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BUDOWA ULICY PRZEMYSŁOWEJ W KALISKACH
Gmina Kaliska otrzymała dofinansowanie na
przebudowę drogi Przemysłowej w Kaliskach ze
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020.
Szacunkowy całkowity koszt inwestycji to
1.236.456,41 zł, a wysokość dofinansowania
stanowi kwotę 786.757 zł. Inwestycja zostanie
zrealizowana do końca 2022 roku.
W ramach zadania ulica Przemysłowa, która
stanowi dojazd do terenów inwestycyjnych
zostanie przebudowana na długości ok. 800
metrów i utwardzona nawierzchnią bitumiczną.
Dziękujemy za zaangażowanie w projekt pracownikom urzędu oraz mieszkańcom, którzy
przychylnie zgodzili się na wydzielenie gruntów
na poszerzenie projektowanej drogi.

AKTYWNE SOŁECTWO
Gmina Kaliska z dotacją w ramach projektu
„Aktywne Sołectwo Pomorskie 2021”.
Już po raz drugi nasza gmina uzyskała dofinansowanie w ramach konkursu organizowanego
przez Urząd Marszałkowski Województwa
Pomorskiego – „Aktywne Sołectwo
Pomorskie”.

Na 92 złożone wnioski, finansowanie uzyskało
40 najwyżej ocenionych, w tym kolejny wniosek
przygotowany przez naszą gminę.
Dofinansowanie w wysokości 10.000zł zostanie
przeznaczone na ,,Modernizację budynku świetlicy wiejskiej w tym Izby Pamięci Izydora Gulgowskiego w Iwicznie poprzez wymianę ogrzewania na powietrzną pompę ciepła’’. Wcześniej
na zebraniu wiejskim sołectwa Iwiczno, które
odbyło się 10 lutego 2021 roku, podjęło stosowną uchwałę, na mocy której możliwe było aplikowanie o te środki.
Dzięki środkom dostępnym poprzez Aktywne
Sołectwo Pomorskie wsie w regionie wzbogacają się o place zabaw, boiska, sceny plenerowe
czy drewniane wiaty. W ten sposób m.in.. zmodernizowano ogrzewanie w budynku dla Koła
Gospodyń Wiejskich, zrewitalizowany został
zespół parkowo-dworski czy wybudowano studnię głębinową zapewniającą wodę do podlewania boiska dla lokalnej drużyny piłkarskiej.
Zadania, które mogą otrzymać dofinansowanie, powinny służyć potrzebom mieszkańców
wsi. – Chcemy, by pomorskie wsie piękniały i
stawały się bardziej przyjazne dla mieszkańców
właśnie poprzez wspieranie rozwoju lokalnej
demokracji i społeczeństwa obywatelskiego –
mówi Józef Sarnowski.
Wśród pożądanych kryteriów, którymi powinny
się cechować zgłaszane projekty, są nieodpłatny
wkład pracy własnej mieszkańców, integracja
społeczności lokalnej i poprawa jakości życia
mieszkańców oraz bezpieczeństwo publiczne.
www.pomorskie.eu
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DOTACJE DLA ORGANIZACJI
Wójt Gminy Kaliska przyznał dotacje na
wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021
roku dla :
1.Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych w Gminie Kaliska na zadanie "Jeśli wierzysz – zrób to
– cykl zajęć sportowych" - kwota 5.640,00 zł.
2.Klubu Sportowego „Petanque Kaliska” na
zadanie "Petanque – kontynuacja 2021" kwota 8.860,00 zł.

DZIAŁKI W BARTLU WIELKIM
Wójt Gminy Kaliska ogłasza przetarg na
sprzedaż działek budowlanych w miejscowości
Bartel Wielki.
Działki objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, częściowo uzbrojone (woda i prąd w uzgodnieniu z Energą).
Przetarg odbędzie się 16 czerwca 2021 r. o
godz.15:00 w Urzędzie Gminy Kaliska w sali
narad.
Więcej informacji: http://www.kaliska.pl/wojtgminy-kaliska-oglasza-przetarg-na-zbycienieruchomosci-gruntowych-5

SAMOCHÓD DLA OSP IWICZNO
Przedstawiamy Państwu pojazd dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Iwicznie pozyskany rok
temu od Inspekcji Transportu Drogowego za
pomocą Komendy Wojewódzkiej Państwowej
Straży Pożarnej w Gdańsku.
Sławomir Janicki Wójt Gminy Kaliska
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PROŚBA O POMOC DLA
NASZEJ MIESZKANKI
KOCIEWIACY! Znowu potrzebna jest Wasza
pomoc i mobilizacja!

Joasia jest uczennicą starogardzkiego technikum. Niedawno zdiagnozowano u niej OSTRĄ
BIAŁACZKĘ SZPIKOWĄ TYPU M5.
Potrzebne wsparcie finansowe! Każda wpłacona kwota to kolejny krok w walce z potworną
chorobą, która spadła na dziewczynę i jej bliskich jak grom z jasnego nieba.
"Joanna ma 16 lat nie poddaje się mimo wyniszczających organizm chemii, walczy z całych
sił ponieważ chce żyć i spełniać swoje marzenia,
chce zostać fotografem, jest uczennicą 2 klasy
technikum o profilu Technik Fotografii i Multimediów. Prosimy o wsparcie, ponieważ rehabilitacja i dalsze leczenie po planowanym przeszczepie szpiku kostnego jest bardzo kosztowne. Trudno mi jest prosić o pieniądze, lecz sami
nie jesteśmy w stanie tego udźwignąć finansowo. Z całego serca dziękujemy za wsparcie w
tak trudnym dla nas czasie." - napisała matka
dziewczyny pod oficjalną zbiórką.
Jak możesz pomóc?
1.Dokonać wpłaty na oficjalnej stronie zbiórki https://zrzutka.pl/gjjxum
2. Dokonać wpłaty przelewem tradycyjnym

3.Licytować na stronie - Pomóż Asi wygrać z
białaczką - licytacje

4

DOJAZD DO OSP KALISKA
W miesiącu kwietniu rozstrzygnięto przetarg
na utwardzenie dojazdu do Strażnicy od ulicy
Malinowej wraz z utwardzeniem placu przy budynku – I etap. Wybrano jako najkorzystniejszą
ofertę złożoną przez HYDRO – MAG Sp. z o.o,
Garcz, ul. Kartuska 46, 83-333 Chmielno.

Odcinek tej drogi zostanie wykonany z kostki
polbrukowej, wraz z podjazdami do garaży z
obu stron. Droga będzie posiadała odwodnienie
włączone do istniejącej kanalizacji deszczowej,
a w obrębie dojazdu powstanie pięć miejsc parkingowych. Całość inwestycji zostanie wykonana za kwotę 253.000,00 zł.

NOWE OTWARCIE
W miesiącu kwietniu nastąpiło otwarcie nowego sklepu budowlano - wielobranżowego
"MICHAŁ”. Sklep mieści się przy ul. Nowowiejskiej 1b w Kaliskach. Czynny jest 08:00 17:00.
Oferuje on w sprzedaży: materiały budowlane,
hydrauliczne, metalowe, chemiczne, do ogrodu
i inne.

GRUNTY POSZUKIWANE
POD FOTOVOLTAIKĘ

.
Reprezentuję kapitał Polski i poszukuję działek,
aby wybudować farmy fotowoltaiczne. Jeśli jesteś właścicielem działki o powierzchni powyżej
1 ha o klasie ziemi 4 lub gorszej, która ma dostęp
do linii średniego napięcia (do 500 metrów) od
Twojej działki (najlepiej słup na działce).
Prosimy o rozważenie naszej oferty.
Płacimy dzierżawę 10.000 zł / ha / rok.

Ważne informacje, aby farma mogła powstać
działka powinna:
- być nasłoneczniona i nie posiadać zacienień
drzew,
- nie być objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego lub MPZP powinien
dopuszczać budowę farmy fotowoltaicznej,
- posiadać dogodny dojazd drogą.
Jeśli masz działkę, która spełnia nasze oczekiwania, a jesteś zainteresowany zapytaj również
sąsiadów można wspólnie starać się o wybudowanie na Waszych działkach farmy fotowoltaicznej i każdy uzyska korzyści.
Gdybyś miał wątpliwości skontaktuj się ze mną.
Wyślemy wzór umowy, żebyś TY mógł dać do
wybranego przez siebie prawnika do rzetelnej
weryfikacji. Nie bój się płacimy wszelkie podatki i gwarantujemy, że po zakończeniu umowy
zabieramy wszystkie urządzenia i zostawiamy
działkę w stanie przygotowanym do uprawy
rolnej.
Gospodarzu fotowoltaika nie jest szkodliwa, jest
to odnawialne źródło energii dzięki, któremu
zmniejszamy emisje dwutlenku węgla. Dlatego
jest ona coraz bardziej popularna.
Jeśli Twoja działka spełnia warunki zadzwoń, a
udzielimy wszelkich informacji i omówimy
szczegóły.
Z poważaniem
Michał Barzowski
tel. 737433335 5

TOWARZYSTWO POWSTAŃCÓW I WOJAKÓW W KALISKACH
W książce „Z dziejów gminy Kaliska …”
opisywałem organizacje działające w okresie
międzywojennym w Kaliskach wymieniając
m.in. Towarzystwo Powstańców i Wojaków.
Była to apolityczna organizacja powołana w celu pielęgnowania pamięci poległych w powstaniu 1918/1919 i w późniejszych walkach przy
ustalaniu granic Rzeczypospolitej Polskiej.
Skupiało ono obywateli danej miejscowości,
którzy brali bezpośrednio lub pośrednio udział
w powstaniu lub w czasie walk. Do towarzystwa
należeli członkowie nadzwyczajni, którymi byli
przedpoborowi. Dla członków TPiW organizowano ćwiczenia, m.in. zawody strzeleckie.
Organizacja brała udział we wszystkich uroczystościach patriotycznych, będąc także ich organizatorem lub współorganizatorem. Dodać też
należy, że gdy powstawało TPiW Kaliska były
siedzibą gminy wiejskiej, do której należała
także wieś Dąbrowa.
Pisząc o TPiW w Kaliskach nie podałem jednak daty jego powołania pisząc: Dziś brak informacji na temat działalności towarzystwa.
W ostatnich latach gromadzę materiały dotyczące historii Czarnej Wodzy i oczywiście swoje
kroki musiałem skierować do Archiwum Państwowego w Gdańsku. Tu przeglądałem wiele
materiałów archiwalnych dot. powiatu starogardzkiego i właśnie w jednej z teczek zatytułowanej „Komisariat Policji Starogard. Akta działu V
z 1926 roku” (teczka nie numerowana) natrafiłem na odręczne pismo komendanta posterunku
policji w Zblewie Kiareckiego z dnia 11 grudnia
1926 roku kierowane do komendanta Policji
Państwowej w Starogardzie. Posterunkowy pisze, że w Kaliskach 26 listopada 1926 roku powstało Towarzystwo Powstańców i Wojaków,
które liczyło wówczas 104 członków. Podaje też
skład zarządu towarzystwa, który przedstawiał
się następująco:
Prezes – Stanisław Baranowski kupiec z Kalisk.
Wiceprezes – Józef Lipski robotnik z Kalisk.
Komendant – Jan Reszczyński zawiadowca
stacji kolejowej Kaliska.
Zastępca Komendanta – Józef Sarnowski z
Kalisk. Jego status zapisano nieczytelnie.
Skarbnik – Franciszek Cybula robotnik z
Dąbrowy.
Sekretarz – Józef Knigge listonosz z Kalisk.
6 Referent – Alfons Dominikowski nauczyciel z

Kalisk.
Tyle suchych danych z pisma, które
rozwiewa wszelkie
wątpliwości co do
daty powstania
TPiW.
Członkowie
zarządu to na pewno osoby cieszące
się wśród mieszkańców poważaniem.
Wspomniany
kupiec Stanisław Baranowski to także właściciel
oberży w Kaliskach. W 1927 roku znalazł się
wśród 5 kandydatów na stano-wisko wójta.
Franciszek Cybula był w chwili powołania
TPiW sołtysem wsi Kaliska, w nastę-pnych
latach był członkiem sejmiku powiato-wego w
Starogardzie, a później członkiem rady
powiatowej. Był też pierwszym wójtem gminy
zbiorczej Piece. Józef Sarnowski to przedstawiciel szlacheckiej rodziny Sarnowskiej zakorzenionej w Kaliskach od początków XIX wieku.
Podobnie długo w Kaliskach mieszkała rodzina
Lipskich. Wybór Alfonsa Dominikowskiego,
który od niedawna pracował w Kaliskach, wynikał być może z faktu rangi zawodu nauczycielskiego, ale i z konieczności prowadzenia wszelkiej dokumentacji, do której nauczyciel nadawał
się najlepiej.
Kolejna nowa informacja dotycząca TPiW w
Kaliskach, o której nie napisałem w książce „Z
dziejów gminy Kaliska …” pochodzi z
„Dziennik Bydgoskiego” nr 189 z 20 sierpnia
1927 roku. Opisano w nim uroczystości poświęcenia sztandaru, jaki otrzymało TPiW w Czarnej
Wodzie w dniu 14 sierpnia 1927 roku. W uroczystościach tych uczestniczyły także delegacje
TPiW z Czerska, Łęgu, Rytla, Szlachty, Zblewa
i Kalisk.
Wiadomo, że towarzystwo w Kaliskach działało w następnych latach, o czym wspomniałem
w mojej książce, ale informacji o tej działalności
zachowało się bardzo niewiele. Być może uda
się coś jeszcze odnaleźć. Wówczas na pewno
podzielę się tym z czytelnikami Kaliskiego
Gońca.
Krzysztof Kowalkowski
Autor książki „Z dziejów gminy Kaliska”

II MIEJSCE KATARZYNY FROST

PIĘKNA ZIEMIA
TO CZYSTA ZIEMIA
Mniej to więcej, czyli jak być eko, nie tylko w
Dniu Ziemi!

Uczennica klasy 7a Katarzyna Frost zajęła II
miejsce w powiatowym konkursie kulinarnym
,,Odporność na talerzu”. Organizatorami konkursu byli nauczyciele żywienia i gastronomii
Technikum im. gen. Józefa Hallera w Owidzu.
Celem konkursu było: rozbudzanie zainteresowań i uzdolnień estetycznych oraz kulinarnych
uczniów szkół podstawowych w ścisłym związku ze zdrowiem, propagowanie zdrowego żywienia dzieci i młodzieży, kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowań artystycznych
uczestników konkursu, promocja zawodów gastronomicznych, rozwijanie umiejętności korzystania ze źródeł informacji popularno – naukowych, rozwijanie umiejętności korzystania z
programów multimedialnych do dzielenia się
efektami pracy własnej oraz stworzenie wirtualnej fotoksiążki z przepisami wszystkich uczestników.
Gratulujemy naszym
uczniom udziału w konkursie, a w szczególności
Kasi, której potrawa zasłużyła na szczególne
wyróżnienie! Życzymy
dalszych sukcesów
naszym podopiecznym i
dziękujemy za wkład
pracy jaki włożyli w
przygotowanie potraw
konkursowych.
Malwina Sikora i Beata Lewandowska

Dnia 22.04.2021 r. klasa 1b z okazji Dnia Ziemi
uczestniczyła w zajęciach na temat prowadzenia
ekologicznego stylu życia, czyli w zgodzie z naturą i troszczeniu się o przyrodę. Przedstawiono
krok po kroku, jak oszczędzać wodę i energię
elektryczną. Zaprezentowano, jak każdy z nas
może troszczyć się o czyste powietrze. Po zajęciach uczniowie wzorowo rozwiązali przygotowany dla nich quiz.

Jesteśmy zainspirowani do podejmowania
EKO-DZIAŁAŃ w trosce o naszą WSPÓLNĄ
PLANETĘ ZIEMIĘ.
Materiały ZSP Kaliska

7

PRACA ZDALNA „RADOSNYCH” Z ŚDS KALISKA
Radośni poza terapią zdalną mieli ostatnio
możliwość wzięcia udziału w "Wielkanocnym
konkursie na najpiękniejszą ozdobę świąteczną". Zadaniem było wykonanie ozdoby według
własnego pomysłu. Jak zawsze licznie i z dużym
zaangażowaniem nasi uczestnicy zabrali się do
pracy. Wpłynęło łącznie z obu naszych ośrodków aż 26 różnych dekoracji. Wszystkie oryginalne, piękne i wyjątkowe.

Podczas zawieszenia pracy w ośrodku próbujemy różnych metod i form pracy zdalnej. Jeśli
chodzi o pracownię kulinarną to łatwo nie jest,
ale nasze terapeutki Kasia i Beata starają się, aby
Radośni wykorzystywali swoje umiejętności w
domu - podsyłają im pomysły, dają wskazówki
do pracy, a od czasu do czasu przekazują kulinarne niespodzianki przygotowane w ośrodku,
np. deser "Wspomnienie lata", bigos czy wielkanocne babeczki.

A oto niektore efekty pracy zdalnej naszych
uczestników z filii w Cieciorce.

Jeżeli ktoś chciałby podziękować swoim gościom za udział w np. Komunii dziecka, ślubie,
czy innej uroczystości, albo po prostu wręczyć
ładnie zapakowany drobny upominek zapraszamy do nas, do filii w Cieciorce.
Pomożemy wybrać i przygotować opakowanie z
indywidualnie dobranym napisem i zdobieniem.
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PRACA ZDALNA „RADOSNYCH” Z ŚDS KALISKA
A tak pracują Radośni z ośrodka w Kaliskach.
Na zdjęciach mamy prace z różnych pracowni.

Jako ośrodek z okazji obchodów świąt majowych ogłosiliśmy przegląd twórczości: Nasza
jesteś Polsko! Do przeglądu zaprosiliśmy kilka
ośrodków i bardzo szybko zaczęły do nas napływać prace przygotowane w trzech kategoriach:
- napisanie wiersza o tematyce patriotycznej,
- recytacja wiersza lub zaśpiewanie piosenki o
tematyce patriotycznej
- przygotowanie plakatu na temat „Nasza jesteś
Polsko!
Prac wpłynęło ponad czterdzieści, wszystkie

piękne, pomysłowe i oryginalne. Ukazały różne
talenty naszych podopiecznych i ich zaangażowanie - mimo, że wciąż pracujemy zdalnie to
jesteśmy bardzo aktywni.
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom pięknych plakatów, wierszy, recytacji i
śpiewu!

Materiały
ŚDS Kaliska
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EDUKACJA W OREW W PIECACH
2 kwietnia to bardzo ważna data dla nas, ponieważ diagnoza autyzmu staje się coraz bardziej
powszechną diagnozą wieku dziecięcego, a
przez to coraz więcej dzieci z autyzmem trafia
do naszego Ośrodka. Występuje u około 1 na 100
dzieci w Europie. Pierwsze objawy widoczne są
już zazwyczaj przed 3 rokiem życia. Do dzisiaj
nie znamy niestety jednoznacznych przyczyn
autyzmu.
Podstawą diagnozy autyzmu są między innymi
nieprawidłowości w: interakcjach społecznych,
w porozumiewaniu się werbalnym i niewerbalnym, sztywnych, często powtarzających się zachowań, szczególnych zainteresowaniach i
aktywnościach, zaburzeniach w przetwarzaniu
sensorycznym. To już czwarty raz kiedy obchodzimy ten Dzień wspólnie z Wychowankami.
Poprzez trwającą pandemię tym razem trochę w
inny sposób on-line. Nie możemy uczestniczyć
wspólnie z Gminą Kaliska oraz Środowiskowym Domem Samopomocy „Radośni” w kolejnym marszu ulicami Kalisk "Wszyscy jesteśmy
tacy sami". Dlatego też jest to dobra okazja do
ukazania tym bardziej jak ważne dla osób z autyzmem są kontakty z innymi, możliwość integracji w różnych okolicznościach. Nie izolujmy
się od osób, które są inne poprzez zachowanie,
wyznanie, niepełnosprawność, czy odmienne
zdanie. Szanujmy osoby z autyzmem, innymi
zaburzeniami, Ich Rodziny oraz Przyjaciół. To
dla Nich bardzo ważne.
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Nauczanie zdalne Grzesia z p. Adrianą i p.......
Adamem

Patrycja w sobotę obchodziła swoje urodziny.
Naszą Wychowanką jest od bieżącego roku
szkolnego. Szybko zaaklimatyzowała się w
Ośrodku i zaprzyjaźniła z rówieśnikami. Jest
sumienna, pracowita i bardzo chętnie pracuje w
grupie.
Patrycji życzymy dużo zdrowia, uśmiechu,
wszelkiej pomyślności i samych radosnych
chwil.
W piątek braliśmy udział w Konferencji „Zrozumieć Autyzm – w drodze do samodzielności”
organizowanej przez
Specjalny Ośrodek
Szkolno Wychowawczy
w Żukowie. Niestety w
formie on-line, ale mamy nadzieję, że na kolejnych konferencjach
spotkamy się już twarzą
w twarz.

EDUKACJA W OREW W PIECACH
Dzisiaj mowa była o recyklingu, a dokładnie
czym jest, czy jest nam potrzebny, w czym pomaga naszej Ziemi i co robić, by być eko.
Nasi Wychowankowie dali "drugie życie"
plastikowym butelkom i teraz pięknie ozdabiają
nasze salę dydaktyczne.

Dzień Ziemi to bardzo ważne Święto naszej
Planety. Nasi Wychowankowie starają się nie
tylko od święta segregować prawidłowo śmieci,
oszczędzać wodę, kupować produkty pochodzące z recyklingu, nie zaśmiecać oraz zwracać
uwagę i alarmować kiedy ktoś nie dba o nasze
środowisko. To tylko namiastka długiej listy,
która może pomóc uchronić degradacji naszej
pięknej Ziemi.

Jak piątek to i Stajnia Koń Polny. Wychowankowie nie tylko jeżdżą konno, wydaje się, że
jeszcze chętniej karmią zaprzyjaźnione zwierzęta, przytulają się do nich, rozmawiają z nimi
oraz pielęgnują. Natomiast w Ośrodku zaznajamiają się z ich budową, anatomią oraz preferencjami żywieniowymi.

Już w latach 80-tych w Japonii sformułowano
"shinrin-yoku" tak zwaną kąpiel leśną. To kontakt z naturą, łączenie się z nią za pomocą
wszystkich pięciu zmysłów: wzroku, słuchu,
smaku, węchu i dotyku, który pozwala nam poprawić swoje samopoczucie a tym samym stan
psychiczny i fizyczny.
W Ośrodku propagujemy wszelką aktywność
fizyczną oraz kontakt z naturą. Dzisiaj nasi Wychowankowie wykonali doświadczenie, które
polegało na przytuleniu się do drzewa, a później
opisaniu swoich uczuć, które Im towarzyszyły.
Pogoda nas nie rozpieszcza, ale z chęcią zobaczymy jak spędzacie czas na świeżym powietrzu.

Materiały
OREW w gminie Kaliska
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KRONIKA SZKOŁY W CIECIORCE
Czytam starą KRONIKĘ szkoły w Cieciorce
od 1931r. Ciekawe wydarzenia tamtych lat w
skrócie wierszem spisałam i fragment Wam
przekazuję.

Biorę do swej ręki rzecz nie byle jaką
Pożółkłe kartki księgi wskazują na to
Będzie co czytać, może czegoś się dowiedzieć,
Przyjdzie się skupić i niejedną chwilę siedzieć
Jednoklasowej Szkoły Powszechnej Kronika
Dzisiaj kolejnego zachwyca czytelnika .
Szkoła w Cieciorce w 1895r zbudowana została,
Notatka powiada, że 1100m3 miała
Pierwsze wspominanie na stronicach spisane
Przez okupację niemiecką gdzieś zapodziane
Od 1931 nowy rozdział się zaczyna
Kiedy Świąt Bożego Narodzenia czas mija
Na sali oberżysty Althoffa Alfonsa sztuka
wystawiona
Zabawą taneczną rodziców zakończona.
Z Jasełek tych 25 złotych zebrano
Nowe Księgi administracyjne zakupiono
K r o n i k ę , K s i ę g ę c e n z u r, D z i e n n i k
korespondencji
Jakby się kto zapytał, czy nie miał atencji.
Zima się zaczęła i choróbska, i słoty
Jak tu pracować, gdy nie ma na to ochoty
Na grypę dzieciaki znów się pochorowały
Wytężoną naukę zaś zahamowały.
Zwierzyna leśna nie znalazła pożywienia,
Przychodziła do ogródków drzewka obżerać.
Rzecz również niesłychana dla tutejszej szkoły
Na cały powiat nasz Referent Oświatowy
Przysłał szkole projektor nie tylko bajkowy.
Wyświetlano „ Kopciuszka” i filmy poznawcze
„Zwyczaje ludowe”, „Obrazki krajoznawcze”.
Dzień wolny od nauki 19 marca
Każde imieniny Piłsudskiego Marszałka
Świętowano co roku, niech każdy się dowie
Zaczynano nabożeństwem w Starej Kiszewie.
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Pochwały, przemówienia i hymn też śpiewano,
Litanią do Królowej Polski zakończono.
Na Wielkanoc 13 dni wolnego dano,
Świętem sadzenia drzewek czas ten
uświetniono.
40 owocowych i dzikich posadzili
Wokoło szkoły puste place zadrzewili.
Sam postarał te drzewka Nauczyciel Berent
Na to przystał Leśnictwa Kaliska referent
Trzeciego Maja chorągiewkami machano,
Przemówienia przez radio z przejęciem
słuchano,
Wycieczką nad Kazub to święto zakończono.
Tak zawsze Konstytucję Polski tutaj czczono.
Kroniki donoszą, ludziom było wiadomo
Że nauczycielowi Berentowi rower skradziono
Do Pieców się udał w bardzo ważnej sprawie
Złodziej ów w Tczewie zasiadł na sądowej ławie
Za 90 guldenów rower tam sprzedał
Teraz za te występki w kiciu będzie siedział.
„Jak szybko mijają chwile” znów zaśpiewali
Wycieczką nad Wygonin wakacje powitali.
Gdy Nauczyciela do wojska powołali,
Z nowym rokiem Wiśniewskiego przedstawiali
Mszą w Starej Kiszewie nauka rozpoczęta
Osiem kilometrów szli chłopcy i dziewczęta.
O przyszłej wojnie z niepokojem rozprawiali
Jak walczyć będą - gazami, samolotami.
Gdy jesień nadeszła, dzieci znów wolne miały
Z rodzicami na polu kartofle zbierały.
11 listopada święto w polskim państwie
Szkoła brała udział we wspólnym nabożeństwie.
Nauczyciel to obywatel honorowy
Pełnił zadanie jako Komisarz Spisowy.
Berent to również nauczyciel pechowy
Znów go okradli z bielizny, wszelkiej garderoby.
Wszystkiego razem 500 złotych obliczyli
Złodziej przez okno kuchni wlazł, wszem
oznajmili.
Gmina uboga, szkoły pięć lat nie bielili
Złe emocje w Radzie Szkoły się mnożyły
W sołtysie wroga znaleźli, pretensji sporo
Gdy szkole nie przyszedł z pomocą finansową.
Zebrania rodzicielskie w szkole się odbywały
Nauczyciel przedstawiał rozmaite sprawy:
O założeniu we wsi światła elektrycznego,
O czystości dziatwy, zeszytów i co robią złego.
Wskazywał na braki, niedostateczne
odżywianie,
Na Fundusz Szkolnictwa Polskiego datków

KRONIKA SZKOŁY W CIECIORCE
zbieranie.
Naprawiono dach na ustępie, załatano dziury,
Położono papę, którą zerwało podczas wichury.
Dachówki wiatr strącał i chlewik też przemakał.
Upał, słabe zbiory znów i człowiek się strachał.
Do kościoła daleko przyszło ludziom chodzić
Toteż choć o kapliczkę zaczęli się modlić.
Ksiądz z Kiszewy spełnił mieszkańców błaganie
Głos dzwonu miał wkrótce zadźwięczeć na niej.
Mieszkańców Cieciorki ten dobry uczynek
Miał żegnać swych zmarłych na ostatni
spoczynek.

W nowym roku szkolnym rozporządzenie nowe:
Ortografia, programy, podręczniki nowe.
Na wakacje jak na wybawienie czekali,
Po trochę grosza na Żuławy wyjeżdżali.
Roboty nie było, aura figle płatała,
Bieda niejednemu w oczy zaglądała.
We wrześniu ciągłe burze, pogoda wciąż psoci
I kartofle gniły od nadmiaru wilgoci.
Nad ranem mróz dołożył, szronem zaiskrzyło
I tak się porobiło, że wszystko pogniło.
I modlitwy wysyłano prosto do nieba,
Dzieciska dokarmiano kawałuszkiem chleba
Posmarowanego smalcem bądź powidłami.
Mleko do kawy przynosiły sobie sami.
Ojce robotę dostali w tartaku, w lesie
Dokarmiania już nie będzie – wieść gminna
niesie!
Po takiej srogiej zimie ludzie ledwie żyli
Na drugi rok jednak kartofle obrodziły.
Marzec '38 roku nadzwyczaj ciepły mieli
Rolnicy na polach też orkę rozpoczęli.
Ptaki wróciły, rozwijały krzewy, drzewa
Kwiecień tę wiosnę jednak szybko rozwiewa.
Nadeszły wichry, zawieje, śnieżyce, mrozy,
Zrywają dachy, łamią gałęzie, ludzie są chorzy!

W czerwcu w lesie p. Althofa wakacje witali
Panu Bogu za rok szkolny dzięki składali.
Przy dziarskich dźwiękach marsza barwnym
korowodem
Ruszyli do lasu na zabawę ludową
Wspinaczka na drąg, „krakowiak”, biegi we
worku
Bawili się wesoło do późnego wieczorku.
Rozpoczął się rok ostatni przed okupacją...
Teraz Golubski drugi rok rządził tą dziatwą
Dwudziesty raz świętowano Wolność bardzo
uroczyście
Klasę wystrojono w chorągiewki, kolorowe
liście
Rydz Śmigły buławę od Prezydenta dostał
Zyskał serca wszystkich i o Ojczyznę troskał
Uczeń godny swego mistrza na straży stawał
„Ani guzika z sukni nie oddamy”- gadał
Po południu na akademii szkoła w szwach
pękała
Od Nadleśniczego trzylampowy radioodbiornik
otrzymała
Niepokoje zaczęły się też w narodzie szerzyć
Szkoła z kursem dla przedpoborowych musiała
zmierzyć.
„Nie ma analfabetów w wojsku”- hasło
brzmiało
Na szkolenie czternastu chłopców zapisano.

Elżbieta Pasterska
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BIBLIOTEKA ZAPRASZA
Nowość w naszej bibliotece !!! Kody Legimi
już dostępne w naszej bibliotece, dzięki którym
macie dostęp do ponad 60 tyś. ebooków i audiobooków. Co miesiąc udostępniamy 10 bezpłatnych kodów do bazy Legimi.
Oferta przeznaczona jest dla czytelników biblioteki, którzy posiadają aktywne konto.
Zapraszamy w godzinach pracy biblioteki:
poniedziałek : 10.00-18.00
wtorek, środa: 8.00-16.00
czwartek: dzień pracy wewnętrznej
piątek: 8.00-16.00

WARSZTATY W GOK KALISKA
Warsztaty artystyczne on-line z Danutą
Szramką. Przedstawiamy Państwu jak zrobić
ozdobną zawieszkę z drewnianych deseczek
oraz zawieszkę na taras.

Zapraszamy na warsztaty malarskie on-line z
Urszulą Zimorską - Kościół Rzymskokatolicki
pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w
Kaliskach.
W ramach cyklu warsztatów malarskich z Ulą
Zimorską będziemy Państwu prezentować wykonane na płótnie farbami olejnymi kościoły
znajdujące się na terenie gminy Kaliska.

Przypominamy, że w
naszej bibliotece nadal
trwa akcja "Mała książka - Wielki człowiek".
Serdecznie zapraszamy
dzieci z roczników
2014-2017. Przyjdź z
dzieckiem do biblioteki i odbierz bezpłatną
wyprawkę dla każdego
przedszkolaka, oraz
broszurę dla rodzica.
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Zapraszamy również do wysłuchania kolejnego,
7 odcinek z cyklu "Gadki kociewskie” Elżbiety
Pasterskiej na naszym Facebooku.

Materiały
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DKK - KTO CZYTA KSIĄŻKI, ŻYJE PODWÓJNIE.
21 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych w formie on-line na grupie Messenger. Omawialiśmy
reportaż Ilony Wiśniewskiej pt. "Hen".
Autorka zabiera nas w
podróż na północ Norwegii,
gdzie panuje surowy klimat,
zamieszkuje garstka ludzi a
lodowate morze i wicher mąci świadomość. Finmark to
kraniec. Nie ma znaczenia,
skąd się patrzy, bo nadal będzie albo daleko, albo hen
daleko. Słowo "hen" w norweskim odnosi się do odległości, tyle że równie dobrze
może znaczyć "po drugiej stronie globu", jak i
"tuż za rogiem". Hen to równocześnie daleko i
blisko.
23 kwietnia to Światowy Dzień Książki i Praw
Autorskich.

DZIEŃ KSIĄŻKI
I PRAW AUTORSKICH

Z tej okazji odbyły się warsztaty malowania
toreb.

29 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie
Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci i młodzieży. Tym razem naszą lekturą był zbiór pozytywnych myśli Beaty Pawlikowskiej pt.
"Planeta dobrych myśli". Autorka słynie z wielu
książek o tematyce podróżniczej, ale również z
licznych poradników, kursów językowych i
książek kucharskich.
"Planeta dobrych myśli"
to książka, która uczy
umiejętności pozytywnego myślenia.
Jedną z ważniejszych
cech ludzkich, które
człowiek powinien sobie
przyswoić, to umiejętność pozytywnego
myślenia. Ta umiejętność
daje siłę do realizacji
wszystkiego, czego zapragniesz. Sprawia, że nawet najmniejsze rzeczy dają ci radość, chęć do
życia i poprawiają twoje zdrowie. Zapraszamy
na kolejne spotkania DKK.
Na naszym Facebooku prezentujemy obejrzenia
filmiku instruktażowy jak wykonać paterę z
owocami zdobionymi techniką CARVINGU Carving Kasia

Materiały GOK Kaliska

15

JUBILEUSZE

Jubilatka
Anna Rożewicz
90 lat

Z KALENDARZA WÓJTA...
*26.03.2021 - Kaliska - Spotkanie z mieszkańcami ul.Starowiejskiej w sprawie przejścia
instalacji wodno-kanalizacyjnej przez ulicę Starowiejską.
*30.03.2021 - Kaliska - Spotkanie z zastępcą Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej
mł.bryg.Tomaszem Nowakiem w sprawie modernizacji posadzki w OSP Kaliska.
*01.04.2021 - Kaliska - Spotkanie z przedsiębiorcą z gminy Kaliska w celu zapoznania się z
ofertą firmy z zakresu usług pralniczych dla OSP z gminy Kaliska.
*06.04.2021 - Kaliska - Spotkanie z inspektorem nadzoru M.Kaczmarczykiem w zakresie
przygotowania kosztorysu dla potrzeb PFRON w związku z przebudową łazienki w urzędzie
gminy.
*13.04.2021 - Starogard Gd. - Zapisy notarialne nieodpłatnego nabycia drogi przy ul.Osiedlowej
we Franku.
*26.04.2021 - Kaliska - Spotkanie z dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach
dotyczące wyjaśnień w zakresie przeprowadzonej kontroli w świetlicy wiejskiej w Iwicznie,
*27.04.2021 - Kaliska - Spotkanie z Piotrem Chrzanowskim, przedstawicielem Powiatowego
Zarządu Dróg w zakresie planowanych remontów i przeglądu dróg po zimie.
*28.04.2021 - Kaliska - Spotkanie z przedstawicielem Polskiego Funduszu Inwestycyjnegow
zakresie możliwości budowy farm fotowoltaicznych na terenie gminy.
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,

