
Rady Rodziców, oraz pierników upieczonych w
warunkach szkolnych, wyciągnąć miłą niespodziankę z worka świętego Mikołaja, wziąć
udział w aukcji najciekawszych ozdób oraz porozmawiać w świątecznej już atmosferze ze
spotkanymi tu osobami.

Jak co roku efekt tego przedświątecznego spotkania był dla wszystkich satysfakcjonujący, ponieważ stoiskom zorganizowanym poprzez
uczniów i rodziców części szkolnej naszej placówki udało się zebrać kwotę 1.612,24zł.
Zebrane pieniądze w całości zasilą kasę Rady
Rodziców, która w zamian pomaga nam w
realizacji różnego typu przedsięwzięć.
Opracowała Ewa Węsierska

ŚDS OBCHODZIŁ 4 URODZINY
6. grudnia obchodziliśmy kolejne urodziny naszego ŚDS-u, już 4. To dla nas ważny dzień, dlatego też nie mogło zabraknąć gości i urodzinowego tortu. Podczas spotkania Radośni zaprezentowali wiersz i piosenki ze swojego repertuaru. Ponieważ okazja była podwójna, bo dziś
Mikołajki każdy otrzymał upominek. Bardzo
dziękujemy za ogrom życzeń i słów uznania.
Jeszcze raz sto lat dla Radosnych!!!

Materiały ŚDS Kaliska

MIKOŁAJ W KALISKACH
Tradycyjnie 06.12.2017 Święty Mikołaj
odwiedził naszą miejscowość. Kosz pełen słodkości odwiedzał mieszkańców umilając im w
ten sposób grudniowy dzień.

Materiały GOK Kaliska
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SPOTKANIA OPŁATKOWE
Spotkania opłatkowe stają się okazją do
wspólnego przeżywania wyjątkowego nastroju
Świąt Bożego Narodzenia.

Pierwsza Wigilia za nami. Z tej okazji towarzyszyły wszystkim momenty pełne wzruszenia i
radości. To również czas, by wynagrodzić osobom związanym z Ośrodkiem Rehabilitacyjno Edukacyjno - Wychowawczym w gminie Kaliska trud w realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.
Materiały OREW
w gminie Kaliska

W dniu 20 grudnia 2017 r. w Gminnym Ośrodku
Kultury w Kaliskach odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe. W uroczystości wzięli udział
goście zaproszeni przez Wójta Gminy Kaliska
Sławomira Janickiego oraz Przewodniczącego
Rady Gminy Kaliska Zbigniewa Szarafina.
W świątecznej atmosferze dzielono się opłatkiem składając sobie życzenia. Zaproszonym
gościom czas umilał śpiewając kolędy zespół
muzyczny z Zespołu Szkół Publicznych w
Kaliskach. Sekretarz Urzędu Gminy Kaliska
Bożena Jeleniewska

Ala i Ola
obchodziły
18-ste urodziny

6

SPOTKANIA OPŁATKOWE
Dnia 16.12.2017r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach nasze stowarzyszenie
„Dziecko Miłości” zorganizowało dla członków
i ich rodzin wigilię, na którą przybyli także
zaproszeni goście.

Pani Prezes Anna Ałanowska powitała serdecznie wszystkich przybyłych i zaprosiła do obejrzenia spektaklu Teatru Cieni pt.: „GENESSIS Rzeczywistość wokół nas”.
Następnie podzieliliśmy się opłatkiem składając sobie życzenia i wspólnie śpiewaliśmy
kolędy. Dzieci, jak co roku otrzymały prezenty
od Mikołaja.

Fotografia Krzysztof Banul
Materiały SRWDN Dziecko Miłości

Ostatnie tegoroczne spotkanie – 14 grudnia –
upłynęło pod znakiem mocnych wzruszeń:
łez,wspomnień, ale także radości, serdeczności i
wesela.

Zaczęliśmy, bardzo pięknie i emocjonalnie,
odśpiewaniem kolęd. Na początek nasze wspaniale śpiewające koleżanki: p. Jadzia Deręgowska, Ania Groth, Dorotka Pryba i Ala Jutrzenka
– Trzebiatowska zaprezentowały piękny mini
koncert. Śpiewały tak poruszająco (szczególnie
Kolędę dla nieobecnych), że wielu z nas rzęsiste
łzy popłynęły po policzkach. Potem z podkładem muzycznym, przygotowanym przez kolegę
Felka Światczyńskiego, śpiewała cała sala.
Na szczęście szybko otrząsnęliśmy się ze smuteczków i po poświęceniu opłatków przez naszego kaliskiego Proboszcza, księdza Józefa, ruszyliśmy gremialnie do składania sobie życzeń
świąteczno-noworocznych. Padło wiele ciepłych, wzruszających, serdecznych słów, wiele
było uścisków, objęć i pocałunków (szkoda, że
na co dzień mamy tak mało okazji do okazywania sobie tak pokrzepiających emocji).
Przy elegancko nakrytych stołach, przy kawie,
słodkościach i owocach toczyliśmy pogawędki
towarzyskie, bawiliśmy się wzajemnie żartami i
anegdotkami. Czas upływał niepostrzeżenie. Na
koniec Pan Wójt S. Janicki z Przewodniczącym
Rady Gminy Z. Szarafinem obdarowali wszystkich zebranych drobnym prezencikiem. Tym
milszym, że niespodziewanym!
„Przyjdź na świat,
By wyrównać rachunki strat.
Żeby zająć wśród nas,
Puste miejsce przy stole.
Jeszcze raz pozwól cieszyć się dzieckiem w nas,
I zapomnieć że są puste miejsca przy stole.”
Materiały:emeryci-kaliska.pl
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„ANIELSKIE GRANIE”
15 grudnia w Naszym przedszkolu odbyło się
po raz kolejny - "Anielskie granie".
W dobrym przeżyciu Bożego Narodzenia pomaga świadome pielęgnowanie tradycyjnych
zwyczajów i rytuałów świątecznych.

Jednym z nich są Jasełka, czyli widowisko o
Bożym Narodzeniu, którego treścią była historia
narodzenia Pana Jezusa, - obejrzeliśmy je w
wykonaniu dzieci z grupy "Stokrotki",
Wszyscy artyści odgrywali swoje role z wielkim zaangażowaniem występując w pięknych
strojach przygotowanych przez rodziców.
Jak zawsze nie zawiedli "Mali Kociewiacy",
którzy zaprezentowali wiersze i kolędy po
kociewsku.

Tradycyjnie jak co roku podczas przedświątecznego spotkania w Naszym przedszkolu,
można było nabyć ozdoby świąteczne, wykonane przez dzieci, rodziców i nauczycielki, a także
skosztować pysznych ciast przygotowanych
przez rodziców. Były też gofry i sałatka, przygotowane przez panie z kuchni przedszkolnej.
Całe spotkanie " Anielskie granie" cieszyło się
dużym zainteresowaniem i wprowadziło
wszystkich w atmosferę zbliżających się Świąt
Bożego Narodzenia.
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NAJPIĘKNIEJSZE POLSKIE KOLĘDY
Poziom wszystkich wykonań i interpretacji
utworów był niezwykle wyrównany. Wszyscy
wprowadzili Nas w magiczny, świąteczny czas. �
Jury miało ciężki orzech do zgryzienia.

Kolejne miejsce zajęły:
1. Aleksandra Węsierska, kl.IIa oraz Maja
Ostrowska, kl.IIIb (ex aequo)
2. Karolina Troka, kl.IIIa
3. Milena Rybacka, kl.IIIa
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe
dyplomy oraz piękne, świąteczne upominki.
Dziękujemy i liczymy na Was również w
przyszłym roku!
Materiały Świetlica szkolna ZSP Kaliska

Składam serdeczne podziękowanie wszystkim
osobom, które przyczyniły się do tego, by dzień
"Anielskiego grania" w Naszej placówce był
wyjątkowy.
Wicedyrektor ZSP Kaliska
Katarzyna Pettka

MEMORIAŁ JURKA DĘBIŃSKIEGO

VICTORIA KALISKA
MISTRZEM POLSKI

W niedzielę 10.12.2017 w gminie Kaliska odbył się już drugi turniej soft petanque poświęcony pamięci Jerzego Dębińskiego.
Zameldowało się 12 zespołów dwuosobowych.
Wśród nich mogliśmy ponownie zobaczyć zawodników: ŚDS Kaliska, ZSS nr 5 Sopot, UKS
Petanque Subkowy, osiedlowy klub L'EQUIPE
15 z Gdańska, GSP "Gdańskie Boule" oraz
gospodarzy z Sekcji Petanque Kaliska.

Mistrzostwa polski drużyn o nazwie Victoria
odbyły się w dniach 2-3 grudnia 2017.
Wiele serc jedno bicie Victoria na całe życie – za
nami IV mistrzostwa.
W dwudniowym turnieju udział wzięło 107
zawodników z 9 klubów. Najliczniejszą reprezentację do Jezierzyc koło Słupska delegował
klub Victoria Skarszew (16 zawodników).

W jak zwykle w miłej atmosferze rozegrano 5
rund, które wyłoniły zwycięzców memoriału. W
trakcie przerw można było skosztować pyszny
jabłecznik rozpływający się w ustach. Podczas
zmagań na boiskach pojawiła się rodzina
Jerzego Dębińskiego oraz Wójt Gminy Kaliska Pan Sławomir Janicki. Nasz klubowicz Michał
Kupiec grający w dublecie z własnym sąsiadem
z L'EQUIPE 15 Sławkiem Budzik, dla którego
był to debiut soft petanque, zajęli dobre 3
miejsce. Na drugim miejscu zameldowali się
twardzi zawodnicy z UKS Subkowy - Tomek
Mackiewicz i Jędrzej Wyczling. Pierwsze
miejsce zajęli gospodarze: Kryś oraz Dawid
Dadura. Serdecznie gratulujemy!!!
Na pochwałę za walkę zasługują, można już powiedzieć, weterani kaliskich turniejów, zawodnicy z ŚDS Kaliska oraz zawodnicy z ZSS nr 5 z
Sopotu - Antoni oraz Nikodem. W trakcie wręczenia "słonecznikowych pucharów" Agnieszka
Kupiec w imieniu uczniów sopockiej szkoły
przekazała świąteczne upominki rodzinie
Jerzego Dębińskiego, Wójtowi oraz głównemu
organizatorowi Janowi Neugebauer, dziękując
tym samym za możliwość udziału w turniejach.
Wielkie podziękowania dla Jana Neugebauer i
wszystkich, którzy pomagali w organizacji turnieju. Materiały: FB Klub Gdańskie Boule

Na słowa najwyższego uznania zasługuje,
uhonorowany nagrodą fair play, team z Ocieki,
pokonali niebagatelną drogę ponad 700 kilometrów, żeby po raz trzeci móc zagrać.
Łącznie w turnieju, w 45 rozegranych meczach
padły 273 bramki. Najbardziej bramkostrzelna
okazała się drużyna Victorii Kaliska, która
zdobyła 57 bramek. Nie dziwnym też okazało
się, że właśnie w Kaliskich szeregach widnieje
najskuteczniejszy zawodnik turnieju Damian
Begier. Snajper aktualnego mistrza klubów o
nazwie Victoria zakończył turniej z liczbą 23
strzelonych bramek.
Najmniej bramek, bo zaledwie 15, straciła
drużyna vice mistrza turnieju Victoria Niemcz
(największą stratę zanotowała Victoria II Słupsk
– 56). W bramce ekipy Victorii Niemcz dwoił się
i troił Piotr Bonalski, który został bramkarzem
turnieju.
Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrany
został Jakub Jóźwiak z Victorii Skarszew.
Najlepsze drużyny: Victoria Kaliska
Victoria Niemcz, Victoria Bielawy
Najskuteczniejsi zawodnicy:
Victoria Kaliska – Damian Begier – 23
Victoria Niemcz – Piotr Niedbalski – 8
Victoria Bielawy – Oktawian Andrzejczak – 7
W turnieju podyktowano zaledwie trzy rzuty
karne, z czego tylko jeden przeciwko bramkarzowi Victorii II Słupsk został wykorzystany.
Materiały:http://www.warszawa.pl
Robert Skumiał
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STRAŻACY DZIĘKUJĄ

JUBILEUSZE...
Jubilatka
Maria Fenska
103 lata

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaliskach wyraża serdeczne podziękowania mieszkańcom Gminy Kaliska za okazałą wyrozumiałość, życzliwość i hojność podczas przeprowadzonej zbiórki publicznej.
Nie jest możliwe wymienienie wszystkich osób
i firm, które nam pomogły. Z całego serca jesteśmy wdzięczni wszystkim darczyńcom, doceniamy każdy wkład, każdą złotówkę i każde dobre
słowo.

W okresie od 01 sierpnia do 31 grudnia 2017
roku wolontariusze będący członkami OSP w
Kaliskach przeprowadzili na terenie całej Gminy Kaliska zbiórkę pieniężną. Pragniemy poinformować iż w trakcie przeprowadzonej zbiórki
zebraliśmy kwotę 53.443,61zł.
Jednocześnie informujemy iż zebrana kwota w
całości została przelana na konto OSP . Środki w
całości zostaną wykorzystane na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla naszej jednostki.
Do momentu zakupu pojazdu strażacy będą
zbierać środki finansowe na różne inne sposoby.
Jeszcze raz pragniemy gorąco podziękować
za pomoc finansową.
Prezes Zarządu OSP Kaliska
Krzysztof Stoba

Jubilatka
Anna Prabucka
91 lat

„SŁONECZNIK 2017"
Wójt Gminy Kaliska zaprasza do składania
kandydatur do nagrody Wójta „SŁONECZNIK
2017".
Nagrody będą przyznawane w pięciu dziedzinach: działalności społeczno-eudkacyjnej,
działalności kulturalno-sportowej, przedsiębiorczości, a także w kategorii Inicjatywa Roku oraz
Życzliwa Dłoń.
Propozycje nominacji można zgłosić w terminie do 31.01.2018 roku do Urzędu Gminy w
Biurze Obsługi Interesanta.
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Jubilat Zygmunt Rożewicz
90 lat

JUBILEUSZE w 2017 roku
Żelazny Jubileusz - 65 rocznica ślubu - YAnna i Alfons Łąscy z Pieców - 12.08.2017
Diamentowy Jubileusz - 60 rocznica ślubu - YStefania i Wacław Michnaccy - 10.10.2017
YMaria i Antoni Bielińscy z Pieców - 04.11.2017, YJanina i Henryk Stoba z Kalisk - 23.11.2017
YAnna i Henryk Czaja z Franku - 23.12.2017
Złoty Jubileusz - 50 rocznica ślubu - YMaria i Leszek Zych z Dąbrowy - 09.02.2017,
YRenata i Henryk Smolińscy z Kalisk - 25.03.2017, YBożenna i Grzegorz Adamscy z Kalisk 20.04.2017, YIrena i Franciszek Konopaccy z Kalisk - 29.04.2017, YUrszula i Gerard Jurczyk z
Franku - 20.10.2017, YHelena i Ernst Groth z Kalisk - 21.10.2017, YIrena i Erwin Kujawscy z
Cieciorki - 28.10.2017

Z EWIDENCJI LUDNOŚCI...
STAN LUDNOŚCI (pobyt stały):
”Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2017 - 5290
”Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2016 - 5282
W ROKU 2017:
š Urodziło się
š Zmarły

- 61 dzieci
- 43 osoby

URODZENIA ZGONY
2009
85
58
2010
71
44
2011
79
45
2012
70
54
2013
59
47
2014
57
45
2015
56
48
2016
69
54
2017
61
43
STAN LUDNOŚCI W SOŁECTWACH:
™ Bartel Wielki
141
™ Cieciorka
481
™ Czarne
95
™ Dąbrowa
907
™ Iwiczno
307
™ Kaliska
2259
™ Piece
956
™ Studzienice
144
STRUKTURA WIEKU I PŁCI NA 31.12.2017:
Ó Dzieci
0- 6
381
Ó Młodzież
7 - 18
873
Ó Kobiety
19 - 60
1653
Ó Mężczyźni
19 - 65
1868
Ó Kobiety powyżej
60
515
Ó w tym Kobiety
80 - 90
122
Ó w tym Kobiety powyżej
90
25
Ó Mężczyźni powyżej
65
264
Ó w tym Mężczyźni
80 - 90
61
ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI w 2017r. zawarły 57 pary, w tym 17 par - ślub cywilny.
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ODESZLI OD NAS...
Beruków Zofia - 1929 - 12.07.2017
Bielicka Gertruda - 1928 - 08.06.2017
Chmielecki Kazimierz - 1928 - 29.05.2017
Dembek Maksymilian - 1929 - 31.01.2017
Derda Halina - 1951 - 12.06.2017
Dolny Mieczysław - 1948 - 08.01.2017
Ebertowska Jadwiga - 1929 - 07.03.2017
Ebertowska Felicja - 1937 - 31.08.2017
Eliasz Elżbieta - 1929 - 16.01.2017
Freitag Teresa - 1939 - 01.05.2017
Gliniecki Leon - 1927 - 27.03.2017
Gornowicz Kornela - 1928 - 03.01.2017
Jaroszewicz Krystyna - 1935 - 24.12.2017
Jasiniewski Jan - 1935 - 24.05.2017
Jasiński Edward - 1943 - 27.05.2017
Jurczyńska Jadwiga - 1943 - 04.04.2017
Kaszubowski Ryszard - 1953 - 16.02.2017
Klaman Zofia - 1927 - 09.09.2017
Krenska Katarzyna - 1967 - 27.12.2017
Kuchta Zyta - 1955 - 30.08.2017
Kuchta Zbigniew - 1959 - 10.04.2017
Kulas Edmund - 1958 - 15.12.2017

Maliszewska Urszula - 1930 - 29.12.2017
Milewski Zbigniew - 1937 - 08.10.2017
Odyja Hubert - 1939 - 08.04.2017
Osowicka Lidia - 1934 - 18.10.2017
Osowska Ludwika - 1925 - 26.02.2017
Paszek Henryk - 1941 - 14.02.2017
Paszek Dorota - 1982 - 24.03.2017
Pozorski Konrad - 1942 - 20.07.2017
Romanów Genowefa - 1939 - 06.04.2017
Rudziński Łukasz - 1979 - 23.06.2017
Schutzmann Elżbieta - 1940 - 02.04.2017
Skiba Jan - 1937 - 01.04.2017
Stolpa Konstanty - 1934 - 01.08.2017
Studzinska Helena - 1926 - 23.04.2017
Szarmach Paweł - 1935 - 22.12.2017
Szczepański Henryk - 1948 - 29.03.2017
Szmidt Kazimierz - 1963 - 30.11.2017
Sztander Stanisława - 1932 - 03.07.2017
Zdrowowicz Marek - 1963 - 29.06.2017
Zielińska Zofia - 1952 - 13.06.2017
Żółkiweicz Danuta- 1955 - 16.09.2017

Z KALENDARZA WÓJTA...
*23.11.2017 - Dąbrowa - Udział w spotkaniu sołeckim,
*25.11.2017 - Kaliska - Udział w jubileuszu 60 pożycia małżeńskiego Państwa Janiny i Henryka
Stoba,
*25.11.2017 - Kaliska - Wręczenie nagród w Turnieju Sołectw,
*29.11.2017 - Kaliska - Podpisanie umowy na ubezpieczenie mienia ginmy,
*03.12.2017 - Kaliska - Udział w II Kiermaszu Świątecznym,
*05.12.2017 - Kaliska - Udział w Radzie Gospodarczej działającej przy wójcie gminy,
*05.12.2017 - Starogard Gd. - Spotkanie z Panią Dyrektor Sanepidu w sprawie przystosowania
pomieszczeń szkoły dla potrzeb oddziałów przedszkolnych,
*06.12.2017 - Kaliska - Udział w uroczystości 4-lecia funkcjonowania ŚDS Kaliska,
*07.12.2017 - Smętowo Graniczne - Udział w Zarządzie Powiatowym OSP RP,
*07.12.2017 - Kaliska - Udział w spotkaniu z pracownikami ZSP Kaliska dotyczącym zmian w
funduszu socjalnym,
*08.12.2017 - Więckowy - Udział spotkaniu opłatkowym Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu
Starogardzkiego,
*09.12.2017 - Kaliska - Udział w spotkaniu opłatkowym w sołectwie Kaliska,
*11.12.2017 - Starogard Gd. - Udział w spotkaniu opłatkowym w Starogardzkim Klubie
Biznesu,
*11.12.2017 - Pelplin - Udział w spotkaniu opłatkowym samorządowców z biskupem R.Kasyną,
*14.12.2017 - Kaliska - Spotkanie z Nadleśniczym Nadleśnictwa Kaliska,
*14.12.2017 - Lubichcowo - Udział w spotkaniu dotyczącym zalewania przez rzekę Wdę.
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,

