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BUDŻET GMINY NA ROK 2022
Dnia 15.12.2021 roku podczas XLIII Sesji
Rady Gminy Kaliska radni jednogłośnie przyjęli budżetu Gminy Kaliska na rok 2022.
Budżet na rok 2022 zakłada dochody w wysokości 30.102.279,00 (w 2021 - 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
mająt-kowe w 2022 – 2.855.872,00 zł (w 2021 821.652,00 zł, w 2020 - 5.822.241,28 zł, w
2019 - 7.014.775,16 zł, w 2918 - 6.491.618 zł ,w
2017 - 1.770.118,00 zł).
Planowane wydatki w 2022 roku to kwota
33.782.279,00zł (w 2021 - 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
2022 roku to kwota 27.172.931.10zł (w 2021 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 2022 roku 6.609.347,90zł (w
2021 - 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 2022 roku wynosić będzie 1.580.000 zł
(w 2021 - 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 2022 roku w kwocie 325.660,29 zł (w 2021 314.418204 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 2022
roku planuje się w kwocie 4.746.843 zł (w 2021
- 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 2022 r. w kwocie 2.825.570,00 zł
(w 2021-3.034.118,00 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
2022 roku w kwocie 620.000 zł (w 2021 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 2022 roku w kwocie 2.634.310,00
zł (w 2021 - 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).
Poziom zadłużenia naszej gminy jest proporcjonalny do skali inwestycji – jest bezpieczny

BUDŻET GMINY NA ROK 2022
dla budżetu i wynosić będzie na koniec 2022
roku 15 mln zł (to jest 49,95% planowanych na
ten rok dochodów budżetowych) (w 2021 - 13,5
mln zł, w 2020 - 13,1 mln zł, w 2019 - 10,9 mln zł
w 2018 - 10,2 mln zł, w 2017 - 4,7 mln zł).
Wzrost kwoty zadłużenia wynika z wielkości
inwestycji w poszczególnych latach i stanowił
wkład własny do inwestycji - budowy kanalizacji dla miejscowości Dąbrowy, Cieciorki i
Iwiczna oraz rozbudowy oczyszczalni ścieków,
budowy budynków socjalnych, budowy
PSZOKU-u, budowy instalacji fotowoltaicznych, budowy ulicy Malinowej i Ogrodowej w
Kaliskach. Natomiast w roku 2022 planuje się
zaciągnąć pożyczkę na wkład własny do rozbudowy Przedszkola w Kaliskach wraz z Centrum
Edukacyjno - Historycznym, remont budynku
przy OSP Piece w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych i budowę ulicy
Przemysłowej w Kaliskach.
W 2022 roku stawiamy też na inwestycje związane z infrastrukturę drogową i rozbudową
oświetlenia dla sołectwa Iwiczno i Kaliska.
Mam przekonanie, że w dalszym ciągu będzie
następować częściowa regulacja własności zaplanowanych do wykupu dróg lub ich zamiany,
w szczególności gruntu pod projektowaną
ścieżkę rowerową z Franku do Iwiczna.
Gmina cały czas podejmuje działania w kierunku wzrostu dochodu z takich źródeł jak sprzedaż
nieruchomości czy pozyskując inwestorów i zachęcając firmy transportowe do rejestracji swoich firm w naszej gminie.
W 2022 roku będziemy przygotowywać się do
nowej perspektywy środków unijnych. W tym
celu posiadamy już gotowe projekty na modernizację stacji uzdatniania wody dla miejscowości Piece i Cieciorka, pracujemy nad projektem
funkcjonalno – użytkowym dla budowy ulicy
Brzozowej i dojazdu do Kaliskiego Obszaru
Przedsiębiorczości. W ramach naboru do Rządowego Programu Polski Ład będziemy składać
wnioski o dofinansowanie budowy dróg i innych obiektów z infrastruktury wodno–kanalizacyjnej. Na podkreślenie zasługuje fakt, że nasza gmina jest jedną z szybciej rozwijających
się gmin w powiecie starogardzkim i w kraju.
Ten sukces aktywności na wielu polach, w tym
zwiększania dochodów to nasz wspólny sukces.
Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki
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OGŁOSZENIE

SPOTKANIE OPŁATKOWE Z
UMOWA W SPRAWIE DOTACJI
BISKUPEM RYSZARDEM KASYNĄ DLA PARAFII PIECE PODPISANA
Samorząd Gminy Kaliska podczas spotkania
reprezentowali Wójt Sławomir Janicki i
Przewodniczący Rady Gminy Kaliska Zbigniew
Szarafin.

13 grudnia 2021 roku przybyli do Pelplina
przedstawiciele władz samorządowych, służb
mundurowych, wielu instytucji, stowarzyszeń i
firm działających na terenie diecezji pelplińskiej.
Tradycyjnie przed Świętami Bożego Narodzenia biskup pelpliński zaprasza do Pelplina, aby
podziękować za całoroczną współpracę i złożyć
życzenia świąteczne i noworoczne. Spotkanie
rozpoczął koncert w bazylice katedralnej utworów Bożonarodzeniowych w wykonaniu zespołu "Na cały głos".

W imieniu zebranych w refektarzu Wyższego
Seminarium Duchownego przemówiła wójt
gminy wiejskiej Starogard Gd. Magdalena ForcCherek. Ostatnim głównym akcentem spotkania
było przemówienie biskupa diecezjalnego
Ryszarda Kasyny.

W 17.12.2021 roku została podpisana umowa
o przekazaniu dotacji finansowej dla Parafii
Rzymsko-Katolickiej p.w. Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Piecach na opracowanie dokumentacji budowlanej i konserwatorskiej dla
przedsięwzięcia polegającego na remoncie i
termomodernizacji Kościoła i plebani wraz z
oświetleniem zewnętrznym terenu i zespołu
budynków w Piecach.
Umowa została podpisana pomiędzy Wójtem
Gminy Kaliska Sławomirem Janickim przy
kontrasygnacie Skarbnika Gminy Katarzyny
Liczywek, a ks. Bogdanem Kozłowskim proboszczem Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Piecach.

Wydatek został zatwierdzony uchwałą Rady
Gminy z dnia 15 grudnia 2021 roku. Przy podpisaniu umowy i w jej wręczeniu uczestniczył
Przewodniczący Rady Gminy Kaliska Zbigniew
Szarafin. Należy nadmienić, że radni jednogłośnie zdecydowali o przekazaniu kwoty 49.840 zł
dla sfinansowania opracowanej dokumentacji.
Na podstawie obowiązujących przepisów i
uchwały Rady Gminy Kaliska możliwe jest
wspieranie prac konserwatorskich zabytków
wpisanych do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków. Na podstawie wcześniejszych deklaracji
radni podjęli zobowiązanie dalszej pomocy finansowej dla tego przedsięwzięcia w 2022 roku.
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INFORMACJA
DLA ODBIORCÓW USŁUG
WODNO-KANALIZACYJNYCH
Informujemy, że od dłuższego czasu funkcjonuje numer alarmowy telefonu, na który można
zgłaszać awarie. Działanie tego numeru polega
na automatycznym łączeniu zgłaszającego z
pracownikiem pełniącym dyżur.
Numer telefonu to: 583802120

OGŁOSZENIE
Osoby wynajmujące mieszkania nad sklepem
Biedronki zwracają się z prośbą do klientów
sklepów o korzystanie wyłącznie z miejsc parkingowych. Osoba parkująca w sytuacji widocznej na zdjęciu zablokowała przejście do
budynku.
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OCIEPLAMY SIĘ W PIECACH
W piątek 3 grudnia 2021 r. miał miejsce finał
projektu „OCIEPLAMY się w PIECACH”.
Pozyskane na projekt środki pochodziły z dotacji w konkursie grantowym „Działaj Lokalnie”,
a konkurs organizowany był przez Lokalną
Grupę Działania „Chata Kociewia” z Nowej Wsi
Rzecznej. Kwota uzyskanego dofinansowania
wynosiła aż 6.000 zł. Jednym z warunków uzyskania dotacji, był tzw. wkład własny, który pozyskany został od Rady Rodziców (była to kwota
300 zł). Wprawdzie w odniesieniu do całości to
symboliczny nakład, aczkolwiek konieczny.
Bardzo dziękuję rodzicom, za to że dołożyliście
cegiełkę i umożliwiliście realizację projektu.
Pod okiem profesjonalistek – naszych lokalnych
artystek, powstawały prezentowane podczas
kiermaszu rękodzieła. Systematycznie, na stronie internetowej i FC Szkoły Filialnej informowałyśmy o tym co stworzyliśmy, a co jeszcze
przed nami… Za cykl przeprowadzonych warsztatów i zaangażowanie, w imieniu nas nauczycielek, szczególne wyrazy uznania kieruję w
stronę pań prowadzących: p.Katarzyny
Szarmach, p. Danieli Ebertowskiej – Rola i p.
Zdzisławy Gulgowskiej.

Wartością dodaną i finalną są środki finansowe
uzyskane ze sprzedaży naszych wspólnych wyrobów, za które w części, zakupiony został
sprzęt nagłaśniający. Św. Mikołaj nas wysłuchał… Zebrana kwota wyniosła 2.300,00zł.
Dziękujemy każdemu kto znalazł czas żeby
zagościć u nas w szkole w ten piątkowy wieczór
i wsparł nas nie tylko finansowo. Rodzice na
klasowych stoiskach z ciastami i sałatkami
nagromadzili w sumie, aż 1.500 zł. Gratulujemy
i cieszymy się razem z Wami.
Całość uświetnił mały koncert kolęd w wykonaniu naszych uczniów. Wprowadzili nas w magiczny klimat i atmosferę Świąt Bożego
Narodzenia.
Materiały SP Piece

NOWE WYPOSAŻENIE WOZÓW STRAŻACKICH OSP KALISKA
W dniu 15.12.2021 OSP Kaliska realizując
zadanie publiczne pn: "Wyposażenie wozów
strażackich w ramach wspierania jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów
wiejskich" zakupiła Motopompę szlamową
Honda WT 40X o wydajności 1600 l/min.
Wartość zakupionego sprzętu wyniosła
9.300,00 złotych.
Zadanie zostało dofinansowane dzięki pozyskanej dotacji z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników z siedzibą w
Warszawie w kwocie 5.000,00 zł, na podstawie
umowy dotacji nr: FS.451.50.18.715.2021 z
dnia 16.11.2021 roku.
Zakup mógł zostać zrealizowany dzięki finansowemu wsparciu Gminy Kaliska, która w formie dotacji przekazała na ten cel 2.500,00 zł.
Kwotę zakupu uzupełniły środki własne OSP w
kwocie 1.800,00 zł.
Zakup pompy do wody zanieczyszczonej o
dużej wydajności poprawi efekty działań ratowników podczas działań związanych z usuwaniem skutków lokalnych podtopień. Sprzęt uzupełnił wyposażenie pojazdu ratowniczo-gaśniczego Scania GCBA 7/50.

Podziękowania dla Samorządu Gminy
Kaliska!!!
Dzięki wsparciu finansowym Gminy Kaliska
udało się zrealizować kolejne zakupy sprzętu i
wyposażenia dla naszej jednostki:
Pozyskano:
1. Łańcuch ratowniczy do pilarki do cięcia
drewna Stihl MS-440.
2. Tarczę uniwersalną ratowniczą D-SB80 do
pilarki do cięcia betonu i stali (łączny koszt to
2190,00 zł).
3. W celu naprawy 6 uszkodzonych latarek
Mactronic Survivor LED w wykonaniu EX zakupiono akumulator oraz zestaw 10 soczewek.
( koszt to 1145,02 zł ).
4. Zakupiono dwa mundury wyjściowe na łączną kwotę 1180,00 zł, z czego 500 zł stanowiła
dotacja z Urzędu Marszałkowskiego, reszta
680 zł to środki finansowe Gminy Kaliska.
5. W celu naprawy 5 radiostacji noszonych
Motorola GP340/360 zakupiono 5 akumulatorów oraz dwie antenki, oraz maszt oświetleniowy przenośny LED 3x100 230V. Koszt zakupu
to 3864,78 zł.
Materiały OSP Kaliska

DRUHOWIE PROSZĄ O 1%

5

DODATEK OSŁONOWY
Dodatek osłonowy wprowadzony ustawą z
dnia 17 grudnia 2021 r. przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają:
P2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym
P1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
Termin składania wniosków
Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć
wniosek do 31 października 2022 roku.
Wnioski złożone po dniu 31 października 2022
roku nie będą rozpatrywane.
Wysokość dodatku
Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:
1) 400 zł dla gospodarstwa domowego
jednoosobowego;
2) 600 zł dla gospodarstwa domowego
składającego się z 2 do 3 osób;
3) 850 zł dla gospodarstwa domowego
składającego się z 4 do 5 osób;
4) 1150 zł dla gospodarstwa domowego
składającego się z co najmniej 6 osób.
Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym
źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego
jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza,
ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na
paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami
węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w
art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o
wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz
o centralnej ewidencji emisyjności budynków
(Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243),
wyniesie rocznie:
1) 500 zł dla gospodarstwa domowego
jednoosobowego;
2) 750 zł dla gospodarstwa domowego
składającego się z 2 do 3 osób;
3) 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego
składającego się z 4 do 5 osób;
4) 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego
składającego się z co najmniej 6 osób.
Ustalanie dochodu
Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu,
ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:
2020 roku - w przypadku wniosku złożonego w
okresie od dnia 1 stycznia do 31 lipca 2022 r.;
w 2021 roku – w przypadku wniosku złożonego
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w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31
października 2022 r.
Zasada złotówka za złotówkę
W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę.
Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany
nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o
kwotę tego przekroczenia.
Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.
Przyznanie i odmowa dodatku
Przyznanie dodatku osłonowego zostanie wydane w formie informacji, która następnie zostanie przesłana do wnioskodawcy na podany przez
niego adres poczty elektronicznej. Jeżeli wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej będzie istniała możliwość odebrania tej
informacji w GOPS w Kaliskach w pokoju nr 7.
Odmowa przyznania dodatku osłonowego,
uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku
oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego będzie wymagało
wydania decyzji.
Dodatkowe informacje można uzyskać w następujące dni tygodnia:
w poniedziałek i we wtorek w godz. 7:30 – 15:30
w środę w godz. 7:30 – 17:00
czwartek jest dniem pracy wewnętrznej bez
obsługi interesantów
w piątek w godz. 7:30 – 14:00.
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w
Kaliskach, ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska,
parter, pokój nr 7 lub pod nr telefonu 58 58 89
201 wew. 543.

SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW
13 grudnia został rozstrzygnięty XXX
Kociewski Konkurs na Najciekawszą Szopkę
Bożonarodzeniową organizowany przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gd.
Dwa dni później odbyło się uroczyste wręczenie
nagród w Galerii Neptun, podczas którego
prezenty i dyplomy wręczał starosta Kazimierz
Chyła oraz dyrektor OPP Grzegorz Oller.
Z naszej szkoły na konkurs trafiły dwie prace i
obie zostały docenione przez jury. III miejsce w
kategorii klasy IV-VI szkoły podstawowe ex
aequo uzyskały: Weronika Mikołajewska oraz
Aleksandra Węserska z klasy VI a. Dziewczęta
swoje dyplomy oraz nagrody odebrały w szkole.
Autorkom gratulujemy i serdecznie zachęcamy
do udziału w konkursach plastycznych.
Opiekun: Malwina Sikora

Dnia 9 grudnia na Miejskiej Hali Sportowej
im. Andrzeja Grubby zostały wręczone przez
prezydenta Starogardu Gdańskiego Janusza
Stankowiaka nagrody dla najlepszych sportowców za rok 2020. Wśród Utalentowanych Młodych Sportowców znalazł się uczeń ZSP Kaliska
Samuel Zaręba trenujący już 5 lat akrobatykę
sportową w Klubie Sportowym „Piramida” w
Starogardzie Gdańskim. Osiągnięcia Samuela
oraz jego partnera sięgają I i II miejsc na
Mistrzostwach Polski oraz zawodach wojewódzkich i międzynarodowych w dwójkach męskich. Gratulujemy Samuelowi oraz życzymy
dalszych sukcesów sportowych.
Nauczyciel w-f – Beata Zaręba

MIKOŁAJKI W DUNAJKACH
W grudniu 2021 r. odbyły się Mikołajki w
Stajni Dunajki... było tak jak być powinno.......
Śnieg, konie, ciasteczka od początku własnoręcznie zrobione, prezenty wylosowane, buzie
roześmiane.
Materiały
Stajnia Dunajki
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ŚWIĄTECZNIE U „RADOSNYCH” Z ŚDS KALISKA
5 grudnia 2021 r. przy Kościele w Kaliskach
odbyło się spotkanie z Mikołajem.
Do nabycia były wspaniałe dekoracje świąteczne, które zostały przygotowane w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kaliskach.

W czwartek, 16 grudnia w naszych ośrodkach
odbyły się spotkania opłatkowe. W Kaliskach
już ósme, w Cieciorce pierwsze, wciąż jeszcze
nie razem, ale przesyłamy sobie pełne dobrych
myśli życzenia świąteczne. W kameralnym gronie wprowadziliśmy się w świąteczny nastrój,
śpiewając kolędy, słuchając wierszy i przekazując świąteczne prezenty. To były miłe chwile...
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Materiały ŚDS Kaliska

WIGILIA W OREW W GMINIE KALISKA
23 grudnia 2021 r. w Ośrodku odbyła się uroczysta Wigilia, na której mogliśmy symbolicznie podzielić się opłatkiem oraz życzyć sobie
wszystkiego najlepszego na Święta. To bardzo
wzruszający moment dla Wychowanków, Gości
oraz Pracowników Placówki.
Dziękujemy za obecność Panu Wójtowi Gminy
Kaliska Sławomirowi Janickiemu, to miłe, że
zawsze znajdzie Pan czas, by odwiedzić naszych Wychowanków. Pani Iwonie Ciemińskiej
również choć nie na co dzień to zawsze jest z nami całym sercem - za co ogromnie dziękujemy.
Dziękujemy za wsparcie w przygotowaniu
spotkania Rodzicom oraz prezenty dla kadry.
Wychowankowie zarecytowali wiersze, zaśpiewali kolędę oraz wykonali taniec za pomocą
wspomagającej i alternatywnej komunikacji
AAC, co uświetniło dzisiejsze spotkanie. Pani
Ewa Ossowska zaprezentowała wiersz, który
od dzieciństwa mówiło się w domu rodzinnym.

Materiały OREW w gminie Kaliska
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PRZEKAŻ SWÓJ 1 % PODATKU
Wychowankowie z OREW w gminie Kaliska
Maksym, Grzesiu oraz Olek korzystają z przekazania 1% podatku.
Czas na rozliczanie PIT zbliża się wielkimi krokami, dlatego zachęcamy w imieniu Rodziców
do pomocy tym trzem wspaniałym Chłopcom.
Pamiętajmy - "Nie liczy się to ile posiadasz, ale
ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz”.

Jako stowarzyszenie jesteśmy organem prowadzącym dla OREW w Gminie Kaliska i współpracujemy z Środowiskowy Dom Samopomocy
w Kaliskach - Radośni.

Wspieramy, integrujemy i aktywizujemy też
inne grupy społeczne, a w szczególności osoby
zagrożone wykluczeniem społecznym, promujemy sport, działania w sferze kultury, sztuki,
edukacji i wychowania. Swoją działalność realizujemy opracowując i realizując programy i projekty skierowanych do różnych grup społecznych, a w szczególności osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży.
Może to właśnie nas zechcesz wesprzeć?
Nasz nr KRS: 0000554500
Z góry serdecznie dziękujemy
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Numer KRS: 0000052851
Stowarzyszenie Rodziców Wychowujących
Dzieci Niepełnosprawne "Dziecko Miłości” w
Kaliskach.
Za wszelkie wpłaty serdecznie dziękujemy

PRZEKAŻ SWÓJ 1 % PODATKU

ZAPRASZAMY
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ŚWIĄTECZNE SPOTKANIA W GOK KALISKA
Dnia 23 listopada 2021 dwie grupy teatralne
działające przy GOK Kaliska Impuls pod kierunkiem Malwiny Sikory i Vector pod kierunkiem Beaty Zaręby wzięły udział w wydarzeniu
pn. Kurtyna'21, czyli największy Przegląd Teatrów Północnej Polski. Obydwie grupy teatralne
zostały wyróżnione przez jury KURTYNĄ NA
BIS podczas gali kończącej tydzień przeglądów
teatrów amatorskich 27 listopada 2021 w Gdyni.
W przeglądzie wzięło udział 10 grup amatorskich z północnej Polski. Nasze grupy teatralne
znalazły się wśród nich.
Bardzo dziękujemy organizatorom przeglądu
KURTYNA Stowarzyszenie Katolickie
Centrum Kultury w Gdyni, jury i GOK Kaliska
za umożliwienie udziału i przeprowadzenia prób
przygotowujących do przeglądu.

ce, podarować komuś bliskiemu lub po prostu
zjeść.

6 grudnia 2021 r. odbył się Koncert Mikołajkowy. Jako pierwsze wystąpiły dzieci z grupy
taniec użytkowy - kultura tańca pod kierunkiem
Łukasza Rocławskiego i zatańczyły trzy tańce:
Cza Czę, Walca i Polkę.

1 grudnia gościliśmy w Gminnym Ośrodku
Kultury Panią Bogumiłę Rogowską - Carving
Kasia, która poprowadziła warsztaty dekorowania pierników. Każdy piernik wykonany przez
uczestników warsztatów był jedyny w swoim
rodzaju.
Dekorowanie pierników jest piękną tradycją,
pozwala tworzyć niepowtarzalną atmosferę i
piękne kreacje, które można zawiesić na choin-
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ŚWIĄTECZNE SPOTKANIA W GOK KALISKA
Następnie mogliśmy posłuchać wokalistów
pod kierunkiem Anety Falkowskiej w mikołajkowym repertuarze. Na koniec wszystkie dzieci
te duże i te małe otrzymały słodki upominek.
Dziękujemy wszystkim gościom za przybycie
na koncert i zapraszamy za rok.

Zapraszamy po nowości do biblioteki.
Zakup dofinansowano ze środków finansowych
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w
ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025
"Dofinansowania dla Bibliotek publicznych na
zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków
i/lub audiobooków i/lub synchrobooków Priorytet 1, Kierunek Interwencji 1.1 w ramach
NPRCz 2.0"

W grudniu 2021 r. odbyła się projekcja pierwszego kociewskiego filmu
fabularnego
pt."Chata".
W niesamowitą sentymentalną podróż "jak dawni we wsi bywało" zabrała nas Kociewska Niezależna Formacja Teatralna - aktorzy amatorzy
posługują się w filmie gwarą kociewską.
Film "Chata" przedstawia perypetie Władysia

i Maryśki, którzy mają swoje dobrze prosperujące gospodarstwo i ich problemy dnia codziennego.
W filmie możemy spotkać kilka znajomych
twarzy z sąsiedniej gminy Zblewo.
Już czekamy z niecierpliwością na kolejną część
filmu.
Scenariusz i reżyseria - Mirosław Umerski
Film sfinansowano że środków Lokalnego
Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Zblewie.

W grudniu rozstrzygnięto konkurs plastycznego
pt. "Najpiękniejsza kartka świąteczna" w
Gminnej Bibliotece Publicznej w Kaliskach.
Laureaci w kategorii wiekowej 3-10 lat
I miejsce - Lena Pajewska
II miejsce - Jakub Rożek
III miejsce- Aleksandra Dąbrowska
Laureaci w kategorii wiekowej 11-18
I miejsce - Antoni Krużycki
II miejsce - Amelia Polakowska
III miejsce - Maria Marcinczyk
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ODESZLI...
Alasińska Bożena - 06.11.2021
Babinska Krystyna - 31.01.2021
Bławat Wiktoria - 20.02.2021
Bruniecka Wanda - 20.04.2021
Buca Franciszek - 18.06.2021
Chrzanowski Zbigniew - 17.12.2021
Chyliński Andrzej - 23.09.2021
Ciepliński Norbert - 27.11.2021
Ciesielska Barbara - 11.12.2021
Czapska Bogusława - 20.05.2021
Czecholewska Renata - 09.04.2021
Dembicki Jerzy - 29.08.2021
Dworkowski Wojciech - 04.12.2021
Dywelski Zygmunt - 27.11.2021
Fotta Ludwika - 28.09.2021
Galewska Daniela - 29.05.2021
Gliniecka Natalia - 25.10.2021
Gliniecki Zbigniew - 14.11.2021
Gołuńska Krystyna - 29.10.2021
Grabowski Andrzej - 02.06.2021
Groth Jadwiga - 07.03.2021
Hejducki Artur - 20.11.2021
Hiller Lidia - 24.11.2021
Hinz Czesław - 07.03.2021
Jasińska Jolanta - 07.07.2021
Jurczyk Gerard - 01.12.2021
Kałuża Alojzy - 20.02.2021
Kaszubowski Stefan - 06.07.2021
Koliński Józef - 28.05.2021
Kosiedowska Irena - 06.08.2021
Kowalewska Maria - 21.12.2021
Kozłowska Lidia - 17.09.2021
Krużycki Roman - 04.04.2021
Kutela Zygfryd - 30.07.2021
Kuzyk Teresa - 12.04.2021
Lampkowska Maria - 07.12.2021
Lange Grzegorz - 01.04.2021
Lass Helena - 06.01.2021
Lewandowska Lucyna - 18.06.2021
Lipski Konstanty - 09.11.2021
Michnacki Wiesław - 19.03.2021
Miszewska Renata - 19.12.2021
Myk Jerzy - 06.11.2021
Orlikowski Mieczysław - 25.05.2021
Prabucka Elżbieta - 27.10.2021
Prabucki Jan - 04.11.2021
Pruszak Irena - 25.11.2021
Różewicz Jan - 29.06.2021
Różewicz Zbigniew - 01.07.2021
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Stanek Irena - 21.05.2021
Stoba Wiesław - 16.01.2021
Stoba Halina - 15.10.2021
Szarmach Barbara - 02.08.2021
Szarmach Józef - 19.09.2021
Szpunar Grzegorz - 24.12.2021
Tecław Halina - 23.12.2021
Wiśniewska Monika - 07.09.2021
Wojciechowska Stefania - 08.12.2021
Wojciechowski Janusz - 26.08.2021
Zakrzewski Grzegorz - 27.01.2021
Zdrowowicz Jerzy - 20.04.2021

JUBILEUSZE W 2021 ROKU
Diamentowy Jubileusz - 60 rocznica ślubu
Y 2 pary z Pieców
Szmaragdowy Jubileusz - 55 rocznica ślubu
Y 4 pary, w tym:
Y 2 pary z Franku
Y 1 para z Kalisk
Y 1 para z Pieców
Złoty Jubileusz - 50 rocznica ślubu
Y 5 par, w tym:
Y 1 para z Cieciorki
Y 1 para z Franku
Y 2 pary z Kalisk
Y 1 para z Kazuba

STATYSTYKA
W GMINIE KALISKA

ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI w 2021 roku
zawarły 43 pary, w tym 24 pary - ślub
cywilny.
Liczba wydanych dowodów osobistych - 335
W roku 2021 wydano 2 decyzje o zmianie
imienia i nazwiska, przyjęto protokołem 2
oświadczenia o powrocie do nazwiska
noszonego przed ślubem.
Wydano oraz 1 decyzję o wymeldowaniu w
trybie administracyjnym oraz 10 decyzji o
umorzeniu postępowania o wymeldowaniu
Beata Wysokińska
Kierownik USC Kaliska

STATYSTYKA
STAN LUDNOŚCI (pobyt stały):
”Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2021
”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

-

5303
5346
5318
5297
5290
5282
5267
5249

W ROKU 2021:
š Urodziło się
- 47 dzieci
š Zmarły
- 61 osób
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
2018
59
47
2019
66
54
2020
57
50
2021
47
61
STAN LUDNOŚCI W SOŁECTWACH:
™ Bartel Wielki
147
™ Cieciorka
505
™ Czarne
97
™ Dąbrowa
263
™ Frank
686
™ Iwiczno
291
™ Kaliska
2212
™ Piece
961
™ Studzienice
141
STRUKTURA WIEKU I PŁCI NA 31.12.2021:
Ó Dzieci
0- 6
426
Ó Młodzież
7 - 18
768
Ó Kobiety
19 - 60
1507
Ó Mężczyźni
19 - 65
1750
Ó Kobiety powyżej
60
557
Ó w tym Kobiety
80 - 90
112
Ó w tym Kobiety powyżej
90
23
Ó Mężczyźni powyżej
65
295
Ó w tym Mężczyźni
80 - 90
54
Ó w tym Mężczyźni
pow. 90
6
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JUBILEUSZE...

Jubilatka
Anna Prabucka
95 lat

Z KALENDARZA WÓJTA...
*09.12.2021 - Bartel Wielki - Komisyjny odbiór wykonanych robót budowlanych - budowy
oświetlenia.
*09.12.2021 - Kaliska - Udział w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
*11.12.2021 - Piece - Udział w spotkaniu Mikołajkowym zorganizowanym przez sołectwo Piece.
*13.12.2021 – Pelplin - Wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy Zbigniewem Szarafinem
udział w spotkaniu świątecznym zorganizowanym przez Biskupa Pelplińskiego Ryszarda
Kasynę.
*15.12.2021 – Kaliska - Udział w Sesji Rady Gminy Kaliska, na której uchwalono budżet gminy
na 2022 rok.
*16.12.2021 – Kaliska - Cieciorka - Spotkanie świąteczne z pracownikami i uczestnikami ŚDS
Kaliska.
*17.12.2021 – Kaliska - Udział w uroczystości 95 urodzin Pani Anny Prabuckiej z Kalisk.
*20.12.2021 – Starogard Gd., Zapis notarialny nabycia przez gminę gruntów pod projektowaną
ścieżkę rowerową Frank - Iwiczno i gruntów dróg w miejscowości Czarne.
*20.12.2021 – Kaliska - Spotkanie z projektantem w zakresie przygotowania zmian w projekcie
rozbudowy przedszkola z budową centrum edukacyjno - historycznego.
*21.12.2021 – Gdańsk - Dostarczenie dokumentów do Urzędu Marszałkowskiego dotyczących
przeprowadzonego przetargu na inwestycję budowy ulicy Przemyslowej w Kaliskach.
*27.12.2021 – Kaliska - Udział w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
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,

