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L I N I E W O
Aktualności Gminne

gazeta bezpłatna, listopad 2012

W dniu 3 sierpnia 2012r. nastąpiło 
gradobicie w części Gminy Liniewo, 
w wyniku którego wystąpiły straty u 
113 rolników na ogólną kwotę – 1. 
308.695,86 zł. Na wniosek Wójta w 
dniu 8 sierpnia Wojewoda Pomorski 
Decyzją Nr 55/2012 powołał komi-
sję do szacowania szkód, która za-
kończyła szacowanie strat w dniu 28 
września i przekazała Wojewodzie 
protokół.

Niezwłocznie po tym zdarzeniu 
Wójt wspólnie z Przewodniczącym 
Rady, Radnymi i Strażakami udali się 
w teren, aby ocenić bezpośrednio u 
rolników wstępne straty. W wyniku 
oględzin stwierdzono, iż zniszczenia 
na niektórych plantacjach  dochodzą 
do 100% w uprawach zbóż i warzyw. 

  Pierwszej pomocy Wójt zaczął 
szukać u Wojewody umawiając się 
na spotkanie zaraz w poniedziałek, 
po piątkowym gradobiciu. Co praw-
da Wojewoda nie był dostępny, ale 
w Wydziale Zarządzania Kryzysowe-
go w Urzędzie Wojewódzkim służby 

Wojewody poinformowały Wójta, 
jakiej pomocy rolnicy mogą lub też 
nie spodziewać się od strony rządo-
wej.

Następnym pilnym działaniem 
była rozmowa z Sekretarzem Stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi Panem Kazimierzem Plocke, 
który obiecał uruchomić wszelkie 
możliwe ścieżki pomocy, jednak na 
wstępie zastrzegł, że nie widzi, aby 
była możliwa jakaś bezpośrednia 
pomoc finansowa, bo należy prze-
strzegać przepisów, które wskazują, 
że od takich zdarzeń rolnicy pre-
wencyjnie powinni się ubezpieczyć. 
Ponadto  Pan Minister zobowiązał się 
podjąć rozmowy w  Ministerstwie o 
złagodzeniu kryterium 30% strat w 
dochodowości rocznej gospodarstw 
liczonej z produkcji roślinnej i zwie-
rzęcej tak, aby większa liczba do-
tkniętych klęską rolników mogła 
wnioskować o preferencyjne kredyty 
i pożyczki. 

  Kolejnym etapem interwen-

cji była rozmowa i pismo Wójta z 
prośbą do ARiMR w Kościerzynie o 
przyspieszenie wypłat dopłat bezpo-
średnich oraz ONW (trudne warunki 
gospodarowania) dla naszych rolni-
ków z terenu Gminy Liniewo jeszcze 
w tym roku (ustalenie pozytywne). 

Nadmienić należy ponadto, iż po 
konsultacjach z Radą Gminy Wójt 
podjął także rozmowy z zarządem  
Banku Spółdzielczego w Starogar-
dzie Gdańskim, który obsługuje 
większość rolników z terenu naszej 
gminy. Długie rozmowy i negocja-
cje zakończyły się kompromisowym 
ustaleniem, że rolnicy, którzy do-
tknięci zostali klęską, a posiadają 
zaciągnięty kredyt w wyżej wymie-
nionym banku, będą mogli w trybie 
indywidualnym wnioskować o do-
godne wydłużenie okresu spłat tych 
wcześniej zaciągniętych zobowiązań 
kredytowych.  

Mirosław Warczak 
Wójt Gminy Liniewo

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY LINIEWO

GR ADOBICIE
PODJĘTE DZI AŁ A NI A

Z OSTATNIEJ CHWILI
Bank Spółdzielczy w Starogardzie 

Gdańskim Oddział w Skarszewach 
informuje, iż Gmina Liniewo po sta-
raniach Wójta Gminy Liniewo objęta 
została  klęską żywiołową gradobicia 
w związku z powyższym przedsta-
wiamy korzystny kredyt preferen-
cyjny z dopłatą ARiMR do oprocen-
towania na wznowienie produkcji 
w gospodarstwach objętych klęską 
żywiołową . Zostaje on uruchomio-
ny na ponoszenie rzeczowych na-
kładów niezbędnych na przywróce-
nie produkcyjności poprzez zakup 

rzeczowych środków obrotowych 
do produkcji rolnej na niżej wymie-
nionych warunkach: gospodarstwo 
musi znajdować się na terenach do-
tkniętych klęską żywiołową, posia-
dać protokół oszacowania strat, opi-
nię Komisji Wojewódzkiej powołanej 
do szacowania strat, kwota kredytu 
nie może przekroczyć kwoty obni-
żenia dochodu, oraz nie może prze-
kroczyć 4 mln zł dla podmiotu, który 
korzysta w kredytów zaciągniętych 
na wznowienie produkcji w gospo-
darstwach rolnych, niskie oprocen-
towanie kredytu – 1,5 redyskonta, 
z którego kredytobiorca płaci 1/4 

nie mniej niż 1,5% w przypadku 
posiadania ubezpieczenia upraw w 
wysokości 50% posiadanego are-
ału z wyłączeniem łąk i pastwisk lub 
zwierząt gospodarskich w wysoko-
ści 50% stada, w przypadku braku 
ubezpieczenia upraw lub zwierząt 
oprocentowanie wynosi 4,5%, ni-
ska prowizja za udzielenie kredytu, 
długi okres kredytowania – do 4 lat, 
długa karencja w spłacie kapitału – 
do 2 lat, 

Hanna Latoszewska
 Bank Spółdzielczy

 w Starogardzie Gdańskim
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JUBILEUSZ ROBERTA GR ANSICKIEGO
W centrum wsi 

Wysin, przy ulicy 
Żuławskiej, w nie-
zwykle schludnej i 
estetycznej pose-
sji, mieszka długo-
letni, bo ze stażem 
trzydziestoletnim, 
Prezesa Ochotniczej 
Straży Pożarnej w 
Wysinie, druh Ro-
bert Gransicki z żoną 
Anną. 

Gransicki do Wy-
sina przybył z Hopo-
wa, gdzie przez 18 
lat był Prezesem 
OSP i dał się poznać 
jako świetny orga-
nizator. Zdołał tam 
wybudować remizę 
i świetlicę. Znanego z długoletniej 
działalności w OSP w Hopowie druha 
Roberta powołano na prezesa OSP w 
Wysinie – a był to rok 1978. Wraz z 
jego przybyciem w dziejach jednost-
ki nastąpiły najlepsze lata jej rozwo-
ju. Zapadła decyzja o budowie remi-
zy i świetlicy. Głównym inicjatorem 
był druh Gransicki, który wciągnął do 
prac wszystkich mających chęć spo-
łecznego działania, ze środowiskiem 
szkolnym włącznie. Dzięki współ-
pracy miejscowej ludności zbudo-
wano plac św. Floriana, na którym 
stanęła również figura patrona stra-
żaków. Powstała także izba pamięci 

oraz zorganizowano drużynę żeńską 
OSP. Po 30 latach pełnienia funkcji 
prezesa, nestor OSP, druh Robert, 
złożył rezygnację. Został prezesem 
honorowym, a za zasługi i ogromny 
wkład pracy, ogólne zebranie OSP w 
Wysinie ogłosili druha Gransickiego 
prezesem 100- lecia OSP w Wysinie. 
Wśród licznych odznaczeń druha Ro-
berta należy wymienić:

Krzyż Kawalerski Orderu Odro-
dzenia Polski, Złoty Znak Związku, 
Brązowy, Srebrny i Złoty Medal za 
zasługi dla pożarnictwa.

W dniu osiemdziesiątych urodzin 
jubilata, 1 września 2012 roku rado-

śnie i gwarnie było przy ulicy Żuław-
skiej. Wśród gości nie zabrakło dele-
gacji OSP. Przybyli druh  ks. Janusz 
Grzybek – kapelan OSP, druh Jacek 
Kmieciak – Prezes Zarządu Gminne-
go OSP, druh Wiesław Szarmach – 
Komendant Gminny, druh Jerzy Ba-
łachowski - Prezes OSP Wysin oraz 
druh Andrzej Mielewczyk - naczelny 
druh OSP Wysin.

Kończąc, życzę jubilatowi, jego 
małżonce Annie oraz licznej rodzinie 
przeżycia kolejnych radosnych uro-
czystości.

Wanda Kwiatkowska

Taki jubileusz obchodzili ostatnio 
Mieczysława i Wacław Potrykusowie 
z Głodowa. Mają pięcioro dzieci, któ-
re mieszkają w Głodowie, Kościerzy-
nie i w Niemczech, dziesięcioro wnu-
cząt oraz prawnuczkę i prawnuczka. 
Pędzili bardzo pracowite życie: Pani 
Mieczysława wychowywała dzieci, 
prowadziła dom, ale również przez 
17 lat pracowała zawodowo – była 
12 lat sprzątaczką, przez 5 lat two-
rzyła wroby rękodzielnicze, a i teraz 
udziela się Kole Gospodyń Wiej-
skich. Pan Wacław natomiast 22 
lata pracował w Państwowej Straży 
Pożarnej, 5 lat w Wydziale Oświaty 
w Kościerzynie, a od 1992 roku jest 
na emeryturze. Zupełnie się nie nu-
dzi, bowiem 55 lat działa czynnie w 
Ochotniczej Straży Pożarnej, 12 lat 
był radnym Rady Gminy Liniewo, to 
dzięki niemu, między innymi, po-
wstał w Głodowie wodociąg, remiza 
OSP, kościół i inne obiekty. Z okazji 

jubileuszu przyjęli wielu gości, mię-
dzy innymi Wójt Gminy Liniewo Mi-

rosław Warczak i Kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego Felicja Szutenberg.

55 L AT WSPÓLNEGO Ż YCI A
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Na ten dzień czekają rolnicy pol-
scy zawsze, na dzień, w którym za-
mknie się ich główny coroczny trud. 

Ten dzień to dożynki. 
2 września odbyły się Dożynki  

Gminne w Liniewie. Rozpoczęła je 
Msza Święta w Kościele Parafialnym 
pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego 
w Liniewie, celebrowana przez księ-
ży proboszczów Grzegorza Flisikow-
skiego z Liniewa, Janusza Grzybka z 
Pogódek oraz Dariusza Wiczlinga. Po 
jej zakończeniu korowód dożynkowy 
przeszedł na miejsce uroczystości, 
na plac przy Urzędzie Gminy.

Zaszczytną funkcję starostów do-
żynek pełnili Magdalena i Piotr 
Kulas z Małego Liniewa. Tradycyjnie 
starostowie przekazali poświęcony 
wcześniej chleb dożynkowy w ręce 
Mirosława Warczaka – Wójta Gmi-
ny Liniewo oraz Wiesława Szar-

macha – Przewodniczącego Rady 
Gminy, którzy bochen  przełamali i 
rozdali jego cząstki wszystkim zgro-
madzonym na uroczystości dożynko-
wej. 

Mieszkańcy gminy zostali zaszczy-
ceni obecnością Wiceministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi Kazimierza 
Plocke, który odznaczył kilkunastu 
rolników z gminy Liniewo medalem, 
Zasłużeni dla rolnictwa ”. Są to: 
Aneta Szwoch, Jan Czodrowski, 
Eugeniusz Jurczak, Piotr Kulas, 
Maryla Łankowska, Lidia Cza-
piewska, Jadwiga Kozłowska, 
Elżbieta Renka, Halina Łankow-
ska, Andrzej Sikorski, Zbigniew 
Kruszyński, Wojciech Prądziński.

Po oficjalnych wystąpieniach Wi-
ceministra oraz  Wójta Gminy, w 
których mówcy przedstawili między 
innymi znaczenie pracy rolników, 
trudności wynikające ze skutków 
pogodowych kataklizmów i wdzięcz-
ność społeczeństwa za żniwne efek-
ty trudu mieszkańców wsi, nadszedł 
czas na część artystyczną. Na estra-
dzie wystąpił kabaret ,, Ciach” z Cie-
chocina, następnie kapela kaszubska  
„Buffet” z Kartuz oraz  zespół „Czar-
ne Kapelusze”.

Jak co roku na wszystkich zebra-
nych czekały pyszności przygotowa-
ne przez Reginę Domagałę: ciasta, 
bigos, chleb ze smalcem, leczo, gro-
chówka  oraz żurek. 

Dodatkową atrakcją niedzielnego 
popołudnia były konkursy dla dzieci 
i dorosłych, które prowadził świet-
ny konferansjer Sebastian Wałdoch 
ze Starogardu Gdańskiego. Wieczo-
rem na estradzie pojawił się zespół 
„STANDARD” z Głodowa. Zabawa 
„rozkręciła” się na dobre i trwała do 
północy. Zgromadzeni na dożynkach, 
pokazali sobie i wszystkim, że umie-

ją się dobrze bawić.
Dla takiej publiczności warto orga-

nizować tego typu imprezy i podtrzy-
mywać tradycje. Organizatorzy dzię-
kują wszystkim, którzy włączyli się 
w przygotowanie i przeprowadzenie 
gminnego święta.

Agnieszka Pobłocka

DOŻ YNK I GMINNE W LINIEWIE

Listopadowe święto budzi u nas 
zawsze refleksje, powoduje, że za-
trzymujemy się w codziennym biegu, 
baczniej rozglądamy się wokół siebie 
i dostrzegamy to, czego dotychczas 
nie widzieliśmy. Tak, jak ten samot-
ny grób, anonimowy, w nietypowym 
miejscu, z daleka od wszystkich 
cmentarzy. Gdzie? W Iłownicy, na 
skrzyżowaniu polnej drogi z dawny-
mi torami kolejowymi. Skąd się wziął 
mogą pamiętać jedynie starsi miesz-
kańcy gminy. Pani Maria Czapiewska 
wprawdzie nie była świadkiem zda-
rzenia (była wówczas ośmioletnią 
dziewczynką), pamięta jednak rela-
cję ojca: Wojska radzieckie jecha-

ły drogą czołgami z Garczy-
na w kierunku Iłownicy, a 
on zauważył polskiego żoł-
nierza idącego w kierunku 
Liniewka, pewnie do swoich 
krewnych. Po drodze został 
śmiertelnie postrzelony. 
Przez kogo? Nie wiadomo. 
Jego ciało leżało tam przez 
kilka dni, aż w końcu sąsie-
dzi pani Marii, państwo Li-
dzbarscy pochowali go na 
skrzyżowaniu drogi i szlaku 
kolejowego. Obecnie grobem 
opiekują się rodziny państwa 
Lidzbarskich i Lutka. 

Może ktoś wie więcej na ten te-

mat? Zapisujmy historię ziemi, na 
której mieszkamy.

M.K., E.Ł.

SA MOTNY GRÓB

Chleb dożynkowy.
Publiczność  dożynkowa.

Gospodarze gminy i goście

Starostowie dożynek



L I N I E WO
GMINA PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM I  GOSPODARCE

 Gmina Liniewo prowadzi stabilną, konsekwentną i prze-
widywalną działalność społeczno-gospodarczą będącą kon-
tynuacją wcześniej przyjętej i akceptowalnej l ini i rozwoju 
Gminy. Oto fakty:

BUDUJEMY NOWOCZESNĄ GMINĘ

• Budowa nowoczesnej 
Oczyszczalni Ścieków w 
Orlu.Łączna kwota inwesty-
cji 6.22 mln zł pozyskane 
dotacja z RPO 4.14 mln zł to 
jest około 70 %,
• Budowa sieci kanaliza-
cji sanitarnej Wysin, Stary 
Wiec, Płachty – w trakcie 
wykonastwa – łączna kwota 
inwestycji to 3.69 mln zł z 
dotacją z PROW w wysokości 

2.22 mln zł,
• Budowa kanalizacji desz-
czowej i odwodnienia uli-
cy Tysiąclecia w Liniewie 
– wraz z budową drogi w 
miejscowości Orle w wyso-
kości 958,5 tyś,
• Budowa sieci wodociągo-
wej w miejscowości Ryma-
nowiec 132,5 tyś złotych, 
oraz budowa innych sieci 
wod-kan w Gminie.

INWESTUJEMY W LUDZI
• Doposażenie Świetl ic Wiej-
skich – 20 tyś złotych w tym 
blisko 11,8 tyś dotacji
• Realizacja Programu doposa-
żenia Placów Zabaw – w trakcie 
realizacji planowany koszt wy-
konania zadania wynosi bl isko 
0,6 mln,
• Budowa Świetl icy Wiejskiej 
w Iłownicy – w trakcie urucho-
miania planowana wartość za-

dania 403,5 tysięcy zło-
tych w tym 246 tysięcy 
złotych,
• Rozbudowa Domu Samopo-
mocy w Lubieszynie – koszt 
całkowity 441.8 tyś zł z czego 
dotacja to 150 tyś zł,
• Wymiana dachu na Przed-
szkolu Publicznym w Liniewie 
blisko 85 tysięcy złotych,
• Realizacja Projektu sys-

temowego GOPS w Liniewie 
Aktywizacja społeczno-za-
wodowa osób zagrożonych wy-
kluczeniem społecznym w gmi-
nie Liniewo na łączną kwotę 
489.288,49 zł. Udział środków 
własnych to 69.070,07 zł. od 
2008r.

OŚWIATA  – PRIORYTETEM  ROZWOJU
• Wykonanie termomoderniza-
cji Sali Gimnastycznej wraz z 
montażem nowoczesnych so-
larów w Zespole Oświatowym 
w Liniewie ogólna wartość in-
westycji 253 tyś złotych w tym 
dotacji 143,2 tyś złotych,
• Stypendia Wójta dla uzdol-
nionej Młodzieży przyznawane 

od 2009r. (łącznie ponad 70 tyś 
zł),
• Stypendia socjalne dla dzieci 
i młodzieży,
• Wyprawka szkolna,
• Realizacja Programu Syste-
mowego POKL – Wyrównywa-
nie szans edukacyjnych dzieci 
Szkół Podstawowych klas I-III,

• Realizacja Programu – Za 
rękę z Einsteinem w Gimna-
zjum /Liniewo/,
• Utrzymanie istniejącej sieci 
szkół i zatrudnienia nauczycie-
l i  w gminnej oświacie pomimo 
wzrostu kosztów i turbulencji 
f inansów publicznych.

BUDUJEMY DROGI – ŁĄCZĄCE LUDZI
• Budowa nowej nawierzchni 
drogi na ul. Szkolnej w Linie-
wie – wartość inwestycji bl isko 
170 tyś złotych z czego 53 tyś 
złotych dotacji,
• Budowa Drogi w Dece wraz 
z instalacją proekologicznego, 
oszczędnego oświetlenia typu 
lampy LED o wartości bl isko 50 
tyś złotych,
• Budowa odcinka drogi asfal-

towej koło Remizy oraz w kie-
runku Stefanowa o łącznej war-
tości 301,1 tyś złotych z czego 
uzyskana dotacji to kwota 40 
tyś zlotych
• Modernizacja Dróg śródpo-
lnych w Lubieszynie wraz z 
budowa parkingu przed Ośrod-
kiem Zdrowia za kwotę blisko 
150 tyś złotych z czego 80 tyś 
dotacji,

• Remont Drogi śródpolnej w 
Chróstach Wysińskich, Liniewie 
ul. Kasztanowa o wartości in-
westycji bl isko 150 tyś złotych,
• Wykonanie projektu tech-
nicznego budowy ul. Pstrąga i 
Gruszki w Liniewie – I etap in-
westycji opracowana dokumen-
tacja na kwotę 14,6 tyś złotych

Wójt Gminy Liniewo  
Mirosław Warczak



• Powołanie do życia – Obszaru 
Gospodarczego Liniewo pod patro-
natem Pomorskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej,
• Tworzenie specjalnej platformy 
współpracy przedsiębiorców Polsko-
Niemieckiej buisnespartner /przy 
współpracy z Gminą Ebsdorfergrund/ 
- w trakcie powstawania,
• realizacja projektu systemowego 

przez GOPS w zakresie atywizacji 
społeczno-zawodowej .Projekt reali-
zowany jest od 2008 r. a przyznane 
dofinansowanie do końca 2013 r. wy-
nosi 489.288,49 zł. Udział środków 
własnych to 69.070 zł.
• Giełda nieruchomości – nowość na 
nowej stronie internetowej gminy, 
która niebawem zostanie oddana do 
użytku.

Budujemy pozytywne relacje 
międzyludzkie, wspieramy realiza-
cję szlachetnych pomysłów, które 
podszeptują Wasze wielkie serca i 
umysły, służymy Wam,  Mieszkań-
com tej Gminy, aby nasza praca i 
zaangażowanie były źródłem satys-
fakcji i społecznego uznania oraz co-
raz większego komfortu życia w tej 
uroczej gminie.

KULTURA  I SPORT - DAREM I OWOCEM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻOWEJ

• Utworzenie nowej strony inter-
netowej gminy wraz z innowacją – 
Głos Młodzieży,
• Utworzenie Młodzieżowego Klubu 
Sportowego – „Korona Liniewo”,
• Orlik – uruchomione i finanso-
wane rozgrywki lig młodzieżowych, 

gimnazjalnych i innych,
• Wielokierunkowy rozwój umiejęt-
ności i zainteresowań młodzieży /20 
cia różnych sekcji i kół zaintereso-
wań/ - wokalnych, tanecznych, in-
strumentalnych oraz teatralnych,
• Wspieranie działalności Klubów 

Seniora,
• Budowa boisk sportowych dla 
Młodzieży w Głodowie, Wysinie i 
Lubieszynie za łączna kwotę ponad 
470 tyś złotych z czego uzyskano 
dotacje ponad 225 tyś złotych.

BUDUJEMY NOWOCZESNĄ GOSPODARKĘ  
„ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ OKNEM NA PRZYSZŁOŚĆ”

Te informacje z szacunkiem przekazują: 
Wójt Gminy Liniewo Mirosław Warczak

oraz Rada Gminy Liniewo

PAMIĘTAMY O DZIEDZICTWIE KULTURY I WIARY ŁĄCZĄCEJ POKOLENIA
• Prace konserwatorskie na 
elewacjach i wnętrzu kościo-
ła w Wysinie. Koszt całkowity 

zadania ponad 860 tyś złotych 
z czego dotacja ponad 707 tyś 
złotych realizowanego przez 

Parafię przy współpracy z Gmi-
ną Liniewo,

Na orlku

Rada Gminy Liniewo



Z WIZY TĄ U NASZYCH  
NIEMIECK ICH PARTNERÓW

Po raz kolejny grupa mieszkańców Gminy Liniewo pojechała do partnerskiej Ebsdorfergrund z wizytą, która mia-
ła wieloraki charakter. Po pierwsze miała odświeżyć kontakty. I to nie tylko oficjalne, ale także te, które zbliżyły 
prywatnie mieszkańców obu gmin. Poza tym w obu partnerskich regionach dużo ostatnio mówi się i robi w kierun-
ku poszukiwań źródeł energii odnawialnej. Wreszcie niemieccy gospodarze przygotowali nowe atrakcje turystyczne 
i towarzyskie. Pojechało trzydzieści siedem osób z naszej Gminy, w tym Wójt Mirosław Warczak, z Urzędu Gminy 
Jolanta Freitag jako oficjalny tłumacz, a także pilot wycieczki, a niżej podpisany jej w tym pomagał, a także miał 
zadanie zapisać kolejne karty kroniki kontaktów Liniewa z Ebsdorfergrund.  A tak wizyta przebiegała dzień po dniu:

PI ĄTEK , 28 WR ZEŚNI A
Wyjeżdżamy o 

5.10. Zaczyna się 
nieco pechowo, bo 
z Orla musimy wró-
cić po prawo jazdy 
jednego z kierow-
ców, które pozostało 
w radiowozie poli-
cyjnym, gdyż (dla 
bezp i eczeńs twa) 
policja sprawdziła 
stan techniczny au-
tokaru i wszystkie 
wymagania związa-
ne z liczącą około 

tysiąc kilometrów podróżą. Ale po-
tem poszło gładko. Po godzinie 20. 
– pięć minut po planowanej godzinie 
przyjazdu – byliśmy w Beltershau-
sen. Spora gromada witających, a 
wśród nich przedstawiciele władz 
Bürgermeister Andreas Schulz, jego 
zastępczyni Elizabeth Newton oraz 
grupa organizatorów naszego po-
bytu: Marianne Schneider, Jolanta 
Petersen i Heinz Lenningger. Nie-
mieckie rodziny zaopiekowały się 
sprawnie swymi polskim gośćmi i 
zabrały nas do swych domów.

SOBOTA, 29 WR ZEŚNI A
Uczestnicy wyprawy przebywa-

ją w rodzinach tutejszych i każda 
z nich inaczej spędziła ten dzień. 
Mną zaopiekowała się w tę sobotę 
rodzina Martiny Preiss (na co dzień 
mieszkałem u Elizabeth Newton, ale 
tego dnia musiała służbowo poje-
chać do Hanoweru). Przyjęty zosta-

łem świetnie, trójka dzieci – Anna, 
Florian i Johannes – oprowadziła  
mnie po gospodarstwie pełnym do-
mowego ptactwa, zwierząt hodowla-
nych (były konie, osły, owce, kozy), 
a potem pojechaliśmy do Marbur-
ga – tam odkryłem kolejne tajem-
ne przejścia i windy, przenoszące 

mieszkańców na różne poziomy 
tego na wzgórzach położonego mia-
sta. Powrót, lunch z dziczyzny upo-
lowanej przez pana domu, Heinricha 
i pogawędki o codziennym życiu tej 
rodziny. Wieczorem rozmowa z Eli-
zabeth o problemach ich gminy.

NIEDZIEL A, 30 WR ZEŚNI A
Znów w rodzinach, ale kilka osób 

z naszej grupy wybrało się na wy-
prawę historyczno-turystyczno-re-
kreacyjną do pobliskiego lasu. 
Wśród uczestników dzieci, ich rodzi-
ce, dziadkowie, kobiety i mężczyź-
ni. Szukaliśmy śladów historycznych 
po wojnie trzydziestoletniej, która 
przetoczyła się przez te tereny w 

XVII wieku. W gęstym i dziko za-
rośniętym, pełnym chrustu terenie 
znaleźliśmy grób szwedzkiego ofice-
ra z roku 1648, oryginalne kamienie 
milowe, dwa grodziska, kamienie z 
nie odczytanym napisem... Było cie-
kawie nie tylko historycznie, ale też 
obyczajowo; zatrzymaliśmy się na 
Schnapspause – podjechał za nami 

do lasu samochód terenowy z przy-
czepką, zdjęto z niej ławy, ustawio-
no, każdy mógł uraczyć się piwem, 
sokiem jabłkowym, wodą mineralną, 
coca-colą, lub czymś mocniejszym 
z turystycznych kieliszków. Na za-
kończenie kilkugodzinnego marszu 
odbyło się spotkanie przy grillu, siły 
wszak zostały nadszarpnięte.

PONIEDZI AŁEK , 1 PA ŹDZIER NIK A
Wycieczka krajoznawcza – wyjazd 

do uroczego zameczku Marksburg, 
wznoszącego się na wzgórzach, po-
między którymi przedziera się Ren, 
potężna rzeka - na jej nasłonecznio-
nych wysokich brzegach ciągną się 
kilometrami słynne winnice (stąd 
jest wino reńskie), na wzgórzach 
kolejne zamki obronne z głębokie-
go średniowiecza. Widzieliśmy to 
wszystko płynąc stateczkiem „La 
Paloma” do Koblencji, a potem ja-
dąc do miejsca, skąd pływających 
po rzece mężczyzn wabiła swym 
nieziemskim głosem legendarna Lo-
relay. Powrót późnym wieczorem, 

kolacja w domach naszych gospo-
darzy.

Powitanie w Ebsdorfergrund

Pod zamkiem Marksburg



Na ten dzień czekała szcze-
gólnie spora grupa uczestników 
wycieczki. Najpierw miałem oka-
zję odwiedzić swoich kolegów 
w Regenbogenschule w Ebsdorf 
i w szkole w Heskem, a potem 
pojechaliśmy do biogazowni. To 
ogromne przedsięwzięcie – bę-
dzie kosztowało 12 milionów 
euro. Pieniądze na jego realiza-
cję wyłożą wszystkie ważniejsze 
powiaty Hesji. Okoliczni rolnicy 
będą mogli 30% swojej ziemi 
przeznaczyć na kukurydzę, któ-
ra będzie surowcem tego zakła-

du. Już są 
podpisane 
kon t rak ty 
na dziesięć 
lat. Zebra-
na i roz-
drobn iona 
kukurydza 
z o s t a n i e 
złożona w 
pięciu po-
t ę ż n y c h 
s i l o s a c h 
( 7 0 x 2 2 x 4 
metry) o 
p o j e m n o -
ści 5500 
ton każ-
dy, potem 
trafią do 
o g r o m -

nych zbiorników (3000m3 po-
jemności), gdzie będą zacho-
dziły procesy fermentacyjne. 
Stąd zostanie wyprowadzony 
oczyszczony gaz, który trafi po 
zmieszaniu z gazem ziemnym do 
sieci dostarczającej ten czynnik 
energetyczny do indywidualnych 
odbiorców. W Ebsdorfergrund 
działa już mniejsza biogazownia, 
która zaopatruje w ciepło i cie-
płą wodę szkołę w Heskem.

Po południu gospodarze przy-
gotowali grilla w położonym w 

lesie gminnym domu. Ta impreza 
zbliżyła jeszcze bardziej wszyst-
kich jej uczestników – rozmo-
wom, zabawom i wybuchom ra-
dości nie było końca.

Tego dnia było również spotka-
nie oficjalne, w którym uczest-
niczył z naszej strony Wójt Mi-
rosław Warczak i Mateusz 
Cichosz, a ze strony gospoda-
rzy Bürgermeister Andreas 
Schulz i Elizabeth Newton. 
Moja skromna osoba znala-
zła się tam z tej racji, że re-
prezentowałem lokalną naszą 
prasę. Bardzo szybko osiągnięto 
porozumienie w sprawie  utwo-
rzenia wspólnej strony interne-
towej, która opiekować się będą 
Mateusz Cichosz i Jolanta Peter-
sen. Ta inicjatywa już wcześniej 
wyszła od Wójta Warczaka, ale 
zyskała i zrozumienie i przychyl-
ność władz Ebsdorfergrund. Tam 
również powstanie dwustronne 
forum młodzieżowe.

Uczestniczyłem również w 
zebraniu SDP, partii, do której 
należą główni przedstawiciele 
naszej partnerskiej gminy. Wy-
stąpił na nim kandydat do władz 
Hesji oraz miejscowi działacze. 
Padło sporo pytań, często nie-
wygodnych, więc atmosfera była 
prawie gorąca.

W TOR EK , 2 PA ŹDZIER NIK A

Na re s z c i e  d o c zeka ł  s i ę 
wy j ś c i a  z  pud ł a  p a t r on  s t ra -
ż aków  Św i ę t y  F l o r i a n .  Tego 
dn i a  w  N i emcze ch  ob cho -
dzono  na r odowe  św i ę t o 
zw i ą z ane  z  r o c zn i c ą  po ł ą -
c zen i a  N i em i e c  ,  a  m i e j s c o -
wa  j edno s t ka  S t ra ż y  p r z y -
go t owa ł a  d l a  m i e s z kań ców 
i c h  gm iny  i  d l a  n a s ,  p o l -
s k i c h  go ś c i ,  Ok t obe r f e s t , 
z abawę  d l a  ws zy s t k i c h ,  wy -
pe ł n i oną  a t ra k c j am i ,  wy s t ę -
pam i ,  konku r s am i  i ,  z god -
n i e  z  t ra dyc j ą ,  s po r ą  i l o ś c i ą 
p iwa .  Po j aw i ł  s i ę   Andreas 
Schu l z ,   b y l i  i n n i  p r z ed s t a -
w i c i e l e  w ł ad z ,  my  p r zeka -
z a l i śmy  go spoda r zom  s t a t u -
e t kę  Św.  F l o r i a na ,  on i  n am 
un i f o rmy  s t ra ż a ck i e ,  a l e 
l i c z y ł a  s i ę  p r z ede  ws zy s t -
k im   n i ewymuszona  z abawa . 

W i e c zó r  s pęd z i l i śmy  w  „ na -
s z ych ”  r od z i n a ch ,  a l b o  t am , 

gd z i e  n a s  z ab ra ł y,  b o  rano 
wy j a zd .

ŚRODA, 2 PA ŹDZIER NIK A

Rano pożegnali nas gościnni go-
spodarze i mniej gościnny deszcz, 

który towarzyszył nam już prawie 
do samego Liniewa, gdzie znaleźli-

śmy się późnym wieczorem.
Ryszard Łuczkiewicz

CZWARTEK , 3 PA ŹDZIER NIK A

Zwiedzanie biogazowni

Oktoberfest



Przez naszą Gminę Liniewo prze-
biegają złoża tak zwanego gazu 
łupkowego i w związku z tym prze-
prowadzano na jej terenie bada-
nia. Natychmiast powstało wiele 
różnych wersji zagrożeń płynących 
z ewentualnej eksploatacji złóż. To 
zupełnie naturalne, że ludzie oba-
wiają się tego, co nowe, że nie chcą 
ryzykować zwyczajnej, skromnej 
egzystencji na rzecz „nieznane-
go”. Wielka firma Polskie Górnictwo 
Naftowe i Gazownictwo (w porozu-
mieniu z władzami Gminy Liniewo) 
zorganizowała konsultacyjne dyżu-
ry przedstawicieli PGNiG w siedzi-
bie Urzędu Gminy. Frekwencja była 
spora, niektórzy mieszkańcy byli tu 
kilkakrotnie, zwłaszcza ci nie prze-
konani i przeciwni. Wtedy powstała 
idea, by zorganizować wycieczkę dla 
mieszkańców gminy do tych miejsc 
w naszym województwie, gdzie wy-

dobywa się ropę i przygotowuje do 
pozyskiwania gazu łupkowego. 

We środę 12 września pod siedzi-
bę UG zajechały dwa nowoczesne 
autokary, by zabrać chętnych na tę 
wycieczkę. Wcześniej stworzono li-
stę uczestników. Niestety, było ich 
więcej niż miejsc – mogło pojechać 
tylko sto osób, więc niektórzy po-
czuli się zawiedzeni. Mieszkańcom 
jadącym w tę interesującą podróż 
przewodzili wójt Gminy Liniewo Mi-
rosław Warczak i przewodniczący 
Rady Gminy Wiesław Szarmach. 
Byli, oczywiście, wszyscy radni, soł-
tysi, młodzież, nauczyciele, kobiety 
z Kół Gospodyń Wiejskich, emery-
ci, rolnicy, urzędnicy – słowem re-
prezentanci wszystkich środowisk 
wiejskich. Organizowało eskapadę 
PGNiG, ale pomagał w przygotowa-
niu wycieczki wójt, Urząd Gminy, 
a zwłaszcza pracownicy Gminnego 

Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji 
z dyrektor Lucyną Piwowarczyk 
na czele. Towarzyszyłem uczestni-
kom tej eskapady.

Pojechaliśmy do Gminy Gniewi-
no, w której rozpoczęto już wierce-
nia, a znana się stała ona podczas 
Euro 2012, gdyż tutaj mieszkali, 
wypoczywali i trenowali Mistrzowie 
Europy – drużyna Hiszpanii. Obok 
jest Gmina Krokowa, gdzie wydoby-
cie ropy naftowej rozpoczęło się już 
czterdzieści lat temu i Żarnowiec, 
gdzie kiedyś miała powstać pierw-
sza w Polsce elektrownia atomowa, 
a teraz rozciąga się Pomorska Strefa 
Ekonomiczna. 

Wieś Gniewino imponuje swoim 
wyglądem: zadbana, fantastycz-
ne drogi, chodniki, widać wszędzie 
rękę gospodarza i kogoś porządku-
jącego estetykę tej miejscowości 
– po prostu widać jej zamożność. 

BYLIŚMY - WIDZIELIŚMY
CO TO JEST GA Z ŁUPKOW Y?

Pierwszy przystanek w Gniewinie

Tym zajmuje się przemysł naftowy



Na horyzoncie wznoszą się smukłe 
sylwetki wiatraków produkujących 
energię elektryczną, przejeżdżamy 
obok elektrowni szczytowo-pompo-
wej, wieży widokowej, stoków nar-
ciarskich, placów zabaw. Powietrze 
czyste, drzewa, krzewy, kwiaty, pola 
uprawne. Ani śladu działań wydo-
bywczych, zanieczyszczeń, dymów, 
nie słychać hałasu. Tam organiza-
torzy zapraszają uczestników eska-
pady do Kasztanowego Gościńca na 
lunch, by nabrali sił na dalszą, za-
sadniczą część  wycieczki. 

Jedziemy do Dąbek w Gminie 
Krokowa. To miejscowość wczaso-
wa położona nad samym morzem, 
znana z rozległych, czystych plaż – 
teraz nieco pustawa, przecież sezon 
już się kończy, pensjonaty, hotele, 
lokale i lokaliki powoli są zamyka-
ne. Jedziemy główną ulicą aż do 
zamkniętej bramy, za nią jest miej-
sce, gdzie od lat wydobywa się ropę 
naftową. Sądzę, że wielu wczasowi-
czów mieszkających w namiotach 
czy domkach letniskowych nie wie, 
że dziesięć, dwadzieścia metrów 
dalej jest kopalnia! Jej pracownik 

szczegółowo infor-
muje przybyłych o 
szczegółach wydoby-
cia, wyjaśnia również 
na czym polega wy-
dobycie gazu łupko-
wego, który wypełnia 
pory skał wapiennych 
znajdujących ponad 
3000 metrów pod po-
wierzchnią ziemi. Po 
dotarciu wiercenia na 
tę głębokość wpom-
powuje się tam dużą 
ilość wody, by zbu-
rzyć strukturę tych 
skał i uwolnić gaz. 
Powstaje szczelina, 
którą wypełnia piasek 
uniemożliwiający jej 
zapadanie się. Potem 
tę wodę się odzysku-
je, a ponieważ jest 
w niewielkim stopniu 
zmieszana z chemi-
kaliami, wywozi się 
ją do specjalnych 
zbiorników. Ogląda-
my próbki skał, ropy 

n a f -
towej 
w y -
dobywanej w tym 
miejscu, ale tak-
że pochodzącej z 
Bieszczad, ze słyn-
nego Karlina na Po-
morzu Zachodnim. 
Potem jedziemy 
do Lubocina, gdzie 
stoi 53-metrowy 
szyb – tam dokonu-
je się wiercenia na 
wymienioną wyżej  
głębokość. Obok za-
mknięty i solidnie 
zabezpieczony wylot 

pierwszego odwiertu – tu dokona-
no już tak zwanego szczelinowania, 
więc wiadomo, że gaz jest. Niełatwe 
zadanie miał kierownik tej placów-
ki, który oprowadzał mieszkańców 
Liniewo po swoim „gospodarstwie” – 
musiał odpowiedzieć na wiele pytań 
związanych ze szczegółami eksplo-
atacyjnymi, a zwłaszcza na wszel-
kie wątpliwości dotyczące ekologii, 
zatrudnienia miejscowych miesz-
kańców przy realizacji inwestycji, 
perspektyw, przyszłych zagrożeń 
szkodami górniczymi. Odpowiedział 
na wszystkie pytania, rozwiewał 
wszelkie wątpliwości.

Po części głównej wyprawy za-
proszono jej uczestników na część 
towarzysko rozrywkową do restau-
racji trzygwiazdkowego hotelu „Mu-
rat” w Redzie – tam czekała kolacja, 
poczęstowano lampką szampana i 
rozbawiono wszystkich występami 
najsłynniejszego polskiego mima 

Ireneusza Krosnego. Uczestnicy wy-
cieczki spontanicznie dziękowali or-
ganizatorom oklaskami i chóralnymi 
okrzykami za udaną i pożyteczną 
imprezę.

Czy w Gminie Liniewo będzie wy-
dobywany gaz łupkowy? Na razie nie 
wiadomo. Musi być społeczna ak-
ceptacja, odpowiednie badania geo-
logiczne i jeszcze wiele innych czyn-
ników. Wiadomo jednak, że taka 
inwestycja przyniesie spore korzyści 
mieszkańcom i samej gminie. 

Ryszard Łuczkiewicz

Odwiert wydobywczy ropy naftowej w Dąbkach

Na pierwszym planie: odwiert próbny,  
w głębi: wieża wiertnicza.

W drodze na pożegnalną kolację



Wójt Gminy Liniewo Mirosław 
Warczak i Gminna Komisja do 
spraw Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych reprezen-
towana przez Ewę Dunajską byli 
organizatorami sportowego festynu 
rodzinnego „Stawiamy na rodzinę”, 
który odbył się w dniu 5 sierpnia 
2012 roku.  Ta doskonała forma 
budowania lepszych relacji w kon-
tekście rodzic-dziecko- społeczność 
lokalna,  miała miejsce w godzinach 
popołudniowych na obiekcie „Orlik” 
w Liniewie. 

Siedem rodzin zmagało się w 
konkurencjach sportowych przygo-
towanych przez animatora sportu 
na „Orliku”  Gerarda Pobłockiego, 

któremu dzielnie 
pomagały - pro-
wadząc i sędziu-
jąc konkurencje 
- panie Ewa Du-
najska i Agniesz-
ka Pobłocka. 
Sztafeta spraw-
nościowa, rzut 
kółkiem ringo do 
celu, wyścig spę-
tanych, stonoga, 
nosiwoda i prze-
ciąganie liny to 
nazwy konkuren-
cji, z jakimi przy-
szło się zmierzyć 
naszym sporto-
wym rodzinom. 

Olimpijski duch walki sportowej 
tego dnia przeniósł się z dalekiego 
Londynu na nasze lo-
kalne, skromne, lecz 
piękne „podwórko”.  Nie 
było konkurencji, która 
nie wzbudzałaby emo-
cji, w którą nie zaanga-
żowaliby się zawodnicy, 
bo sportowa rywaliza-
cja toczyła się na naj-
wyższym poziomie, a 
zdobywane mozolnie 
punkty za zajmowane 
miejsca w konkuren-
cjach, skrzętnie zbiera-
ne liczyły się jednako-
wo do punktacji końcowej. 

Po zsumowaniu przez komisję 
sędziowską punktów z wszystkich 
konkurencji okazało się, że pierw-
sze miejsce, gromadząc na swoim 
koncie 33 punkty, zdobyła rodzina 
państwa Borkowskich, na drugim 
miejscu, z 28 punktami, uplasowały 
się dwie rodziny, a mianowicie, ro-
dzina państwa Kurszewskich i rodzi-
na państwa Butowskich, trzecie me-
dalowe miejsce przypadło w udziale 
państwu Kreftom, na koncie których 

znalazło się 26 punktów, zaledwie o 
jeden punkt mniej, czyli 25 uzyskała 
rodzina państwa Kołsutów, zajmując 
tym samym czwarte miejsce w tur-
nieju. Kolejne miejsca zajęły kolejno 
rodziny państwa Kowalczyk- 24 pkt., 
państwa Federowicz 18 pkt. Wielkie 
gratulacje dla wszystkich uczestni-
ków sportowych zmagań! 

W trakcie trwania imprezy okazję 
do sprawdzenia swoich sportowych 
umiejętności mieli również biorący w 
niej udział kibice. Ogromnym powo-
dzeniem cieszył się konkurs rzutów 
osobistych do kosza oraz konkurs 
rzutów na celność dla najmłodszych 
uczestników zabawy. Szkoda tylko, 
że krople deszczu wystraszyły nam 
widownię, dla której przygotowane 
były jeszcze inne atrakcje sportowe. 
Nie ma jednak czego żałować, gdyż 

jak zapewniała wszystkich organiza-
torka imprezy Ewa Dunajska, to nie 
ostatnie tego typu spotkanie na na-
szym obiekcie sportowym, na które 
już teraz wszystkich zapraszamy. 

Pamiętajmy - Zdrowie – to nie 
tylko brak choroby, lecz stan do-
brego samopoczucia fizycznego, 
psychicznego, społecznego i ducho-
wego.  Tego wszystkiego z całego 
serca wszystkim mieszkańcom na-
szej gminy ŻYCZYMY!!!

Organizatorzy

STAWIAMY NA RODZINĘ!

Organizatorzy festynu.

Jedna z konkurencji

Losowanie nagród

Uczestnicy festynu



Najmłodszy sołtys w całej Gminie 
Liniewo, pełni swoją funkcję pierw-
szą kadencję, mniej więcej od roku. 
Jest kawalerem, prowadzi własną 
działalność gospodarczą – Hurtow-
nię Ogólnospożywczą w Starogar-
dzie Gdańskim. Niewiele jeszcze 
zdołał zrobić dla swego sołectwa, 
ale dba przede wszystkim o dobry 
stan dróg śródpolnych, zapewniają-
cych sprawną komunikację z pozo-
stałą częścią Gminy. Ma jednak pla-
ny na przyszłość. Chce doprowadzić 
do oświetlenia miejscowości wcho-
dzących w skład sołectwa, ale jego 

marzeniem jest wykorzystanie walo-
rów turystyczno-przyrodniczych po-
przez stworzenie dla piechurów i ro-
werzystów ścieżek, które przebiegać 
będą przez te malownicze i ciekawe 
tereny. Podjął już pewne kroki w tym 
kierunku, ale nie chce na ich temat 
mówić, żeby nie zapeszyć. Oczywi-
ście zawsze będzie miał na uwadze 
drogi, bo przecież trzeba dowieźć 
dzieci do szkół – do „podstawówki” 
w Głodowie (wozi „buda”) i gimna-
zjum (bus gminny), a i mieszkańcy 
też mają swoje sprawy poza miej-
scem zamieszkania.

SOŁTYSI NASZYCH WSI
To już ostatnie osoby, które pełnią z wyboru funkcję sołtysa we wsiach naszej Gminy Liniewo. Pozo-

sta jeszcze tylko sotys ze Chrztowa.

MILONK I – STEFA NOWO – MEST WINOWO
To niewielkie miejscowości po-

łożone z dala od centrum Gminy 
Liniewo, a przez to mające spore 
problemy, chociażby z komunikacją. 

Milonki mają 38 mieszkańców, Ste-
fanowo również 38, a Mestwinowo 
tylko 10. Nie ma zbyt wielu infor-
macji na temat historii tych wsi po-

łożonych na pograniczu kaszubsko
-kociewskim, w pobliżu rezerwatu 
przyrody Brzęczek.

SOŁT YS

Daniel Urban

Projekt systemowy Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Linie-
wie  „Aktywizacja społeczno-zawo-
dowa osób zagrożonych wyklucze-
niem społecznym w gminie Liniewo„ 
realizowany jest  w ramach Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
Europejskiego Funduszu Społecz-
nego Priorytet VII Promocja inte-
gracji społecznej Poddziałanie7.1.1 
Rozwój i upowszechnianie aktyw-
nej integracji przez ośrodki pomo-
cy społecznej. Projekt realizowany 
jest od 2008 r., a przyznane dofi-
nansowanie do końca 2013 r. wyno-

si 489.288,49 zł. 
Udział środków wła-
snych to 69.070,07 
zł. Beneficjentami 
projektu są osoby 
korzystające z po-
mocy spo-
ł e c z n e j 
zagrożo-
ne wyklu-
c z e n i e m 
spo łecz -
nym, bez-
robotne, 
n i e p e ł -

nosprawne, nieaktywne 
zawodowo. Dotychczas 
w projekcie uczestniczyło  
57 osób. W ramach  ak-
tywnej integracji realizo-
wano  takie działania jak 
poradnictwo zawodowe, psycholo-
giczne, prawne, warsztaty psycho-
społeczne i autoprezentacji, finan-
sowanie nauki w szkole średniej, 
kursy  i szkolenia ( prawo jazdy kat. 
B, opiekunki środowiskowej, rze-
miosła artystycznego , gastronomii, 
języków obcych, komputerowych, 

krawiectwa, ABC przedsiębiorczości, 
kosmetyczny i inne). Ponadto do ro-
dzin kierowano działania o zasięgu 
środowiskowym, takie jak kolonie, 
festyny, wyjazdy studyjne. Celem  
projektu jest zwiększenie szans na 

zatrudnienie  poprzez podniesienie 
poziomu wykształcenia, zwiększenie 
kwalifikacji zawodowych, wiedzy i 
umiejętności z zakresu komunikacji 
międzyludzkiej, właściwego pełnie-
nia ról społecznych.

Barbara Okrój
Dyrektor GOPS

w Liniewie

Z GMINNEGO OŚRODK A POMOC Y SPOŁECZNEJ
OTR Z YM ALIŚMY KOMUNIK AT:

Brzmi to bardzo oficjalnie, bo ta-
kie są wymogi ze strony tych insty-
tucji, które płacą za realizację tych 
zadań, ale w praktyce oznacza to, że 
w ostatnich latach prawie sześćdzie-

siąt osób z naszej Gminy, za prawie 
pół miliona złotych, mogło (bezpłat-
nie) przygotować się do zupełnie 
nowych życiowych wyzwań, zdobyć 
nowy zawód, skończyć szkołę, za-

pewnić dzieciom godziwy wypoczy-
nek. I to jeszcze nie koniec, bo w 
następnym roku będzie można sko-
rzystać z udziału w projektach GOPS
-u. Na zdjęciach migawki z zajęć.

rł

Zajęcia warsztatowe

Zajęcia warsztatowe



Nie wiem, czy w histori i na-
szej Gminy zdarzyło się, by 
ktokolwiek starował w jakich-
kolwiek mistrzostwach świata, 
ale taka przygoda zdarzyła się 
naszemu skaciście Stanisła-
wowi Narlochowi. Wiadomo, 
że nie od dziś oddaje się tej 
grze tak popularnej na Śląsku 
i na Kaszubach, że przewodzi 
gminnej organizacji tych za-
paleńców, jest Wiceprezesem 
Okręgu Kaszubsko-Pomorskie-
go Skata Sportowego, organi-
zatorem niezliczonej i lości tur-
niejów. 

28 września rozpoczęły się i 
trwały do 7 października XVIII 
Mistrzostwa Świata w Skacie 
Sportowym 2012 w Karpaczu. 
Startowało 750 graczy obojga 
płci i w różnym wieku, a wśród 
nich Stanisław Narloch. Zajął 
wprawdzie 309 miejsce (a po-
śród seniorów 87 na 260 za-

wodników), ale zaznaczył swo-
ją obecność na tym turnieju 
mistrzowskim, bowiem wygrał 
piątą serię, pokonał absolutnie 
wszystkich tam grających i zo-
stał odpowiednio uhonorowany. 
To świetnie, jeżeli mieszkaniec 
naszej Gminy osiągnie sukces 
i tego Stanisławowi serdecznie 
gratulujemy. Wygrali reprezen-
tanci Niemiec (startowało ich, 
podobnie jak Polaków, oko-
ło 300 w tych Mistrzostwach), 

czwarte miejsce zajął policjant 
z Katowic Arkadiusz Konowal-
ski, a 12 był Marcin Żywicki z 
Dziemian.

Informacja dla graczy i ki-
biców skata sportowego:

W listopadzie rozpocznie się 
kolejna edycja turniejów „Ser-
ce Kaszub”. Odbędzie się 12 
turniejów – po sześć w Liniewie 
i Lipuszu. Szczegółowe infor-
macje u Stanisława Narlocha.

Ryszard Łuczkiewicz

NASZ SKACISTA NA MISTRZOSTWACH ŚWIATA!

22 l ipca 2012 w Bytowie odbył się wyścig ko-
larski SKANDIA Maraton LANGTEAM, w których 
wystartował reprezentant Gminy Liniewo Marcin 
Łankowski, Radny Rady Gminy Liniewo. W ma-
ratonie wystartowało łącznie ponad 1000 zawod-
ników w różnych kategoriach wiekowych. Liczył 
się udział w zawodach i ukończenie wyścigu, a 
przede wszystkim fantastyczna, niezapomniana 
atmosfera. Marcin przeprowadził krótką poga-
wędkę z Czesławem Langiem, bo obaj trenowali 
w tym samym klubie - BASZTA BYTÓW, lecz w 
innych latach. Pan Czesław życzył powodzenia i 
połamania kół na trasie.

NASZ R ADNY  
I GWI A ZDA KOL AR ST WA

Stanisław Narloch

Nasi reprezentanci na Mistrzostwach Świata



Gazetka gminna to nazwa po-
toczna, bo właściwie jest to biu-
letyn informacyjny Urzędu Gminy, 
który ma za zadanie informować 
mieszkańców o najważniejszych 
działaniach i wydarzeniach w Gmi-
nie Liniewo, ale nie podejmować 
dyskusji, polemiki. Dlatego wte-
dy, gdy ma się ukazać kolejny nu-
mer, informuję osobiście kierow-
ników działów Urzędu i wszystkich 
instytucji, które pracują na rzecz 
gminy i jej mieszkańców o tym, 
że należy przekazać do mnie, re-
daktora prowadzącego biuletyn, 
wszystkie te informacje istotne 
o wydarzeniach i działań z ostat-
niego okresu. Ponieważ wydawcą 
gazetki jest Urząd Gminy, on fi-
nansuje to przedsięwzięcie, więc 
redaktorem naczelnym, decydu-
jącym o publikacji tekstów i ich 
kolejności w biuletynie, jest Wójt 
Gminy Liniewo. Do moich zadań 

należy zredagowanie tekstów, 
które są do mnie przesyłane, to 
znaczy zadbać o prawidłowy styl, 
kompozycję tekstów, dobór ilu-
stracji. Piszę też artykuły, które 
są istotne dla Gminy, a ich treść 
uzgadniam z wójtem i specjali-
stami w danej dziedzinie. Inne 
informacje dostarczane są ze 
szkół, Gminnego Ośrodka Kultu-
ry, Sportu i Rekreacji, z Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej, 
z organizacji pozarządowych i 
innych. Sam prezentowałem cykl 
artykułów przedstawiających rad-
nych, sołtysów i innych miesz-
kańców naszej gminy.  Kiedy jest 
dostateczna ilość materiału, nasz 
grafik komputerowy umieszcza go 
na makiecie gazetki, opracowuje 
graficznie, drukuje projekt, któ-
ry jest poprawiany, przeglądany 
przez redaktora naczelnego i (po 
akceptacji) wysyłany do drukarni, 

która dostarcza do Urzędu Gminy 
gotowe biuletyny. Teraz już jest 
prosto: rozwożę do poszczegól-
nych miejscowości, najczęściej do 
sklepów, taką ilości egzemplarzy, 
jaka wynika z grafiku i zależy od 
ilości mieszkańców.

Nie o wszystkich wydarzeniach 
wiemy, bo w poszczególnych 
wsiach, sołectwach i placówkach 
dzieją się ważne dla mieszkańców 
rzeczy. Dlatego apelujemy! Jeżeli 
coś się dzieje, coś ważnego, istot-
nego dla Waszych wsi, zawiadom-
cie mnie o tym albo sami napisz-
cie, przekażcie informacje (nawet 
przez telefon), prześlijcie zdjęcia 
na pocztę elektroniczną gazetki, 
albo pocztą tradycyjną. Będziemy 
wszyscy współredaktorami tego 
wydawnictwa. 

Ryszard Łuczkiewicz
Redaktor prowadzący

Aktualności Gminne
Liniewo

JAK POWSTAJE NASZ A GA ZETK A?

Takiej szkoły mogą pozaz-
drościć wszystkie miejscowości 
w Polsce i nie tylko w Polsce. 
Funkcjonalna, pięknie poło-
żona, z bardzo dobrym i bez-
piecznym dojazdem, otoczo-
na parkiem dendrologicznym, 
który z roku na rok potężnie-
je i pięknieje. Oddzielny budy-
nek dla szkoły podstawowej, 
oddzielny dla gimnazjum, sala 
gimnastyczna, sala rekreacyj-
na, szatnie dla dzieci, szafki 
dla gimnazjalistów, przestron-
ne korytarze, wspaniały ”Orlik” 
– obiekt sportowy wykorzysty-
wany na zajęcia planowe i po-
zalekcyjne, kuchnia i stołówka, 
biblioteka z czytelnią wyposa-
żoną w sprzęt komputerowy z 
dostępem do internetu, nowo-
czesne sanitariaty, mini mu-
zeum szkolne, doskonale wy-
posażone sale lekcyjne, dwie 
pracownie komputerowe... To 

tylko baza! A przecież jeszcze 
tradycja i osiągnięcia – te daw-
niejsze (doskonałe harcerstwo i 
spółdzielnia uczniowska na po-
ziomie krajowym) i te nowsze 
(dwukrotny udział w programie 
Comenius z bardzo wysoką oce-
ną ze strony MEN, udział trzy-
krotny w Festiwalu Dziecięcym 
w Nantes w ramach programu 
Euro Ecole, wspaniałe podróże 
„Pod rękę z Einstenem”, wyjaz-
dy zagraniczne i podejmowanie 
gości z całej już niemal Euro-
py i, oczywiście, coraz wyższe 
notowania w sprawdzianach i 
egzaminach zewnętrznych i in-
dywidualne sukcesy uczniów). 
O kadrze pedagogicznej i jej 
przygotowaniu do zadań, jakie 
stawia przed nimi nowoczesna 
szkoła wspominać nawet nie 
wypada.

I co? Otóż ta wspaniała pla-
cówka nie ma patrona! Dyrek-

cja szkoły, Rada Pedagogiczna 
i Samorząd Uczniowski, a tak-
że władze Gminy Liniewo i Ku-
ratorium Oświaty w Gdańsku 
oraz jego Kościerska Delegatu-
ra pragną, by ta sytuacja uległa 
zmianie – by szkoła miała PA-
TRONA! Do tego celu dość dłu-
ga droga, do pokonania będzie 
szereg procedur, ale trzeba od 
czegoś zacząć. 

Prosimy więc o nadsyłanie 
do szkoły (albo do Gminy, do 
redakcji gazetki) osobiście, li-
stownie, drogą elektroniczną, 
telefonicznie, przez kuriera 
albo gołębiem pocztowym pro-
pozycji: która postać z naszej 
historii, kultury, sztuki, nauki, 
gospodarki i innych dziedzin ży-
cia mogłaby pełnić zaszczytną 
rolę patrona liniewskiej szkoły. 
Do zgłoszenia prosimy załączyć 
krótkie uzasadnienie propozy-
cji.

PATRON SZKOŁY POTRZEBNY OD ZARAZ!



GOKSiR  w Liniewie to placówka, 
która istnieje od 1990 roku, zajmu-
je się przede wszystkim organiza-
cją imprez kulturalno-sportowych, 
tworzeniem form działalności służą-
cych wypełnieniu czasu wolnego dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych oraz 
rozwoju amatorskich kółek zainte-
resowań. Poprzez swoją działalność 
integruje lokalne społeczeństwo, 
stwarza możliwość współpracy z 
miejscowymi organizacjami spo-
łecznymi: Kołami Gospodyń Wiej-

skich, Ochotniczą Strażą Pożarną, 
Radami Sołeckimi, stowarzyszenia-
mi, fundacjami i innymi.

Zgodnie z zainteresowaniami i za-
potrzebowaniem dzieci i młodzieży, 
prowadzi Ośrodek zajęcia w zespo-
łach artystycznych, które odbywają 
się po szkolnych lekcjach. 

GOKSiR organizuje cykliczne, co-
roczne imprezy o charakterze maso-
wym - festyny rekreacyjno - spor-
towe dla dzieci i młodzieży, Dzień 
Dziecka, imprezy andrzejkowe i mi-
kołajkowe, święta seniorów, święta 
Dni Babci i Dziadka, zabawy tanecz-
ne na wolnym powietrzu, zabawy 
karnawałowe, sylwester, ferie zimo-
we, Wielką Orkiestrę Świątecznej 
Pomocy, turniej skata sportowego... 
Nie zapominamy o Świętach Bożego 
Narodzenia oraz Świętach Wielka-
nocnych. Dzięki inicjatywie GOKSiR 
powstały Kluby Seniora, które liczą 
teraz około 140 osób. Spotkania 
odbywają się systematycznie, co 

bardzo nas cieszy, a to dowodzi, że 
dzięki częstym spotkaniom członko-
wie klubów są bardziej zintegrowani 
i zaprzyjaźnieni.

Nasz Ośrodek Kultury prowadzi 
sporo sekcji zainteresowań, a nale-
żą do kółek zainteresowań głównie 
dzieci i młodzież z naszej gminy, ale 
także z gmin sąsiednich.

Dumą GOKSiR jest orkiestra dęta 
LinStarT, która liczy około 30 osób 
i uświetnia wszystkie ważne dla 
naszego środowiska uroczystości 
gminne oraz reprezentuje nas na 
zewnątrz gminy (powiat, wojewódz-
two).

Pracę GOKSiR oraz historię im-
prez dokumentuje się w kronikach 
gminnych. Placówka nasza jest 
otwarta na wszelkie propozycje i 
formy współpracy. GOKSiR zawsze 
stawiał sobie za ważne w swojej 
działalności organizowanie działań 
mających na celu integrację lokalnej 
społeczności.

WSZ YSTK ICH Z AINTER ESOWA N YCH SEKCJA MI Z APR ASZ A MY  
DO GOK SIR W LINIEWIE 

Informacje o działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji przygotowały Lucyna Piwowarczyk  
i Agnieszka Pobłocka.

CZYM SIĘ ZAJMUJE GMINNY OŚRODEK  
KULTURY SPORTU I REKREACJI W LINIEWIE

18 października odbyła się I edy-
cja Młodzieżowego Turnieju Tenisa 
Stołowego o Puchar Wójta Gminy 
Liniewo Mirosława Warczaka. Na-
grody ufundował Gminny Ośrodek 
Kultury Sportu i Rekreacji w Linie-
wie. Od wielu lat ta dyscyplina spor-
tu cieszy się ogromnym zaintereso-
waniem w naszej gminie. Zdrowa 
dawka sportowej rywalizacji, wysoki 
poziom w turnieju i zaangażowanie 
zawodników oraz kibiców spowo-
dowały, że wszyscy byli ogromnie 
zadowoleni, a cele imprezy zosta-
ły osiągnięte. Cieszymy się, że ak-
tywnie spędzamy wolne popołudnie 
ucząc się  zasad fair play.

Zwycięzcami w konkursie zostali: 
Kategoria dziewcząt

I. Joanna Szczodrowska 

II. Zofia Kolańska
III. Marlena Czodrowska 
IV. Martyna Czodrowska
V. Monika Klajst
 Kategoria chłopców –

Szkół Podstawowych
I. Krystian Komar
II. Michał Kolański
III. Adrian Leonowicz
IV. Aleksander Miłosz

V. Wojciech Jażdżewski

 Kategoria chłopców – Szkół 
Gimnazjalnych

I. Karol Miłosz
II. Mariusz Wendt
III. Patryk Wendt
IV. Oskar Leonowicz

V. Jakub Cygert 
Bardzo serdecznie dziękuje-

my sędziemu Panu Jarosławowi 
Gierszewskiemu , oraz wszystkim 
uczestnikom turnieju. Informujemy, 
że podczas ferii zimowych odbę-
dzie się II edycja na którą już dzi-
siaj  wszystkich zainteresowanych 
zapraszamy.

Trzy dni później, 21 października, 
odbył się seniorski Turniej 
Tenisa Stołowego, również 
o ten sam Puchar. 

Oto wyniki:
Kategoria Mężczyzn  

powyżej lat 16
I. Władysław Majkowski
II. Mateusz Gołuński
III. Mieczysław Majer
IV. Mariusz Rekowski
V. Sergiusz Grota 
Kategoria Mężczyzn 

powyżej lat 40
I. Zbigniew Michnowski
II. Sławomir Wierzba
III. Marek Kiedrowicz
IV. Jerzy Głowacki
V. Jarosław Gierszewski

GR ATUL ACJE DL A ZW YCIĘZCÓW 
W TUR NIEJACH TENISA STOŁOWEGO



SPORT
Tomasz Gierszewski Liniewo „Orlik” / Drużyna piłki nożnej „Korona Liniewo” Zajęcia popołudniowe

Gerard Pobłocki Liniewo „Orlik”/ Drużyna piłki nożnej „Korona Liniewo” Zajęcia popołudniowe

K LUBU SENIOR A
Klub Seniora Liniewo 60 osób Prezes Andrzej Freitag

Klub Seniora Wysin 40 osób Prezes Krystyna Guzińska

Klub Seniora Orle 40 osób Prezes Tadeusz Borkowski, Paweł Kreft

Przy współpracy z GOKSiR seniorzy wyjeżdżają na wycieczki, odbywają się zabawy taneczne. Seniorzy spotyka-
ją się systematycznie. Członkowie klubów to emeryci i renciści z gminy Liniewo.

OTO NASZE PROPOZ YCJE NA BIEŻ ĄC Y SEZON:

SEKCJE DZI AŁ AJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013
SEKCJE DZIEŃ GODZIN Y PROWADZ ĄC Y

Nauka gry na gitarze klasycz-
nej w Liniewie grupa młodsza

Poniedziałek
Czwartek

17:15-18:45
17:15-18:45 Paweł Kierszka

Nauka gry na gitarze klasycz-
nej w Liniewie grupa starsza

Poniedziałek 
Czwartek

18:45-20:15
18:45-20:15

Paweł Kierszka

Zespół Taneczny 
„Flash Dance”

Poniedziałek 15:30-17.00 Agnieszka Pobłocka

Zespół Tańca Młodzieżowego „Luna” Poniedziałek 17.00-18.30 Agnieszka Pobłocka

Wokalny zespół piosenki dziecięcej „WIGARO” Wtorek 14:30-15:30 Lucyna Piwowarczyk, 
Agnieszka Pobłocka

Zespół Taneczny
 „Junior Cheerleader” 

Wtorek 15:30-16.30 Agnieszka Pobłocka

Zespół Tańca Dyskotekowego „Magness” Wtorek 16:30-18.00 Agnieszka Pobłocka

Emisja Głosu Środa 16:30-17:30 Lucyna Piwowarczyk

Wokalny zespół piosenki dziecięcej „TĘCZA” Środa 18:00-19:00 Lucyna Piwowarczyk,
Henryk Kurs

Wokalny zespół piosenki „Wenus” Środa 19.00-20:00 Lucyna Piwowarczyk,
Henryk Kurs

Nauka gry na organach Środa 14.30 -18.00 Henryk Kurs

Młodzieżowa Orkiestra Dęta Piątek 19:00-21:00 Roman Gołuński,
Szymon Miętki

Nauka gry na instrumentach Dętych Poniedziałek Od godzi-
ny 16.00

Szymon Miętki

Nauka gry na gitarze indywidualnie indywi-
dualnie

– Paweł Kierszka

Język Angielski 
Wtorek
środa

14:00-15:00
16.00-17.00 Elżbieta Łuczkiewicz

Kółko Plastyczne Piątek 16.00-17.30 Aneta Gajewska

FITNESS Poniedziałki 
Czwartki

20.00- 21.00 Agnieszka Pobłocka



O tym, co słychać na liniew-
skim „Orliku” rozmawiam z jed-
nym z opiekunów, który jest 
również trenerem i czynnym 
zawodnikiem, Gerardem Pobłoc-
kim. Oto, co powiedział: 

  „To miejsce w naszej Gminie Li-
niewo zajmuje już ważne, znaczące 
miejsce. Coraz większa liczba miesz-
kańców umieszcza w swoim rozkła-
dzie zajęć wizytę na tym właśnie 
obiekcie w związku z własnymi po-
trzebami, ale też po to, by zobaczyć 
„w akcji” swoich bliskich. Boiska są 
dostępne formalnie od poniedział-
ku do piątku w godzinach 16-20, w 
soboty i niedziele od 14 do 18. Te 
godziny dotyczą całego sezonu, to 
znaczy od początku marca do końca 
listopada. Latem „Orlik” był dostęp-
ny od godziny 17 do 21. Powiedzia-
łem – formalnie -  a to znaczy, że są 
też przypadki, gdy obiekt otworzy 
swe podwoje w innych godzinach. 
Producent i dostawca nawierzchni 
boisk wydał opinię, iż można eks-
ploatować je bez szkody również w 
okresie zimowym i tak się właśnie 
dzieje.

  „Orlik” tętni życiem. Prowadzo-
ne są zajęcia stałe: gra liga miejsco-
wa, szkolna, drużyny z gimnazjum i 
starszych klas szkoły podstawowej, 
prowadzone są rozgrywki Gminnej 
Ligi Piłki Nożnej – przez trzy lata te 
turnieje prowadził klub „Kasztelania” 

z Garczyna, ale 
obecnie przejął 
je „Orlik” w ra-
mach programu 
„Orlik Polska”. 
Grało 8 drużyn 
(uczestniczą w 
nich zawodnicy w 
wieku ponad 16 
lat, wygrywała 
do tej pory dru-
żyna Elberg Li-
niewo, ale w tym 
roku „rzutem na 
taśmę” zwycię-
żył zespół Orlę-
ta Nowa Energia 
Orle). Latem od-
bywa się tu tradycyjny już  Sierpnio-
wy Festyn Sportowy, a na początku 
czerwca imprezy związane z Dniem 
Dziecka – w tym roku wspaniała, 
pouczająca i absorbująca zabawa 
związana z EURO 2012, a także bo-
gaty w atrakcje Gminny Dzień Dziec-
ka przygotowany przez GOKSiR. 
Swoją liczna publiczność miał tak-
że festyn „Stawiam na Rodzinę”. 
To stałe imprezy, stała działalność 

„Orlika” i jego 
opiekunów-tre-
nerów Gerarda 
Pobłockiego i 
Tomasza Gier-
szewskiego.

  Bardzo waż-
nym sposobem 
wykorzys tan ia 
obiektu jest udo-
stępnianie go 
zorganizowanym 
grupom-druży-
nom z terenu 
Gminy Liniewo, 

ale także spoza niej. W tym roku 
było już 185 rezerwacji! Dużą popu-
larnością cieszy się także kort teni-
sowy.

  Od dłuższego czasu Wójt Gminy 
Liniewo, Mirosław Warczak, zabie-
gał o to, by w Gminie powstał klub 

sportowy i wreszcie powstał! Jest to 
Uczniowski Klub Sportowy „Ko-
rona Liniewo” (nazwa wybrana w 
drodze konkursu). Trenują, jeżdżą 
na turnieje rozgrywane w powiecie 
kościerskim, radzą sobie zupełnie 
nieźle. Młodzi piłkarze tworzą jedną 
drużynę, ale uczestniczą w meczach 
w różnych grupach wiekowych. 
Prowadzi klub GOKSiR w Liniewie, 
ale treningiem i organizacją zawo-
dów zajmuje się „Orlik”. Rysują się 
przed „Koroną” perspektywy rozwo-
ju, bowiem podobne kluby powstały 
w Starej Kiszewie i Grabowie, a to 
wróży początek nowej ligi, nowych 
rozgrywek. Znajdują się instytucje i 
firmy, które chcą sponsorować sport 
w „orlikowym” wydaniu: Edberg, 
Nowa Energia, Bank Spółdzielczy 
oddział w Skarszewach. Czekamy na 
następnych!

  W swoim założeniu „Orlik” miał 
skupiać młodzież z terenu, na któ-
rym się znajduje, miał przyciągać 
atrakcyjnością proponowanych 
rozgrywek zajęć, imprez, miał dać 
perspektywy lepszego spędzania 
czasu, niż stanie pod sklepem, czy 
na przystanku autobusowym. Prak-
tyka wskazuje, że liniewski „Orlik” 
sprawdził się pod tym względem 
znakomicie”.

Ryszard Łuczkiewicz

NA LINIEWSK IM „OR LIKU”
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Aktualności Gminne
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„Mimozami jesień się zaczy-
na” to słowa śpiewanego przez 
Czesława Niemena wiersza Lu-
liana Tuwima, które(jak zawsze) 
sprawdzają się. Mamy jesień, 
ale wciąż pamiętamy, jak pięk-
nie witaliśmy lato. W czerwcowy 
wieczór, w wigilię Jana, chętni 
powitania i wspólnego przeży-
cia Sobótki  zebrali się na pla-
cu przed siedzibą Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Wysinie przy 
okazałym ognisku, które druh 
Andrzej Mielewczyk pielęgnował 
i podsycał. Chętnych przybywa-
ło, siadali wokół ognia, a wkrótce 
rozszedł się zapach pieczonych 
kiełbasek. Sałatki przygotowane 
przez członkinie Koła Gospodyń 
Wiejskich zjadano z apetytem, 
spotkaniu towarzyszy muzy-
ka, solenizanci – Wanda i Jan – 
otrzymują kwiaty i wysłuchują 
gromkiego „Sto lat”. W oddali, na 
wzgórzu, snują się potężne kłęby 
dymu(stara tradycja), a na wo-
dę(być może) dziewczęta pusz-
czają wianki. To był piękny wie-
czór. Kilka dni później, w letnie 

popołudnie, Klub Seniora zapro-
sił swoje członkinie na podwie-
czorek spożywany w wyjątkowej 
scenerii – na deskach sceny let-
niej remizy OSP. Były słodkości, 
coś na gorąco, towarzyszył nam 
sołtys Paweł Zieliński(sponsor 
spotkania), na akordeonie przy-
grywał Klemens Plichta. Kolejny 
solenizant otrzymał kwiaty i tra-
dycyjne „sto lat”, powitano też 
nowe członkinie klubu.

Wielkim wydarzeniem dla Wy-
sina i okolic był odpust parafialny 
Matki Boskiej Szkaplerznej połą-
czony z festynem integracyjnym. 
Po uroczystościach kościelnych 
(grał pięknie zespół Messyana 
ksiądz proboszcz Andrzej Żur 
zaprosił na festyn, królowały 
tam „budy odpustowe” oblegane 
przez dzieci i dorosłych. Atrakcji 
było mnóstwo: dla maluchów plac 
zabaw, dla dorosłych rozgrywki 
sportowe i muzyka taneczna oraz 
degustacja ryb (sześć gatunków 
plus śledzie), kawa, grochówka. 
Udany festyn, dopisała pogoda i 
frekwencja. To efekt połączonych 

wysiłków księdza Andrzeja Żura, 
prezesa Stowarzyszenia Rozwoju 
Wsi Wysin Elżbiety Licznerskiej 
oraz włodarzy Gminy Liniewo z 
wójtem Mirosławem Warczakiem 
na czele.

A już 1 września kolejne wiel-
kie wydarzenie – 80. urodzi-
ny świętował (razem z rodziną i 
przyjaciółmi z OSP) druh Robert 
Gransicki. Po 30 latach prezeso-
wania OSP w Wysinie (wcześniej 
jeszcze 18 w Hopowie) złożył re-
zygnację i został Prezesem Hono-
rowym, a za wszystko, co zrobił 
dla tej jednostki ogłoszono go 
na ogólnym zebraniu Prezesem 
100-lecia OSP w Wysinie. Jubilat 
odebrał mnóstwo medali, odzna-
czeń i cieszy się ogólnym szacun-
kiem i sympatią wśród mieszkań-
ców wsi i okolic. Przyłączamy się 
do życzeń.

Wreszcie to, co nas cieszy 
szczególnie: od kilku tygodni 
mieszkańcy Wysina i okolic są ra-
dośnie podnieceni widokiem wiel-
kich „wykopków” – to nieomylny 
znak, że „kanaliza” jest tuż, tuż.

Wanda Kwiatkowska

W YSIN OD WIOSNY DO JESIENI

„Lilka” Małgorzaty Kali-
cińskiej to powieść o miłości i 
zauroczeniach, o sile rodzinnych 
więzów (niekoniecznie tych bio-
logicznych, bo czasem te emocjo-
nalne, bez cienia pokrewieństwa 
bywają o wiele mocniejsze). To 
książka, która chwilami śmieszy, 
bawi i relaksuje, a momentami 
zmusza do refleksji. Bohaterką 
powieści jest Marianna Roszkow-
ska - kobieta po pięćdziesiątce, 
dziennikarka średniego szczebla 
w redakcji poczytnego, koloro-
wego czasopisma. Wychowana w 
kochającej rodzinie, ale doświad-
czywszy też wielu zakrętów i za-
wodów z perspektywy lat zaczyna 
głębiej przypatrywać się swojemu 
życiu. Kogo kochała, kto kochał 
ją, a kto ukształtował ją samą? 
Ile dobra zaznała, a ile zła? Nad-
szedł czas, żeby spojrzeć na swe 
życie w zupełnie nowym świetle. 
Pustoszeje rodzinne gniazdo - 
dorasta syn i opuszcza dom mat-
ki, zaczynają odchodzić i umierać 
bliscy. Z pozoru normalna kolej 
rzeczy, na którą jednak nigdy nie 
jesteśmy gotowi. Marianna z po-
wodu złych doświadczeń z mło-
dości jest odrętwiała uczuciowo 
i dopiero konieczność zaopieko-

wania się nielubianą, samotną i 
chorą siostrą sprawia, że zaczyna 
się w niej rodzić ciepłe, a potem 
bardzo prawdziwe, a jednocze-
śnie zaskakujące, gorące uczu-
cie do niej. „Lilka” to opowieść o 
przemijaniu, piękna i wzruszają-
ca. Dla każdego, kto zapomniał, 
że życie nie zawsze jest piękną 
bajką z happy endem...

Kiedy próbujemy wyobrazić 
sobie nazistowskich zbrodniarzy, 
nieuchronnie widzimy zimne i po-
zbawione wyrazu twarze SS-ma-
nów. W końcu, czy Trzecia Rzesza 
to nie męska sprawa – jak to gło-
sił jeden z nazistowskich sloga-
nów? Daniel Patrick Brown w 
swej książce „Piękna bestia” 
szybko pozbawia nas złudzeń, ja-
koby tylko mężczyźni mogli czy-
nić ekstremalne zło. Nazistow-
skie Niemcy to nie tylko męska 
sprawa, to sprawa, w której męż-
czyźni i kobiety uczestniczyli z 
równą gorliwością, a kobiety nie 
wahały się torturować i mordo-
wać niewinnych ludzi, niezależ-
nie od płci i wieku. Jedną z ta-
kich zbrodniarek była Irma Grese 
- członkini personelu pomocni-
czego SS i strażniczki w niemiec-
kich obozach koncentracyjnych. 

W 1943 została skierowana do 
Auschwitz-Birkenau, gdzie peł-
niła funkcję zastępczyni głównej 
nadzorczyni obozu kobiecego w 
Brzezince. Aresztowana w kwiet-
niu 1945, osądzona w tzw. pro-
cesie Bergen-Belsen i stracona w 
grudniu 1945. Irmę Grese uznaje 
się za jedną z najokrutniejszych 
funkcjonariuszek SS. Ze względu 
na niezwykłą urodę kontrastu-
jącą z okrucieństwem więźniar-
ki Auchwitz-Birkenau nadały jej 
przydomek „piękna bestia”. 

Dla młodzieży proponuje-
my „Córkę Łowcy Demonów” 
Jana Olivera. W roku 2018 spo-
łeczeństwem rządziły kłótnie. 
Cywilizacja zaczyna upadać, a 
ten niefortunny moment wy-
korzystują demony, które chcą 
opanować świat. Ludzie są wo-
bec nich bezbronni. I wtedy do 
akcji wkraczają Łowcy Demonów 
– grupa doskonale przeszkolo-
nych i wyspecjalizowanych ludzi 
gotowych w każdym momencie 
ruszyć szarżą na dowolnego de-
mona i pokonać go. Teoretycznie, 
bo w praktyce nie zawsze udaje 
się podłego, irytującego demo-
na okiełznać, a wtedy kończy się 
to niemałą katastrofą.

NOWOŚCI W YDAWNICZE BIBLIOTEK I GMINNEJ W LINIEWIE
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8 uczniów Gimnazjum Publicz-
nego w Liniewie wraz z nauczy-
cielami Beatą Szwedek i Sła-
womirem Figlem uczestniczyło 
w czwartym meetingu programu 
Comenius, w którym (po raz kolej-
ny) uczestniczy Zespół Oświatowy 
z Liniewa. Gościła ich szkoła nie-
miecka Gesamtschule Ebsdorfen 
Grund w Heskem, w naszej part-
nerskiej Ebsdorfergrund. Spotka-
nie trwało od 8 do 12 październi-
ka, a program pobytu był bardzo 
różnorodny, bogaty i interesujący. 
Tematem przewodnim było pojęcie 
demokracji. Przez cały czas po-
bytu w Niemczech (podobnie jak 
podczas poprzednich meetingów 
w Hiszpanii, Turcji i u nas, Polsce) 
trwały robocze rozmowy o demo-
kracji i o zmianach w tym zakre-
sie zachodzących w krajach biorą-

cych udział w projekcie: w Polsce, 
Niemczech, Turcji, Hiszpanii i Por-
tugalii. Młodzież z tych krajów 

p r zeds ta -
wiła pre-
z e n t a c j e 
m u l t i m e -
dialne na 
temat de-
m o k r a -
t y c z n y c h 
i antyde-
m o k r a -
t y c z n y c h 
wyda r zeń 
w ich hi-
storii. Pol-
skie pre-
z e n t a c j e 

dotyczyły stanu wojennego i praw 
kobiet w Europie i Polsce. Języ-
kiem komunikacji był angielski i 
młodzież miała doskonałą możli-
wość i motywację do doskonalenia 
swych umiejętności językowych. 
Program meetingu obejmował 
również zwiedzanie okolic Mar-
burga, ekologicznego gospodar-
stwa terapeutycznego Hof Flec-
kenbuhl, skansenu Hessen Park i 
Frankfurtu. Niemieccy partnerzy 
bardzo ciepło nas gościli i często 
przypominali o wspaniałej współ-
pracy naszych gmin. Pogoda była 
wspaniała, słoneczne dni i podob-
nie zapowiada się ostatnia wizyta 
w maju 2013 roku w szkole portu-
galskiej w okolicy Fatimy.

Beata Szwedek

CZWARTE SPOTK A NIE W R A M ACH PROJEKTU COMENIUS
G

O
K

SI
R

Zabawa, muzyka, wyzwania, lepsze samopoczucie, 
ćwiczenia na różne partie ciała, smuklejsza sylwetka, 
poprawa kondycji oraz lekarstwo na jesienną pogodę.

Fitness w Liniewie

Zapewniamy miłą i zdrową atmosferę.

Zapisy i kontakt - GOKSiR w Liniewie (58 687-85-35)

W poniedziałki i czwartki (od 5 listopada)
Od godziny 20.00 do 21.00

Zapraszamy wszystkie Panie do aktywnego relaksu 
dla duszy i ciała.

Zajęcia odbywać się będą w Sali Widowiskowej GOKSiR w Liniewie

Na rynku w Marburgu

Rozmowy o demokracji
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2 października, w związku z 
Dniem Edukacji Narodowej, Wójt 
Gminy Mirosław Warczak, wspólnie 
z dyrektorami szkół z terenu na-
szej gminy, zwołał nadzwyczajne 
posiedzenie Rad Pedagogicznych 
wszystkich placówek oświatowych 
z Gminy Liniewo, na które zaprosił 
wszystkich nauczycieli i pracowni-
ków administracji i obsługi szkół 
do sali wiejskiej w Orlu. Zaproszo-
no również byłych, emerytowanych 
pracowników związanych z oświatą 
w naszej gminie. Gośćmi honorowy-
mi byli profesor Henryk Runow-
ski, ekonomista ze Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w War-
szawie i profesor Grzegorz Sza-
lewski, lekarz, działacz samorządo-
wy z Gdańska. Obaj wywodzą się z 
naszej gminy, a na ścieżce własnej 
kariery osiągnęli znaczące sukcesy 
zawodowe. To przykład, że miesz-
kańcy rdzenni z małych miejscowo-
ści mogą osiągnąć szczyty w swych 
specjalnościach.

Wójt Gminy Mirosław Warczak 
złożył wszystkim obecnym serdeczne 
życzenia z okazji ich święta i 

podziękował za trud wkładany w 
codzienną mozolną lecz twórczą i 
efektywną pracę na rzecz rozwoju i 
wychowania młodych mieszkańców 
naszej gminy. Zwracając się do 
byłych pracowników oświaty, życzył 
im spokoju, zdrowia, dziękując 
jednocześnie za dotychczasowe 
dokonania, których efektem było 
wykształcenie wielu pokoleń dziś już 
dorosłych byłych uczniów tutejszych 
szkół, którzy teraz przynoszą 
należną chwałę swej Małej Ojczyźnie. 
W imieniu Pomorskiego Kuratora 
Oświaty Elżbiety Wasilenko ser-
deczne życzenia wszystkim pracow-
nikom związanym z liniewską oświa-
tą złożyła pani wizytator Delegatury 
Kuratorium Oświaty z Kościerzyny 
Wiesława Marcinkowska, nato-
miast w imieniu dyrektorów, życze-
nia oraz słowa podziękowania za 
dotychczasową pracę złożył dyrek-
tor Zespołu Oświatowego w Linie-
wie Zbigniew Werczyński. Wszy-
scy uczestnicy spotkania otrzymali 
z okazji DEN symboliczny kwiatek, 
jako wyraz podziękowania za do-
tychczasowe starania. 

W dalszej 
części Wójt 
M i r o s ł a w 
W a r c z a k 
wręczył na-
grody dyrek-
torom szkół 
za wzorową 
organizacje 
p r o c e s ó w 
n a u c z a n i a 
w swoich 
p l a c ó w -
kach oraz 
za stałą tro-

skę o harmonijny rozwój powie-
rzonych im placówek oświato-
wych. Nagrody otrzymali: dyrektor  
Karol Ducher ze Szkoły Podsta-
wowej w Wysinie, dyrektor Marek 
Kiedrowicz ze Szkoły Podstawowej 
w Głodowie, dyrektor  Katarzyna 
Woźniak-Plichta z Zespołu Oświa-
towego w Garczynie i dyrektorzy 
Zbigniew Werczyński i Sławomir 
Figiel z Zespołu Oświatowego w Li-
niewie. W imieniu nagrodzonych po-
dziękowała dyrektor Katarzyna Woź-
niak-Plichta, zapewniając, że nadzór 
nad powierzonymi placówkami spra-
wowany będzie, tak jak dotychczas 
– na najwyższym poziomie. 

Miłym i wzruszającym akcentem 
uroczystości były wystąpienia za-
proszonych gości, profesorów Hen-
ryka Runowskiego i Grzegorza 
Szalewskiego. Ciepło wspominali 
swoich nauczycieli, z sentymentem 
opowiadali o szkołach, do których 
uczęszczali, mówili również o swojej 
obecnej pracy i przekazali na ręce 
Wójta upominki dla szkół, obrazu-
jące ich dotychczasowe dokonania. 
Bardzo osobistym i wzruszającym 
momentem było wręczenie przez 
profesora Grzegorza Szalewskiego 
Pisma Św. swojemu byłemu nauczy-
cielowi panu Józefowi Wycince. 
Jest to dowód wdzięczności i podzię-
kowania za naukę, którą wspomina 
do dzisiaj. Piękną  oprawę całemu 
spotkaniu nadała młodzież i ucznio-
wie na co dzień uczęszczający do 
sekcji w GOKiR w Liniewie. Wzru-
szające  recytacje i piosenki w ich 
wykonaniu były dopełnieniem bar-
dzo efektownego występu orkiestry 
dętej,, LinStarT” działającej przy 
Ośrodku Kultury w Liniewie.  

Zbigniew Werczyński

DZIEŃ EDUK ACJI W GMINIE LINIEWO

Pracownicy oświaty Liniewskiej.

Wójt Mirosław Warczak  
i profesorowie Henryk Runowski i Grzegorz Szalewski
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