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BUDŻET MILIONOWYCH INWESTYCJI
Dnia 19.12.2019r. podczas XVI Sesji Rady
Gminy Kaliska radni jednogłośnie podjęli
uchwałę w sprawie przyjęcia budżetu Gminy
Kaliska na rok 2020. Projekt budżetu uzyskał
pozytywną rekomendację Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdańsku.
Budżet na rok 2020 zakłada dochody w
wysokości 33.864.588,46zł (w 2019 roku
38.572.098,98zł, w 2018 roku 31.711.957,16zł,
w 2017roku 24.888.890,94zł) w tym dochody
majątkowe w kwocie 5.266.724,98zł (2019r. 7.014.775,16 zł, w 2018r. - 6.491.618zł, w 2017r.
- 1.770.118,00zł) i dochody bieżące to kwota
28.597.863,48zł (w 2019r. - 31.557.323,38zł, w
2018r. - 25.220.266,38zł).
Planowane wydatki to kwota 33.650.183,46zł
(w 2019r. - 46.556.951,37zł, w 2018r. 38.521.384,38zł ,w 2017r. - 27.403.890,94 zł), w
tym wydatki bieżące 28.587.361,30zł (w 2019r. 24.781.455,68 zł, w 2018r.- 23.22.507,33 zł, w
2017r.-21.708.372,74zł), zaś wydatki majątkowe 5.062.822,16 (w 2019r. - 17.689.824,33zł w
2018r. - 15.297.877,20zł, w 2017r.5.695.518,20zł)
Planowana kwota spłat kredytów wraz z
odsetkami w 2020r., wynosić będzie
1.410.784zł. W latach poprzednich: w 2019r., 1.511.021,75zł, w 2018r. - 919.200zł, w 2017r. 705.000zł). W budżecie ustalono środki funduszu sołeckiego w łącznej kwocie dla wszystkich
sołectw w kwocie 265.650,62zł (w 2019r., 238.998,50zł, w 2018r. - 218.696zł, w 2017r. 178.758,70zł).

Wpływy z podatków i opłat lokalnych w 2020
planuje się w kwocie 3.588.740,48zł (2019r, w
k w o c i e 4 . 1 6 6 . 6 9 5 . 0 0 z ł , w 2 0 1 8 r. 2.627.907.00zł, w 2017r. - 2.431.246,75zł ),
natomiast udział w podatku dochodowym od
osób fizycznych w wysokości 3.058.601,00zł (w
2019r. - 3.066.684,00zł, w 2018r. - 2.792.544zł,
w 2017r. - 2.349.536zł).
Dochody z majątku gminy przewiduje się w
kwocie 835.000,00zł (w 2019r. - 548.300,00zł, w
2018r. - 480.200zł, w 2017r. - 487.550zł), a dochody z pozostałych opłat i wpływów w kwocie
3.835.330,00zł (w 2019r. - 6.373.084,00zł, w
2018r. - 3.348.796,38zł, w 2017r., 2.691.274zł),
wzrost wpływów w 2019 roku spowodowany był
wpływami ze zwrotu podatku VAT (około
3.490.453zł).
Poziom zadłużenia naszej gminy jest proporcjonalny do skali inwestycji – jest bezpieczny dla
budżetu i wynosić będzie na koniec 2020r.,
13.079.430zł (w 2019r. - ok.10,9 ml zł, na koniec
2018 r.-10,2 mln, w 2017r - ok.4,7 mln).

BUDŻET MILIONOWYCH
INWESTYCJI

NOWA USŁUGA
„ZRÓB KROK W E-BOK”
Nowocześnie i praktycznie, z myślą o wygodzie
naszych mieszkańców wprowadzamy możliwość odbierania faktur drogą elektroniczną.
Dotyczy to opłat za wodę i odprowadzanie
ścieków.

Wzrost kwoty zadłużenia jest podyktowany
wielkością inwestycji - budową kanalizacji dla
miejscowości Dąbrowa, Cieciorka, Iwiczno,
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
rozwinąć lub utworzyć swoje przedsiębiorstwa
na terenie naszej gminy .
W 2020 roku stawiamy na inwestycje związane
z ekologią: zakończenie kolejnej dużej realizacji
tj. budowy 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. Mamy przekonanie,
że w dalszym ciągu będzie następować częściowa regulacja własności zaplanowanych do wykupu dróg lub ich zamiany.
Rok 2020 to rok, w którym będziemy składać
wnioski o dofinansowanie na kolejne inwestycje
dla naszych mieszkańców oraz przygotowywać
projekty i wnioski o dofinansowanie dróg w ramach obiecanych pieniędzy rządowych.
Na chwilę obecną mamy zapewnienie środków
finansowych na budowę ulicy Ogrodowej i złożyliśmy wniosek na budowę ulicy Sportowej w
Kaliskach. W następnym wydaniu Kaliskiego
Gońca przedstawię plany inwestycyjne, które
będą realizowane przez naszą gminę w tym roku
i latach następnych. Nasza gmina się zmienia i
jest to zasługa całego samorządu i naszych
mieszkańców.
Sławomir Janicki
Wójt Gminy Kaliska
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Jesteśmy po pierwszych testach ebok-a. Osoby,
które złożyły zgodę na ebok oraz e-fakturę
otrzymają na maila dane dostępowe do swojego
konta. Od momentu utworzenia konta osoby,
które "zrobiły krok w e-bok" o wystawieniu nowej faktury dowiedzą się otrzymując wiadomość e-mail.
Logując się na swój e-bok będą mieli Państwo
wgląd do swojego salda. W zakładce dostępne
będą również podglądy faktur, włącznie z pełnym archiwum dokumentów księgowych oraz
statusem płatności.

Dodatkowo udało się nam przygotować dodatkową opcję tj. w przypadku nie odnotowania
płatności faktury przypomnimy Państwu o
konieczności wpłaty.
Docelowo dla osób, które zdecydowały się na
e-bok wprowadzimy opcje otrzymywania informacji o wystawionej fakturze jak i przekroczeniu terminu płatności faktury za pomocą wiadomości SMS.
Warto "zrobić krok w e-bok", a dokładnie dwa:
Krok pierwszy - wypełnij druk oświadczenia,
Krok drugi - złóż osobiście, wyślij listem, lub
prześlij nam skan wypełnionego oświadczenia
na adres: ebok@kaliska.pl.
Łukasz Kruszyński
Zastępca Wójta Gminy Kaliska

OCHRONA ŚRODOWISKA NA PIERWSZYM MIEJSCU
To co dzisiaj dzieje się na "rynku śmieciowym"
sprawia, że nasz pomysł na taki punkt, jest jak
najbardziej trafiony.
W Kaliskach w nowym roku będzie działać
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK), do którego mieszkańcy
będą mogli nieodpłatnie przekazywać dostarczone we własnym zakresie selektywnie zebrane odpady komunalne z gospodarstw domowych, przeznaczone do unieszkodliwienia lub
odzysku.
Następnie zebrane odpady przekazywane są
zgodnie z obowiązującymi przepisami do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych.
Łukasz Kruszyński
Zastępca Wójta Gminy Kaliska

Zdjęcia z powietrza: WHITEDRON

W dniu 20 grudnia 2019 r. w siedzibie Urzędu
Gminy Kaliska nastąpiło podpisanie umów na
realizację projektu pn. „Budowa instalacji do
produkcji energii ze źródeł odnawialnych na
terenie Gminy Kaliska i Gminy partnerskiej
Stara Kiszewa”.

Umowy zostały podpisane przez przedstawicieli obu gmin z firmą PRO – ECO sp. z o.o.
W spotkaniu uczestniczyli: przedstawiciel firmy PRO-ECO sp. z o.o. Prezes Zarządu Pani
Aleksandra Kostuch, Wójt Gminy Kaliska
Sławomir Janicki oraz przedstawiciel Gminy
partnerskiej Stara Kiszewa Pan Krzysztof
Jarzembski.
Zadanie zostało podzielone na dwie części:
część I - zaprojektowanie, dostawa i montaż zestawów fotowoltaicznych dla obiektów objętych zamówieniem zlokalizowanych w Gminie
Kaliska.
część II - zaprojektowanie, dostawa i montaż zestawów fotowoltaicznych dla obiektów objętych zamówieniem zlokalizowanych w Gminie
Stara Kiszewa.
Dla naszej gminy inwestycja polegać będzie na
wykonaniu instalacji fotowoltaicznych na 40
prywatnych indywidualnych budynkach mieszkalnych oraz 9 budynkach i obiektach użyteczności publicznej zlokalizowanych w Gminie
Kaliska, a także 10 budynkach i obiektach użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Stara Kiszewa.
Kwota umowna netto wynosi:
- dla części I: 906.957,09 zł,
- dla części II: 631.521,65 zł.
Planowany termin zakończenia zadania to
30.04.2020 r.
Łukasz Kruszyński
Zastępca Wójta Gminy Kaliska
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PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE” GMINA KALISKA GOSPODARZEM
KOLEJNEGO SPOTKANIA
DLA MIESZKAŃCÓW
SZKOLENIOWEGO
Wójt Gminy Sławomir Janicki podpisał
porozumienie z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Gdańsku w zakresie wspólnej realizacji
programu „Czyste Powietrze”.

W ramach dotacji z WFOŚiGW w Gdańsku
(WFOŚ/D/355/10/2017) „GFW – jednostką
edukacji w ochronie wód i gospodarce wodno –
ściekowej” odbyło się kolejne spotkanie
„Najważniejsze obszary eksploatacji i funkcjonowania systemów wodno-ściekowych.
Warsztaty dla małych aglomeracji do 15 tys.
rlm.

Gmina z początkiem nowego roku zostanie
włączona w proces weryfikacji i przyjmowania
wniosków o dofinansowanie oraz wniosków o
płatność.
Wyznaczony urzędnik będzie pomagać wnioskodawcom z terenu gminy Kaliska poprawnie
złożyć wnioski oraz skompletować wymagane
załączniki. Będziemy też doradzać i udzielać
niezbędnych informacji na temat programu
"Czyste Powietrze".

Wnioskodawcy mieszkający w gminach, które
nie podpisały porozumienia z WFOŚiGW w
Gdańsku, wszelkie formalności związane z programem "Czyste Powietrze" załatwiają w siedzibie Funduszu. Zapraszamy naszych mieszkańców do korzystania z możliwości pomocy w
celu uzyskania dotacji.
Justyna Tomana
Więcej:
Kierownik Referatu Rozwoju
https://wfos.gdansk.pl/cz…/podstawoweinformacje-o-programie
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Dziękujemy Gminie Kaliska za gościnę, oprowadzenie po świeżo zmodernizowanym obiekcie i udostępnienie sali na naszą dyskusję.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za ciekawą
dyskusję! Materiały:Gdańska Fundacja Wody

WYRÓŻNIENIE DLA SENIORÓW
Gratulujemy - Nasi Seniorzy z Kaliskiego Stowarzyszenia Seniorów otrzymali wyróżnienie.

WIGILIA W OREW
W GMINIE KALISKA
W Ośrodku odbyła się już nasza trzecia Wigilia.
Spotkaliśmy się, by złożyć sobie życzenia, podzielić się opłatkiem, a także podsumować co
udało się nam zrealizować w tym roku i nad
czym musimy jeszcze popracować.
Dla grzecznych osób oraz Wychowanków znalazły się również prezenty. Grudzień to dobry
czas na przemyślenia, pomoc drugiemu człowiekowi, radość oraz wspólne przeżywanie Narodzenia Dzieciątka Jezus.

Podczas Gali Nagród Bursztynowego Mieczyka
im.Macieja Płażyńskiego nasze stowarzyszenie
zostało uhonorowane i wyróżnione - jako pomorska organizacja pozarządowa, działające na
rzecz pomorskiej społeczności oraz przyczyniające się do rozwoju regionu.
Jubileuszowa
Gala obfitowała w wiele atrakcji m.in. spacery subiektywne po wystawie stałej
Europejskiego
Centrum
Solidarności I European Solidarity Centre,
wykład motywacyjny Ewy Romanow-Pękal,
występ Chóru Non Serio oraz spotkania z
Rzecznikiem Praw Obywatelskich - Adamem
Bodnarem (Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich), Dyrektorem Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego - Wojciechem Kaczmarczykiem, a
także warsztaty dot. zrównoważonego rozwoju
w NGO.

Materiały
OREW
w gminie
Kaliska
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KIERMASZ ŚWIĄTECZNY I MIKOŁAJKI
W dniu 6 grudnia i nas odwiedził Św. Mikołaj.
Od IX wieku Mikołaj był wielbiony w chrześcijaństwie wschodnim i zachodnim jako święty i
cudotwórca.
Spisany w Bizancjum Żywot Mikołaja pióra
archimandryty Michała z IX wieku przekazuje,
że już w tym czasie 6 grudnia obchodzono w
Konstantynopolu święto Mikołaja, które traktowano jako godne przygotowanie do Bożego
Narodzenia.

8 grudnia 2019 roku w godzinach od 13.00 do
16.00 na hali gimnastycznej ZSP Kaliska odbył
się Kiermasz Świąteczny i Mikołajki. Na początku imprezy Wójt Gminy Kaliska Sławomir
Janicki wraz z Wicedyrektorem ZSP Kaliska
Bogumiłą Wałaszewską, Wicedyrektorem ZSP
Katarzyną Pettką, Dyrektorem GOK w Kaliskach Mirosławą Borucką uroczyście przywitali
zebranych. Następnie uczennice z ZSP Kaliska
zaśpiewały kolędę.

Podczas kiermaszu można było zaopatrzyć się
w świąteczne ozdoby m.in. stroiki, kartki świąteczne, choinki, bombki, przybory do pakowania prezentów itp. Była także przygotowana
przez Koło Gospodyń Wiejskich Kawiarenka
Mikołajkowa. Środowiskowy Dom Samopomocy w Kaliskch i Samorządowe Przedszkole w
Kaliskach zorganizowały stoiska gastronomiczne, w którech można było zakupić pyszne ciasta, bigos kanapki oraz paszteciki kawę i
herbatę.
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Następnie od godziny 14.30 rozpoczął się
„Mikołajkowy czas wesołej zabawy”, podczas
którego firma animacyjna przeprowadziła konkursy dla dzieci. Po konkursach witając wszystkich gości na halę ZSP wkroczyła maskotka

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY I MIKOŁAJKI
Scooby-Doo. Było wielu chętnych do wspólnego zdjęcia z nią. Później Sołtys Sołectwa Kaliska Kazimierz Głodek rozdał dzieciom paczki
ufundowane przez Sołectwo Kaliska.
Dziękujemy wszystkim za liczne przybycie i
do zobaczenia za rok!

Materiały GOK Kaliska
Fotografia - Krzysztof Banul
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ŚWIĄTECZNE SPOTKANIA W PIECACH
Tradycją się stało, że koła gospodyń z gminy
Kaliska spotykają się w okresie świąt Bożego
Narodzenia.
W grudniu Koła Gospodyń spotkały się w
świetlicy wiejskiej w Piecach. Gospodarzem
spotkania było Koło Gospodyń z Pieców.
Był to czas na życzenia, podzieleniem się
opłatkiem i rozmowy. Dziękujemy za możliwość spotkania się w tak wspaniałym gronie.
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W niedzielę, 15 grudnia Rada Sołecka Sołectwa Piece przy pomocy sponsorów i funduszu
sołeckiego zorganizowała wyśmienitą frajdę dla
najmłodszych i rodziców.
Spotkanie rozpoczęło się wspólnym śpiewaniem kolęd oraz zabawami dla najmłodszych.
Na zakończenie spotkania przybył Mikołaj i
wręczył wszystkim grzecznym dzieciom
prezenty.

6-te URODZINY ŚDS KALISKA
W poniedziałek 2 grudnia obchodziliśmy 6
urodziny. To niesamowite jak ten czas leci, a my
wciąż pełni energii z uśmiechem realizujemy
swoje zadania. Spędzamy razem czas, uczymy
się wciąż czegoś nowego i przekonujemy, że
zawsze możemy na siebie liczyć.
Z okazji urodzin wczoraj odwiedzili nas Pan
Wójt Sławomir Janicki z Panem Przewodniczącym Zbigniewem Szarafinem oraz Pani Beata
Wysokińska, którzy złożyli nam piękne życzenia i gratulacje. Dziękujemy, że zawsze z nami
jesteście!

SPOTKANIE OPŁATKOWE W
SRWDN „DZIECKO MIŁOŚCI”
Kolejne spotkanie wigilijne w SRWDN
„Dziecko Miłości” dnia 14.12.2019r. odbyło się
tradycyjnie w GOK w Kaliskach.
Wspólnie usiedliśmy do stołu, złożyliśmy sobie
życzenia, aby atmosfera życzliwości i serdeczności była obecna w Naszych domach przez cały
rok, połamaliśmy się opłatkiem, śpiewaliśmy
kolędy...

Był, barszczyk, krokiety i słodkości, a obecność
pana w czerwonym kubraczku, który przybył z
Laponii uradowała dzieci niepełnosprawne i
zdrowe..., duże i małe. Także osoby zajmujące
stanowiska decyzyjne otrzymały drobny podarunek. Spotkanie zawsze kończony się radośnie
i z nadzieją na lepsze jutro.
Materiały SRWDN
„Dziecko Miłości”

Materiały ŚDS Kaliska
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STYPENDIA OD MARSZAŁKA DLA NASZYCH UCZNIÓW
16 grudnia 2019 roku w Filharmonii Bałtyckiej
w Gdańsku odbyła się uroczysta Gala Wręczania
Stypendium Marszałkowskiego.
Uroczystość była podsumowaniem „Programu
wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego", który był realizowany przez samorząd
województwa pomorskiego w latach
2018/2019. Przyznano 400 stypendiów, w tym 6
uczniom naszej szkoły: Amelii Węsierskiej,
Kindze Kaczorowskiej, Sandrze Paulitz, Marii
Sabiniarz, Mai Pasterskiej, Kacprowi Cherkowi
oraz 3 absolwentkom Zespołu Szkół Publicznej
w Kaliskach: Matyldzie Rybackiej, Julii
Moczyńskiej i Weronice Krause.

Stypendia jak w poprzednim roku były przyznawane w trzech kategoriach: dedykowane uczniom będącym laureatami lub finalistami konkursów oraz olimpiad przedmiotowych, dedykowane uczniom uzdolnionym w szczególności
w zakresie przedmiotów matematycznych,
przyrodniczych, informatycznych i języków obcych oraz kierowane do uczniów uzdolnionym
w zakresie przedmiotów zawodowych.
W uroczystości wręczania stypendiów najzdolniejszym uczniom z całego Pomorza, uczestniczyli: Marszałek Województwa Pomorskiego
pan Mieczysław Struk, radni Sejmiku Województwa Pomorskiego, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, dyrektorzy szkół,
nauczyciele oraz rodzice wyróżnionych
uczniów.
W naszym przypadku uczestnikami uroczystej
gali byli stypendyści wraz z rodzicami,
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Dyrektor ZSP Kaliska pan Adam Lewandowski,
Sekretarz Gminy Kaliska pani Bożena Jeleniewska.
Dyrektor szkoły w imieniu Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców oraz Pani Sekretarz w
imieniu Wójta Gminy Kaliska, wręczyli naszym
stypendystom listy gratulacyjne wraz z pamiątkowymi upominkami.
Serdecznie gratulujemy stypendystom ZSP
Kaliska, życząc dalszych sukcesów.
Galeria zdjęć:http://szkola.kaliska.pl/…/2303gala-wreczania-stypendium-m…
Marta Słomińska - Gliniecka
Joanna Linda

GMINA PROMUJE
NOWYCH PRZEDSIĘBIORCÓW
W grudniu 2019 roku został otwarty nowy
salon kosmetyczny Kosmetologia Nails &
Makeup Sandra Radomska. Salon oferuje usługi
manicure, pedicure, makeup, przedłużanie rzęs,
zabiegi pielęgnacyjne twarzy, henna i regulacja
brwi, depilacja.
Jestem dyplomowanym kosmetologiem, moją
wiedzę uzupełniałam także dodatkowymi kursami i szkoleniami. Na przyszły rok zaplanowane mam kolejne szkolenia, dzięki którym moja
oferta zabiegów cały czas będzie sie poszerzać.
O nowych zabiegach będę informować wkrótce.
Dzięki zdobytej wiedzy i doświadczeniu postaram się zapewnić Wam usługi na najwyższym
poziomie. Materiały
Sandra Radomska

OLBRZYMIA FREKWENCJA NA „ANIELSKIM GRANIU”
20 grudnia w sali widowiskowej Gminnego
Ośrodka Kultury w Kaliskach odbyło się
świąteczne przedstawienie „Anielskie granie”.
Spotkanie jest już realizowane po raz kolejny.
W tym roku cieszyło się niezwykłą frekwencją.
Sala Gminnego Ośrodka Kultury była
wypełniona po brzegi.
Dzieci z przedszkola zaprezentowały jasełka,
śpiewały kolędy, pastorałki i inne świąteczne
piosenki, a także tańczyły i występowały jako
aktorzy.
Ogromne brawa dla "małych artystów”, ale
gratulacje i podziękowania również dla nauczycieli oraz rodziców wspierających wychowawców w przygotowaniu niezwykłych kolorowych
strojów i dekoracji.
Niezwykle „Anielski nastrój”
Dziękujemy
serdecznie YYY

Materiały
Samorządowe Przedszkole w Kaliskach
Fotografia - Krzysztof Banul
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KONCERT KOLĘD W GOK KALISKA
Już po raz szósty odbył się w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach Koncert Kolęd.
Jako pierwszy wystąpił zespół Akord Kociewie
pod kierunkiem Pana Mirosława Cierpioła.
Zespół ćwiczy już w GOK-u od 2015 roku, czyli
już prawie od 5 lat. Założycielem zespołu był ś.p
Zygmunt Beyer.

W drugiej kolejności wystąpiły dzieci z zajęć
wokalnych pod kierunkiem Pani Anety Falkowskiej. Pani Aneta prowadzi zajęcia wokalne dla
dzieci od marca 2017 rok .

Jako trzeci w kolejności wystąpił nowo powstały chór mieszany pod kierunkiem Pani Danieli Ebertowskiej-Rola. Wspólne kolędowanie to
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tradycja którą pielęgnujemy.
Każda kolęda ma jednak konkretne przesłanie.
Nawiązuje do jednego z najważniejszych wydarzeń w społeczności chrześcijańskiej - do narodzin Jezusa.
Ponadto przez kolędy możemy wyrazić swoją
wdzięczność i radość z tego co się wydarzyło
ponad 2000 lat temu. Materiały GOK Kaliska

WORECZEK ŚW.MIKOŁAJA
Święta Bożego Narodzenia to czas spokoju,
wspomnień, zadumy, wzruszeń, a przede
wszystkim radości w gronie najbliższych.
Okazując dobrą wolę, życzliwość i troskę o bliźnich mieszkańcy naszej gminy ponownie udowodnili, że zawsze można na nich liczyć, że nie
tylko potrafią podzielić się radością z innymi,
ale i dobrym sercem. Już po raz piąty 08.12.2019
roku przy współpracy: Księży z Kościoła Parafialnego i Filialnego w Kaliskach, Kościoła Parafialnego w Piecach, ZSP w Kaliskach, Harcerzy z ZSP Kaliska oraz GOPS Kaliska udało się
przeprowadzić akcję zbiórki darów „Woreczek
Św.Mikołaja”.
W tym roku za Państwa wsparciem przekazaliśmy 102 osobom 65 paczek zawierających artykułu spożywcze oraz chemiczne o tonażu ok.
15 kg na osobę obdarowaną. Rozwożąc paczki
pojawiało się wiele radości oraz zadowolenia na
twarzach obdarowanych.
Wszystkim darczyńcom chcemy
serdecznie podziękować w
imieniu osób, które skorzystały z
pomocy oraz zapewnić, że w/w
akcja społeczna to dobry sposób
na wsparcie osób potrzebujących na naszym terenie za co jeszcze raz wszystkim Dziękujemy!.
Monika Szmaglińska
Kierownik GOPS Kaliska

PRZEKAŻ SWÓJ 1% PODATKU
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ODESZLI OD NAS W 2019 ROKU
Aksamitowska Bernardyna - 1933 - 14.01.2019
Beling Barbara - 1952 - 08.09.2019
Beyer Zygmunt - 1935 - 21.01.2019
Bielińska Irena - 1934- 02.06.2019
Bławat Agnieszka - 1990 - 07.09.2019
Chilinski Franciszek - 1927 - 07.06.2019
Dalecka Krystyna - 1956 - 17.03.2019
Damps Jacek - 1969 - 17.03.2019
Dera Jadwiga - 1930 - 19.12.2019
Elias Jacek - 1964 - 12.07.2019
Fenska Maria - 1914 - 19.05.2019
Fleming Tekla - 1925 - 14.09.2019
Flisikowski Michał - 1993 - 24.04.2019
Gornowicz Benedykt - 1930 - 19.05.2019
Grabowska Danuta - 1956 - 01.11.2019
Grodek Mirosław - 1958 - 21.01.2019
Gulgowski Bonifacy - 1940 - 10.04.2019
Jasińska Eryka - 1927 - 01.12.2019
Kasprzak Janina - 1927 - 02.03.2019
Kiedrowska Zofia - 1938 - 07.03.2019
Kinowska Helena - 1930 - 05.09.2019
Klaman Roman - 1954 - 01.11.2019
Kołatka Helena - 1925 - 19.12.2019
Kotlęga Stanisław - 1955 - 04.04.2019
Lenz Maria - 1942 - 05.02.2019
Lewandowski Bronisław - 1951 - 13.01.2019
Linda Anita - 1975 - 24.02.2019
Malek Zygmunt - 1949 - 03.02.2019
Mikulski Cezary - 1985 - 14.06.2019
Muchowski Jan - 1928 - 01.07.2019
Narloch Henryk - 1949 - 14.01.2019
Niewiadomski Krzysztof - 1958 - 12.03.2019
Ossowska Teresa - 1947 - 01.05.2019
Ossowski Gerard - 1935 - 21.05.2019
Pardua Tadeusz - 1942 - 17.07.2019
Pawłowski Franciszek - 1945 - 25.09.2019
Piesik Czesław - 1938 - 16.07.2019
Plata Henryk - 1950 - 17.11.2019
Plesiak Józef - 1950 - 26.07.2019
Podlecka Wiesława - 1960 - 02.12.2019
Prabucki Adam - 1957 - 20.10.2019
Schmidt Zbigniew - 1966 - 16.06.2019
Skiba Felicja - 1936 - 10.11.2019
Smolińska Renata - 1946 - 29.03.2019
Szumacher Piotr - 1990 - 02.06.2019
Szumiato Witold - 1946 - 23.02.2019
Tecław Mirosław - 1956 - 11.02.2019
Toporowska Janina - 1945 - 28.04.2019
Wróblewska Lidia - 1949 - 24.09.2019
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Zakrzewska Teresa - 1934 - 31.10.2019
Zakrzewski Józef - 1936 - 13.11.2019
Załoga Janina - 1929 - 14.12.2019
Zdrowowicz Stanisław - 1956 - 05.11.2019
Zielinski Benedykt - 1964 - 01.02.2019

JUBILEUSZE W 2019 ROKU
Żelazny Jubileusz - 65 rocznica ślubu
Y Felicja i Ignacy Skiba
Diamentowy Jubileusz - 60 rocznica ślubu
Y Renata i Albin Malek-Podjascy
Y Janina i Józef Ossowscy
Y Irena i Antoni Ronkowscy
Szmaragdowy Jubileusz - 55 rocznica ślubu
Y Helena i Jan Stoba
Y Gertruda i Leon Piotrzkowscy
Y Anna i Ryszard Boruccy
Y Krystyna i Edward Otta
Złoty Jubileusz - 50 rocznica ślubu
Y Stanisława i Czesław Bławat
Y Irena i Gerard Unger
Y Elżbieta i Jerzy Pasterscy
Y Teresa i Zbigniew Kilich
Y Bernardyna i Zygfryd Piotrzkowscy
Y Alicja i Jan Fehm
Y Zenona i Jan Spitza

STATYSTYKA
W GMINIE KALISKA

ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI w 2019 roku
zawarło 60 par, w tym 21 par - ślub cywilny.
Liczba wydanych dowodów osobistych - 363
W roku 2019 wydano 5 decyzji o zmianie nazwiska oraz 2 decyzje o wymeldowaniu w trybie
administracyjnym, 6 decyzji o umorzeniu postępowania o wymeldowaniu oraz 2 decyzje odmawiające wymeldowania.
Beata Wysokińska
Kierownik USC Kaliska

STATYSTYKA W GMINIE KALISKA
STAN LUDNOŚCI (pobyt stały):
”Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2019
”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 2019:
š Urodziło się
š Zmarły
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

-

5318
5297
5290
5282
5267
5249

- 66 dzieci
- 54 osób

URODZENIA ZGONY
85
58
71
44
79
45
70
54
59
47
57
45
56
48
69
54
61
43
59
47
66
54

STAN LUDNOŚCI W SOŁECTWACH:
™ Bartel Wielki
143
™ Cieciorka
487
™ Czarne
94
™ Dąbrowa
264
™ Frank
685
™ Iwiczno
308
™ Kaliska
2235
™ Piece
960
™ Studzienice
142
STRUKTURA WIEKU I PŁCI NA 31.12.2019:
Ó Dzieci
0- 6
430
Ó Młodzież
7 - 18
770
Ó Kobiety
19 - 60
1539
Ó Mężczyźni
19 - 65
1763
Ó Kobiety powyżej
60
535
Ó w tym Kobiety
80 - 90
97
Ó w tym Kobiety powyżej
90
19
Ó Mężczyźni powyżej
65
281
Ó w tym Mężczyźni
80 - 90
49
Ó w tym Mężczyźni
pow. 90
5
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JUBILEUSZE

Jubilatka
Anna Prabucka
93 lata

Z KALENDARZA WÓJTA...
*24.11.2019 - Kaliska - Udział w Walnym Zebraniu KSWS Victoria Kaliska,
*25.11.2019 - Kaliska - Udział w odbiorze robót budowlanych w oczyszczalni ścieków w
Kaliskach,
*27.11.2019 - Kaliska - Uroczyste podsumowanie projektu „Budowy sieci kanalizacji sanitarnej,
rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cieciorka, Dąbrowa i Iwiczno
wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Kaliskach”,
*29.11.2019 - Kaliska - Udział w konferencji na temat funkcjonowania oczyszczalni ścieków
zorganizowaną przez Gdańską Fundację Wody,
*04.12.2019 - Starogard Gd. - Notarialna sprzedaż działek przy ul.Piaskowej w Kaliskach,
*05.12.2019 - Kaliska - Udział w uroczystości 6-tych urodzin ŚDS Kaliska,
*05.12.2019 - Kaliska - Udział w Radzie Gospodarczej,
*06.12.2019 - Więckowy - Udział w spotkaniu świąteczno - noworocznym Zarządu i
Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Starogardziekiego,
*07.12.2019 - Piece - Spotkanie świąteczne z Kołami Gospodyń Wiejskich z terenu gminy,
*08.12.2019 - Kaliska - Udział w świątecznym kiermaszu w ZSP Kaliska,
*09.12.2019 - Rokocin - Udział w spotkaniu świąteczno - noworocznym w SKB „Związek
Pracodawców”,
*09.12.2019 - Pelplin - Udział w spotkaniu samorządowców z Biskupem Pelplińskim
Ryszardem Kasyną.
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,

