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L i n i e w o
A k t u a l n o ś c i  G m i n n e

Takie zdarzenia nie są codziennością 
ani w naszej gminie, ani w żadnej innej. 
Niezwykłe przedsięwzięcie, niezwykli 
goście. 28 maja odbyła się w Gminie Li-
niewo, w Świetlicy w Orlu Konferencja 
Rolna z udziałem Wiceministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi Kazimierza Plocke,  
zastępcy dyrektora Departamentu Roz-
woju Obszarów Wiejskich Renaty Zieliń-
skiej, profesora Andrzeja Kowalskiego, 
dyrektora Instytutu Ekonomiki Rolnic-
twa i Gospodarki Żywnościowej i p.o. 
dyrektora ARMIR Stanisława Bujanowicz. 
To nie wszyscy zaproszeni przez orga-
nizatora przedsięwzięcia, wójta Gminy 
Liniewo Mirosława Warczaka, goście. 
Byli też radni powiatowi Lucyna Prze-
wodowska i Krzysztof Michnowski, wójt 
Gminy Kościerzyna Grzegorz Piechow-
ski, przedstawiciel Izb Rolniczych Ry-
szard Kleinszmidt, Agencji Rozwoju Rol-
nictwa Leszek Golasiński, Agencji Nie-
ruchomości Rolnych Jerzy Romanowski, 

ale przede wszyst-
kim radni z Gminy 
Liniewo pod wodzą 
przewodnic zącego 
Wiesława Sz arma-
cha, miejscowi rolni-
cy i inni mieszkańcy 
gminy – sala w Orlu 
wypełniona była po 
brzegi. 

Przywitał wszyst-
kich zgromadzonych 
gościnny gospodarz 
wójt Mirosław War-
czak, a następnie za-
brał głos minister Ka-
zimierz Plocke. Po-
wiedział o tym, że 
spraw wsi nie może 
nikt lekceważyć, gdyż 
w Polsce 45% obywa-
teli mieszka na tere-
nach wiejskich, jest 
to  w ię c  o gro mna 
rzesza ludzi, którzy 
mają problemy, swo-
je sprawy i muszą je 
na co dzień rozwią-
z y wać.  Pomor sk ie 
samorządy lokalne 
(właśnie w dniu kon-
ferencji minęło aku-
rat 22 lata o powo-

łania powtórnego lokalnych samorzą-
dów) działają prężnie i sprawnie, o czym 
świadczy znakomite wykorzystywanie 
funduszy z Unii Europejskiej. Mówca 
przedstawił program konferencji, który 
obejmował trzy podstawowe tematy: 

1. Stan negocjacji w sprawie rozwoju 
gospodarki rolnej po roku 2013 w Unii 
Europejskiej.

2. Program rozwoju obszarów wiej-
skich.

3. Dochodowość gospodarstw rol-
nych.

Nie sposób w krótkim materiale pra-
sowym przedstawić tego, co mówca 
przekazał zebranym na sali – były fak-
ty, liczby, plany, kwoty... Było też wiel-
kie zainteresowanie zgromadzonych, 
bo dla nich to był temat żywy i ważny, 
o czym świadczy dyskusja, która wywią-
zała się po wystąpieniach kolejnych pre-
legentów, Renaty Zielińskiej i Andrzeja 

Kowalskiego.
  W trakcie konferencji odbyła się też 

ważna dla lokalnych przedstawicieli rol-
ników uroczystość – wręczenie resorto-
wych odznaczeń dla wyróżniających się 
reprezentantów rolniczego trudu. Od-
znakę „Zasłużony dla Rolnictwa” otrzy-
mało 21. rolników z Gminy Liniewo. 

Spotkanie miało charakter of icjal-
ny, ale wrażenia, jakie wynieśli z nie-
go przybyli goście, wyrażali w nie-
of icjalny sposób: byli  zachw yceni 
organizacją, przywitaniem przez or-
kiestrę, okolicą – naszą liniewską zie-
mią i tym, co na tej ziemi stworzono.  
Oto lista wyróżnionych odznaką „Zasłu-
żony dla Rolnictwa”:

Jerzy Czapiewski
Zenon Gostomski
Ryszard Lidzbarski

Adam Szczodrowski
Krzysztof Jurczak

Tadeusz Wanta
Andrzeja Prądziński

Andrzej Zinka
Jan Mądry

Roman Wiecki
Grzegorz Myszkier
Mieczysław Kupper
Zygmunt Runowski

Józef Megier
Grzegorz Brzeziński

Franciszek Kulas
Brunon Kupper

Stefan Sadowski
Zbigniew Jurczak

Hanna Freda
Bożena Lutka

Ponadto rolnikom, którzy już w po-
przednich latach odznakę „Zasłużony 
dla Rolnictwa” otrzymali, minister Ploc-
ke wręczył pamiątkowe „Statuetki Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi”. 

Oto wyróżnieni:
Henryk Peek

Lech Żakowski
Ewa Zielińska

Zenon Lorbiecki
Stanisław Burek

Grzegorz Michnowski
Jerzy Bałachowski

Józef Plutowski
Gabriela Borowicka

Gratulujemy wszystkim wyróżnionym!

K o n f e r e n c j a  R o l n a  w  L i n i e w i e  
z udziałem Ministra Kazimierza Plocke 

Wójt Mirosław Warczak, Przewodniczący RG  
i Minister Kazimierz Plocke
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W sobotnie popołudnie  23 czerwca na Placu Zabaw w Liniewie, odbył się konkurs na najpiękniejszy wianek świętojań-
ski i dzięki uprzejmości pana Jana Miętkiego mogliśmy w bezpiecznym miejscu kultywować tradycję i rzucić przepiękne 
wianki na wodę . Liczne zabawy, konkursy z nagrodami poprowadzone przez  Trenera Maćka wzbudziły wiele radości i 
uśmiechów na twarzy. Można było również zjeść  kiełbaskę z ogniska i spędzić rodzinnie popołudnie na świeżym powie-
trzu w miłej atmosferze. 

Agnieszka Pobłocka

Wianki popłynęły w Liniewie

Paweł trzeci w Polsce!
Mieszkaniec Liniewa, ubiegłoroczny ab-

solwent tutejszego Gimnazjum, a obec-
nie uczeń VI Liceum Ogólnokształcącego 
w Gdyni Paweł Łuczkiewicz, został lau-
reatem ogólnopolskiego konkursu infor-
matycznego TIK – TAK (Technologie Infor-
macyjno – Komunikacyjne – TAK!) orga-
nizowanego przez Polskie Towarzystwo 
Informatyczne oraz Polskie Biuro ECDL 
pod patronatem Ministerstwa Edukacji 
Narodowej i marszałków województw. 
Do konkursu przystąpiło 22,6 tysięcy 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych z ca-
łej Polski, do ostatniego etapu, który od-
bywał się w Warszawie zakwalifikowano 
46 uczestników. Paweł zajął ostatecznie 3. 
miejsce. Gratulujemy.

rł Życzymy udanych wakacji!



3

Bardzo starannie (jak zwykle zresz-
tą) przygotowała się Rada Gminy Li-
niewo, jej przewodniczący Wiesław 
Szarmach oraz wójt Mirosław War-
czak ze swymi współpracownikami 
z Urzędu Gminy do Sesji RG, która 
odbyła się 20 czerwca 2012 roku. Ta 
staranność wiązała się z tym, iż pod-
czas jej trwania miano głosować nad 
udzieleniem absolutorium, czyli za-
akceptowaniem działalności wójta 
w minionym roku 2011. Przed posie-
dzeniem Rady zbierała się ona w po-
szczególnych komisjach i tam szcze-
gółowo omawiano sprawozdanie fi-
nansowe i całą ubiegłoroczną pracą 
włodarza gminy, poznano opinię Re-
jonowej Izby Obrachunkowej i dys-
kutowano. Na sesji panował spokój i 
rzeczowa atmosfera, a podkreśliło ją 
wręczenie Gabrieli Borowickiej Statu-
etki Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
bowiem nie odebrała jej osobiście z 
rąk przebywającego wcześniej w na-
szej gminie wice ministra tego resor-
tu, Kazimierza Plocke. Sprawozdanie 

przyjęto jedno-
głośnie,  pr ze -
w o d n i c z ą c y 
k o m i s j i  p o i n -
formowali o po-
zytywnych opi-
niach sprawowa-
nia przez wójta 
Mirosława War-
czaka swej funk-
cji, zaznaczali, że 
każdy z radnych 
będzie głosował 
według własne-
go sumienia, nie 
poddając się żad-
nej dyscyplinie 

partyjnej, komisyjnej czy frakcyjnej. 
Wszyscy głosowali za udzieleniem 
wójtowi Mirosławowi Warczakowi 

absolutorium za rok 2011. Dziękujemy 

za ten rok, gratulujemy i oczekujemy 
na dalsze, ku pożytkowi całej liniew-
skiej społeczności, działania. Podczas 
tej ważnej sesji przyj eto także infor-
macje z działalności szkół w naszej 
gminie, sporo czasu i uwagi zebra-
nych pochłonęły informacje o prze-
biegu realizacji międzynarodowego 
programu Comenius realizowanego 
przez miejscowe gimnazjum. Mło-
dzież,  Beata Szwedek (nauczycielka 
języka angielskiego) oraz dyrektor Ze-
społu Oświatowego Zbigniew We-
rczyński zaprzątnęli uwagę radnych, 
sołtysów, urzędników i gości staran-
nie przygotowaną prezentacją mul-
timedialną (o programie piszemy w 
innym miejscu naszej gazetki)

r.ł.

Jednogłośne absolutorium

Pani Skarbnik Danuta Skuza ze spokojem i uśmie-
chem czeka na wynik głosowania

Wójt Mirosław Warczak rzeczo-
wo mówi o swej działalności

Młodzież, Beata Szwedek i Zbigniew Werczyński mówią o Comeniusie

Głosowanie w sprawie absolutorium
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Sołtysi naszych wsi
Prezentujemy kolejnych sołtysów naszych wsi gminnych. Tym razem będą to wybrani 

przez mieszkańców gospodarze wsi Iłownica i Deka.

Deka

Iłownica 
To chyba najbardziej rozległa wieś w Gminie Liniewo. Nie ma w niej zwartej 

zabudowy, bowiem powstała na skutek parcelacji dawnych majątków ziem-
skich. Tutaj mieści się zakład przetwórstwa rolnego, jest budynek dawnej szkoły, 
sklep, wiele gospodarstw indywidualnych o różnym profilu. Jest też ostry zakręt 
drogi-szosy 224, który lekceważą mniej doświadczeni kierowcy samochodów 
i potem mają problemy z prawidłowym jego pokonaniem. Żyje tutaj i pracuje 
tutaj 225 mieszkańców. Wieś sąsiaduje ze Stefanowem, Płachtami, Liniewem, 
Głodowem, a jej sporą niedogodnością są drogi – jest ich bardzo dużo i wy-
magają stałej konserwacji, a ponieważ (ze względu na duży obszar) część wsi 
należy do obwodu szkolnego Liniewo, a część do Głodowa, to dowóz dzieci do 
szkół jest też dwiema drogami i różnymi środkami transportu.

Sołtysem Iłownicy jest od niedawna, 
od roku z miesiącami, więc dorobku 

wielkiego jeszcze nie ma, ale za to 
perspektywy wielkie. Z wykształcenia 
jest rolnikiem – ogrodnikiem i zawód 
ten wykonuje we własnym średnim 
gospodarstwie rolnym nastawionym 
głównie na hodowlę bydła opasowe-
go, pasze i dodatkowo inną produk-
cję rolną. Jest żonaty, ma troje dzieci (9 
i 5 lat oraz 3-miesięczne maleństwo). 
Rozpoczął swe urzędowanie od forso-
wania projektu budowy świetlicy wiej-
skiej, bowiem mieszkańcy nie mają 
miejsca, w którym mogliby się spotkać, 
zintegrować. Udało się, będzie realizo-
wany projekt z udziałem środków unij-
nych i to jest najpoważniejsze zadanie, 
na nim sołtys Freitag chce się głów-
nie skupić w pierwszej części sprawo-
wania swej funkcji społecznej. Zawsze 
jednak trzeba pinie uważać na około 

20 kilometrów dróg śródpolnych łą-
czących poszczególne gospodarstwa 
ze sobą i  światem zewnętrznym. One 
wymagają ciągłych napraw, uzupeł-
nień, niszczą je mróz i śnieg, deszcz i 
roztopy, no i, oczywiście, pojazdy rol-
nicze i osobowe.. To są na razie sprawy 
najważniejsze. Bolączką jest to, że wieś 
należy do dwóch obwodów szkol-
nych, dzieci w wieku teraz już pięciu 
lat rozdzielane są pomiędzy szkoły w 
Liniewie i Głodowie. Skutkuje to tym, 
że młodzi ludzie mieszkający w nieda-
lekim sąsiedztwie, w jednej wsi, wcale 
się nie znają do końca szkoły podsta-
wowej, dopiero spotykają się w gim-
nazjum liniewskim, ale jedne czują się 
tu gospodarzami, a inne przybyszami 
z „prowincji”.

To niewielka wieś na skraju Gminy Liniewo, mieszka tu 57 osób w skupionych 
na obrzeżach lasu gustownych domach. Miejscowość znajduje się na pograni-
czu kaszubsko-kociewskim, w pobliżu Brzęczka – rezerwatu przyrody i jeziora 
Deka. Do wsi od strony szosy 224dojeżdża się sfatygowaną drogą wiodącą do 
Pogódek, ale przez samą wieś przejeżdża się wyremontowaną, porządną droga 
asfaltową, z zadbanymi poboczami. Dawny majątek, potem PGR, to dziś wła-
sność prywatna, pozostali mieszkańcy pędzą tradycyjne wiejskie życie.

Funkcję sołtysa sprawuje 
od 2005 roku, a więc sporo 
czasu upłynęło, by się działal-
nością wykazać, co pan sołtys 
z satysfakcją czyni. Jest żona-
ty, ma troje dzieci od dawna 
dorosłych, czworo wnuków 
i jednego prawnuczka. Z zawodu jest 
konserwatorem, kierowcą, hydraulikiem, 
dziś już na emeryturze, ale zawodowe 
umiejętności przydają się niejednokrot-
nie w sprawowaniu społecznych funk-
cji. Kiedyś był członkiem Gminnej Spół-
dzielni (jest nim do dziś), sprawował 
również obowiązki członka Rady Nad-
zorczej tejże spółdzielni. 

O swoich działaniach i ich efektach 
mówi z zaangażowaniem i satysfakcją. 
Na pierwszym miejscu wymienia swe 

„oczko w głowie” – świetlicę wiejską. Po-
wstała w budyneczku dawnej hydrofor-
ni (teraz wodę doprowadza wodociąg z 
Głodowa), dobudowano do niej później 
pomieszczenie kuchenne, wiatrołap, sa-
nitariaty i dziś prezentuje się wspania-
le, chociaż nie jest budowlą gigantycz-
ną, a nawet okazałą, ale za to zadbaną, 
czystą, a co najważniejsze funkcjonalną i 
pożyteczną. Jest tam stół do ping-pon-
ga, odbywają się wiejskie uroczysto-
ści, spotkania, małe rodzinne imprezy, 
młodzieżowe „osiemnastki”, przyjęcia z 

SOŁTYS

Czesław Freitag

Bogusław Ryng

SOŁTYS

(cd na str. 5)
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Gminny Dzień Strażaka

Niezwykle uroczyście obchodzili 
swoje święto – Dzień Strażaka – dru-
howie z gminnych jednostek Ochotni-
czej Straży Pożarnej. Tym razem orga-
nizatorem uroczystości była Jednost-
ka OSP Liniewo. 19 maja ks. Kapelan 
naszych strażaków Janusz Grzybek 

przewodniczył Mszy Św., która konce-
lebrowali wszyscy proboszczowie 
z Gminy Liniewo. Po tej duchowej 
części obchodów przemaszero-
wano na plac obok Urzędu Gmi-
ny, gdzie odbyły się oficjalne uro-
czystości: przemówienia gospo-
darzy i gości, podziękowania dla 
strażaków, sponsorów, wręczenie 
medali. Potem było już nieoficjalni 
i tradycyjnie – poczęstunek i za-
bawa taneczna do późnych go-
dzin nocnych. Najlepsze życzenia 
dla wszystkich strażaków od re-
dakcji biuletynu!

Gminne 
Zawody 

Jednostek OSP
Odbyły się one 12 maja na boisku 

sportowym przy Szkole Podstawo-
wej w Wysinie. Wystartowały, oczy-
wiście, wszystkie nasze Jednostki, a 
rywalizacja była zacięta i niezwykle 

emocjonująca. Po podsumowaniu 
wszystkich konkurencji i punktów za 
nie osiągniętych wyłoniono zwycięzcę 
i ustalono kolejność. 

Pierwsze miejsce zajęła Jednostka 
OSP z Wysina, druga była OSP z Li-
niewo, a kolejne miejsca przypadły 
– trzecie Lubieszynowi, czwarte zaś 
tym razem zajęło Głodowo.
Z awo d y  Po w i a t o w e

Dwa tygodnie po zawodach gmin-
nych, 26 maja, odbyły się w Kornem 
powiatowe zmagania strażaków 
ochotników, w których wystartowa-
ły także wszystkie nasze drużyny. Tym 
razem wieloletnie pasmo zwycięstw 
zostało przerwane. Wysin był czwarty, 
Lubieszyn szósty, Liniewo dziewią-
te, a Głodowo jedenaste. Ten zaskaku-
jący zwrot zdopinguje na pewno na-
szych strażaków do intensywniejszego 
treningu, by w przyszłym roku wrócić 
na czoło klasyfikacji.

Z e  s t r a ż a c k i c h  r e m i z  i  p l a c ó w  ć w i c z e ń
Sporo się działo w naszych jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej w ostatnim cza-

sie, więc z radością dostarczamy informacje, które o naszych strażakach bardzo dobrze 
świadczą i przynoszą im chlubę, są powodem do dumy.

5 czerwca w szranki rywalizacji 
wkroczyły Młodzieżowe Drużyn 
Pożarnicze, by stoczyć bój o pry-
mat w Gminie Liniewo. Walczy-
ły trzy drużyny dziewcząt i trzy 

drużyny chłop-
ców. Rywalizacja 
była nie mniej za-
cięta i emocjonu-
jąca niż w doro-
słych zawodach, 
a w jej wyniku 
druż yny zaję ł y 
następujące po-
zycje:

Zmagania strażackiej młodzieży  Gminie Liniewo

Chłopcy
1. Wysin
2. Liniewo
3. Glodowo

Dziwczęta
1. Głodowo
2. Liniewo I
3. Liniewo II

Zmagania  
strażackiej młodzieży  
w Powiecie Kościerskim

Te same młodzieżowe drużyny wy-
startowały w Powiatowych Zawodach 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, 
które odbyły się 12 czerwca w Garczy-
nie koło Kościerzyny. Miło nam poin-
formować, że młodzież spisała się zna-
komicie. 

Wśród dziewcząt drużyna Głodo-
wa zajęła drugie miejsce, trzeci był 
zespól Liniewo II, czwarty Liniewo I, 
a wśród chłopców Głodowo zajęło 
również drugie miejsce, Wysin trzecie 
a Liniewo szóste. Gratulujemy!

Na podstawie relacji  
Marii Grabowskiej 

opracował Ryszard Łuczkiewicz

okazji I Komunii Świętej. Przy tym obiek-
cie znajdują się boiska do piłki nożnej i 
do siatkówki – oba powstały za kaden-
cji pana Bogusława, który dumny jest z 
drogi asfaltowej przecinającej teren wsi 
i chodnika, które pozwalają na komfor-
towy dojazd i dojście do świetlicy. Sporo 

własnej pracy włożył sołtys w urządza-
nie tych obiektów, ale inni mieszkańcy 
też włączali się do realizacji ambitnych 
zamierzeń, bo współpraca sołtysa z 
radą Sołecką układa się poprawnie. Po-
wodem do dumy jest również posta-
wienie krzyża. Dotychczas we wsi nie 
było żadnego publicznego miejsca 

kultu religijnego, teraz majowe wspólne 
modlitwy mogą być tam odmawiane. 
Zgromadzona jest już kostka brukowa 
na parking, który powstanie w pobliżu 
świetlicy, a w najbliższych planach ma 
pan sołtys budowę podręcznego ma-
gazynku na sprzęt sportowy i inne pod-
ręczne drobiazgi.

(cd ze str. 4)
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  Parafia Rzymskokatolicka pod we-
zwaniem Wszystkich Świętych w Wysi-
nie rozpoczęła w 2011 roku renowację 
zabytkowego parafialnego kościoła 
korzystając z dofinansowania z Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 

W o j e w ó d z t w a 
Pomorskiego na 
lata 2007 -2013. 
Partnerem w tych 
działaniach było 
Stowar z yszenie 
Roz woju i  Pro-
mocji Wsi Wysin. 
Podmiotami za-
an ga żow any mi 
w realizację pro-
jektu była Gmina 
Liniewo oraz fir-
ma cateringowa z 
Wysina. W pierw-
szym etapie prac 
konserwatorskich 

odnowiono elewacje strony zachod-
niej kościoła, wieżę kościelną, wejście 
boczne oraz kruchtę. W ramach pro-
jektu odbyły się koncerty muzyki or-
ganowej i dawnej, prelekcja, spotkanie 

promujące projekt. Wartość tego eta-
pu pracy wyniosła około 350 000 zł.

  Obecnie trwają przygotowania do 
realizacji drugiego etapu renowacji ko-
ścioła w ramach projektu „Prace kon-
serwatorskie na elewacjach kościoła w 
Wysinie – II etap: ściany południowa, 
wschodnia i północna”. Realizacja za-
dania jest możliwa dzięki uzyskanemu 
wsparciu z Unii Europejskiej (w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007-2013 oś 4 Leader,  
413 wdrażania lokalnych strategii roz-
woju dla operacji w ramach działania 
„Odnowa i rozwój wsi”, prowadzonej 
przez Lokalna Grupę Działania „Cha-
ta Kociewia”). Wartość zadania zapla-
nowano na 496 732 złotych, z tego 
przyznana pomoc w ramach PROW to 
397 386 złotych, zaś wkład własny Pa-
rafii to 99 346 złotych.

Elżbieta Licznerska

R e n o wa c j a  k o ś c i o ł a  w  W y s i n i e  2 0 1 2

Projekt „Edukacja oknem na świat – kontynuacja 2012” 
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji 
Wsi Wysin już po raz kolejny otrzyma-
ło dofinansowanie z Unii Europejskiej z 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. Dzięki temu wsparciu 
mamy możliwość prowadzenia dzia-
łań na rzecz mieszkańców naszej wsi, 
czy gminy. W ramach przyznanych 

środków prowadzimy świetlicę in-
tegracyjną w Wysinie już  kilka lat, są 
to zajęcia dla dzieci i młodzieży, w 
tym zajęcia z językiem angielskim dla 
trzech grup wiekowych. 28 lipca 2012 
trzydziestka dzieci weźmie udział w 
wyjeździe edukacyjnym do Centrum 
Nauki Eksperyment w Gdyni. Plano-
wany w ramach projektu „Edukacja 

oknem na świat – kontynuacja 2012” 
jest „Dzień Europejski w Wysinie”. Uzy-
skane dofinansowanie to 49 000 zł. We 
wszystkich działaniach związanych z 
realizacją projektu wspiera Stowarzy-
szenie Parafia Wysin, która też użycza 
nieodpłatnie pomieszczenia na świe-
tlicę i teren wokół świetlicy.

Elżbieta Licznerska

Edukacja oknem na świat - kontynuacja 2012

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi 
Wysin po raz kolejny zostało zakwalifikowa-
ne do Programu Stypendiów Pomostowych 
w ramach akcji „Dyplom z marzeń” współfi-
nansowanego przez Polsko – Amerykańską 
Fundację Wolności, administrowanego przez 
Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości. 
Udział w Programie Stypendiów Pomosto-
wych jest wspierany przez Gminę Kościerzy-
na.

W ramach programu 5 tegorocznych ma-
turzystów otrzyma stypendium na pierwszy 
rok studiów w kwocie 5000,00 złotych, płat-
ne po 500,00 złotych przez 10 miesięcy.

 Aby ubiegać się o stypendium powinieneś 
spełniać następujące warunki:

być maturzystą z 2012 roku,
zostać prz yjęty na I rok stacjonarnych 

(dziennych) s tudiów magistersk ich (re -
a l i zow anych w t r y b ie  je dn o l i t y m lub 

dwustopniowym) na polskiej państwowej 
uczelni wyższej,

pochodzić ze wsi lub miasta do 20 tysięcy 
mieszkańców,

pochodzić z rodziny, której dochód na 
osobę nie przekracza 1050 zł netto, lub 1200 
zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziec-
ko legitymujące się orzeczeniem o niepełno-
sprawności,

osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 
105 punktów na maturze. Liczbę punktów 
oblicz sam, stosując algorytm.

być mieszkańcem Gminy Liniewo
posiadać rekomendację organizacji lokal-

nej, o którą możesz m.in. ubiegać się w Sto-
warzyszenia Rozwoju i promocji Wsi Wysin

Jeśli jesteś zainteresowany, wypełnij Wnio-
sek o przyznanie stypendium pomosto-
wego wraz z załącznikiem Oświadczenie o 
sytuacji rodzinnej i materialnej studenta, 

dołącz do tego kopię świadectwa dojrzałości 
i zaświadczenie o przyjęciu na studia (jeśli już 
posiadasz), opisz swój udział i osiągnięcia w 
konkursach przedmiotowych i olimpiadach 
oraz ewentualne zaangażowanie w działal-
ność na rzecz lokalnej społeczności, angażo-
wanie się w działalność grup młodzieżowych, 
czy organizacji pozarządowych.

Wnioski o przyznanie stypendium  należy 
składać do 06 sierpnia 2012 r w świetlicy w 
Wysinie, przy ulicy Kościelnej 1, prowadzo-
nej przez Stowarzyszenie wraz z Parafią Wysin 
otwartej w godzinach poń – piątek 16-20 oraz 
sobota 14-18

I n f o r m a c j e  u d z i e l a n e  b ę d ą  t e l e -
f o n i c z n i e  695  670  9 9 8  l u b  m a i l o w o 
liczek@poczta.onet.pl

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ  
Z REGULAMINEM!  

(strona www.stypendia-pomostowe.pl)

STYPENDIA POMOSTOWE „DYPLOM Z MARZEŃ”
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  W kwietniowym numerze naszej 
gminnej gazetki pisaliśmy o stałej 
współpracy szkół z zaprzyjaźnionych 
samorządów Liniewa i Ebsdorfer-
grund. Uczniowie z Polski odwiedzili 
swych rówieśników w marcu, a już 
w maju nastąpiła rewizyta. Dwoje 
opiekunów i czternaścioro młodych 
Niemców przylecieli na lotnisko w 
Gdańsku, gdzie na nich czekali go-
ścinni gospodarze. Sprawnie roze-
słano młodzież do domów swych 
polskich kolegów, gdyż wieczór był 
już późny, a od następnego dnia roz-
poczynało się realizowanie bardzo 
bogatego i napiętego czasowo pro-
gramu, który przygotowały nauczy-
cielki z liniewskiego gimnazjum Elż-
bieta Łuczkiewicz (język angielski) 
i Aneta Gajewska (język niemiecki). 
Bowiem to nie była tylko turystycz-
na eskapada – głównym celem tych 
spotkań jest poznawanie swoich kra-
jów, swoich „małych ojczyzn”, ich hi-
storii, piękna i charakterystycznych 

obiektów oraz cech.
  Młodzież wspólnie zwiedzała Ka-

szuby: wpadli na chwilę do jedyne-
go w świecie Muzeum Hymnu Naro-
dowego w Bedominie, 
pływali krypą po Jezio-
rze Wdzydze, spacero-
wali po Kościerzynie, za-
trzymali się przy Remu-
sie i fontannie, a jeden 
dzień cały wszyscy spę-
dzili w Centrum Kultury 
Kaszubskiej w  Szymbar-
ku. To było ważne prze-
życie dla gości zza Odry, 
bo poznali ważne mo-
menty w dziejach naro-
du polskiego – pamiątki 
sybirackie, podziemne 
lokum Gryfa Pomorskie-
go z II wojny światowej, gdzie prze-
ż yli  imitowane bombardowanie 
(podczas wizyty Polaków w Niem-
czech oglądali wojenny obóz pracy 
przymusowej, gdzie produkowano 

m i ę -
dzy in-
n y m i 
b o m -
by lot-
nic ze). 
M i e l i 
a k u r at 
ok a z ję 
poma-
gać w 
przeci-
n a n i u 
p n i a 
na naj-
d ł u ż -
s z ą 
d e s k ę 

świata, a potem piekli chleb i kieł-
baski. Szalonych emocji dostarczyło 
wejście do domu stającego na da-
chu. 

  Ważnym punktem programu była 
wędrówka po Gdańsku – podoba-
ła się Starówka, ulica Długa, Długi 
Targ, Mariacka, a także miejsca histo-
rycznie ważne dla współczesnej Eu-
ropy, brama Stoczni Gdańskiej, po-
mnik poświęcony pamięci poległych 
stoczniowców, a wiele wrażeń do-
starczył rejs statkiem (stylizowanym 
na starą jednostkę pływająca) na We-
sterplatte, miejsce istotne dla historii 
obu narodów i całego świata. 

  Uczniowie świetnie się bawili tak-
że podczas zajęć integracyjnych w 
Akademii Przygoda w Lubaniu, gdzie 
pokonywali trudne tory przeszkód, 
które można było przebyć jedynie 

wzajemnie sobie pomagając. War-
to w tym momencie zaznaczyć, jaką 
rolę odgrywała w takich chwilach 
znajomość języków obcych (obo-
wiązywał język angielski), bo nie było 
zupełnie czasu na oglądanie się na 
„pośrednika językowego”. Ważnym 
punktem wizyty było spotkanie z 
jednym i z inicjatorów tego progra-
mu, wójtem Gminy Liniewo Miro-
sławem Warczakiem (drugim inicja-
torem był jego odpowiednik w Ebs-
dorfergrund Andreas Schulc)

  Ostatnie, pożegnalne spotkanie 
wykazało, że to nie tylko dwie gru-
py uczniów z różnych krajów, ale tak-
że młodzi, zaprzyjaźnieni ze sobą lu-
dzie. A ponieważ taka współpraca 
trwa już od dwóch lat i nikt nie myśli 
o tym, by ją przerwać, to spełni ten 
program niezwykle istotną rolę w za-
cieśnianiu europejskich więzów mię-
dzyludzkich.

dz

Kolejna wizyta w liniewskim gimnazjum

Przed wizytą na Westerplatte

Cięcie najdłuższej deski świata

Wspólne zdjęcie przed szkołą w Liniewie
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Dzień Dziecka to święto wyjątko-
we i tak też traktowane jest przez 
dorosłych. W tym dniu sprawiają oni 
swoim pociechom mnóstwo przy-
jemności: kupują prezenty, słody-
cze, starają się uatrakcyjnić im czas i 
przywołać jak najwięcej uśmiechów 
na dziecięcych buziach. Nie inaczej 
było w Szkole Podstawowej w Gło-
dowie, gdzie nauczyciele pod kie-
runkiem dyrektora, Marka Kiedrowi-
cza, umilali uczniom czas. Dzieci nie 

miały  zajęć dydaktycznych, tylko 

bawiły się i gra-
ły. Zaangażowa-
no je do udziału 
w konkursie na 
wzór telewizyj-
nego programu 
„Ko cham Cię, 
Polsko!”.  Dwie 
grupy zawodni-
ków rywalizowa-
ły ze sobą popi-
sując się swoją 
wiedzą na temat 

spraw polskich i nie tylko. Były więc 
pytania o Polskę, o zbliżające się Mi-
strzostwa Europy w Piłce Nożnej, o 
Unię Europejską, ale też z zakresu 
przedmiotów nauczania. Przygoto-
wano nie tylko pytania konkurso-
we, ale też odpowiedni entourage, a 
dzieci wystąpiły w przygotowanych 
przez siebie biało-czerwonych ko-
stiumach.  Lokalni sponsorzy nie  za-
pomnieli o swoich podopiecznych 
i zafundowali im nagrody: drobne 

upominki, słodycze, napoje, lody. Był 
też grill i kiełbaski. W takim dniu nie 
zabrakło wójta gminy Liniewo, pana 
Mirosława Warczaka, który odwie-
dził głodowskich uczniów z życze-
niami i podarunkami.

Na zakończenie imprezy, mimo 
niesprzyjającej pogody, wszyscy ro-
zeszli się w doskonałych nastrojach. 
Miło było usłyszeć z ust dzieci : „Nie 
ma takiej drugiej szkoły ! Nasza jest 
najlepsza”.

Marek Kiedrowicz

Już po raz piąty w naszej szkole od-
był się festyn ,,Mama, tata i ja”, który po 
raz kolejny stał się okazją do wspólnej 
zabawy. Najpierw odbyła się prezen-
tacja pod tytułem ,,Wspomnień czar” 
, podczas której przypomnieliśmy so-
bie poprzednie imprezy. Następnie 
uczniowie poszczególnych oddziałów 
przedstawili przygotowane przez sie-
bie scenki, piosenki i wiersze , w któ-
rych były zawarte życzenia dla rodzi-
ców. Druga część festynu odbywa-
ła się już w atmosferze Euro 2012. Był 

mecz piłkarski między uczniami klas 
starszych i młodszych , a także mecze 
: matki contra córki, ojcowie contra sy-
nowie. Zaprezentowano także piosen-
ki związane z Euro, można było spró-
bować sił w karaoke czy  poczytać 
książkę dziecku. 

Na koniec wszyscy spotkali się na 
wspólnym poczęstunku przy ognisku. 
Na twarzach dzieci oprócz uśmiech 
zagościły także barwy biało-czerwone 
i  wesołe makijaże. Serdecznie dzięku-
jemy wszystkim rodzicom za pomoc 

w organizacji festynu, szczególnie Ra-
dzie Rodziców oraz paniom, które za-
dbały o ciasto.

Dziękujemy także Panu Zbigniewo-
wi Rekowskiemu, Panu Tadeuszowi 
Borkowskiemu, Panu Józefowi Morit-
zowi, Państwu Longinie i Stanisławowi 
Tusk za słodkości i prezenty, które prze-
kazali dzieciom.

Szkolny korespondent 
z Zespołu Oświatowego  

w Garczynie

Garczyn 
FESTYN  ,,MAMA,TATA I JA”

G ł o d o w o
Ś w i ę t o  D z i e c i
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Gaz ziemny ze złóż niekonwen-
cjonalnych

Czym różni się gaz z łupków od 
gazu ziemnego? Niczym. To ten sam 
gaz ziemny, tylko inna jest forma wy-
stępowania złóż – warstw skalnych, 
w których znajduje się ten gaz.

Koncesje poszukiwawcze gazu z 
łupków

Jak bardzo nasz kraj, w Europie, stał 
się dynamicznym rynkiem świadczy 
choćby zaangażowanie wielu krajo-
wych i światowych liderów poszu-
kiwań. Wystarczy wymienić choćby 
Polskie Górnictwo Naftowe, Orlen, 
ConocoPhillips, Talisman Energy czy 
Chevron. Według danych Minister-
stwa Środowiska koncesje na poszu-
kiwanie i wydobycie gazu łupkowe-
go w Polsce posiada obecnie 19 firm. 

Polskie Górnictwo Naftowe i Ga-
zownictwo SA posiada ich najwięcej 
– 15 koncesji na poszukiwanie ropy 
naftowej i gazu ziemnego, gdzie 
spodziewane jest występowanie  
gazu z łupków. Koncesje te znajdują 
się w pasie od Pomorza przez Ma-
zowsze i Lubelszczyznę do Podkar-
pacia. 

3 koncesje na Pomorzu, 
2 na Warmii, 
4 na Mazowszu w okolicy Płocka, 
a pozostałe 6 na Lubelszczyźnie i 

Podkarpaciu.  
Ponadto PGNiG SA planuje pozy-

skaniem kolejnych koncesji, jak rów-
nież jest zainteresowane pozyska-
niem partnerów do realizowanych 
przez siebie projektów. 

Jeśli chodzi o współpracę z polski-
mi partnerami, to do grona trzech 
spółek giełdowych: TAURON Pol-
ska Energia, KGHM i PGE, które od 
kilku tygodni prowadzą rozmowy 
z PGNiG na temat współpracy przy 
poszukiwaniu i eksploatacji złóż nie-
konwencjonalnych, dołączyła spółka 
ENEA (23.04.2012). 

M i ę d z y  i n ny m i  z  p o w o d u 

dołączenia spółki ENEA do grupy 
firm, które podpisały w końcu stycz-
nia br. z PGNiG listy intencyjne do-
tyczące współpracy w zakresie po-
szukiwań gazu z łupków oraz zmiany 
formuły współpracy postanowiono 
wydłużyć termin zakończenia roz-
mów dotyczących współpracy. 

Od koncesji do wydobycia gazu z 
łupków

Wokół poszukiwań gazu z łupków 
wiele jest mitów i niesprawdzonych 
hipotez. To o czym należy pamię-
tać, to fakt, że, podobnie jak w 
przypadku poszukiwań gazu kon-
wencjonalnego, prowadzonych w 
Polsce od kilkudziesięciu lat, jest 
to proces wieloetapowy, przebie-
gający pod ścisłą kontrolą wielu 
urzędów i instytucji. 

Etapy prac wykonywanych pod-
czas poszukiwań gazu ze złóż nie-
konwencjonalnych 

I. Przygotowania
Ten etap obejmuje działania po-

przedzające wykonanie pierwszego 
odwiertu poszukiwawczego (ba-
dawczego) i może trwać nawet rok. 

Rozpoczyna się od wizji lokalnej w 
obszarze potencjalnego występo-
wania gazu z łupków, weryfikuje się 
dokumentację z rzeczywistą sytu-
acją w terenie. 

Następnie rozpoczynają się formal-
ności. Z właścicielami działek w ob-
szarze przyszłych poszukiwań zawie-
ra się umowy regulujące zarówno 
kwestie wjazdu, jak i odszkodowań 
za ewentualne szkody wyrządzone 
podczas prac. 

Jednym z ważniejszych elemen-
tów etapu przygotowań są trwają-
ce kilka miesięcy badania sejsmicz-
ne, które służą określeniu budowy 
geologiczno-strukturalnej obszaru 
gdzie spodziewane jest występo-
wanie gazu, a dalej do wyznaczenia 
miejsc wierceń. W dużym uprosz-
czeniu można porównać je do me-
dycznych badań USG. Ich podstawą 
są pomiary polegające na wzbudza-
niu fali sejsmicznej poprzez drga-
nia o niskiej i kontrolowanej energii. 
Prace te prowadzone są przy użyciu 
bezinwazyjnego źródła wzbudzania, 
są bezpieczne dla środowiska, ludzi, 

Położenie koncesji PGNiG przedstawia załączona mapka.

Szanse i wyzwania
Analizy możliwości występowania gazu z łupków w Polsce trwają już od kilku lat, jed-

nak dopiero za sprawą amerykańskiej agencji konsultingowej, która oszacowała polskie 
zasoby tego gazu na poziomie od 1 do 5 bln m3, rozpoczęła się jego medialna kariera. Na 
przełomie lat 2009 i 2010 rozpoczęto prace poszukiwawcze. Gaz z łupków rozniecił nieby-
wałe emocje i nadzieje zarówno na niezależność energetyczną Polski, jak i na przyszłe zyski 
z tej działalności, dla gospodarki narodowej, budżetów lokalnych, ale też dla przysłowio-
wego Kowalskiego. To szansa na nowe miejsca pracy oraz wyższy standard życia teraz i w 
przyszłości dla wszystkich Polaków.  Na pewno o te korzyści należy zabiegać.
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zwierząt i budynków. Typowa grupa 
sejsmiczna składa się z czterech spe-
cjalistycznych pojazdów.

Gdy budowa geologiczna obsza-
ru jest już rozpoznana, przystępuje 
się do pozyskania gruntów poprzez 
ich kupno lub dzierżawę, a następnie 
wyznaczenia punktów do wierceń. 

Przygotowania kończą się budową 
placu, dróg dojazdowych do miejsca 
wierceń, doprowadzeniem wody i 
elektryczności oraz uzyskaniem sze-
regu zgód pozwalających na rozpo-
częcie prac.

II. Wiercenia
Wykonanie odwiertów to bardzo 

ważny element całego procesu, po-
nieważ dzięki niemu określa się po-
tencjał złoża gazu. 

Z odwiertu pobiera się próbki, któ-
re zostają poddane badaniom labo-
ratoryjnym. Ich wyniki pozwalają po 
raz pierwszy sprawdzić obecność 
skał, w których może występować 
gaz w danej formacji złożowej. 

Testy laboratoryjne stanowią pod-
stawę do wykonania pierwszego za-
biegu szczelinowania, który służy do 
wywołania przypływu gazu, jak rów-
nież zaprojektowania pierwszego 
otworu poziomego.

Czas trwania tego etapu zale-
ży m.in. od liczby wierceń i zwykle 

zamyka się w 2 – 3 latach.
III. Testowanie
Paląca się flara to znak, że pod zie-

mią znajduje się gaz. 
Jeśli analiza zebranej w trakcie te-

stowania dokumentacji wskazuje, że 
złoże może być komercyjne, rozpo-
czyna się wykonywanie odwiertów 
kolejnych otworów poziomych i na-
stępnych zabiegów szczelinowa-
nia. 

Podczas trwania szczelinowania, 
które trwa nie więcej niż kilka dni, 
należy się liczyć ze wzmożonym ru-
chem samochodowym przez całą 
dobę. Konieczny jest bowiem trans-
port materiałów m.in. cementu, 
piasku i stali.

IV. Zagospodarowanie
Po wykonaniu testów, pierwszych 

odwiertów i szczelinowań teren 
przygotowuje się do eksploatacji 
gazu.

V. Eksploatacja
Złoża eksploatuje się tak długo, aż 

się wyczerpią. 
Czas trwania właściwej eksploata-

cji może się znacznie różnić w kon-
kretnych lokalizacjach, ponieważ za-
leży od zasobności złoża. 

VI. Rekultywacja
Gdy złoża gazu zostają wyczer-

pane, czas opuścić teren. jednak 

przedtem należy doprowadzić go 
do takiego stanu, jaki się zastało 
przed przystąpieniem do prac. 

Działania te przeprowadza się 
zgodnie planem rekultywacji oraz 
decyzjami środowiskowymi.

Każdy z przedstawionych etapów 
wymaga od inwestora poszanowa-
nia prawa i decyzji środowiskowych 
oraz prowadzenia bieżącej doku-
mentacji.

W trosce o środowisko naturalne
Poszukiwanie i wydobywanie gazu 

jest kontrolowane. Prowadzenie prac 
zgodnie z normami i przepisami jest 
w pełni bezpieczne dla środowiska. 
Pokazują to nasze własne doświad-
czenia. PGNiG w Polsce wydobywa 
co roku ok. 4,5 mld m3 gazu, co po-
kazuje jak duże doświadczenie ma 
w tym zakresie PGNiG. Prawidłowo 
wykonany otwór wiertniczy jest 
zupełnie zabezpieczony nieprze-
puszczalnymi rurami stalowymi 
oraz powłoką cementową.  Sub-
stancje chemiczne wykorzystywa-
ne w niewielkim stopniu w procesie 
wydobycia gazu, to nie są „groźne 
chemikalia”, ale środki znane każ-
dej gospodyni domowej z własnej 
kuchni. 

Największą uciążliwością dla oto-
czenia może być hałas i obecność w 
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krajobrazie wież wiertniczych. Jed-
nak uciążliwości te mają charakter 
przejściowy (krótkotrwały). 

Walczący o czyste środowisko 
zapominają także o ważnym ele-
mencie – wykorzystywanie gazu 
do produkcji prądu pozawala na 
ograniczenie emisji gazów cie-
plarnianych. Gaz ziemny w procesie 
spalania wytwarza znacznie mniej 
dwutlenku węgla (a także rtęci, siarki, 
tlenków azotu i pyłów) niż węgiel ka-
mienny, brunatny i ropa naftowa. A 
to oznacza czystsze powietrze.

Instytucje czuwające nad bez-
pieczeństwem środowiskowym w 
Polsce:

Ministerstwo Środowiska
Generalna Dyrekcja Ochrony Śro-

dowiska i jej regionalne dyrekcje
Krajowy Zarząd Gospodarki Wod-

nej i jej regionalne zarządy
Główny Inspektorat Ochrony Śro-

dowiska i jego inspekcje wojewódz-
kie,

Wyższy Urząd Górniczy i jego 
okręgowe urzędy górnicze,

władze samorządowe i ich służby 
ochrony środowiska w gminach i po-
wiatach

Perspektywy 
Pierwsze wyniki poszukiwań gazu 

z łupków prowadzone przez PGNiG 
są obiecujące. Najbardziej zaawan-
sowane prace są prowadzone w tym 
zakresie na koncesji PGNiG  Wejhero-
wo, w miejscowości Lubocino. 

Lubocino
Prace w tej lokalizacji rozpoczęły 

się w 2010 roku. Wiercenie rozpoczę-
to 13.12.2010, zakończono 8.03.2011 
roku. Po wykonaniu hydraulicznego 
szczelinowania prowadzono pró-
by w odwiercie Lubocino-1, których 
I etap został zakończony 18.09.2011 
roku zapaleniem flary. Tym samym 
we wrześniu 2011 r. PGNiG SA po-
twierdziło obecność gazu z łupków 
w okolicach Lubocina. Otwiera to 
drogę do dalszych prac na koncesji 
(II etap), których efektem może być 
uruchomienie wydobycia przemy-
słowego gazu z łupków oraz po-
twierdzenie, że prognozy dotyczące 
znaczących zasobów tego gazu  są 
uzasadnione.

Jeżeli wszystkie prace będą prze-
biegały zgodnie z  przyjętym harmo-
nogramem,  to rozpoczęcie próbnej 
eksploatacji będzie możliwe w tym 
rejonie na przełomie 2014/2015 roku.

Lubycza Królewska
Prace wiertnicze na otworze Luby-

cza Królewska rozpoczęły się 26 mar-
ca 2012 roku. Wcześniej wykonano 
prace polegające na zabezpieczeniu 
miejsca pod otwór (polegające na 
położeniu płyt betonowych i wy-
równaniu terenu) oraz została wybu-
dowana droga dojazdowa do miej-
sca wiercenia. 

Wstępne dane wskazują, że wy-
stępowanie złoża gazu spodziewa-
ne jest na głębokości ok. 2300 - 4300 
m. Taką głębokość będzie też miał 
otwór wiertniczy. Wiercenia są pro-
wadzone z wykorzystaniem najno-
wocześniejszego na terenie Polski 
urządzenia Drillmec 2000- HP Wal-
king Rig. Odwiert Lubycza Królew-
ska wykonuje PNiG Kraków, spółka z 
Grupy Kapitałowej PGNiG, a projek-
tem zarządza Oddział PGNiG SA w 
Sanoku.

Po wykonaniu otworu zostanie 
pobranych około 900 m bieżących 
rdzenia, w celu przeprowadzenia dal-
szych badań. Jednak, obecność gazu 
będzie można potwierdzić dopiero 
po dokonaniu pełnej analizy wyni-
ków. Na to musimy jeszcze trochę 
poczekać.

Podczas prac poszukiwawczych 
i eksploatacji gazu z łupków prze-
strzegamy wszelkich norm środo-
wiskowych by nie doprowadzić 
do żadnych zagrożeń dotyczących 
wody.

Nie ma obawy, że duże ilości wody 
używanej do szczelinowania mogą 
zaburzyć bilans wodny w Polsce. 
Możliwość korzystania z zasobów 
wodnych jest w Polsce ściśle uregu-
lowana prawem i podlega kontroli 
służb państwowych, co skutecznie 
chroni przed rabunkową gospodar-
ką.

Obecnie w kraju wykorzystuje się 
niespełna 12% zasobów wody. Do 
szczelinowania 1 otworu poziome-
go, czyli wykonania w nim 10 – 15 
zabiegów, zużywa się jej średnio 
15 000 - 20 000 m3, (zakłada się zuży-
cie rzędu 1000 m3 wody na pojedyn-
czy zabieg szczelinowania hydrau-
licznego), podczas gdy sama War-
szawa potrzebuje ok. 410 000 m3 na 
dobę. W dodatku po zabiegu część 
płynu wraca na powierzchnię (śred-
nio 30 – 40%) i jest wykorzystywa-
na w kolejnym szczelinowaniu. Nie 
jest też prawdą, że poszukiwania i 

eksploatacja gazu z łupków gene-
ruje wyjątkowo duże zużycie wody. 
Jak wyliczyli naukowcy z Państwo-
wego Instytutu Geologicznego, jeśli 
w ciągu 3 – 5 lat wykona się w Polsce 
200 wierceń ze szczelinowaniem (co 
wynika z liczby koncesji), rocznie po-
chłonie to około 1 000 000 m3 wody. 
Stanowi to zaledwie ok. 1.3% ilości 
wody wykorzystywanej przez inny 
przemysł i ok. 0.06% łącznego wyko-
rzystania wód podziemnych.

Wielu mieszkańców, na tere-
nach, gdzie trwają poszukiwania 
gazu łupkowego, martwi się o ja-
kość wód pitnych w ich studniach. 
Co robi PGNIG, by nie doszło do ska-
żenia? Inwestor jest zobowiązany 
do przestrzegania przepisów środo-
wiskowych na każdym etapie prac. 
Cały proces od początku do końca 
podlega kontroli Inspekcji Ochrony 
Środowiska. Za przekroczenie wa-
runków korzystania ze środowiska 
grożą ogromne kary finansowe. W 
przypadku rażącego nieprzestrzega-
nia prawa możliwe są sankcje karne 
(od grzywny do pozbawienia wol-
ności) oraz wstrzymanie działalności.

Przenikanie płynu używanego 
do szczelinowania do użytkowych 
poziomów wodonośnych nie jest 
możliwe fizycznie, ponieważ w Pol-
sce warstwy gazonośne dzieli od 
warstw wodonośnych mnimum 2 
kilometry izolacji w postaci nieprze-
puszczalnych skał. Na świecie rów-
nież nie udokumentowano takiego 
przypadku.

Ochronę środowiska – także wod-
nego – gwarantują przepisy prawa 
i system jego kontroli. Dotyczą one 
całego przemysłu wydobywczego, 
w tym poszukiwań i wydobycia gazu 
z łupków. Zarówno same poszukiwa-
nia, jak i wydobycie gazu z łupków są 
możliwe jedynie na podstawie kon-
cesji, wydawanych przez Minister-
stwo Środowiska. Procedura wyma-
ga od inwestora uzyskania szeregu 
decyzji i pozwoleń, związanych m.in. 
z korzystaniem z wód.

Bezpieczeństwo źródeł i zaso-
bów wody potwierdzają naukowe 
ekspertyzy. W 2011 r. na zlecenie 
Ministra Ochrony Środowiska zespół 
naukowców z pięciu instytucji prze-
prowadził badania aspektów środo-
wiskowych procesu szczelinowania 
hydraulicznego w otworze Łebień. 
W raporcie opracowanym przez 



12

Państwowy Instytut Geologiczny 
stwierdzono jednoznacznie – nie za-
obserwowano wpływu prac związa-
nych ze szczelinowaniem na jakość 
wód powierzchniowych i podziem-
nych, a sam pobór wody nie wpłynął 
na zmniejszenie zasobów wód pod-
ziemnych w rejonie wiertni.

Korzyści dla kraju, korzyści dla 
gminy

Na pewno, na podstawie wielo-
letnich doświadczeń z wykonywa-
nia działalności poszukiwawczej w 
innych miejscach w Polsce, PGNiG 
może powiedzieć, że lokalne społe-
czeństwo zyskuje. 

Zagraniczne doświadczenia wska-
zują, że wydobycie kopalin ze złóż 
konwencjonalnych i niekonwencjo-
nalnych wpływa korzystnie na go-
spodarkę całego kraju, ale ma też 
ogromny wpływ na rozwój lokalny. 

Najwięcej obaw i pytań dotyczy 
zanieczyszczenie środowiska natu-
ralnego, zabiegu szczelinowania hy-
draulicznego i potrzebnych w tym 
procesie ilości wody.

Poszukiwanie i wydobywanie gazu 
jest kontrolowane. Prowadzenie prac 
zgodnie z normami i przepisami jest 
w pełni bezpieczne dla środowiska. 
Pokazują to nasze własne doświad-
czenia. 

Gaz z łupków jest naszą wspólną 

szansą. 
Jeżeli polskie pokłady gazu będą 

znaczące, pozwolą nie tylko na nie-
zależność energetyczną Polski, ale 
wpłyną na obniżenie cen płaconych 
za gaz przez obywateli. Gaz z łup-
ków to także więcej tańszej energii, 
produkowanej w polskich elektrow-
niach. W dalszej perspektywie wy-
dobycie gazu z łupków to nie tylko 
więcej miejsc pracy w skali kraju, ale 
również więcej miejsc pracy w po-
wiecie, gminie czy wsi. To także wię-
cej pieniędzy dla gminy na niezbęd-
ną infrastrukturę, szkoły, przedszkola, 
służbę zdrowia itp. oraz więcej pie-
niędzy z podatków w budżecie pań-
stwa pozwalających na zaspokojenie 
ważnych potrzeb Polaków – finanso-
wanie służby zdrowia, systemu edu-
kacyjnego i emerytalnego, poprawę 
bezpieczeństwa. 

PGNiG, jako firma mająca najwięk-
sze w Polsce doświadczenie w po-
szukiwaniach gazu ziemnego od po-
czątku zabiegało o silną pozycję na 
rynku gazu niekonwencjonalnego, 
dziś mamy 15 koncesji - najwięcej na 
poszukiwanie gazu z łupków w Pol-
sce. 

Pierwsze wyniki poszukiwań są 
więcej niż obiecujące (Lubocino). 

Teraz trwają prace badawcze i 
przygotowawcze do przemysłowej 

eksploatacji. 
Choć trzeba pamiętać - na gaz z 

łupków trzeba będzie poczekać kil-
ka lat.

W styczniu 2012 roku Polskie 
Górnictwo Naftowe i Gazownic-
two SA otrzymało nagrodę Sha-
le Gas Company of the Year przy-
znaną przez Petroleum Club Ma-
gazine. Nagroda została przyznana 
spółce za organizację całości ope-
racji w ramach projektów poszuki-
wawczych gazu z łupków. 

To szczególnie ważne wyróżnienie 
zwłaszcza w kontekście ambitnego 
planu poszukiwań gazu z łupków, któ-
ry realizuje PGNiG SA i wyzwań stoją-
cych w związku z tymi poszukiwania-
mi nie tylko przed Spółką. 

Jak zaznaczono podczas wręczenia 
nagród, bezpieczeństwo energe-
tyczne Europy może zależeć od pol-
skich zasobów gazu z łupków. Pol-
ska wytycza kierunek w poszukiwa-
niach tego gazu, który w średnim 
i długim okresie może zmniejszyć 
zależność krajów Unii Europejskiej 
od importu nośników energii.

Więcej informacji na temat poszu-
kiwań gazu z łupków znajdą Pań-
stwo stronie www.gazzlupkow.org

Jeśli mają Państwo pytania, chęt-
nie odpowiemy, prosimy pisać na 
adres lupki@pgnig.pl
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IX Ogólnopolski Tydzień Bi-
bliotek 8-15 maja 2012 roku 
pn. „Biblioteka ciągle w grze” 
jest nawiązaniem do piłkar-
skiego EURO i promowania li-
teratury o sporcie, zwłaszcza 
piłki nożnej. W związku z tym 
w Bibliotece Publicznej w Wy-
sinie można było obejrzeć 
wystawę książek związanych 
z piłką nożną, wziąć udział w 
konkursie pt.: „Piłka nożna”

Ogłoszenie wyników kon-
kursu i wręczenie nagród od-
było się w „Dniu Dziecka”.

Laureatami konkursu zostali:
W kategorii dzieci młod-

szych
I miejsce Karolina Plata
II miejsce Małgorzata Biesik
I I I  miejsce Magdalena 

Drawska
W kategorii dzieci starszych:
I miejsce Paulina Wensierska
II miejsce Nikola Wróblewska

III miejsce Zofia Kolańska
IV miejsce Kinga Adamek

Gratulujemy!!!
Irena Bałachowska

„Biblioteka ciągle w grze”

Laureaci konkursu
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Muzyka, śpiew, taniec i sport
Na co dzień Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Liniewie tętni życiem, sły-

chać gwar dziecięcych rozmów, różne rytmy taneczne, szurgot stóp tańczących dziewcząt, 
dźwięki gitar i śpiew. To jedyne miejsce we wsi gminnej (poza szkołą, oczywiście), gdzie 
dzieci i młodzież mogą spędzić czas pożytecznie, przyjemnie i bezpiecznie. Jest tu też miej-
sce dla dorosłych, dla seniorów, dla sportowców. Co jakiś czas monotonię zwyczajnych prób 
i ćwiczeń przerywają występy zespołów i solistów dla różnych widowni, z różnych okazji. O 
tych imprezach informują dyrektor GOKSiR Lucyna Piwowarczyk i instruktor, choreograf i 
organizator Agnieszka Pobłocka.

Jeszcze raz o kobietach
16 marca 2012 roku Wójt Gminy Liniewo i Gminny Zarząd 

KGW w Liniewie zorganizowali spotkanie z okazji Dnia Kobiet 
dla członkiń Kół Gospodyń Wiejskich, członkiń Klubów Senio-
ra oraz Pań ze stowarzyszenia KGW Gminy Liniewo. W czasie 
spotkania miały miejsce występy artystyczne „MAGNESS-u”, 
„TĘCZY”, „WENUS”, „LUNY” i Orkiestry Dętej LinStarT z Liniewa. 
Pomimo wielu obowiązków domowych Panie przybyły w 
licznym gronie. Przy kawie i słodkim ciastku toczyły rozmowy 
na temat działalności KGW w swoich miejscowościach. Kobie-
ty z naszej gminy starają się przyczynić do podtrzymania tra-
dycji i kultury na wsi.

W tak miłej i domowej atmosferze nawiązano mnóstwo no-
wych znajomości. Miejmy nadzieję, że spotkanie to zacieśni 
więzi współpracy pomiędzy wioskami naszej gminy.

Dzień Dziecka w Liniewie
3 czerwca 2012 roku na „Orliku” w Liniewie odbył się festyn z okazji 

Dnia Dziecka. Miłym słowem imprezę rozpoczęła pani Lucyna Piwo-
warczyk dyrektor GOKSiR oraz pan Mirosław Warczak, Wójt Gminy 
Liniewo. Przy zaangażowaniu  Sołectwa Liniewo, Domu Kultury w 
Liniewie oraz Urzędu Gminy Liniewo na dzieci czekało mnóstwo 
darmowych atrakcji: trampoliny i  dmuchane zjeżdżalnie, przejażdżki 
wozem strażackim i bryczką, występy artystyczne dziewcząt z zespo-
łów: Magnes i  Junior Cheerleader. Wszystkie dzieci aktywnie uczest-
niczyły w konkursach prowadzonych przez Duo Pablo (Magic Show). 
Dodatkowe atrakcje zapewnił pan Gerard Pobłocki organizując dla 
dzieci konkurs sprawnościowy pt. Super Kozak na Sportowo. W czasie 
rozgrywania konkurencji słodką niespodzianką zaskoczył pan Alfons 
Troka, sołtys wsi Liniewo. W rytmie wesołej muzyki nawet rodzice 
chętnie brali udział w różnych konkurencjach wraz ze swoimi pocie-
chami. Pamiętajmy, że bez względu na nasz wiek zawsze będziemy 
dziećmi. Wszystkiego najlepszego i do zobaczenia za rok. 

Nasze Mamy!
Niezw ykle gwarno i rojno było 23 maja, gdyż tego 

dnia odbyło się spotkanie z okazji Dnia Matki zorgani-
zowane przez GOKSiR i KGW w Liniewie. Dzieci należą-
ce do sekcji gitarowej ,  WIGARO,  Junior Cheerleader, 
Flash Dance, TĘCZA , Wenus, Magness i Luna przygo-
towały dla swoich mam wspaniałe w ystępy. Prz y ka-
wie i ciastku domowej roboty Panie podziwiały pokazy 
ar tystyczne swoich pociech. Pomimo iż bohaterkami 
wieczoru były nasze kochane  mamy, prawdziwe show 
pokazały dzieci. Wspaniałe występy to zasługa nie tyl-

ko ciężkiej pracy, ale również wsparcia i pomocy ze strony rodziców. Naszym mamom dziękujemy za pomoc i 
wsparcie, zaangażowanie i ciężką pracę, a w szczególności za okazaną miłość. Wszystkiego najlepszego z oka-
zji Waszego święta - kochane mamy. Dziękujemy również instruktorom za przygotowanie tak pięknej i wzru-
szającej części artystycznej.
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L i n i e w o
A k t u a l n o ś c i  G m i n n e

26 kwietnia 2012r odbyły się kolejne 
rozgrywki o puchar GOKSiR w tenisie 
stołowym. Jak zwykle zainteresowanie 
turniejem było znaczne, a rywalizacja 
niezwykle zacięta. Oto wyniki turnieju:

CHŁOPCY:
1. KRZYSZTOF DALECKI
2. KAROL MIŁOSZ
3. DAWID KLASA
4. DAWID CICHOCKI
5. MARIUSZ WENDT
6. PAWEŁ DALECKI
7. MAREK BORKOWSKI
8. MICHAŁ BUTOWSKI
DZIEWCZĘTA:
9. DIANA OKRÓJ
10. MONIKA BORKOWSKA
11. ANNA GÓRSKA
DZIĘKUJEMY SĘDZIEMU GŁÓWNE-

MU PANU JAROSŁAWOWI GIERSZEW-
SKIEMU Z GŁODOWA

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO III EDEYCJA O PUCHAR GOKSIR  
dla młodzieży

22  kwietnia w niedzielę o godz. 
14.30 na Sali gimnastycznej w Liniewie 
odbyła się ostatnia III  edycja Turnieju 
Tenisa Stołowego o Puchar GOKSiR.

Zwycięzcami zostali:
Wyniki kategorii powyżej 20 lat:
1. Mieczysław Majer
2. Zbigniew Michnowski
3. Andrzej Prokopowicz
4. Łukasz Ginter
5. Mirosław Błaszczuk
Wyniki kategorii powyżej 40 lat:
1. Jarosław Gierszewski
2. Janusz Dunajski
3. Jerzy Głowacki 
4. Mirosław Ginter

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO III EDEYCJA O PUCHAR GOKSIR
dla dorosłych
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W Liniewie nazwa progra-
mu „Comenius” nie jest obca. 

Już w 2000 roku szkoła liniew-
ska uczestniczyła wraz z pla-
cówkami z Niemiec, Francji i 
Szkocji w realizacji uczniow-
skich pomysłów na szkolne 
wydawnictwa (takie same 
treści we własnych językach). 
Tym razem młodzież z gim-
nazjum podjęła się ambitne-
go zadania: rozmów o demo-
kracji, o jej rozwoju w krajach 
uczestniczących w progra-
mie, o realizacji jej założeń w 
życiu publicznym, ale również 
w szkole. A do programu włą-
czyły się placówki z Hiszpanii, 

Portugalii, Niemiec, Turcji, no 
i, oczywiście, Polski. Współ-

praca pole-
ga na t ym, 
że wszystkie 
szkoły utrzy-
mują na co 
d z i e ń  s t a -
łą  łąc zność 
pr zez inter-
net,  rozma-
wiają ucznio-
wie, nauczy-
ciele, krajowi 
koordynato-

rzy programu (językiem do 

komunikacji jest angielski). 
Przygotowują się do kolejnych 
wizyt, meetingów w szkołach 
partnerskich. Pierwsze spotka-
nie miało miejsce w Hiszpanii 
– pojechał liniewski koordyna-
tor programu, dyrektor Zespo-
łu Oświatowego w Liniewie 
Zbigniew Werczyński, nauczy-
cielka języka angielskiego Elż-
bieta Łuczkiewicz oraz cztery 
uczennice. Na realizację pro-
gramu przeznaczone są środ-
ki z zasobów Unii  Europejskiej 
rozdzielane przez MEN. Na 
dłuższych trasach podróżu-
je się samolotami, gospoda-
rze zapewniają noclegi i wy-
żywienie, a przede wszystkim 
organizują spotkania robocze, 
warsztaty i, o ile czas pozwoli, 
trochę krajoznawczej turysty-
ki i dobrej zabawy. Inna grupa 
uczniów z koordynatorem i 
drugą nauczycielką języka an-
gielskiego Beatą Szwedek od-
wiedziła szkołę w Turcji. Sporo 
było perturbacji z podróżą, ale 
wszystko szczęśliwie się skoń-
czyło i meeting w tym dla nas 
nieco egzotycznym kraju do-
starczył kolejną porcję nieza-
pomnianych wrażeń. Bardzo 

Liniewska szkoła w Europie

Korytarz liniewskiej szkoły w europejskiej atmosferze

Polska grupa w tureckiej szkole

Turecka muzyka porwała do tańca
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interesująco wypadały w obu 
przypadkach liniewskie pre-
zentacje multimedialne do-
tyczące naszej drogi do de-
mokracji w ujęciu historycz-
nym. Młodzież europejska (i 
nie tylko młodzież) nie zdaje 
sobie sprawy z tego, jak duży 
był wkład Polaków w proce-
sy historyczne i ustrojowe 
prowadzące do dzisiejszego 
układu Europy. Teraz uczest-
nicy programu już wiedzą, 
tym bardziej, że za nimi ko-
lejne spotkanie – tym razem 
w Polsce, w Gminie Liniewo. 
Tutaj była baza strategiczne 

(ZO w Liniewie), 
sztab dowodzą-
cy z dyrektorem 
We rc z y ń s k i m  
na czele, nocle-
gi i wyżywienie 
(Ferma Strusi w 
Garczynie i po-
bliskim dworku 
Bajbuzy). Więk-
szą część po-
b y t u  w y p e ł -
n ia ł  p r z y jęt y 

program przedsięwzięcia – 
poznanie szkoły, udział w lek-
cjach, spotkania tematyczne, 
prezentacje multimedialne. 
Było wypad do Gdańska, w 
miejsca związane z zamierz-
chłą historią (Starówka) i naj-
nowszymi dziejami, dla mło-
dzieży już historycznymi – 
Stocznia Gdańska, Muzeum 
„Solidarności”, pomnik po-
święcony pamięci.

Ryszard Łuczkiewicz

Sadzenie dębów upamiętniających wizytę uczestników „Comeniusa”

Pod turecką flagą

W trakcie kolejnej prezentacji
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INNE OSIĄGNIĘCIA
Informatyka, III miejsce w Polsce, VI LO Gdynia

Paweł Łuczkiewicz
Biegi średnie i przełajowe,  

I miejsce w województwie pomorskim,  
ZSZ nr 2 Kościerzyna

Bartłomiej Wołczak
Pchnięcie kulą, I miejsce  

w województwie pomorskim,  
Technikum nr 2 w Chojnicach

Joanna Zabrocka
Karate, kadra Polski juniorów,  
LO dla Dorosłych w Tczewie

Mikołaj Kosiecki

Stypendia Wójta  
Gminy Liniewo  

za rok szkolny 2011/2012
Wójt Gminy Liniewo Mirosław Warczak, po uzyskaniu opinii ze strony Komisji złożo-

nej z przewodniczącego Komisji Oświaty Rady Gminy Liniewo oraz dyrektorów szkół, przy-
znał coroczne stypendia dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce oraz tych, któ-
rzy w znacznym stopniu wyróżnili się w innych dziedzinach. W sumie stypendia uzyskało 
32 uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.  Nie było łatwo 
– by je otrzymać trzeba było mieć wysoką średnią ocen (5,3 w podstawówce, 5,2 w gimna-
zjum, 4,8 w szkole średniej) albo być w pierwszej trójce w województwie w jakiejś dyscypli-
nie czy konkursie, olimpiadzie albo w pierwszej dziesiątce w Polsce. Gratulujemy stypendy-
stom! Oto oni:

SZKOŁY 
PODSTAWOWE
Garczyn
Kacper Ronkowski
Michał Żołądek
Głodowo
Jan Kiedrowicz
Patrycja Leszka
Liniewo
Dominika Jurczak
Wiktoria Michnowska
Katarzyna Szałajda
Klaudia Szreder
Tomasz Wojewski
Wysin
Kinga Adamek
Sandra Elas
Wiktoria Gollnau
Marta Plichta
Nikolina Wróblewska

GIMNAZJUM
Liniewo
Joanna Jurczak
Łukasz Knitter
Daria Koprek
Wiktoria Richert
Karolina Sosnowska
Wioleta Wydrowska
Paulina Wendt
Stare Polaszki
Weronika Wiedemann

PONADGIMNAZJALNE
I LO Koscierzyna
Joanna Barańska
Dominika Knitter
Marzena Klasa
II LO Starogard Gd.
Sandra Myszkier
Z e s p ó ł  S z k ó ł  

Morskich Gdańsk
Agnieszka Wenta
PZS nr 2 Kościerzyna
Roksana Klasa
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