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GMINA KALISKA OTRZYMA 1 MILION ZŁOTYCH
Gmina Kaliska otrzyma 1 milion złotych w
ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych na
przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej przy OSP w
Piecach na potrzeby Klubu Seniora i Klubu
Strażaka.
Przewiduje się kompleksową realizację w zakresie przebudowy pomieszczeń na Klub Senio-

ra (przyziemia), przebudowy pomieszczeń na
Klub Strażaka (piwnice) i remont pomieszczeń
technicznych wraz z komorą odzysku wody
opadowej, budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych, termoizolację budynku, wyposażenie obiektu w nowe instalacje, roboty zewnętrzne – między innymi parking 5-stanowiskowy, chodniki, opaska wokół budynku.

GMINA KALISKA OTRZYMA 1 MILION ZŁOTYCH
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Przedstawiamy wizualizację pomieszczeń.

Kierownik Referatu Rozwoju
Justyna Tomana

BUDŻET NA ROK 2021 PRZYJĘTY
Dnia 22.12.2020 roku podczas XXX Sesji Rady Gminy Kaliska radni jednogłośnie przyjęli
budżet Gminy Kaliska na rok 2021.
Budżet na rok 2021 zakłada dochody w wysokości 30.136.884,00 zł (w 2020 - 37.888.419,47
zł, w 2019 - 38.572.098,98 zł, w 2018 31.711.957,16 zł, w 2017 - 24.888.890,94 zł) w
tym dochody majątkowe w 2021 - 821.652,00 zł
(w 2020 - 5.822.241,28 zł, w 2019 7.014.775,16 zł, w 2018 - 6.491.618 zł, w 2017 1.770.118,00 zł).
Planowane wydatki w 2021 roku to kwota
30.567.584,00 zł (w 2020 - 38.279.958,52 zł, w
2019 -46.556.951,37 zł, w 2018 - 38.521.384,38
zł, w 2017 - 27.403.890,94 zł) w tym wydatki
bieżące w 2021 roku to kwota 29.530.596,42 zł
(w 2020 - 28.587.361,30 zł, w 2019 24.781.455,68 zł, w 2018 - 23.22.507,33 zł, w
2017 - 21.708.372,74 zł), zaś wydatki
majątkowe w 2021 roku 1.036.987,58 zł (w
2020 - 6.071.062,91 zł, w 2019 - 17.689.824,33
zł, w 2018 - 15.884.082,00 zł, w 2017 5.695.518,20 zł).
Planowana kwota spłat kredytów wraz z odsetkami w 2021 roku wynosić będzie 1.680.000,00
zł (w 2020 - 1.410.784 zł, w 2019 - 1.511.021,75
zł, w 2018 - 919.200 zł, w 2017 - 705.000 zł). W
budżecie ustalono środki funduszu sołeckiego
dla wszystkich sołectw w 2021 roku w kwocie
314.418,04 zł (w 2020 -265.650,62 zł, w 2019 238.998,50 zł, w 2018 - 218.696 zł, w 2017 178.758,70 zł).
Wpływy z podatków i opłat lokalnych w 2021
roku planuje się w kwocie 3.882.177,00 zł (w
2020 -3.588.740,48 zł, w 2019 -4.166.695.00 zł,
w 2018 - 2.627.907.00 zł, w 2017 - 2.431.246,75
zł), natomiast udział w podatku dochodowym
od osób fizycznych w wysokości w 2021 roku w
kwocie 3.034.118,00 zł (w 2020 - 3.058.601,00
zł, w 2019 - 3.066.684,00 zł, w 2018 - 2.792.544
zł, w 2017 - 2.349.536 zł).
Dochody z majątku gminy przewiduje się w
2021 roku w kwocie 821.652,00 zł (w 2020 835.000,00 zł, w 2019 - 548.300,00 zł, w 2018 480.200 zł, w 2017 - 487.550 zł), a dochody z
pozostałych opłat i wpływów w 2021 roku w
kwocie 2.590.269 zł (w 2020 - 3.835.330,00 zł
w 2019 - 6.373.084,00 zł, w 2018 - 3.348.796,38
zł, w 2017 - 2.691.274 zł). Wzrost wpływów w
2019 i 2020 roku spowodowany był wpływami

ze zwrotu podatku vat z realizowanych inwestycji wodno – kanalizacyjnych.
Poziom zadłużenia naszej gminy jest proporcjonalny do skali inwestycji – jest bezpieczny
dla budżetu i wynosić będzie na koniec 2021
roku 13,5 mln zł (na koniec 2020 - 13,1 mln zł,
w 2019 - 10,9 mln zł, 2018 - 10,2 mln zł, w 2017
- 4,7 mln zł).
Wzrost kwoty zadłużenia wynika z wielkości
inwestycji w poszczególnych latach, co stanowiło wkład własny do inwestycji - budowy kanalizacji dla miejscowości Dąbrowa, Cieciorka
i Iwiczno oraz rozbudowy oczyszczalni ścieków, budowy budynków socjalnych, budowy
PSZOKU-u, budowy instalacji fotowoltaicznych, budowy ulicy Malinowej i Ogrodowej w
Kaliskach.
W 2021 roku stawiamy na inwestycje związane z rozbudową i remontem byłej świetlicy
wiejskiej w Piecach na potrzeby domu seniora i
klubu strażaka. W miarę możliwości finansowych będziemy budować i remontować infrastrukturę drogową i rozbudowywać oświetlenia
dla miejscowości Bartel Wielki, Kaliska i
Frank. Mamy przekonanie, że w dalszym ciągu
będzie następować częściowa regulacja własności zaplanowanych do wykupu dróg lub ich
zamiany.
Gmina cały czas podejmuje działania w kierunku wzrostu dochodu z takich źródeł, jak: sprzedaż nieruchomości, pozyskiwanie inwestorów
czy zachęcanie firmy transportowe do rejestracji swoich firm w naszej gminie.
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BUDŻET NA ROK 2021 PRZYJĘTY
W 2021 roku będziemy przygotowywać się do
nowej perspektywy środków unijnych. W tym
celu uzyskamy pozwolenia na projekty modernizacji stacji uzdatniania wody dla miejscowości Piece i Cieciorka. Zlecimy przygotowanie
projektów dla budowy ścieżki rowerowej na
odcinku Frank – Iwiczno i projekt parkingu z
Skateparkiem w Kaliskach. Będziemy składać
wnioski o dofinansowanie budowy dróg w ramach obiecanych pieniędzy rządowych (funduszu dróg samorządowych). Nasza gmina nadal
będzie się zmieniać. Na podkreślenie zasługuje
fakt, że jesteśmy liderem w powiecie starogardzkim w pozyskiwaniu środków unijnych w latach 2014 – 2019. Na każdą osobę zamieszkałą
w naszej gminie pozyskaliśmy kwotę 2.231,10
zł, co daje kwotę ponad 12 mln zł samych środków unijnych, a gdy dodamy rok 2020 to mamy
kwotę ponad 14 mln złotych. Ten sukces aktywności w ściąganiu pieniędzy unijnych to nasz
wspólny sukces.
Wójt Gminy Kaliska
Sławomir Janicki

MAMY DEFIBRYLATOR AED

Nasza miejscowość zyskała nowe urządzenie
AED przy Gminnym Ośrodku Kultury w
Kaliskach.
Defibrylator AED
to medyczne urządzenie do przeprowadzenia reanimacji po
nagłym zatrzymaniu krążenia.
Nowoczesne defibrylatory, są na tyle
proste i intuicyjne w
obsłudze, że osoby
nawet bez przeszkolenia medycznego
będą potrafiły
udzielić efektywnej
pierwszej pomocy.

PRZEKAŻ SWÓJ 1% PODATKU

Gdzie znajdziesz AED w ramach „Kociewie
nadaje rytm”?
Urządzenie znajduje się w kilkunastu miejscach
w Starogardzie Gd. (m.in. przy Starostwie
Powiatowym, Liceum, stadionie, autobusach),
Owidzu, Ocyplu, Czarnej Wodzie, Skórczu,
Smętowie Granicznym, Osiecznej i w
Kaliskach.
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NOWY KONFESJONAŁ
Został zbudowany nowy, pierwszy konfesjonał do naszego kościoła w Kaliskach.
Konfesjonał z drewna, stylizowany formą ozdobno-dekoracyjną w stylu „barok”, tak jak ławki i
klęczniki do kompletu, wewnątrz z tapicerką w
kolorze bordo.

Konfesjonał składa się z 350 - 400 kawałków
drewna. Konfesjonał jest dziełem rąk mistrza
stolarskiego pana Wiesława Rożek. Prace
tapicerskie wykonał pan Sławomir Klaman.
Ten pierwszy konfesjonał jest moim proboszczowskim prezentem dla naszego kościoła i parafii Kaliska.
Ofiaruję go parafii i kościołowi z racji 35-lecia
mojej pracy duszpasterskiej i kapłańskiej służby
wśród was, moich kochanych parafian. Serce
tańczy we mnie z radości, szczęścia, a przede
wszystkim z wdzięczności jak niebo całe wobec
was wszystkich.
Konfesjonał – tron Bożego Miłosierdzia, musi
być okazały.

Proboszcz Parafii Kaliska Ks. Józef Słupski

ZMIANY ODCZYTÓW
WODOMIERZY
W związku z rozpoczęciem działalności od
01.01.2021 roku Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Kaliska Sp. z o.o. nastąpi zmiana rachunków bankowych do wpłat za zużytą wodę i
odprowadzone ścieki.
Prosimy wszystkich odbiorców o nie podawanie z dniem 01.01.2021 roku stanów liczników przez platformę EBOK.
Do dnia 31.01.2021 roku poinformujemy
Państwa o ponownej możliwości korzystania z
EBOK-a. Za utrudnienia przepraszamy.
Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU
W grudniu przez kilka dni trwała budowa
nowego przejścia przy GOK w Kaliskach.
W związku z budową przejścia nastąpiła zmiana organizacji ruchu przy wjeździe na parking
sklepu Biedronka. Wjazd jest przy budynku
GOK Kaliska, a wyjazd środkowym wjazdem.
Trzeci wjazd przy nowo powstającym pawilonie będzie dopuszczał wjazd i wyjazd.
W najbliższym czasie z parkowania zostanie
wyłączony pas przy ścieżce rowerowej.

Kierownik Referatu Komunalnego
Tomasz Gerigk
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POŻEGNANIE PANI KORNELII ZIÓŁKOWSKIEJ
Z wielkim żalem w wigilijny poranek pożegnaliśmy na kaliskim cmentarzu naszą wspaniałą
koleżankę, Panią Kornelię Ziółkowską.
Pani Kornelia była osobą wyjątkową, pod
każdym względem nietuzinkową. Inteligentna,
mądra, oczytana, a przy tym bardzo serdeczna,
ciepła, przyjacielska, o wielkiej kulturze osobistej. Z każdym potrafiła znaleźć wspólny język,
w razie potrzeby doradzić, wskazać rozwiązanie.
Była otwarta na wszelkie działania Zarządu,
wspierała nas ciekawymi pomysłami, które
umiała niezwykle sprawnie wcielać w czyn.
Spieszyła z pomocą, by seniorskie spotkania były nie tylko atrakcyjne, ale też pogłębione wiedzą o naszej polskiej kulturze, obyczajowości i
historii. Umiała zorganizować interesujące wyjazdy, które poprzez swoje rozliczne kontakty,
uatrakcyjniała tak ze względu na wybrane trasy,
jak i spotkania z ciekawymi ludźmi.
Bogatym zmysłem artystycznym wzbogacała
wizualną oprawę spotkań biesiadnych i opłatkowych.
Mocno przeżyliśmy niespodziewane odejście
Pani Kornelii i z pewnością jeszcze nie raz odczujemy Jej brak, gdy powrócimy do codziennej
działalności naszego Stowarzyszenia.

Mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych. Być
może to prawda, ale Pani Kornelia pozostawiła
po sobie tak ogromną pustkę, że trudno będzie ją
zapełnić.
Żegnamy Cię, kochana Kornelio, spoczywaj w
pokoju.
Materiał - Kaliskie Stowarzyszenie Seniorów
Fot. Julia Janicka Fotografia

"Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania.
Tak jakbyś nie chciała, swym odejściem smucić...
tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania,
że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić"

Wszystkim, którzy w bolesnych dla nas chwilach
dzielili z nami smutek i żal,
w szczególności Przyjaciołom z Kaliskiego Stowarzyszenia
Seniorów za pomoc w podjęciu decyzji, Panu Wójtowi wraz z
pracownikami Urzędu Gminy za kompetencję i życzliwość,
Księdzu Proboszczowi, Panu Organiści i Służbie Liturgicznej
za Mszę Św. i uroczystości pogrzebowe Śp. Kornelii
Ziółkowskiej serdeczne podziękowania składa rodzina.
Przyjaciołom, Sąsiadom, Delegacjom, Znajomym za
uczestnictwo w Mszy Pogrzebowej,
wszelkie kwiaty i kondolencje - dziękujemy.
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NOWY TRENER KSWS
VICTORIA KALISKA

PODZIĘKOWANIE

Zarząd Klubu informuje, że Trenerem naszego
zespołu występującego w V lidze został wychowanek KSWS Victoria Kaliska – Adrian
Prabucki.
Absolwent Akademia Wychowania Fizycznego
i Sportu w Gdańsku. Nauczyciel WF. Posiada
licencje UEFA A.
Zawodnik IV-ligowego zespołu - Wda Lipusz,
a wcześniej takich klubów, jak: Klub Piłkarski
Starogard, KS Wierzyca Pelplin, Wietcisa Skarszewy i Sokół Zblewo.
Życzymy nowemu Trenerowi samych sukcesów
w Victorii. Witamy na pokładzie.
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MIKOŁAJE W NASZEJ GMINIE...
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NIETYPOWE ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE
Pierwsze spotkanie online już za nami!
Dnia 12 grudnia 2020 roku odbywało się spotkanie integracyjne pn. „Święta tuż, tuż…”.
Członkowie Stowarzyszenia wraz z rodzinami
wykonywali łańcuchy na choinkę. To była
świetna zabawa…
W nagrodę dla każdego dziecka przygotowaliśmy słodycze, które mogliśmy zakupić z
pieniędzy otrzymanych z funduszu sołeckiego
sołectwa Kaliska. W tym miejscu chcielibyśmy
jeszcze raz złożyć podziękowania na ręce Pana
Sołtysa Kazimierza Głodka.

Stowarzyszenie Rodziców Wychowujących
Dzieci Niepełnosprawne "Dziecko Miłości"
otrzymało kwotę 420,00 złotych dzięki Państwa
ofiarności podczas nabywania kartek świątecznych.

PROSIMY O WSPARCIE 1%
Numer KRS: 0000052851
Stowarzyszenie Rodziców Wychowujących
Dzieci Niepełnosprawne "Dziecko Miłości” w
Kaliskach.
Za wszelkie wpłaty serdecznie dziękujemy.
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DRUGI DOM - FILIA ŚDS W CIECIORCE JUŻ GOTOWY!
Nasz drugi Dom - filia ŚDS w Cieciorce gotowy i czeka na swoich domowników!
Przypomnijmy, że po wielu miesiącach starań i
przygotowań, po remoncie pomieszczeń w 2019
roku w sierpniu 2020 roku Wójt Gminy Kaliska
Sławomir Janicki i Skarbnik Gminy Katarzyna
Liczywek w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim podpisali umowę, dzięki której możliwe było przeprowadzenie drugiego etapu przygotowania budynku, zakup wyposażenia do niego oraz
zakup i montaż klimatyzacji w budynku ŚDS w
Cieciorce i w Kaliskach.
Jeszcze w grudniu zadanie zostało wykonane,
zatrudniono pracowników i przyjęto do filii ŚDS
uczestników, jednak ze względu na pandemię
koronawirusa kontaktujemy się z podopiecznymi i prowadzimy w miarę możliwości zajęcia
zdalnie.
Całość zadania dotowana z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" to
kwota ponad 600 tysięcy złotych.
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Materiały ŚDS Kaliska

ŚWIĄTECZNIE W ŚDS KALISKA
Dziś (02.12.2020r.) jest ważny dla nas dzień,
ponieważ to właśnie dziś obchodzimy siódmą
rocznicę na-szej działalności... tak, tak to już tyle
czasu.
Przez ostatnie lata zawsze tego dnia byliśmy
razem, gościliśmy między innymi Pana Wójta
Sławomira Janickiego, Pana Przewodniczącego
Rady Gminy Zbigniewa Szarafina i przy urodzinowym torcie z naszej pracowni kulinarnej rozmawialiśmy o tym, co za nami i co przed nami...
Nikt z nas nie przewidział jednak, że w 7 urodziny nie będziemy razem i pracując w domu będziemy czekać na chwilę kiedy się razem spotkamy. Wiemy, że niedługo tak będzie...jeszcze
wiele radosnych chwil, spotkań, imprez i urodzin przed nami...
Dziś życzymy
Wam i sobie
dużo zdrowia,
pogody ducha,
wytrwałości i
uśmiechu!
Wszystkiego
najlepszego
Radośni!!!

Przedstawiamy Wam niektóre prace naszych
uczestników wykonane podczas pracy zdalnej i
jako realizacja zadań z Kalendarza Adwentowego...

Zielona, pachnąca i piękna, a na niej długi
łańcuch i ozdoby wykonane przez Radosnych w
ramach terapii zdalnej. Nadleśnictwu Kaliska,
Arboretum Wirty, Lasy Państwowe serdecznie
dziękujemy za drzewka, które zdobią ośrodek w
Kaliskach i filię w Cieciorce.

Przyszedł do nas niespostrzeżenie i zostawił
prezenty dla uczestników, więc rozdaliśmy je
naszym podopiecznym z ośrodka w Kaliskach i
filii w Cieciorce. I już wiemy, że niespodzianka
wszystkim sie podobała, a dodatkowo znów
mieliśmy okazje do krótkiego spotkania i przekazania świątecznych życzeń.
Serdecznie dziękujemy Fundacji "Inicjatywa"
za przekazanie darów rzeczowych dla naszych
uczestników. Dary zbierane w Urzędach Pocztowych Poczta Polska - artykuły spożywcze,
szkolne, dekoracyjne itp. wzbogaciły świąteczne paczki dla naszych podopiecznych, a także
będą wykorzystane do zajęć.
Dziękujemy też pozostałym darczyńcom oraz
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kaliskach,
która z przeds taw icielami
koła wolontariatu i samorządu szkolnego w
ramach akcji
"Razem na
Ś w i ę t a "
przekazała
kartki z życzeniami i świąteczne ciasteczka
dla naszych
uczestników.
Materiały
ŚDS Kaliska
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OREW W GMINIE KALISKA BAWI, UCZY I ROZWIJA
U nas również był Mikołaj. Obdarował naszych
Wychowanków prezentami, a Wychowawcy
przygotowali szereg zajęć tematycznych. Nie
obeszło się również bez pięknych ujęć w świątecznym tle. A teraz zostało nam czekać tylko na
Gwiazdora.

Pamiętacie konkurs Wydawnictwo Jedność, w
którym prosiliśmy o polubienia pod naszym logiem? Właśnie dotarł do nas karton niespodzianek od Organizatorów zabawy. Znalazły się
w nim kalendarze, zakładki, naklejki, książki,
ćwiczenia dla osób posługujących się komunikacją alternatywną, gry, memory i wiele innych.
Bardzo cieszymy się, że upominki dotarły przed
Świętami Bożego Narodzenia. Jeszcze raz dziękujemy Wydawnictwo Jedność, za możliwość
brania udziału w zabawie.

W piątek miała być niespodzianka niestety
została przesunięta na połowę stycznia, ale spokojnie na pewno tą wielką radością podzielimy
się z Wami czasami tak bywa, że nie wszystko
idzie po naszej myśli .
Kolejna część zdjęć jak sumiennie pracują nasi
Wychowankowie.
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Kilka słów o Mówiku...
Mówik to oprogramowanie do komunikacji
wspomagającej i alternatywnej na tablety, przeznaczone do stosowania u osób niepełnosprawnych w celu łagodzenia lub kompensowania
skutków urazu, choroby lub niepełnosprawności. Jest to w pełni polskie oprogramowanie, wyposażone w polską syntezę mowy kobiecą i męską oraz ponad 10.000 symboli. Jest przeznaczone dla osób w różnym wieku, głównie z afazją, niepełnosprawnością intelektualną, zespołem Downa, mózgowym porażeniem dziecięcym, dysartrią, które nie mogą się porozumiewać mową w sposób zrozumiały dla innych.
Zajęcia przy użyciu Mówika prowadzi Pani
Basia. Ośrodek wyposażony został w dwa takie
urządzenia, które wykorzystywane są podczas
zajęć dydaktycznych oraz logopedii.

Materiały OREW w gminie Kaliska

PRACA ZDALNA W GMINNYM OŚRODKU KULTURY
W Gminnym Ośrodku Kultury odbyły się dwa
spotkania on-line na temat „O empatii i bliskości
społecznej w czasach dystansu fizycznego”.
Wirtualny konwent prowadziła Pani Hanna
Kolińska.

17 grudnia odbyło się kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci i młodzieży w
formie on-line.
W Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece realizujemy ogólnopolską kampanię społeczną pt.
Idą święta, nie o SMS-ie, lecz o kartce pamiętaj.
Dlatego nasze spotkanie DKK odbyło się w
świątecznej atmosferze, tworzyliśmy i wypisywaliśmy kartki dla naszych bliskich i znajomych. Poznaliśmy historię pocztówek oraz rozmawialiśmy o nowoczesnych formach przekazywania życzeń.
W świecie cyfrowym bardzo ważne jest kultywowanie rodzinnych tradycji,
pamiętajmy o swoich bliskich i znajomych. Dzielmy
się życzeniami poprzez
tradycyjne pisanie kartek
świątecznych.
Materiały GOK Kaliska

PRZEKAŻ SWÓJ 1% PODATKU

Kontynuując prace remontowe w administrowanych świetlicach pracownik Gminnego
Ośrodka Kultury w Kaliskach odmalował pomieszczenie na poddaszu w budynku świetlicy
wiejskiej w Iwicznie.

Materiały GOK Kaliska
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ODESZLI

Beling Edyta - 1927 - 28.01.2020
Bielinski Gerhard - 1940 - 26.06.2020
Bieliński Antoni - 1928 - 12.08.2020
Buca Ewa - 1950 - 15.01.2020
Butkiewicz Krystyna - 1934 - 18.04.2020
Chabowska Zofia - 1936 - 22.05.2020
Cieszyńska Anna - 1921 - 10.09.2020
Galikowska Teresa - 1936 - 19.09.2020
Gliniecka Elżbieta - 1957 - 28.12.2020
Grandt Arno - 1943 - 09.04.2020
Hinz Dorota - 1970 - 21.10.2020
Jasiński Edwin - 1934 - 10.08.2020
Jastrzębski Antoni - 1960 - 19.03.2020
Kajut Kazimierz - 1933 - 29.11.2020
Kalinowska Danuta - 1957 - 07.06.2020
Karlinski Martyn - 1992 - 17.11.2020
Kaszubowski Arkadiusz - 1982 - 28.06.2020
Klaman Andrzej - 1966 - 12.01.2020
Kmieciak Sebastian - 1969 - 09.07.2020
Kościnska Edyta - 1931 - 30.05.2020
Kozłowski Benedykt - 1940 - 18.11.2020
Lubiński Stefan - 1951 - 13.06.2020
Ługowski Tadeusz - 1947 - 16.11.2020
Malek Albin - 1932 - 07.01.2020
Mania Wiesław - 1963 - 26.03.2020
Mateja Jadwiga - 1938 - 07.12.2020
Mechlinski Mieczysław - 1951 - 25.11.2020
Michnacka Stefania - 1936 - 16.01.2020
Michnacki Wacław - 1933 - 08.01.2020
Miszewska Urszula - 1928 - 26.12.2020
Mieszewski Bernard - 1944 - 26.08.2020
Morzuch Józef - 1950 - 23.02.2020
Mosiński Bruno - 1943 - 07.07.2020
Muchowska Teresa - 1933 - 06.11.2020
Ossowski Alfons - 1928 - 03.10.2020
Otta Krystyna - 1943 - 16.04.2020
Partyka Zbigniew - 1950 - 05.10.2020
Pieniuk Czesław - 1940 - 24.10.2020
Plata Stanisław - 1953 - 26.07.2020
Pluskota Danuta - 1947 - 08.01.2020
Rogaczewska Kazimiera - 1932 - 01.10.2020
Rosmawitta Bogumiła - 1946 - 15.01.2020
Rosmawitti Bogdan - 1947 - 31.05.2020
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Rudziński Leon - 1928 - 17.05.2020
Stoba Eryka - 1943 - 21.01.2020
Stoba Helena - 1939 - 20.11.2020
Szarmach Artur - 1996 - 03.05.2020
Urban Agnieszka - 1938 - 15.01.2020
Walkowska Maria - 1956 - 15.11.2020
Ziółkowska Kornelia - 1933 - 22.12.2020

JUBILEUSZE W 2020 ROKU
Diamentowy Jubileusz - 60 rocznica ślubu
Y 5 par, w tym:
Y 1 para z Cieciorki
Y 1 para z Czarnego
Y 1 para z Dąbrowy
Y 1 para z Kalisk
Y 1 para z Pieców
Szmaragdowy Jubileusz - 55 rocznica ślubu
Y 4 pary, w tym:
Y 1 para z Cieciorki
Y 1 para z Dąbrowy
Y 1 para z Iwiczna
Y 1 para ze Strycha
Złoty Jubileusz - 50 rocznica ślubu
Y 5 par, w tym:
Y 4 pary z Kalisk
Y 1 para z Pieców

STATYSTYKA
W GMINIE KALISKA

ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI w 2020 roku
zawarło 40 par, w tym 12 par - ślub cywilny.
Liczba wydanych dowodów osobistych - 252
W roku 2020 wydano 3 decyzje o zmianie nazwiska oraz 1 decyzje o wymeldowaniu w trybie
administracyjnym, 9 decyzji o umorzeniu postępowania o wymeldowaniu oraz 2 decyzje odmawiające wymeldowania.
Beata Wysokińska
Kierownik USC Kaliska

STATYSTYKA
STAN LUDNOŚCI (pobyt stały):
”Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2020
”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 2020:
š Urodziło się
š Zmarły
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

-

5346
5318
5297
5290
5282
5267
5249

- 57 dzieci
- 50 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
57
50

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 31.12.2020:
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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SZCZEPIENIA NA COVID-19
Prosimy Państwa o skorzystanie z zapisów na
szczepienie i oczywiście skorzystania z tej jedynej dzisiaj możliwości własnej ochrony i swoich
najbliższych.
Prosimy też, aby dzieci i wnuki pomogły swoim
babciom i dziadkom dokonania rejestracji internetowej, która już ruszyła.
Osoby, które nie chcą się szczepić proszę uszanować wybór innych i nie negować tej akcji.
vRejestracja na szczepienia przeciw COVID19: seniorzy 70+
vZgłoszenia na szczepienia przeciw COVID19: wszystkie osoby w wieku od 18 do 69 lat.
Ważne daty:
15 stycznia - otwarcie rejestracji dla seniorów
80+ i zgłoszeń dla osób w wieku 18-69,
22 stycznia - otwarcie rejestracji dla seniorów
70+,
25 stycznia - rozpoczęcie szczepień osób w
wieku 70+
Dowóz osób do punktów szczepień
przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
Wójt Gminy Kaliska informuje, iż Gmina Kaliska zapewnia dowóz osób niepełnosprawnych
oraz mających trudności w dostępie do punktu
szczepień, tj.
1. Osób niepełnosprawnych posiadających

aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w
stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę,
2. Osób mających obiektywnie i niemożliwie do
przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego
miejscu zamieszkania punktu szczepień.
Zgłoszenia na transport będą przyjmowane telefonicznie w Urzędzie Gminy Kaliska codziennie od poniedziałku do piątku:
Poniedziałek, wtorek, czwartek 7:30 – 15:30
Środa 7:30 – 17:00
Piątek 7:30 – 14:00
Kontakt z koordynatorem ds. transportu
Sergiusz Kuchta pod numerem telefonu:
58 58 89 201 wew. 541 oraz adresem e-mail
s.kuchta@kaliska.pl

Z KALENDARZA WÓJTA...
*09.12.2020 - Kaliska - Udział w XXIX Sesji Rady Gminy Kaliska,
*17.12.2020 - Kaliska - Udział wspólnie z przedstawicielami powiatu starogardzkiego w
symbolicznym odbiorze urządzenie AED (defibrylatora), który jest zamontowany na budynku
Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach,
*18.12.2020 - Iwiczno - Kontrola wykonania prac budowlanych budowy chodnika w
miejscowości Iwiczno,
*21.12.2020 - Kaliska - Spotkanie z Nadleśniczym P. Andrzejem Przewłockim w celu
omówienia spraw bieżących i współpracy w 2021 roku,
*21.12.2020 - Kaliska - Udział w Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych Rady Gminy
Kaliska,
*22.12.2020 - Kaliska - Udział w Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Rady Gminy
Kaliska,
*22.12.2020 - Kaliska - Udział w XXX Sesji Rady Gminy Kaliska,
*23.12.2020 - Starogard Gd. - Notarialne nabycie służebności dla przebiegu sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej.
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,

