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GMINA KALISKA DRUGA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM
Na 123 gminy - Gmina Kaliska jest druga w
województwie pod względem inwestycyjnym za
2019 rok w kategorii gmin wiejskich i miejskowiejskich.
W klasyfikacji generalnej jesteśmy na czwartym
miejscu w kategorii wszystkich gmin w województwie pomorskim.
Przed nami w przeliczeniu na jednego mieszkańca najwięcej zainwestowano: na pierwszym
miejscu Krynica Morska z kwotą (5.640 zł), na
drugim Cedry Wielkie z kwotą (3.371 zł), na
trzecim miejscu Łeba (3.153 zł). Na czwartym
miejscu Gmina Kaliska z kwotą na jednego
mieszkańca (3.070 zł).
W piątce najwięcej inwestujących pomorskich
miast uplasowały się Krynica Morska (5.640 zł
wydatków inwestycyjnych na 1 mieszkańca),
Łeba (3.153 zł), Sopot (1.979 zł), Puck (1.736 zł)
i Gdynia (1.666 zł).
W kategorii gmin wiejskich i miejsko-wiejskich
prym wiodą Cedry Wielkie (3.371 zł wydatków
inwestycyjnych na 1 mieszkańca), Kaliska
(3.070 zł), Przywidz (2.568 zł), Studzienice
(2.441 zł) i Szemud (2.202 zł).
Ranking wydatków inwestycyjnych to jedno z
najważniejszych zestawień pokazujących aktywność pomorskich samorządów. Inwestycje są
jednym z najważniejszych kryteriów oceny działań poszczególnych samorządów. Wychodzimy
bowiem z założenia, że tylko takie działania
umożliwiają społecznościom lokalnym rozwój i
podnoszą ich jakość życia. Samorząd, który nie
inwestuje, nie modernizuje swojej infrastuk-
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tury, musi się liczyć choćby z odpływem
mieszkańców.
Według analityków ekonomicznych, kilkudziesięcioletnie zaniedbania w zakresie rozbudowy
lub modernizacji urządzeń i obiektów infrastrukturalnych zaowocowały powstaniem tzn.
„luki infrastrukturalnej”. Brak dróg, względnie
dróg o wystarczająco dobrej nawierzchni, niedobory nie tylko sieci kanalizacyjnej, ale także
wodociągowej, oczyszczalni ścieków, ogromne
zaniedbania w zakresie gospodarki odpadami to tylko niektóre z najważniejszych czynników
powodujących obniżenie standardu życia
lokalnych społeczności.
Materiały: Strona Facebook
Pomorski samorząd w liczbach
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DOFINANSANIE
NA ZAKUP KOMPUTERÓW
W związku z obecną sytuacją epidemiczną
otrzymaliśmy dofinansowanie na zakup komputerów.
W piątek 17 kwietnia partia notebooków trafiła
do szkoły w Kaliskach. W sumie 35 sztuk. Gmina kupiła je w ramach rządowego programu
„zdalna szkoła”. Komputery otrzymają uczniowie, którzy nie mają własnego sprzętu.
Przydziałem i dystrybucją zajmie się dyrektor
ZSP w Kaliskach. Każdy notebook wyposażony
jest w podstawowe oprogramowanie.
Centrum Projektów Polska Cyfrowa pozytywnie zaopiniowało wniosek Gminy Kaliska na dofinansowanie nowego sprzętu. Gmina otrzymała
60 tys. złotych. Kwota pozwoliła zakupić 35 laptopów. Mają one umożliwić uczniom, którzy nie
mają własnych komputerów, naukę w trybie online.
Łukasz Kruszyński
Zastępca Wójta Gminy Kaliska

Poszukujemy głównego księgowego/księgową.
Rozeznanie rynku dot. zatrudnienia głównego
księgowego w spółce komunalnej.
W związku z planowanym utworzeniem w IV
kwartale 2020 roku spółki komunalnej, której
udziałowcem będzie Gmina Kaliska, Wójt Gminy Kaliska zaprasza osoby chętne do kontaktu
pod numerem telefonu (58) 58 89 201 –
sekretariat UG Kaliska w celu umówienia się na
rozmowę.

KOLOROWA ŁĄKA DLA HOSPICJUM ZAKWITŁA
Dziękujemy przedszkolakom i Paniom Przedszkolankom oraz Pani Prezes Fundacji „Kociewiacy dla Hospicjum” Pani Dagmarze Wróblewskiej za wspólne sadzenie kolorowej łąki w
październiku 2019 roku.
Nowy tydzień, piękne słońce i cieplutko, a
nasza kolorowa łąka pięknie zakwitła.

Natomiast nasze centrum z pamiątkową tabliczką "Kociewiacy dla hospicjum" także
zakwitło kolorowymi bratkami.

MSZA ŚWIĘTA ON-LINE

W okresie pandemii liczba osób obecna na mszy
św. jest ograniczona. Informujemy mieszkańców, iż można uczestniczyć we mszy św. on-line
w każdą niedzielę o 10.30 na FB Parafia Kaliska.
Jednocześnie dziękujemy bardzo Ks. Proboszczowi Józefowi Słupskiemu za umożliwienie
transmisji mszy św.
Fot. Leszek Pałys
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PSZOK JUŻ OTWARTY

Szanowni Mieszkańcy.
Od 27 kwietnia 2020 roku czynny jest już
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kaliskach. Obiekt ten zlokalizowany jest
przy ul. Przemysłowej 40 w Kaliskach. Poniżej
mapka dojazdu.

Godziny pracy PSZOK-u:
Poniedziałek - Czwartek - 08.00 - 14.00
Każda pierwsza sobota miesiąca - 08.00 -14.00
Z uwagi na ogłoszony stan epidemii klienci
obsługiwani będą pojedynczo. Prosimy o
zachowanie odstępu w przypadku powstania
kolejki.
Zasady odbioru odpadów zgodnie z Regulaminem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych w Kaliskach.
1. PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady komunalne zgromadzone i dostarczone w sposób selektywny przez mieszkańców z terenu Gminy
Kaliska, z podziałem na frakcje i rodzaje odpadów wymienionych w Załączniku nr 1.
2. Podstawą przyjęcia odpadów do PSZOK jest:
1) Weryfikacja potwierdzająca dostarczającego
odpady, oraz że dostarczone odpady stanowią
odpady komunalne i pochodzą z terenu Gminy
Kaliska, dokonywana jest na podstawie okaza4 nia dokumentu poświadczającego zamiesz-

kanie w danym gospodarstwie domowym.
2) Odpady dostarczone przez mieszkańców, o
których mowa w pkt. 1, przyjmowane są w ramach wnoszonej do Gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, po okazaniu
dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby
dostarczającej odpady wraz z oświadczeniem,
którego wzór stanowi załącznik nr 2..
3) Przyjęcia odpadów dokonuje pracownik
PSZOK po sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów z wykazem aktualnie przyjmowanych odpadów wg załącznika nr 1,
zawartości, kodu i masy odpadów.
3. Przyjęcie odpadów jest rejestrowane w systemie zawierającym dane dostarczającego oraz
rodzaj, kod i wagę odpadów.
4. Odpady wymagające opakowania powinny
znajdować się w szczelnych (niecieknących) i
nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadać
oryginalną informację (etykietę) umożliwiająca
identyfikację odpadu w chwili przekazania do
PSZOK.
5. Do PSZOK odpady mogą być dostarczone
pieszo, samochodami osobowymi, samochodami osobowymi z przyczepką lub dostawczymi o
dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton.
Dopuszcza się dostarczenie odpadów samochodem dostawczym o dopuszczalnej całkowitej
masie powyżej 3,5 ton po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem PSZOK.
6. Odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne należy dostarczyć w sposób selektywny z podziałem na:
1) odpady betonu i gruzu betonowego,
2) odpady gruzu ceglanego,
3) odpady ceramiczne i elementy wyposażenia;
np. sanitarne, armatura itp.,
4) drewno np.: ościeżnice, drzwi, ramy okienne,
parkiety, boazerie itp.,
5) szkło np.: szyby okienne, lustra, luksfery itp.,
6) tworzywa sztuczne np.: płytki PCV, instalacje
PCV, panele ścienne, stolarka otworowa itp.
7) odpadowa papa pochodząca z demontażu.
7. PSZOK ma prawo odmówić odbioru
niektórych odpadów.
Zachęcamy do zapoznania się z całkowitą treścią regulaminu i jego załącznikami dostępnymi
na stronie www.kaliska.pl
Łukasz Kruszyński
Zastępca Wójta Gminy Kaliska

ŻYCZENIA Z OKAZJI
DNIA STRAŻAKA
Z okazji Dnia Strażaka składamy wszystkim
druhom wyrazy uznania za trud i ryzyko jakie
podejmujecie w ochronie zdrowia, życia i mienia ludzkiego. Należą Wam się gorące podziękowania za działalność ratowniczą, bezinteresowną służbę drugiemu człowiekowi.
Życzymy Wam bezpiecznej służby, zawsze
szczęśliwych powrotów z akcji, szczęścia oraz
wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
Niech Św. Florian otacza Was swoją opieką, a
ta trudna służba niech będzie dla Was źródłem
satysfakcji i powodem do dumy.
Sławomir Janicki Wójt Gminy Kaliska
Zbigniew Szarafin
Przewodniczący Rady Gminy Kaliska

W ARCHIWUM PAŃSTWOWYM
O STRAŻY W KALISKACH
W książce „Z dziejów Gminy Kaliska oraz wsi
do niej należących” nie podałem jednoznacznej
daty powstania OSP w Kaliskach. Napisałem
jedynie, że Ryszard Polakowski ustalił, iż OSP w
Kaliskach powstało w 1937 roku.
Nie wiem czy od tego czasu coś się zmieniło w
ustaleniach, ale ja podczas prac nad historią
Czarnej Wody znalazłem w Archiwum Państwowym w Gdańsku dokument, który precyzuje tę
datę. Dokumentem tym jest okresowe sprawozdanie z wydarzeń w powiecie starogardzkim.
Pismo z dnia 14 kwietnia 1937 roku Nr B 2-6
opatrzone klauzulą „Tajne” wysłane do Urzędu
Wojewódzkiego Pomorskiego, Wydział Społeczno - Polityczny w Toruniu podpisał starosta dr
Cichowski. Pisze on w części ogólnej pisma:
Poza tym w ubiegłym okresie sprawozdawczym
powstała placówka Z.M.P.. „Jedność” w Bartlu
Wielkim, Stowarzyszenie Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kaliskach. Oznacza to, że OSP w
Kaliskach powołano w marcu 1937 roku. Dla
jasności należy dodać, że dokument ten znajduje
się w teczce zatytułowanej Starostwo Pow.
Starogard 1930-1932, 1934-1938, sygnatura akt
APG 1932/224.
Załączam wspomniane dokumenty.
Krzysztof Kowalkowski

STRAŻAK TO NIE ZAWÓD
- TO POWOŁANIE
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ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA
Konstytucja 3 maja, oficjalnie ustawa rządowa,
pierwsza w Europie, druga w świecie (po Konstytucji Stanów Zjednoczonych) ustawa zasadnicza, uchwalona w atmosferze zamachu stanu
3 V 1791 przez Sejm Czteroletni.
Jej projekt powstał dzięki współdziałaniu od
końca 1790 Stanisława Augusta Poniatowskiego ze stronnictwem patriotycznym, skupiającym znaczną liczbę posłów na sejm. Ze stronnictwem była związana część dawnej antykrólewskiej opozycji magnackiej. Kierownictwo
sejmu (marszałek S. Małachowski) oraz H.
Kołłątaj uchodzący za przywódcę obozu radykalnego. Konstytucja była zatem dziełem głównie króla, I. Potockiego, S. Piattolego i H.
Kołłątaja.
Ustawę z 3 maja poprzedziły 2 ustawy z tegoż
roku, uznane za integralną część Konstytucji: z
24 III o reorganizacji sejmików i z 18 IV o
sprawach mieszczan i ustroju miast.
Konstytucja pozostawiła ustrój stanowy, osłabiła pozycję magnaterii. Usunięto z sejmików
szlachtę gołotę. Feudalny cenzus szlacheckiego
urodzenia został ograniczony w prawie wyborczym przez dodanie burżuazyjnego cenzusu —
posiadania. Mieszczaństwu umożliwiono nobilitację, m.in. z tytułu nabycia majątków ziemskich i zasług dla kraju. Ogółowi mieszczan w
miastach królewskich, ogłoszonych jako „wolne”, zapewniono wolności osobiste, prawo
sprawowania urzędów i inne oraz potwierdzono
opiekę władzy państwowej nad Żydami.
Najmniej zmian wprowadzono w położeniu
chłopów, utrzymano poddaństwo, wolność osobistą otrzymali tylko przybysze z zagranicy. Na
ogół chłopów rozciągnięto „opiekę prawa i rządu krajowego”. Konstytucja zniosła podział na
Koronę i Litwę. Naczelnym organem władzy
pozostał sejm, któremu zapewniono pełnię władzy ustawodawczej, prawo stanowienia budżetu
i podatków, daleko idącą kontrolę rządu. Miał
być złożony z 204 posłów, wybieranych na sejmikach przez szlachtę posesjonatów, oraz 24
tzw. plenipotentów miast, z ograniczonym głosem doradczym. Zmniejszono rolę senatu,
zniesiono liberum veto i zakazano konfederacji.
Wprowadzono zasadę dziedziczenia tronu (w
saskiej dynastii Wettinów) i osobistej odpowiedzialności monarchy. Wzmocnieniu uległ
6 rząd (z królem jako przewodniczącym Straży

Praw na czele) oraz administracja. Akty królewskie wymagały podpisu jednego z ministrów.
Ministrowie mieli odpowiadać za naruszenie
prawa przed sądem sejmowym, a za kierunek
polityki rządu — przed królem i sejmem. Pod
zwierzchnictwem króla i Straży Praw pozostawały komisje wielkie (ministerstwa): edukacji,
policji, skarbu i wojska. Zarząd krajem powierzono w terenie komisjom porządkowym cywilno-wojskowym.
Konstytucja poczyniła też pewne zmiany w
sądownictwie szlacheckim i miejskim. W zamierzeniu części jej twórców stanowiła punkt
wyjścia dalszych przemian ekonomiczno-społecznych i politycznych. Obalona w połowie 1792
wskutek działalności konfederacji targowickiej i
przegranej wojny z Rosją.

Ustawa Rządowa
W imię Boga w Trójcy świętej Jedynego.
Stanisław August z Bożej łaski i woli narodu
król polski, wielki książę litewski, ruski, pruski,
mazowiecki, żmudzki, kijowski, wołyński, podolski, podlaski, inflancki, smoleński, siewierski i czernichowski, wraz z stanami skonfederowanymi w liczbie podwójnej naród polski
reprezentującymi.

WIELKANOC PO KOCIEWSKU I TWÓRCZOŚĆ
NASZEJ PANI ELŻBIETY PASTERSKIEJ
Szmaguster
Wstałóm usz dycht ryno. Wcióngnyłóm stryfle i
schowałóm berdy. A to wszysko było w druge
śwanto Wielganocy. Czamu tak chwatko wstałóm? No jo! Z samygo ryna gzuby usz latajo po
naszy drodze, zwónio do dźwiyrzów i dingujo.
„Mój” usz zamknył psy i roztworzył bramka,
aby knapy mogli weńść i jego baby widingować.
Patrza – usz szury idó. Lejto i podnoszo suknia i
szmagajo. Jedan bez drugygo wołajo:
„Dingus, dingus po dingusie,
Łopowiadóm o Chrystusie
Wielgi Czwartek, Wielgi Psióntek
Mniał Pan Jezus wielgi smutek
A po smutku wielge rany
My jezdeśmy chrześcijany
Dajta, dajta co Bóg każe
I jajeczka i po parze
Jakbiśta nóm wjancy deli
Toby wjancy dingoweli”
Tera czekajó asz im co włoża w ta kipka. Niesa
im bombómy, trocha kucha i para jajów.
- Tera, kedy sóśta usz widingowane, idźta szukać
tego Zajónca, może wóm co przyniós- mówi
tata.
- Tómek, chodź prandko, idzim łobaczyć...
Lejcim nasampjyrw do ogrodu. Może bańdzie w
angryście, jak łóńskygo roku, abo w
porziczkach. Oblejcielim wszysko naobkoło, a
tó razó było dycht inakszy. Tata mniał kele
szałerka zrobjóne take gniazdo, gdzie sia kury
nieśli, ale tam zaglóndnóńć, nawet nóm do łba
nie przyszło.
- Chodź, Kasia, łobacz, czy tu je?
- O, kikruj tu, co je w moji buchcie. O, só dwa
kinderjaja, jedna duża szokolada z łorzechami,
bómbómy, kolorowe jajka w tutkach...,
- A ty?
- O, ja móm nawet baranka z cukru i marcypanowa kurka z jajkami. Ale bańdzie feta na całki
tydziyń!
Wziynim to wszysko i prandko polejcielim do
chałupy pokazać mamie.
W łepsie sia wóm nie zmieści ile było łuciechy, a
jak słodko w gambie!
Życza wóm ,coby Zajónc tysz wóm przyniós
tyla dobroci.
Elżbieta Pasterska
Zapraszamy na FB Pani Elżbiety

7

Z ŻYCIA „RADOSNYCH” Z ŚDS KALISKA
Terapeuci z naszego ŚDS z zachowaniem
wszelkich środków
ostrożności udali się do
swoich uczestników ze
świątecznym upominkiem. Króciutkie, niespodziewane spotkania
wywołały wśród podopiecznych radosne
uśmiechy, wzruszenie,
a czasem i łzy. Jak miło
było Was zobaczyć po 4
tygodniach...może
teraz będzie nam
łatwiej jeszcze na jakiś
czas #zostaćwdomu
Jeszcze raz wszystkiego
dobrego i zdrowia Kochani dla Was i Waszych
Rodzin.
Kolejne zadanie stworzenie własnego
ogródka w doniczce, na
podwórku, w skrzynce w tym, co macie i gdzie
możecie. Możecie
sadzić, siać z tego, co
macie w domu: cebulę,
groch, fasolę, czosnek,
nasiona kopru,
pietruszki itp.

Materiały
ŚDS Kaliska
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A my szyjemy i szyjemy...
Pomiędzy kontaktami z uczestnikami uszyliśmy
już blisko 1500 maseczek bawełnianych i jednorazowych. Bardzo dziękuję wszystkim szyjącym za zaangażowanie w tę pracę oraz tym
wszystkim, którzy przynieśli nam materiały.

Dni, o których należy szczególnie pamiętać:
Święto Pracy, Dzień Flagi Państwowej i rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Jak pamiętacie co roku obchodziliśmy te dni w
sposób wyjątkowy, okazując nasze przywiązanie do Ojczyzny.
W tym roku też uczcijmy te święta razem, mimo,
że jesteśmy osobno i przygotujcie symbol narodowy: flagę, godło, orła, kotylion....
Do pracy wykorzystajcie to, co macie w domupapier, płatki kosmetyczne, ryż, kaszę, farby,
bibułę, nakrętki, kawałki materiału, plastelinę...
możliwości jest wiele...

Z ŻYCIA „RADOSNYCH” Z ŚDS KALISKA
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DZIEŃ ZIEMI I WIOSNA W NADLEŚNICTWIE KALISKA
22 kwietnia obchodzimy DZIEŃ ZIEMI.
W dobie Kryzysu Klimatcznego, moglibyśmy
w dzień święta naszej Planety zrobić jej prezent
prawda?

Myślę, że sposobów jest mnóstwo. Wśród nich
są i takie, które może zrobić każdy z nas, bez
wyjątku. Można np.:
- zakręcić wodę podczas mycia zębów,
- zamiast kąpieli wziąć prysznic,
- nie myć naczyń pod bieżącą wodą,
- można w końcu zastanowić się (a potem to zrealizować) nad zbiornikiem na deszczówkę, by
nie podlewać ogrodu wodą z kranu,
- zrobić zakupy bez foliowych jednorazówek,
- pozbierać śmieci - nie tylko w lesie, ale chociażby podczas drogi do pracy czy sklepu,
- posadzić w ogrodzie czy nawet na balkonie
jakąś roślinę miododajną.
Sposobów na prezent jest wiele, wszystko
zależy od Waszej kreatywności! A Wy co dziś
sprezentujecie ZIEMI w dniu jej święta?
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Wiosna to czas, kiedy wszyscy zabierają się za
swoje ogródki, rabaty, doniczki na balkonach.
Nie zapomnijcie posadzić rośliny miododajne
dla pszczół.

Gady ładują baterie słoneczne...
#żmijazygzakowata #padalec
Fot.K.Warmbier
Materiały Nadleśnictwo Kaliska

ATRAKCYJNE DZIAŁKI W GMINIE KALISKA
Gmina Kaliska oferuje do nabycia w drodze
przetargu działki budowlane pod budownictwo
mieszkalne całoroczne w Bartlu Wielkim i działki inwestycyjne w miejscowości Kaliska.
Działki w Bartlu W. posiadają sieć wodociągową. Znajdują się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
i są otoczone lasem i polami. Dojazd z Kalisk
prowadzi drogą asfaltową o długości około 3
km.
Działki inwestycyjne w Kaliskach są w pełni
uzbrojone i znajdują się w strefie przemysłowej.
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„Z DZIEJÓW GMINY KALISKA”... O NAUCZYCIELACH
Jeszcze o nauczycielach szkół gminy Piece w
latach 1920-1939.
Informację o szkołach i
uczących w nich nauczycielach w latach
1920-1939 przedstawiłem w mojej książce „Z
dziejów gminy Kaliska
oraz wsi do niej należących”, której promocja
miała miejsce w
Kaliskach w 2010 roku.
Oczywiście we wielu
miejscach informacje te były niekompletne z
powodu braku źródeł. W ostatnich latach powróciłem do historii opisywanych w niej terenów, a konkretnie do historii Czarnej Wody, dziś
miasta sąsiadującego z gminą Kaliska, a w cytowanych w tytule latach wsią wchodzącą w skład
ówczesnej gminy Piece. Szukając wszelkich informacji o Czarnej Wodzie uzyskałem dostęp do
tamtejszej kroniki szkoły znajdującej się w
miejskim archiwum. Jak się okazało, zawiera
ona informacje nie tylko o życiu szkoły w Czarnej Wodzie czy wydarzeniach mających miejsce
w ówczesnej wsi, ale też informacje o szkolnych
konferencjach rejonowych organizowanych w
latach 1920-1939. Przy czym należy pamiętać,
że w latach 1933-1935 dokonywano zmian granic powiatów i tworzono tzw. gminy zbiorcze, w
związku z powyższym informacje zapisywane
w kronice do 1933 roku nie obejmują wszystkich sołectw późniejszej gminy zbiorczej Piece.
Wróćmy jednak do informacji o nauczycielach
przeprowadzających podczas konferencji lekcje
pokazowe czy odczytujących referaty. Ich nazwiska pojawiają się w kronice dopiero od 1923
roku i kończą się w zasadzie w 1933 roku, choć
są trzy wyjątki, o czym dalej w treści. I właśnie te
zapisy są cenne, bo pozwalają uzupełnić, choćby
częściowo, informacje o nauczycielach pracujących wówczas w szkołach na terenie ówczesnej
gminy Piece, których zabrakło we wspomnianej
książce o Kaliskach. Zostaną oni tu wymienieni
z podaniem dat ich uczestnictwa w konferencji i
w jakiej wówczas pracowali w szkole. Niestety
w informacjach o konferencjach nie podawano
imion nauczycieli i zostały one w miarę możliwości uzupełniane przeze mnie na podstawie
innych dostępnych źródeł.
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Szkoła powszechna w Czarnem.
Szkoła z jednym nauczycielem. W szkole na
pewno od 20 grudnia 1923 roku pracował
Walenty Bieliński, który do 18 stycznia 1926
roku był określany jako nauczyciel pomocniczy.
Zapewne Bieliński w następnych latach zdał
stosowne egzaminy, bo od 10 marca 1927 roku
pomijano słowo pomocniczy. Walenty Bieliński
ostatni raz jako nauczyciel w Czarnem był wymieniany podczas konferencji w dniu 6 marca
1930 roku. Zastąpił go Bernard Osowski, który,
jak sam napisał w swoim życiorysie, pracował w
Czarnem do 1 września 1939 roku.
Szkoła powszechna w Dąbrowie.
Szkoła z jednym nauczycielem. W dniu 7 marca
1924 roku w konferencji uczestniczył nauczyciel Edmund Gołuński z Dąbrowy. Niestety nie
wiadomo kiedy podjął tu pracę ani kiedy odszedł. Wiadomo, że w 1926 roku pracował już w
szkole w Czarnej Wodzie. Jego miejsce zajął
nauczyciel Augustyn Basendowski, który 27
stycznia 1927 roku jako nauczyciel z Dąbrowy
prowadził jedną z lekcji podczas konferencji
rejonowej. W szkole Basendowski pracował na
pewno jeszcze 17 marca 1933 roku. Od 8 września do 5 listopada 1933 na zastępstwie pracował
Konrad Husak, nauczyciel z Czarnej Wody, co
zapewne oznacza, że Basendowski odszedł ze
szkoły. Przed 5 listopada 1933 roku pracę w
Dąbrowie podjęła Sabina Bacieczkówna.
Prowadziła ona jedną z lekcji podczas konferencji rejonowej 9 grudnia 1935 roku. Pracowała
w tej szkole do wybuchu wojny.
Szkoła powszechna w Iwicznie.
Szkoła z dwoma nauczycielami. Brak informacji
o pierwszym nauczycielu w Iwicznie. Wiadomo,
że w dniu 28 maja 1924 roku był nim Bolesław
Grajkowski, który przeprowadził w tym dniu
jedną z lekcji na konferencji rejonowej. Wraz z
nim pracowała nauczycielka pomocnicza Klara
Górnowiczówna, która 22 kwietnia 1925 roku
prowadziła lekcję na konferencji rejonowej. Po
raz ostatni uczestniczyła ona w konferencji rejonowej 5 maja 1928 roku i prawdopodobnie po
zakończeniu roku szkolnego odeszła, gdyż już
24 października 1928 roku uczestniczyła w niej
nauczycielka Delewska z Iwiczna. Jej miejsce
zajął prawdopodobnie nauczyciel Biliński, bo
jako nauczyciel w Iwicznie jest wymieniany 13
listopada 1929 roku podczas konferencji
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rejonowej. Biliński prawdopodobnie miał na
imię Józef i to on objął po swoim odejściu z Iwiczna posadę kierownika w Piecach. W każdym
bądź razie po raz ostatni jako nauczyciel w
Iwicznie uczestniczy w konferencji rejonowej w
dniu 4 lutego 1932 roku.
W międzyczasie 1 września 1931 roku na emeryturę odszedł Bolesław Grajkowski i jego miejsce zajął Antoni Bryński. Uczestniczy on jako
nauczyciel z Iwiczna w konferencji w dniu 15
czerwca 1932 roku. Biliński ze szkoły odszedł
prawdopodobnie z końcem roku szkolnego
1931/1932, bo podczas konferencji w dniu 22
maja 1933 jako nauczycielka z Iwiczna wymieniana jest Rymarzówna. W roku szkolnym
1938/1939 w jej miejsce z Huty Kalnej przyszedł do Iwiczna Paweł Burandt. Antoni Bryński
kierował szkołą w Iwicznie do wybuchu wojny.
Wymieniany jest jako prowadzący lekcję podczas konferencji w dniu 29 kwietnia 1938 roku.
Szkoła powszechna w Kaliskach.
Początkowo była to szkoła z jednym nauczycielem, którym był Jan Czarkowski. Nie znana jest
data jego zatrudnienia. Wiadomo, że wkrótce
szkoła uzyskała status szkoły z dwoma nauczycielami. Już 22 kwietnia 1925 roku nauczycielką
pomocniczą była Gołuńska. Zastąpił ją nauczyciel Dominikowski, który od 27 stycznia 1927
roku do 27 lutego 1930 roku uczestniczył w
trzech konferencjach rejonowych. Nie wiadomo
kiedy nastąpiła zmiana na stanowisku kierownika szkoły, ale podczas konferencji 13 listopada
1929 roku był nim Jan Ossowski (Osowski). Po
raz ostatni jest on wymieniany 22 maja 1933
roku. W tym też roku kierownikiem szkoły
został Walenty Bieliński ze szkoły w Czarnem,
uczestnik konferencji rejonowych 9 listopada
1933 roku i 12 listopada 1935 roku. Był on kierownikiem szkoły prawdopodobnie do wybuchu
wojny. Drugim nauczycielem w szkole był
Władysław Borowicz, ale brak informacji na
temat jego pracy.
Szkoła powszechna w Piecach.
Szkoła z dwoma nauczycielami. Prawdopodobnie pierwszym nauczycielem i kierownikiem
szkoły był Paweł Piekarski. Powołując się w
mojej książce na wspomnienia pani Lidii Osowickiej napisałem, że Piekarski przybył do Pieców ze szkoły w Karszanku. Jednak w kronice
tamtej szkoły pierwszy polski wpis mówi, że

że od 15 maja 1920 roku pierwszym polskim
nauczycielem był Grabowski, a po nim Wojtas.
Na pewno jednak Paweł Piekarski urodził się w
Karszanku. Wiadomo, że Paweł Piekarski nauczycielem i zapewne kierownikiem szkoły w
Piecach był na pewno 11 czerwca 1923 roku.
Kiedy pracę w Piecach podjęła Marta Szwochówna nie wiadomo, ale jest ona wymieniana
jako nauczycielka pomocnicza podczas konferencji w dniu 28 maja 1924 roku. Zastąpiła ją
nauczycielka Śmigocka, która od 16 grudnia
1926 roku uczestniczyła w sześciu konferencjach rejonowych, w ostatniej 24 stycznia 1933
roku. Dodać należy, że w międzyczasie w szkole
Piecach pracowała nauczycielka Sobczyńska,
która przeprowadziła lekcję podczas konferencji
rejonowej 20 czerwca 1931 roku. Paweł Piekarski podczas konferencji rejonowych przeprowadził sześć lekcji, ostatnią 16 października 1931
roku. Trudno powiedzieć kiedy odszedł ze
szkoły. Wiadomo, że obowiązki kierownika
przejął po nim Józef Biliński. Jeśli to był nauczyciel z Iwiczna, to musiało to nastąpić po dniu
4 lutego 1932 roku, w tym dniu Biliński jeszcze
pracował w Iwicznie. Na pewno Józef Biliński
był kierownikiem szkoły 9 marca 1934 roku i był
nim do wybuchu wojny.
Szkoła powszechna w Płocicznie.
Szkoła z jednym nauczycielem. Przed reorganizacją administracji znajdowała się w powiecie
kościerskim, więc jej nauczyciele do 1935 roku
nie uczestniczyli w omawianych tu konferencjach rejonowych. W kalendarzu nauczycielskim na 1925 rok jako nauczyciel w Płocicznie
wymieniany jest Ignacy Narloch. Pracował w tej
szkole jeszcze 12 listopada 1935 roku, bo jako
nauczyciel tej szkoły przeprowadził w tym dniu
lekcję podczas konferencji rejonowej.
Szkoła powszechna w Studzienicach.
Szkoła z jednym nauczycielem. Informacje z
kroniki szkoły w Czarnej Wodzie pozwalają
rozszerzyć informacje dotyczące nauczycieli w
Studzienicach. Wiadomo, że nauczyciel pomocniczy Paweł Lewicki pracował w Studzienicach
już na pewno 11 czerwca 1923 roku.
Ostania informacja dotycząca jego pracy w tej
szkole pochodzi z 17 czerwca 1927 roku, kiedy
to podczas konferencji rejonowej jest już wymieniany jako nauczyciel (bez przymiotnika pomocniczy), co oznacza, że w międzyczasie zdał
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„Z DZIEJÓW GMINY KALISKA”...
O NAUCZYCIELACH cd.
stosowne egzaminy i został przeszeregowany.
Prawdopodobnie z nowym rokiem szkolnym
1927/1928 posadę nauczyciela objął Jan Stasiak,
bo 13 października 1927 roku uczestniczył w
konferencji. Jan Stasiak w Studzienicach pracował do 31 września 1929 roku, skąd odszedł do
Bytonii.
W tym czasie Stasiak dwukrotnie prowadził lekcje pokazowe podczas rejonowych konferencji
nauczycielskich. Po odejściu Stasiaka posadę
nauczyciela objął nauczyciel Glich. Nie udało
się ustalić kim był wspomniany nauczyciel.
Wiadomo, że w 1925 roku było dwóch nauczycieli o tym nazwisku. Bronisław był nauczycielem w Rytlu, a Roman w Legbądzie. Jak długo
wspomniany Glich był w Studzienicach, czy do
wybuchu wojny? Nie wiadomo. Jako nauczyciel
w Studzienicach przeprowadził cztery lekcje
pokazowe podczas konferencji rejonowych.
Ostatnia z nich została zanotowana 4 lutego
1932 roku.
Niestety brak szczegółowych informacji w kronice szkoły w Czarnej Wodzie o uczestnikach
konferencji w następnych latach uniemożliwia
prześledzenie zmian w obsadzie nauczycielskiej. Na pewno jednak tekst ten poszerzy
informacje o nauczycielach szkół byłej gminy
Piece zamieszczone w 2010 roku w mojej
książce.
Krzysztof Kowalkowski
Autor książki z „Dziejów gminy Kaliska
oraz wsi do niej należących”

WARSZTATY ARTYSTYCZNE
ON-LINE
6 kwietnia prezentowano bajkę o Izydorze
Gulgowskim „Z Kociewia i Kaszub".
4 kwietnia minęła 145 rocznica urodzin Izydora
Gulgowskiego urodzonego w Iwicznie, który
wraz ze swoją małżonką Teodorą Gulgowską
założyli pierwszy skansen na ziemiach polskich
we Wdzydzach. Muzeum - Kaszubski Park
Etnograficzny.
W Gminnym Ośrodku Kultury również działaliśmy,
szyliśmy kolorowe
maseczki.

W kwietniu spotkaliśmy się z Państwem na warsztatach wielkanocnych pn. „Jajka
malowane woskiem pszczelim”,
malarskie oraz tworzenia makramy.Chętny
zapraszamy na FB Gminny Ośrodek Kultury w
Kaliskach.

.

Spotkanie autorskie oraz inauguracja książki
„Z dziejów Gminy Kaliska oraz wsi do niej
należących”.
Lipiec 2010 roku
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BIBLIOTEKA W GOK WZNAWIA FUNKCJONOWANIE
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LOKAL W CENTRUM KALISK NA SPRZEDAŻ
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) Wójt
Gminy Kaliska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Na prezentowanym zdjęciu znajduje się budynek komunalny, który posiada pozwolenie na
rozbiórkę i budowę nowego obiektu. Po odbudowie budynek może posiadać funkcję usługowo - mieszkalną, bądź jak do tej pory, tylko
mieszkalną.
Sławomir Janicki
Wójt Gminy Kaliska

Z KALENDARZA WÓJTA...
*27.03.2020 - Kaliska - Spotkanie w sprawie przygotowania założeń do przetargu na odbiór
odpadów komunalnych,
*09.04.2020 - Frank - Udział w czynności okazania granic działki gminnej przy ul.Polnej, która
zostanie podzielona na działki budowlane,
*22.04.2020 - Kaliska - Spotkanie w Nadleśnictwie związane z omówieniem założeń
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego brzegu jeziora i plaży w Trzechowie,
*28.04.2020 - Kaliska - Spotkanie z projektantką opracowującą plany miejscowego
zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy,
*29.04.2020 - Piece - Spotkanie z projektantami przygotowującymi dokumentację do zmiany
sposobu użytkowania obiektu przy remizie OSP na Dzienny Dom Pobytu Seniorów.
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,

