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KOLEJNY ROK MILIONOWYCH INWESTYCJI
Najpiękniejszych
ŚwiątIIIBożego
Dnia 28.12.2018 roku podczas
Sesji Rady
Gminy Kaliska Narodzenia,
radni podjęli uchwałę w sprawie
przyjęcia budżetu Gminy Kaliska na rok 2019.
zapachem
Projektwypełnionych
budżetu uzyskał pozytywną
rekomendację Regionalnej
Izby
Obrachunkowej
świątecznych wypieków, w
Gdańsku.
nutą
śpiewanej
kolędy,
Budżetwspólnie
na rok 2019 zakłada
dochody
w wysokościciepłem
37.394.957,16zł
(w 2018
roku kochających
serc,
31.711.884,38zł,
wpokojem
2017r. - 24.888.890,94zł,
w
bliskością,
i
radością
2016r. - 17.521.565zł,) w tym dochody majątkożyczą
we w kwocie 7.659.117,21zł
(w 2018r. 6.491.618zł,Sławomir
w 2017r. - 1.770.118.890,94zł
w
Janicki
2016r. - 17.221.565zł).
Wójt
Gminy
Kaliska
Planowane
wydatki
to kwota
40.261.226,16 zł
(w 2018r.
38.521.384,38zł,
w 2017r. oraz- Zbigniew
Szarafin
27.403.890,94 zł, w 2016r. - 18.603.565zł), w
Przewodniczący
tym wydatki bieżące 24.781.455,68 zł (w 2018r.
Rady wGminy
- 23.22.507,33zł,
2017r. - Kaliska
21.708.372,74zł, w podatku dochodowym od osób
2016r. - 16.195.217zł), zaś wydatki majątkowe
to kwota 15.479.770,48zł (w 2018r. 15.297.877,20zł, w 2017r. - 5.695.518,20zł, w
2016r. - 2.408.348zł).
Planowana kwota spłat kredytów wraz z
o d s e t k a m i w 2 0 1 9 r. w y n o s i ć b ę d z i e
1.511.021,75zł (w 2018r. - 919.200zł, w 2017r. 705.000zł, w 2016r. - 1.075.000zł). W budżecie
ustalono środki funduszu sołeckiego w łącznej
kwocie dla wszystkich sołectw 218.696zł (w
2017r. -178.758,70 zł , w 2016r. - 168.440zł).
Wpływy z podatków i opłat lokalnych w 2019r
planuje się w kwocie 4.166.695.00zł (w 2018r. 2.627.907.00zł, w 2017r. - 2.431.246,75zł, w
2016r. - 2.264.415zł), natomiast udział w

fizycznych w
wysokości 3.066.684,00zł (w 2018r. - 2.792.544
zł, w 2017r.-2.349.536zł, w 2016r.-2.117.509 zł).
Dochody z majątku gminy przewiduje się w
kwocie 548.300,00zł (w 2018r. - 480.200zł, w
2017r. - 487.550zł, w 2016r. - 446.847zł), a
dochody z pozostałych opłat i wpływów w
kwocie 6.373.084,00zł (w 2018r. - 3.348.796,38
zł, w 2017r. - 2.691.274zł, w 2016r. 1.151.590zł).
Wzrost wpływów spowodowany jest obowiązkiem gospodarowania odpadami komunalnymi
oraz zwiększonymi wpływami z opłat za odprowadzanie ścieków i pobór wody oraz wpływu ze
zwrotu podatku VAT (około 3.490.453zł).
Poziom zadłużenia naszej gminy jest proporcjonalny do skali inwestycji, pomimo tego, że

KOLEJNY ROK MILIONOWYCH INWESTYCJI
jest wysoki – jest bezpieczny dla budżetu i wynosić będzie na koniec 2019r ok.13,3 mln zł (na
koniec 2018r. - 10,2 mln, w 2017r - ok.4,7 mln na
koniec 2016r. wynosił 3,7 mln zł).

Wzrost kwoty zadłużenia jest podyktowany
wielkością inwestycji - budową kanalizacji dla
miejscowości Dąbrowa, Cieciorka i Iwiczno i
rozbudową oczyszczalni ścieków oraz budowy
budynków socjalnych, budową PSZOKU-u, budową instalacji fotowoltaicznych. Pozyskując
kredyty na wkład własny do projektów jednocześnie podejmujemy działania w celu wzrostu
dochodu gminy, ze sprzedaży nieruchomości,
jak i poszukujemy inwestorów, którzy zechcą
otworzyć swoje przedsiębiorstwa na terenie
naszej gminy .
W 2019 roku stawiamy na inwestycje związane
z ekologią tj. zakończenie największej inwestycji wodno – kanalizacyjnej, budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, budowę instalacji fotowoltaicznych na obiektach
użyteczności publicznej.
W mniejszym stopniu, ale w sposób zrównoważony będziemy inwestować w rozwój inwestycji
związanych z budową dróg lokalnych, chodników, placów i parkingów oraz odwodnienia ulic.
Mamy przekonanie, że w dalszym ciągu będzie
następować częściowa regulacja własności zaplanowanych do wykupu dróg lub ich zamiany.
Rok 2019 jest rokiem, gdzie będziemy składać
wnioski o dofinansowanie na kolejne inwestycje
dla naszych mieszkańców oraz będziemy przygotowywać wnioski o dofinansowanie dróg w
ramach obiecanych pieniędzy rządowych.
Na chwilę obecną nie ma jeszcze opracowanych
2 żadnych założeń przez Wojewodę Pomorskie-

go dla przydzielania środków pieniężnych dla
gmin.
W następnym wydaniu Kaliskiego Gońca
przedstawię plany inwestycyjne, które będą realizowane przez naszą gminę w tym roku i latach
następnych. Chcę podkreślić, że budżet na ten
rok jest bardzo ambitny, bowiem wydamy kwotę
ponad 15 mln zł na inwestycje.
Ponadto w dwa lata tj. w poprzednim i w tym
roku zainwestujemy łącznie ponad 30 mln zł w
oczekiwane i potrzebne inwestycje. Nasza gmina się zmienia i jest to zasługa całego samorządu
i naszych mieszkańców.
Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki

BUDOWA OCZYSZCZALNI W KALISAKCH
Trwają prace przy budowie drugiego reaktora
do oczyszczania ścieków komunalnych.

Prezentujemy zaawansowanie prac wykończeniowych budynku socjalnego i garażu.
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OSTATNIE POŻEGNANIE ŚP. FRANCISZKA WYSOKIŃSKIEGO
Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy 1.
stycznia 2019 roku wiadomość o śmierci Honorowego Obywatela Gminy Kaliska Franciszka
Wysokińskiego.

Śp. Franciszek Wysokiński swoją zawodową
karierę rozpoczął w 1953 roku w Szpitalu Powiatowym w Starogardzie Gdańskim. W roku
1959 podjął pracę w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Osiecznej, a po trzech latach, we wrześniu 1962 r. przeniósł swoją lekarską praktykę do
Kalisk, gdzie w ciągu ponad 40-letniej pracy w
służbie zdrowia, z wielkim zaangażowaniem i
wytrwałością leczył kilka pokoleń mieszkańców naszej gminy.

W uznaniu wieloletnich zasług dla społeczności gminy otrzymał w roku 2003 tytuł
Honorowego Obywatela Gminy Kaliska.
Było to pierwsze wyróżnienie tego typu w historii gminy. W roku 2013 został wyróżniony
Honorowym Słonecznikiem za całokształt
działalności na rzecz gminy. Nagroda ta była
wyrazem wdzięczności za ponad 40-letnie zaangażowanie i wytrwałość w niesieniu pomocy
lekarskiej mieszkańcom gminy, a także jako dowód uznania dla 60-letniego dorobku
zawodowego p.Franciszka.
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Fragment mowy pożegnalnej wygłoszonej w
imieniu samorządu przez wójta gminy:
„…Ś.p Franciszek Wysokiński potrafił z niecodziennym kunsztem i bezinteresownością zauważyć CZŁOWIEKA. Kochał ludzi, kochał
przyrodę, kochał Kaliska. Zawsze uśmiechnięty
i otwarty na drugiego człowieka. I tak, 3 grudnia
2003r. w roku, gdy obchodził 50-lecie pracy zawodowej RADA GMINY KALISKA nadała mu
tytułu Honorowego Obywatela Gminy Kaliska.
W tym miejscu przytoczę fragment uzasadnienia do uchwały Rady Gminy Kaliska o nadanie
tytułu Honorowego Obywatela Gminy Kaliska.
„W uznaniu wieloletnich zasług, za okazane zaangażowanie i wytrwałość w świadczeniu opieki lekarskiej dla kilku pokoleń naszych mieszkańców Rada Gminy nadaje Franciszkowi
Wysokińskiemu pierwsze w naszej gminie wyróżnienie Honorowego Obywatela”.
Dodam od siebie, że to honorowe wyróżnienie
jest dla człowieka instytucji, ambasadora osób
będących w potrzebie – to tytuł, na który zapracowałeś ciesząc się do dziś wśród mieszkańców
powszechnym szacunkiem. Mogę również dodać, że jeżeli Bóg nie może otoczyć wszystkich
swoją opieką to podsyła nam takich dobrych i
wspaniałych pomocników - takich, jak TY
doktorze Franciszku Wysokiński.
Patrząc w tej chwili z nieba na Twoje ukochane
Kaliska ciesząc się tym widokiem podpowiadaj
nam jak pomagać drugiemu człowiekowi - jak
być takim pogodnym jak TY.
Takiego Cię Zapamiętamy.
Spoczywaj w pokoju.”
Wszystkim, którzy w tak bolesnej dla nas
chwili dzielili smutek i żal, okazali wiele serca,
wzięli liczny udział we mszy św. i odprowadzili
na miejsce wiecznego spoczynku Śp. Franciszka
Wysokińskiego serdeczne podziękowanie
składa Żona z Rodziną

GRATULACJE DLA
PANI EWY KUJAWSKIEJ
W dniu 07. grudnia 2018 roku Pani Ewa
Kujawska zdała egzamin przed komisją egzaminacyjną uzyskując stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Wręczenia
aktu nadania dokonał Wójt Gminy Sławomir
Janicki w obecności dyrektora i wicedyrektor
ZSP w Kaliskach.

ZMIANA DOTYCZY ŚRODY I PIĄTKU
Wychodząc naprzeciw prośbom mieszkańców
od dnia 1. stycznia 2019 roku zmianie ulegną
godziny pracy Urzędu Gminy Kaliska. W środy
zostanie wydłużony czas pracy, aby spełnić
warunek dostępności w godzinach rannych i
popołudniowych. Natomiast w piątki czas pracy
zostanie odpowiednio skrócony.
Urząd będzie czynny w następujących
godzinach:
Poniedziałek – od 7:30 do 15:30
Wtorek – od 7:30 do 15:30
Środa – od 7:30 do 17:00
Czwartek – od 7:30 do 15:30 – dzień pracy
wewnętrznej dla pracowników na stanowiskach
administracyjnych
Piątek – od 7:30 do 14:00

NAJLEPSI Z KALISK ZE
STYPENDIAMI MARSZAŁKA
WOJEWÓDZTWA
17 grudnia 2018 roku w Filharmonii Bałtyckiej
w Gdańsku odbyła się uroczysta Gala Wręczenia Stypendium Marszałkowskiego.
Uroczystość była podsumowaniem „Programu
wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego", który był realizowany przez samorząd
województwa pomorskiego w latach
2017/2018.
Przyznano 402 stypendia, a w tym naszemu
uczniowi Piotrowi Zielińskiemu z klasy VIIa.
Stypendium Marszałkowskie otrzymali również
absolwenci ZSP w Kaliskach: Urszula Pilarska
oraz Krzysztof Cieślewicz.

Rusza budowa pomnika, poświęconego ofiarom zbrodni niemieckiej w Lesie Szpęgawskim.
Każdy, kto posiada informacje na temat ofiar tej
zbrodni, proszony jest o kontakt z Urzędem
Gminy w Starogardzie Gd. (p.Marta Jędrzejczyk, tel. 58 562 50 67 wew. 322). Trwa bowiem
uzupełnianie i weryfikacja listy osób pomordowanych. Ważny jest każdy sygnał, który przyczyni się do skompletowania dokumentacji historycznej dot. tego tragicznego wydarzenia.
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SPOTKANIA OPŁATKOWE
Dnia 15.12.2018 w GOK w Kaliskach odbyło
się spotkanie opłatkowe SRWDN „Dziecko
Miłości”. Pani prezes Anna Ałanowska serdecznie przywitała wszystkie przybyły rodziny dzieciaczki te sprawne jak i te niepełnosprawne
oraz zaproszonych gości na to jakże cudowne
pełne radości spotkanie...

Prezentujemy fotorelację ze spotkania opłatkowego w przedszkolu w Piecach.

Przedstawiła krótką symbolikę Wigilii, która
jest jedynym niepowtarzalnym wieczorem.
Potem P. Dorota Pryba odczytała fragment Biblii
- Narodzenie Jezusa Chrystusa, tradycyjnie była
iskierka - puszczona przez P..Beatę Wysokińską.

Następnie zaśpiewane były kolędy przy akompaniamencie Dariusza Szymańskiego oraz
podzieliliśmy się opłatkiem w atmosferze radości,życzliwości i dobroci. Był słodki poczęstunek przy kawie i herbacie...no i długo wyczekiwany właściciel czerwonego kubraczka, który
przybył aż z Laponii, a nie chciał zdradzić jakim
środkiem transportu ...nieważne, bo obdarował
hojnie wszystkie dzieci, rodziców, a nawet gości
Obiecał
powrócić
za rok!!!
Materiały
SRWDN
„Dziecko
Miłości”
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Materiały
Przedszkola
w Piecach

SPOTKANIA OPŁATKOWE
"Jak obyczaj stary każe
według ojców starej wiary,
Pragniem złożyć Wam życzenia
w Dniu Bożego Narodzenia.
Niech Ta Gwiazda Betlejemska
co zaświeci Wam o zmroku,
Zaprowadzi Was do szczęścia
w nadchodzącym Nowym Roku".

Tymi słowami zakończył się występ naszych
Wychowanków. Wzruszeń nie było końca.
Mieliśmy okazję w Ośrodku spotkać się z Gośćmi, Przyjaciółmi, Rodzicami, podzielić się opłatkiem, złożyć życzenia, śpiewać kolędy oraz
porozmawiać w miłej atmosferze.
Namiastka tradycji została zaszczepiona już od
pierwszego roku istnienia Ośrodka. To też okazja, by podsumować sukcesy, opowiedzieć o trudach i podzielić się spostrzeżeniami.

Materiały OREW w gminie

19. grudnia na sali w GOKu Radośni razem ze
swoimi opiekunami, rodzinami, gośćmi i przyjaciółmi spotkali się, aby złożyć sobie życzenia i
podzielić opłatkiem. Po krótkim powitaniu w
uroczysty nastrój wprowadzili nas uczestnicy
ŚDS, którzy przepięknie zaprezentowali Jasełka
i śpiewali kolędy.

Następnie, po modlitwie prowadzonej przez
Ks. Proboszcza Słupskiego składaliśmy sobie
życzenia, potem kosztowaliśmy wigilijnych potraw. Nie zabrakło
też wspaniałych
prezentów od
Gwiazdora, które
otrzymali wszyscy
bez wyjątku.

Materiały ŚDS Kaliska
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SPOTKANIE OPŁATKOWE
17. grudnia 2018 roku w GOK w Kaliskach
rozpoczęło się tegoroczne spotkanie opłatkowe.
Wspólnie z członkami Stowarzyszenia i zaproszonymi gośćmi składaliśmy sobie serdeczne,
gorące życzenia zdrowia, szczęścia, wszelkiej
pomyślności, a więc wszystkiego tego, co dla
każdego najważniejsze.

Spotkanie wzbogaciły wzruszającym koncertem kolęd nasze pięknie śpiewające koleżanki,
panie: Jadwiga Deręgowska, Alicja JutrzenkaTrzebiatowska, Anna Groth, Dorota Pryba i
Wiesława Freitag.
Wójt Gminy p. Sławomir Janicki wraz z Przewodniczącym RG P. Zbigniewem Szarafinem
obdarowali wszystkich zebranych drobnym
upominkiem.

„ŚWIĘTA NA KOCIEWIU”
W grudniu 2018 roku mieliśmy przyjemność
zaprezentować naszą gminę w II Liceum
Ogólnokształcącym w Starogardzie Gd.
podczas uroczystości "Święta na Kociewiu”.

Dziękuję za reprezentowanie naszej gminy
"Małym Kociewiakom" wraz z P. Ewą Kujawską i Karoliną Dunajską, seniorom, Paniom z
Koła Gospodyń z Iwiczna, P. Leszkowi Baczkowskiemu, Gminnemu Ośrodkowi Kultury w
Kaliskach, Pani Elżbiecie Adamowskiej z GS
Kaliska za promcję lokalnych wyrobów z masarni, P. Zbigniewowi Szarafinowi, P. Leszkowi
Burczykowi, P. Bożenie Pozorskiej za organizację i przygotowanie promocji i wszystkim
uczniom z II LO z gminy Kaliska.

Przy kawie, herbacie i ciastach (upieczonych
także przez nasze koleżanki) czas upływał szybko i bardzo miło. Było odświętnie, radośnie i
ciepło, tym ciepłem, które płynęło wprost z
naszych gorących serc.
Materiały
www.emeryci-kaliska.pl
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Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki

KONCERT KOLĘD
W piątek 14 grudnia 2018 roku w GOK w
Kaliskach na sali widowiskowej odbył się Koncert Kolęd. Rozpoczął się on uroczystym powitaniem przybyłych gości – Wójta Gminy Kaliska Sławomira Janickiego wraz z małżonką,
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach Mirosławę Borucką, Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Kaliskach
Iwonę Ciemińską, Sołtysa Sołectwa Kaliska
Kazimierza Głodka, przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji, a także miłośników kultury i
muzyki.

certu Kolęd, Dyrektor GOK w Kaliskach
Mirosława Borucka podziękowała uczestnikom,
instruktorom i gościom.
Na zakończenie prowadząca wydarzenie
Monika Burdukiewicz-Miszewski z GOK w
Kaliskach zachęciła wszystkich – uczestników
jak i widownię do wspólnego zaśpiewania kolędy „Przybieżeli do Betlejem”. Dziękujemy
wszystkim za liczne przybycie i do zobaczenia
za rok!

Jako pierwsze wystąpiły dzieci z zajęć
wokalnych pod okiem Anety Falkowskiej –
GOK Kaliska.
Następnie odbyła się 10-minutowa przerwa
podczas której można było poczęstować się
czymś słodkim oraz napić się kawy lub herbaty.
Po przerwie wystąpiły dzieci z chóru szkolnego
pod kierunkiem Katarzyny Eliasz– ZSP Kaliska.

Po czym na scenie pojawiły się dzieci z zajęć
nauki gry na instrumentach pod kierunkiem
Marka Szwocha – GOK Kaliska. Ostatni występ
należał do uczestniczek zajęć wokalnych dla
dorosłych pod okiem Dariusza Szymańskiego –
GOK Kaliska.
Po każdym z tych występów młodsi uczestnicy
otrzymywali czekoladę, zaś Ci starsi i instruktorzy Gwiazdę Betlejemską. Przed końcem Kon-

Materiały GOK Kaliska
Fotografia - Krzysztof Banul
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SPARTAKIADA

SUKCES JULII ŁANGOWSKIEJ

W ubiegłym tygodniu na zaproszenie Przedszkola w Kaliskach wzięliśmy udział w Spartakiadzie, która odbyła się w ramach projektu
"Smacznie, zdrowo i sportowo" dofinansowanego z Funduszu Akumulator Społeczny.
Zawody sportowe i sprawnościowe odbyły się
na sali w szkole pomiędzy czterema drużynamidwiema z przedszkola i dwiema Radosnych.
Impreza odbyła się w sympatycznej i wesołej
atmosferze. Dziękujemy za zaproszenie!

Nieodłączną tradycją Świąt Bożego Narodzenia jest budowanie szopek. Daje ono okazję do
wykazania się pomysłowością, cierpliwością i
znajomością tematu. Kilkoro naszych uczniów
wzięło udział w XXVII Kociewskim Konkursie
Plastycznym na Najciekawszą Szopkę Bożonarodzeniową oraz na Kociewską Kartkę Bożonarodzeniową.
Organizatorem tych konkursów było Kociewskie Stowarzyszenie Edukacji i Kultury "Ognisko" oraz Ognisko Pracy Pozaszkolnej w
Starogardzie Gd.
Spośród kilkudziesięciu prac, szopka naszej
uczennicy, Julii Łangowskiej z kl. III A gimnazjum przykuła uwagę jury i otrzymała II nagrodę w kategorii - Szkoły podstawowe klasy VIIVIII oraz klasy III szkół gimnazjalnych.
Wręczenie nagród odbyło się 19 grudnia 2018 r.
w Galerii Neptun w Starogardzie Gd..
Malwina Sikora
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KALENDARZ IMPREZ
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KALENDARZ IMPREZ
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1% - TAK WIELE ZA
TAK NIEWIELE POMÓŻMY

INFORMACJE
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JUBILEUSZE W 2018 ROKU
Żelazny Jubileusz - 65 rocznica ślubu
Y Józefina i Klemens Machuta z Kalisk - 23.05.2018
Y Anna i Zygmunt Rożewicz z Kalisk - 02.06.2018
Diamentowy Jubileusz - 60 rocznica ślubu
Y Krystyna i Zbigniew Chrzanowscy z Kalisk - 26.05.2018
Y Janina i Paweł Mucha z Pieców - 13.11.2018
Y Gertruda i Zenon Pruscy z Biedaczka - 19.04.2018
Y Kazimiera i Józef Rogaczewscy z Kalisk - 21.06.2018
Szmaragdowy Jubileusz - 55 rocznica ślubu
Y Urszula i Norbert Bartkowscy z Franku - 28.09.2018
Y Gertruda i Zygmunt Piotrowscy z Kalisk - 25.05.2018
Złoty Jubileusz - 50 rocznica ślubu
Y Monika i Jacek Brzezińscy z Iwiczna - 23.11.2018
Y Małgorzata i Henryk Brzozowscy z Kalisk - 27.07.2018
Y Helena i Bonifacy Gulgowscy z Iwiczna - 23.10.2018
Y Krystyna i Marian Kłos z Pieców - 22.06.2018
Y Teresa i Ryszard Ossowscy z Franku - 28.09.2018
Y Teresa i Czesław Piesik z Franku - 07.09.2018
Y Bogumiła i Bogdan Rosmawitti z Dąbrowy - 11.10.2018
Y Bożena i Feliks Urban z Kalisk - 24.02.2018

Jubilatka
Anna Prabucka
92 lata

WORECZEK ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA
Mając w sobie jeszcze emocje z grudnia,
potrafimy przywołać obraz rodzin Naszego
regionu, które razem z paczkami świątecznymi
otrzymały nadzieję i inspirację do działania.

Dzięki dużemu zaangażowaniu darczyńców,
wolontariuszy z Zespołu Szkół Publicznych w
Kaliskach oraz pracowników GOPS-u udało się
zebrać po raz kolejny wiele artykułów spożywczych, chemicznych oraz przemysłowych.
Darczyńcom, którzy poczuli radość dawania i
wolontariuszom, pośredniczącym w przekazywaniu mądrej pomocy bardzo mocno
DZIĘKUJEMY.
Jednocześnie informujemy, że pozyskane
paczki trafiły do 70 domów z terenu Gminy
Kaliska. Znając potrzeby osób samotnych Kierownik GOPS-u wraz z pracownikami dostarczał te paczki osobiście.
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Dla wielu osób była to bardzo szczęśliwsza
chwila. Nie tylko zostali wsparci wspaniałymi
paczkami, ale również mieli możliwość przyjęcia gości.
Po raz kolejny paczki przyniosły satysfakcję i
radość wszystkim zaangażowanym stronom:
zarówno Darczyńcom, Wolontariuszom, jak i
samym Obdarowanym.
Z CAŁEGO SERCA DZIĘKUJEMY!!!

Z EWIDENCJI LUDNOŚCI
STAN LUDNOŚCI (pobyt stały):
”Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2018
”Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2017
”Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2016
”Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2015
”Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2014
W ROKU 2018:
š Urodziło się
š Zmarły
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

-

5297
5290
5282
5267
5249

- 59 dzieci
- 47 osób

URODZENIA ZGONY
85
58
71
44
79
45
70
54
59
47
57
45
56
48
69
54
61
43
59
47

STAN LUDNOŚCI W SOŁECTWACH:
™ Bartel Wielki
141
™ Cieciorka
474
™ Czarne
94
™ Dąbrowa
924
™ Iwiczno
301
™ Kaliska
2263
™ Piece
958
™ Studzienice
142
STRUKTURA WIEKU I PŁCI NA 31.12.2018:
Ó Dzieci
0- 6
365
Ó Młodzież
7 - 18
769
Ó Kobiety
19 - 60
1544
Ó Mężczyźni
19 - 65
1767
Ó Kobiety powyżej
60
555
Ó w tym Kobiety
80 - 90
119
Ó w tym Kobiety powyżej
90
18
Ó Mężczyźni powyżej
65
297
Ó w tym Mężczyźni
80 - 90
7
Ó w tym Mężczyźni
pow. 90
1
ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI w 2018r. zawarły 58 par, w tym 20 par - ślub cywilny.
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ODESZLI OD NAS...
Białachowski Stefan - 1941 - 19.12.2018
Bona Brunon - 1940 - 21.08.2018
Ciecholewska Eryka - 1944 - 04.07.2018
Dembek Teresa - 1927 - 03.03.2018
Dembicka Melania - 1926 - 17.02.2018
Fromholc Halina - 1933 - 22.05.2018
Grębska Mariola - 1958 - 18.02.2018
Groth Ernest - 1942 - 29.08.2018
Grzenkowski Bronisław - 1931 - 17.08.2018
Kolińska Anna - 1932 - 10.04.2018
Kopciowski Hubert - 1935 - 11.10.2018
Kościelniak Maria - 1946 - 01.10.2018
Krause Stefania - 1930 - 24.08.2018
Lewandowska Jadwiga - 1950 - 18.05.2018
Linda Edward - 1937 - 29.11.2018
Łasicki Roman - 1943 - 26.09.2018
Łąska Scholastyka - 1927 - 07.11.2018
Łąski Alfons - 1930 - 08.11.2018
Ługowski Zygmunt - 1948 - 24.03.2018
Machajewska Helga - 1941 - 19.10.2018
Machnikowski Bernard - 1929 - 10.09.2018
Makowski Tadeusz - 1956 - 06.09.2018
Michnacki Maciej - 1988 - 03.08.2018
Morzuch Zofia - 1920 - 14.12.2018

Morzuch Helena - 1949 - 12.01.2018
Narloch Joanna - 1978 - 03.11.2018
Nierzwicki Jerzy - 1950 - 04.08.2018
Ossowski Józef - 1949 - 20.07.2018
Pelowski Henryk - 1948 - 26.12.2018
Piankowska Emilia - 1992 - 05.10.2018
Piankowski Mieczysław - 1957 - 29.04.2018
Prusak Miłosz - 2002 - 30.10.2018
Puławska Czesława - 1939 - 01.08.2018
Rogaczewska Maria - 1953 - 07.11.2018
Rożewicz Zygmunt - 1927 - 06.11.2018
Stachulska Agnieszka - 1929 - 21.07.2018
Stoba Henryk - 1933 - 24.02.2018
Stoba Iwona - 1961 - 27.06.2018
Stopa Jan - 1928 - 08.03.2018
Szczepańska Kornelia - 1915 - 22.08.2018
Szmagliński Jerzy - 1950 - 05.04.2018
Szmidt Bartosz - 1993 - 02.01.2018
Wałaszewska Urszula - 1931 - 03.06.2018
Wick Irena - 1944 - 22.10.2018
Zakościelna Wiesława - 1929 - 22.03.2018
Zielińska Bernardyna - 1916 - 20.08.2018
Ziółkowska Agnieszka - 1927 - 05.05.2018

Z KALENDARZA WÓJTA...
*05.12.2018 - Kaliska - Udział w uroczystości 5 rocznicy utworzenia Środowiskowego Domu
Samopomocy w Kaliskach,
*07.12.2018 - Cieciorka - Udział w spotkaniu opłatkowym Kół Gospodyń Wiejskich,
*10.12.2018 - Pelplin - Spotkanie opłatkowe samorządowe z biskupem diecezjalnym,
*13.12.2018 - Kaliska - Spotkanie z pełnomocnikiem ARiMR Makiem Wołoszynem w sprawie
wejścia w życie ustawy o wsparciu finansowym wiejskich kół gospodyń,
*13.12.2018 - Starogard Gd. - Notarialne przyjęcie służebności gruntowej sieci gruntowej i
kanalizacyjnej na rzecz gminy Kaliska,
*17.12.2018 - Kaliska - Udział w spotkaniu opłatkowym Seniorów,
*18.12.2018 - Starogard Gd. - Udział wraz z przedstawicielami z terenu gminy w spotkaniu w II
LO, gdzie zaprezentowano naszą gminę na wydarzeniu „Święta na Kociewiu”,
*19.12.2018 - Kaliska - Udział w spotkaniu opłatkowym w ŚDS Kaliska,
*19.12.2018 - Kaliska - Udział w Radzie Gospodarczej Przedsiębiorców,
*21.12.2018 - Kaliska - Piece - Udział w spotkaniu opłatkowym w jednostkach oświatowych,
*28.12.2018 - Kaliska - Sesja budżetowa Rady Gminy Kaliska,
*02.01.2019 - Kaliska - Spotkanie z Prezesem KSWS „Victoria” Marcinem Czubkiem w
sprawie dofinansowania drużyny,
*05.01.2019 - Starogard Gd. - Ostatnie pożegnanie Śp. Franciszka Wysokińskiego.
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,

