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Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju
Wsi w Gminie Liniewo

Minister Kazimierz Plocke z władzami Gminy Liniewo
Nie co dzień zdarza się, żeby Sekretarz
Stanu w jakimkolwiek ministerstwie odwiedził niewielką gminę położoną daleko od Warszawy, więc wizyta Kazimierza
Plocke, pełniącego funkcję pierwszego zastępcy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Marka Sawickiego w naszej Gminie Liniewo, była wydarzeniem ważnym i godnym
odnotowania. Wprawdzie nasz gość jest
Kaszubą, a więc niemal sąsiadem i biegle
się w języku kaszubskim wypowiada ( Minister – już były – Sprawiedliwości, Krzysztof Kwiatkowski, z którym niedawno rozmawiałem, twierdzi, że był to jedyny poseł

potrafiący tak wspaniale władać językiem
swego regionu), a wizyta wypadła w okresie przedwyborczym, ale mimo to odwiedziny członka rządu należy uznać za szczególny fakt w historii Liniewa. Tym bardziej,
że nasz gość zajmuje się w swym resorcie sprawami, które bezpośrednio interesują mieszkańców gminy, między innymi
planowaniem i dysponowaniem środkami finansowymi pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej przeznaczonymi
na rozwój rolnictwa, obszarów wiejskich,
rynków rolnych i rybołówstwa, rozwojem rybołówstwa morskiego i rybactwa

śródlądowego, rynku rybnego, udziałem
Polski w pracach organów UE tworzących
prawo wspólnotowe w zakresie rybołówstwa.

Spotkanie miało charakter kurtuazyjny, ale minister interesował się
sprawami naszych rolników, przekazywał nowinki z zakresu, którym zajmuje się w ministerstwie, mówił o przyszłości, perspektywach. Skromne śniadanie przeistoczyło się w pożyteczną
wymianę informacji.
Ryszard Łuczkiewicz

Drodzy Mieszkańcy!

Przyjmijcie od nas skromne,
ale ciepłe życzenia:
miłych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia,
zdrowia, wszelkiej pomyślności
oraz spełnienia chociaż
jednego skrytego marzenia
w Nowym Roku...

Życzą:

Konwent wójtów powiatu kościerskiego

Zgromadzeni wójtowie

25 listopada 2011 roku w sali
widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Liniewie odbyło cykliczne i planowe
spotkanie wójtów powiatu kościerskiego, które prowadził nasz wójt
Mirosław Warczak, a uczestniczyli
w nim: wicestarosta Zbigniew Stencel, etatowy członek Zarządu Powiatu Alojzy Szoska, burmistrz Miasta Kościerzyna Zdzisław Czucha,
wójtowie Grzegorz Piechowski (Kościerzyna), Roman Brunke (Karsin),
Mirosław Ebertowski (Lipusz), Marian Pick (Stara Kiszewa) i Andrzej
Pollak (Nowa Karczma). Gospodarzy reprezentowali także Jacek Sosnowski (sekretarz), Danuta Skuza
(skarbnik), Wiesław Szarmach (przewodniczący RG), Jerzy Bałachowski
(przewodniczący Komisji Rolnej w
RG) oraz kierownik Zakładu Komunalnego Krystian Breski.
Celem tych spotkań jest zawsze
omówienie najbardziej aktualnych
kwestii dotyczących funkcjonowania samorządów, omówienie
ich interpretacji i ustalenie wspólnego stanowiska w podejmowanych sprawach. Godne podkreślenia jest to, że bez trudu można zauważyć wolę wspólnego działania,
partnerskiego rozwiązywania dylematów. Nie inaczej było tym razem. Tylko trzy problemy stanowiły tematykę rozmów: ustawa „śmieciowa”, umowy o dostawę energii
i szkody łowieckie. Każdy temat
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prezentowany był przez osoby
kompetentne, które mogły udzielić
wyczerpujących wyjaśnień.

Ustawę o gospodarce odpadami
omówił w dokładnie wice prezes Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych Stary Las Sp. z o.o. ze Starogardu Gdańskiego Krystian Kamień. Powiedział o zasadniczych zmianach,
niebezpieczeństwach i zagrożeniach,
które wiążą się z wprowadzaniem jej
w życie, o pożytkach z niej płynących,
o terminach realizacji jej poszczególnych zadań i etapów. Zgodnie z tym
dokumentem wszystkie sprawy związane z gospodarką odpadami przejmą
gminy, będą musiały rozliczać się z niej,
zawierać umowy z firmami świadczącymi „śmieciowe” usługi i z mieszkańcami, będą za wszystko w tej kwestii
odpowiadać. Wynikiem tej prezentacji i dyskusji z udziałem prezesa ZUOK
Stary Las Piotra Kołakowskiego i kierownika Referatu Polityki Ekologicznej
Departamentu Środowiska i Rolnictwa
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Tadeusza Styna,
było przyjęcie założenia, że wszystkie
działania w tej kwestii będą podejmowane wspólnie, poprzez porozumienie gmin, by zapobiec negatywnym
skutkom realizacji ustawy, by osiągnąć
jak najkorzystniejsze – z punktu widzenia mieszkańców – wyniki ustaleń z
firmami zajmującymi się transportem
i innymi zbiegami na odpadach. Powiedziano również, że ten sektor gospodarki jest bardzo wrażliwy – przynosi ogromne zyski, więc poddawany może być wpływom największych
firm, które będą chciały wyeliminować

z rynku mniejsze podmioty. Wtajemniczeni wiedzą ponoć, że cztery duże
korporacje podzieliły Polskę na sfery
swych wpływów i będą chciały swój
zamysł wprowadzić w życie.
Podobnie wspólnym stanowiskiem
zakończyła się ta część spotkania, która była poświęcona przygotowaniu i
przeprowadzeniu procedury przetargowej w zakresie zakupu energii elektrycznej oraz przeprowadzeniu działań
optymalizacyjnych parametrów dystrybucji energii elektrycznej. Ofertę w
tym zakresie przedstawiła Aleksandra
Adamska z firmy „newPower” z Warszawy, specjalizującej się w docelowym obniżaniu kosztów związanych
z zakupem i dystrybucją energii elektrycznej. Zgromadzeni ustalili, że przygotują się organizacyjnie i merytorycznie do ewentualnej współpracy, a koordynacja przedsięwzięcia spoczywać
będzie w rękach wicestarosty Zbigniewa Stencla.

Wreszcie Michał Laska z departamentu Środowiska i Rolnictwa
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przedstawił przepisy prawne dotyczące
szkód łowieckich na terenach gmina, a mecenas Krzysztof Pietrowicz
omówił Rozporządzenie Ministra
Środowiska z 8.03.2010 roku odnoszące się do tego właśnie tematu.

Wszystkie omawiane kwestie
wzbudziły zainteresowanie i żywą reakcję zebranych, a wspaniała atmosfera świadczy o tym, że w powiecie kościerskim dba się o dobro mieszkańców przez wspólne i zgodne działanie.
Ryszard Łuczkiewicz

Przedświąteczne seniorskie łamanie się opłatkiem w Liniewie

Seniorzy liniewscy
W pięknie przystrojonej przez pracowników Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Liniewie Sali
widowiskowej, przy udekorowanych
ze smakiem stołach, zasiedli seniorzy z Liniewa i okolicznych sołectw.
Wszyscy uroczyści, uśmiechnięci, pogadują z sąsiadami – zawsze jest coś
do powiedzenia w takim momencie.
Przy bywają goście, którzy są równocześnie gospodarzami tego spotkania:
wójt Gminy Liniewo Mirosław Warczak,
przewodniczący Rady Gminy Wiesław
Szarmach i jego zastępca Sławomir
Zabrocki, ksiądz proboszcz liniewskiej

parafii Grzegorz Flisikowski ze swym
ojcem (ten senior jest po raz pierwszy na spotkaniu w Liniewie), dyrektor
Oddziału w Skarszewach Banku Spółdzielczego w Starogardzie Gdańskim
Hanna Latoszewska, miejscowi przedsiębiorcy, sołtysi wsi Liniewo, Płachty,
Liniewskie Góry.
Początek tradycyjny: odczytanie odpowiedniego fragmentu z Ewangelii, życzenia od proboszcza od wójta,
przewodniczącego Rady i wzajemne
łamanie się opłatkiem przez wszystkich uc zestników zgromadzenia.
Sporo radości dostarczyły zebranym

występy zespołów pracujących w
GOKSiR-ze liniewskim pod kierunkiem
Pawła Kierszki (wspaniałe zespoły gitarowe), Agnieszki Pobłockiej (grupy
taneczne) i, oczywiście, Lucyny Piwowarczyk, dyrektor Ośrodka (zespoły wokalne). Nad oprawą muzyczną
dyskretnie czuwał Henryk Kurs, który
skromnie skrył się za kulisami. Dla zebranych seniorów były to występy
niezwykle wzruszające, gdyż na scenie pojawiały się ich wnuczęta – może
prawnuczęta. Najmłodsze z dzieci były
w wieku przedszkolnym (4-6 lat), najstarsze to licealistki (16-18 lat), a ten
przegląd udowadnia, że w miejscowej
placówce kulturalnej dzieje się dużo i
dobrze. Młodzi wykonawcy grali i śpiewali starsze i nowsze pieśni bożonarodzeniowe i pokazywali swą niezwykła sprawność w ogromnie trudnych
układach taneczno-akrobatycznych.
Podobało się! Były brawa i duma w
oczach niejednej babci, niejednego
dziadka. Uzupełnieniem spotkania był
wspólny posiłek, kawa, ciasta, owoce
i słodycze, a w tej części radosnemu
spotkaniu towarzyszyła kapela folklorystyczno-biesiadna „Buffet”. W imprezie uczestniczyło w sumie około 100
osób, nie licząc kilkudziesięcioosobowej grupy młodych artystów.

Opłatkowe spotkania seniorów – w Wysinie

Okres przedświąteczny, grudzień,
koniec roku... Ten czas wypełniony jest
we wszystkich instytucjach wytężonym wysiłkiem, spiętrzeniem zadań,
sprawozdaniami, dopinaniem budżetu, gorączkowym wyścigiem z czasem. Jednak zdarzają się „przystanki”,
które pozwalają na zaczerpnięcie powietrza i to z dobrymi fluidami, dającymi odprężenie i zapewniającymi
pozytywne emocje. Myślę o opłatkowych spotkaniach. Te gminne, szkolne,

organizacyjne odbywają się przed samymi świętami, natomiast na początku grudnia spotykają się seniorzy, ludzie, którzy aktywność zawodową
mają już za sobą, pędzą spokojny żywot emerytów, rencistów, dziadków
(czasem nawet pradziadków)...
Tradycyjnie w Mikołajki zbierają się
w świetlicy OSP w Wysinie miejscowi
seniorzy, tradycyjny jest również przebieg tych corocznych spotkań: Msza
Święta odprawiana tu, na miejscu

spotkania, nieco inna w atmosferze niż
te codzienne, cotygodniowe kościelne nabożeństwa – zresztą proboszcz,
ksiądz Andrzej Żur, wprowadza taki
nastrój, że rzutuje on na przebieg całej uroczystości. Potem składanie życzeń – występuje wójt Gminy Mirosław Warczak i łamanie się opłatkiem
– prowadząca spotkanie Maria Labuda – doskonale panuje nad zgromadzonymi. Kolejno występ dziewczyn
z Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu
i Rekreacji z Liniewa, obiad. Przerwy
między poszczególnymi punktami
programu wypełnia duet muzyczno-wokalny, który przypomina piosenki biesiadne. Uwagę wszystkich zgromadzonych przykuł występ uczniów
miejscowej Szkoły Podstawowej. Dzieci (przygotowane przez nauczycieli Janinę Bronk, Leszka Plichtę i bibliotekarkę z filii Gminnej Biblioteki Irenę
Bałachowską) przedstawiły klasyczne
Jasełka. Niezwykle starannie przygotowane kostiumy, pomysłowa scenografia, liczne rekwizyty, oprawa muzyczna
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i zaangażowanie młodych wykonawców zostały nagrodzone burzliwą
owacją. Kawa, wyśmienite ciast (catering Urszuli Potrykus jak zawsze wspaniały), wreszcie niespodzianka: miejscowe panie od wielu miesięcy spotykają się wieczorami i przygotowują
popisy taneczne – tym razem zaprezentowały kankana z operetki Jakuba
Offenbacha, czym wzbudziły entuzjazm i podziw (może nawet lekką zazdrość u niektórych pań). Zwieńczeniem spotkania było pojawienie się
Świętego Mikołaja z koszem prezentów, które zostały wręczone wszystkim zgromadzonym. Nie sposób

wymienić wszystkich, którzy przyczynili się do zorganizowania opłatkowego spotkania seniorów w Wysinie: był
przewodniczący Rady Gminy, Komendant Gminnej OSP, mieszkaniec Wysina Wiesław Szarmach, Ewa i Paweł Zielińscy – ona z ramienia KGW, on, sołtys,
sołtysi okolicznych wsi – Brunon Kupper, Alicja Sobisz, Roman Kobiela pomocnicy i wspomagający. A wśród zaproszonych gości wójt Gminy Liniewo
Mirosław Warczak, radny Rady Powiatu
Kościerskiego Czesław Cyra, pracownicy Urzędu Gminy, dyrektor GOPS Barbara Okrój, Ryszard Klajszmidt, przewodniczący Powiatowej Izby Rolniczej

w Kościerzynie, nasi przedstawiciele
w Izbie: wspomniana Ewa Zielińska i
Stanisław Narloch, dyrektor Oddziału
w Skarszewach Banku Spółdzielczego
w Starogardzie Gdańskim Hanna Latoszewska, Elżbieta Licznerska, prezes
Stowarzyszenia Promocji Wsi Wysin
i innych organizacji pozarządowych,
radny Rady Gminy Liniewo z Wysina,
Jerzy Bałachowski i z Chrustów Wysińskich, wiceprzewodniczący Sławomir
Zabrocki i wielu innych. Razem około
150 osób.

Nasza Rada

W poprzednich wydaniach naszej gazetki przedstawialiśmy radnych, którzy stoją
na czele Rady oraz tworzą Komisję Rewizyjną i Komisję Oświaty w Radzie Gminy Liniewo,
Komisję Rolną. Przyszedł czas na finał – ostatnią komisję, ale chyba najważniejszą: Komisję Komunalną i Budżetu. W jej składzie znaleźli się doświadczeni samorządowcy, a także
przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady, co świadczy o randze spraw, jakimi się zajmuje to greminum.

Komisja Komunalna i Budżetu

Przewodniczący
Komisji Komunalnej
i Budżetu

Benedykt Knitter

Mieszka w Sobączu, wraz z żoną
Mirosławą prowadzą gospodarstwo
rolne średniej wielkości, nastawione
głównie na hodowlę owiec i uprawę roślin nasiennych. Mają liczną rodzinę, pięcioro dzieci w różnym wieku: najstarszy syn jest już samodzielny, ma własną rodzinę, skończył studia
licencjackie i teraz pracuje zawodowo; córka – magister inżynier rolnictwa, pracuje w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jest mężatką i matką; kolejny syn studiuje na
Politechnice Gdańskiej; młodsza córka
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jest licealistką, najmłodszy kończy właśnie gimnazjum. Jak z tego widać rodzina traktuje wykształcenie i rozwój
intelektualny niezwykle poważnie i
ma na tym polu niezliczone sukcesy,
o czym świadczą stypendia, nagrody i wyróżnienia, z których można by
ułożyć pokaźną broszurkę. Pan Benedykt jest postacią znaną i szanowaną,
czego dowodem jest to, że już czwartą kadencję pełni rolę radnego Rady
Gminy Liniewo. Przez pierwsze dwie
zajmował się sprawami rolnictwa w
Komisji Rolnej, a kolejne dwie przewodzi Komisji Komunalnej i Budżetu. To
niezwykle odpowiedzialne stanowisko, bowiem sprawy gospodarowania
majątkiem komunalnym i pieniędzmi
przeznaczonymi na sprawne funkcjonowanie całej gminy, to podstawowe
problemy każdej jednostki samorządu terytorialnego. Budżet najpierw
trzeba omówić, przedyskutować, wyznaczyć priorytety, znaleźć oszczędności, zaplanować, potem uchwalić
i realizować, a jeszcze w trakcie roku
budżetowego wprowadzać sensowne zmiany wynikające z bieżących konieczności. Nie robi tego Komisja w
dosłownym znaczeniu – są do tego
powołani pracownicy Urzędu Gminy z
wójtem i skarbnikiem na czele. Komisja
czuwa nad prawidłowością i społeczną akceptacją finansowych planów i

operacji, czuwa także nad mieniem
komunalnym gminnym, a to też niełatwe zadanie. Pan Benek pytany o
swoje osiągnięcia jako samorządowca,
nie bardzo chce udzielić wyczerpującej odpowiedzi, twierdzi, że nie chce
się chwalić, ale przymuszony mówi
wreszcie: „Cieszy mnie zaufanie ludzi,
to jest najważniejsze, wtedy dopiero
chce się coś zrobić, bo wiadomo, że
to, co się robi, jest ludziom potrzebne
i docenione4 zostaną moje starania”.
Dla Sobącza wywalczył chodnik, którego tak brakowało, zwłaszcza dzieciom przy dowozach i powrotach ze
szkoły, przyczynił się do estetyzacji
wsi, do tego, by drogi śródpolne były
przejezdne zimą i dobre przez cały rok.
Bardzo mu zależy, żeby w samorządzie była dobra atmosfera, sprzyjająca współpracy, a tak jest właśnie teraz.
Twierdzi, że w gminie, w powiecie nie
ma miejsca na politykę, tu są sprawy
ludzi i ich godnego życia, a o to muszą
dbać wszyscy, bez względu na to czy
lubią wójta, przewodniczącego rady
czy inne osoby publiczne; bez względu na to czy ich sympatie polityczno-partyjne biegną w lewo, w prawo, czy
wcale ich nie ma. Myśląc o przyszłości, wygłasza swoje, przewodniczącego Komisji zajmującej się finansami, życzenie: „Oby budżet zawsze się Bilansował, obyśmy nie popełnili żadnego

błędu w gospodarowaniu społecznymi pieniędzmi!” Ma też marzenia: kanalizacja wsi Sobącz. Zdaje sobie sprawę (pracując od dawna w Radzie Gminy), że są inne priorytety, że nie można

zaciągać bezsensownych pożyczek,
narażać wszystkich na niepewność
i ryzyko finansowe, ale liczy na to, że
czas Sobącza jeszcze nadejdzie. Inne
pragnienie, to punkt przedszkolny w

Sobączu – dzieci przybywa i potrzeby
są coraz większe, a myśląc o całej gminie, to głosi, że jest absolutnym przeciwnikiem zamykania szkół. Są marzenia, są plany, są chęci – będą rezultaty.

Członek Komisji
Komunalnej i Budżetu

każdy może ją (nawet ze względów
zdrowotnych) wykonywać.
Radnym Rady Gminy jest drugą kadencję, zawsze związany był z Komisją Komunalną i Budżetu. Bardzo dobrze współpracuje mu się z Radą Sołecką, z sołtysem, a wójtem i całą Radą.
Ma pewne osiągnięcia, może niezbyt
wielkie, ale na miarę potrzeb tej niewielkiej, choć rozległej wsi. Udało się
zorganizować plac zabaw dla dzieci,
zdobyć wyposażenie do pomieszczenia pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej – jest tam stół do tenisa stołowego, sprzęt grający. Ważne było wyremontowanie drogi prowadzącej do
Stefanowa, Milonek, Pogódek. Jest
wysypana porządną warstwą tłucznia, wyrównana, po prostu porządnie
przejezdna, a nawet (w dużym stopniu) przygotowana do ułożenia dywanika asfaltowego. Naprawione też
mostek na drodze z Iłownicy do Wysina – niejeden samochód zostawił na
nim swoje „samochodowe zdrowie”.
W Komisji Komunalnej i Budżetu najpierw się przyglądał istocie jej działalności, teraz orientuje się w sprawach,

z pozostałymi jej członkami czuwa nad prawidłowym gospodarowaniem budżetem i mieniem komunalnym. Jest pełen podziwu dla
operatywności i fachowości pani
skarbnik Danuty Skuzy i ma do niej
pełne zaufanie. Mówi: „Ważne są
dla nas wyjazdy w teren, tam możemy naocznie przekonać się, jaki
jest stan i potrzeby naszego gminnego majątku, co trzeba natychmiast naprawić czy wręcz zbudować”. Jeśli chodzi o przyszłość, to
walczył będzie uparcie o wybudowanie chodnika wzdłuż drogi, na
tym groźnym, niebezpiecznym zakręcie (tam życie i zdrowie straciło
wiele osób), na odcinku od sklepu
i przystanku autobusu szkolnego
do KROS-a. Marzy mu się świetlica
wiejska z prawdziwego zdarzenia,
no i, oczywiście, kanalizacja wsi. Ma
na koniec prośbę do pana wójta:
„Proszę spojrzeć bardziej łaskawym
okiem na mniejsze wsie. One też
mają swoje potrzeby i marzenia”.

Zdzisław Bela

Mieszka w Iłownicy, jest kawalerem,
z wykształcenia rolnik-ogrodnik, spawacz. Teraz pracuje dorywczo, mówi o
sobie, że jest bezrobotny, ale nie bezradny czy bezczynny. W miejscu zamieszkania miejsc pracy nie ma zbyt
wiele. „KROS”, zakład produkcyjny zatrudnia, 20 osób, niektórzy dojeżdżają
nawet z Kartuz, bo robota ciężka, nie

które Komisja podejmuje i razem

Nasz karateka

Możemy być dumni z tego,
ze w naszej gminie mieszka młody człowiek, który osiąga sukcesy sportowe nawet w

międz ynarodowej skali. Mowa
o Miko łaju Kosieck im z Orla.
Ćwicz y od ośmiu lat, był Młodzieżow ym Mistr zem Polski, wielokrotnym finalistą Mis t r zo s t w Po lsk i, d o k tó r yc h
aw ansow ał zdoby w ając me dale na Mistr zost wach Wojewódz t wa Pomorskiego i Makroregionu Pomorza, czyli pięciu wojewódz t w północnych.
Uprawia k arate tradyc yjne w
różnych technikach i nie sposób wymienić wszystkie sukcesy, jakie odniósł w dziesiątkach
zawodów. Trenuje trz y raz y w
t ygodniu w Kościerz ynie i raz
w Gdyni, a jego trenerami są: w
Koscierz ynie sensej Paweł Lidke (1-szy DAN) i w Gdyni sensej

Jarosław Domrazek (5-ty DAN).
Obecnie Mikołaj ma trzeci brązow y pas i pr z ygotowuje się
do egz aminu na pas c z arny.
Uc ze s t ni c z y w s eminar ia ch,
ostatnio, w sierpniu, w Starej
Wsi koło Łodzi doskonalił techniki walki – był na tych warsztatach jednym ze stu pięćdziesięciu karateków z 16 krajów całego świata. Ostatnim sukcesem
o dużym znaczeniu był zajęcie
pierwszego miejsca w Turnieju
o Puchar Starost y Kościerskiego. Zak walifikował się w listopadzie do finałów Mistrzost w
Polski w trzech konkurencjach.
Życzymy dalszych sukcesów!
R.Ł.

5

Gmina Liniewo

Plon wspólnego działania w roku 2011

Upływający rok nowej trzeciej już mojej kadencji sprawowania funkcji Wójta Gminy Liniewo skłania do refleksji,
a także podziękowania Wam, Mieszkańcom, ciężko pracującym na to, by wasze rodziny mogły godnie żyć, a cała nasza
społeczność gminna korzystać z efektów naszego współdziałania. Dziękuję wam za to – ale także za dobre słowa, opinie oraz wszelką życzliwość i przychylność z wyrazem najwyższej wdzięczności.
Owocem naszego wspólnego działania są między innymi:

Oczyszczalnia Ścieków w Orlu wraz
z odcinkiem kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Głodowo / 3.200.000
zł dotacji z Unii Europejskiej/

W październiku do użytku oddana została nowoczesna Oczyszczalnia Ścieków w Orlu. W chwili obecnej
wykorzystywane jest tylko około 50% jej możliwości.
Zapas zaprojektowany został na potrzeby dalszej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie naszej
gminy w przyszłości. Do liczącej 2,5 kilometra sieci kanalizacyjnej z przepompownią podłączonych zostało ponad 150 osób. Inwestycja ta była koniecznością,
bowiem stare rozwiązania studzienek odbiorowych
i szamb groziły bardzo poważnym skażeniem środowiska naturalnego, w tym samych mieszkańców wsi
Głodowo. Dobro i bezpieczeństwo mieszkańców gminy władze stawiają sobie za priorytet. W wyniku realizacji tego zadania zlikwidowanych zostało 29 zbiorników sanitarnych bezodpływowych (szamb). Inwestycja „Oczyszczalnia wraz z Kanalizacją” kosztowała 6
milionów 200 tysięcy złotych, z czego 3,2 miliona to
dotacja z Unii Europejskiej.

Kanalizacja Wysin, Stary Wiec,
Płachty – największa w historii
Gminy Liniewo inwestycja w
przygotowaniu / 4.000.000 zł
dotacji z Unii Europejskiej/

Inwestycje Gminy Liniewo są wizytówką, dumą i
dowodem na to, że Gmina Liniewo dynamicznie i sukcesywnie się rozwija oraz na to, że władze nie tylko
administrują jednostką samorządu terytorialnego, ale
także ciągle ją rozbudowują, unowocześniają, poprawiają, remontują, by mieszkańcom poprawić warunki
życia, wypoczynku i pracy. Przykładem tego jest pozyskanie w 2011r. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich /środki Unii Europejskiej/ 4.000.000 zł dotacji
(największej w historii Gminy Liniewo) na kanalizację
wsi Wysin, Stary Wiec, Płachty wraz z wymianą sieci
wodociągowej w Wysinie. Projektowana długość sieci kanalizacyjnej to ponad 12 km, a wodociągu
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wynosi 6 km. W chwili obecnej trwają prace przygotowawcze do uruchomienia realizacji tej inwestycji w
2012/2013r.

Termomodernizacja Sali
Gimnastycznej w Liniewie wraz
z zamontowaniem solarów
świetlnych w zakresie pozyskiwania
i wdrażania technologii energii
odnawialnych / 202.000 zł dotacji/

3 sierpnia 2011 roku podpisana została umowa na wykonanie termomodernizacji sali gimnastycznej w Zespole
Oświatowym w Liniewie wraz z instalacją kilku solarów, z
których energia wykorzystana zostanie do podgrzewania
wody w łazienkach. Zakres tego zadania oprócz docieplania ścian styropianem obejmuję również wyminę stolarki
okiennej i drzwiowej, dociepleniem sufitu wraz z zamontowaniem urządzeń solarycznych na dachu. Całkowity koszt
tej inwestycji po przetargu wyniósł 352.354,61 zł.

Wyrównanie szans edukacyjnorozwojowych dzieci klas I-III Szkół
Podstawowych Gminy Liniewo /119.100
zł dotacji z Unii Europejskiej/.

Na program „Wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I - III szkół podstawowych Gminy
Liniewo” pozyskano z UE 119. 100 zł przeznaczone na
zajęcia wyrównawcze, basen, terapia zajęciową, logopedyczną i inne. Prawie wszystkie dzieci mogły z tych
zajęć skorzystać.

Aktywizacja społecznozawodowa osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym w Gminie
Liniewo /106.005 zł dotacji/.

Na kolejny program: „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
w Gminie Liniewo” pozyskano 106 005 zł, które wykorzystane zostały na zajęcia dla kilkunastu osób z terenu
gminy, które uczestniczyły w kursach: gastronomicznym, obsługi kas fiskalnych, języków angielskiego i niemieckiego, dla opiekunów środowiskowych, komputerowym i na prawo jazdy kategorii B.

Modernizacja i remont dróg tj.
ul. Szkolnej /111.706,73 zł / oraz
Wiśniowej w Liniewie / 11.000 zł/.

W ostatnim czasie dokonano modernizacji i remontu drogi śródpolnej, jaką jest ulica Szkolna w Liniewie.
Utwardzono tłuczniem nawierzchnię i pobocza, położono asfalt, w ten sposób znacznie poprawiono stan
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży dojeżdżającej i dochodzącej do Zespołu Oświatowego w Liniewie. Koszt
całkowity wykonawstwa tej drogi to 111.706,73 zł z
czego około 50% to środki pozyskane w ramach umowy z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. Z kolei koszt
całkowity modernizacji - remontu ul. Wiśniowej, wyniósł około 11 tysięcy złotych.

Doposażenie Świetlic Wiejskich
Gminy Liniewo / 20.300 zł dotacji/

Ważnym przedsięwzięciem było podjęcie zadania realizowanego w ramach PROW: „Doposażenie świetlic wiejskich w Chrztowie, Chróstach Wysińskich, Garczynie, Lubieszynie i Sobączu, wraz z organizowaniem spotkań integracyjnych” . Na ten cel pozyskano 20.300 zł , co pozwoliło na
uzupełnienia umeblowania tych obiektów, zaopatrzenie w
sprzęt elektroniczny i grzewczy, co z kolei zdecydowanie
poprawiło warunki i komfort życia kulturalnego i rekreacji
mieszkańców tych wsi.

Budowa nowych kompleksów
sportowych na terenie
Gminy Liniewo:
- Nowoczesny Kompleks boisk Orlik
2012 w Liniewie /1.084.000 zł/

Łączna wartość inwestycji po przetargu w yniosłą
1.084.000 zł a pozyskane wsparcie finansowe spoza budżetu gminy to niebagatelna aż 62% kosztów całkowitych. W
tej kadencji kompleks ten doposażony został w niezbędna
wiatkę – zadaszenie, ławki, linie do tenisa ziemnego oraz
WC.
Powstały także nowe obiekty sportowe:

koszykówki (utwardzone), ogrodzony, wyposażony w
ławki, miejsce na ognisko i wiatkę. Kompleks ten kosztował 185 tysięcy zł, z czego 98 tysięcy to dotacja z Unii
Europejskiej,

- Nowy Kompleks Sportowy w Wysinie
/212.932,39 zł/.

Nowy kompleks sportowy w Wysinie, umiejscowiony
przy szkole, składa się z boiska trawiastego do piłki nożnej, asfaltowego boiska wielofunkcyjnego (koszykówka,
piłka ręczna) oraz utwardzonego do siatkówki, a także z
ceglanej bieżni oraz rozbiegu do skoku w dal. Są tam także ławki dla widzów, kosze na śmieci, miejsce na ognisko.
Koszt całkowity tego zadania wyniósł 212.932,39 z czego
pozyskane zostało 67% dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 / środki Unii Europejskiej/.

Młodzieżowy Klub Sportowy
– powołanie do życia.

W gminie zgodnie z wcześniejszą obietnicą przedwyborczą Wójta i Radnych złożoną młodzieży powstaje także nowa instytucja : „Młodzieżowy klub sportowy”. W
chwili obecnej trwają zapisy u opiekunów, trenerów Orlika przy Zespole Oświatowym w Liniewie. Powstać mają
dwie sekcje do gry w piłkę nożną dla uczniów klas szkoły podstawowej i dla gimnazjalistów. Wójt i Rada Gminy
rozpoczynają właśnie prace nad projektem budżetu na
2012r , w którym to umieszczone ma zostać finansowanie tej sportowej inicjatywy edukacyjno-wychowawczej. Ma to być kompleksowe i systemowe podejście do
szkolenia i wychowania nowych kadr piłkarskich, młodzieżówek, które będą w niedalekiej przyszłości reprezentować, promować naszą gminę na zewnątrz. Nie ma
to być podejście akcyjne, jednoroczne, ale wieloletnie,
systematyczne, planowe układanie treningów i łowienie
młodych talentów w naszej gminie. Ustalenie nazwy klubu władze gminy pozostawiają inwencji i pomysłowości
samej młodzieży.

Obszar Gospodarczy – „Liniewo” pod
patronatem Pomorskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej w Sopocie

Obszar Gospodarczy – „Liniewo” pod patronatem Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej stał się rzeczywistością.
W październiku br Zarząd Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej podjął uchwałę o objęciu patronatem terenu o
obszarze około 15 ha gruntu położonego pomiędzy Liniewem, Lubiesz ynem a Płachtami. Niemożliwe stało się faktem. Upór i determinacja władz gminnych zaowocowały now ym potencjalnym obszarem gospodarczo-roz wojow ym.
Fak tem jest tak że, to iż obszar ten posiada jeszcze sporo
mankamentów / brak infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej, telefonicznej, pofałdowanie terenu/.

Wykonanie odcinka drogi asfaltowej
w m. Głodowo/ modernizacja i remont/
na odcinku około 400 mb i wartości po
przetargu 195.761,17 zł brutto.

Pozyskanie w 2011r.w sumie 5 mln zł
środków zewnętrznych /Unijnych/ na
- Nowy Kompleks Sportowy w Głodowie inwestycje: Kanalizacja wsi Wysin Stary
/185.000 zł/.
Wiec , Płachty oraz Oczyszczalni Ścieków
W Głodowie powstał kompleks sportowy obejmuw Orlu.
jący boiska do piłki nożnej, siatkówki (trawiaste) oraz
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Wysiński kościół odnowiony

Par af ia R z ymskok atolick a p.w.
Wszystkich Świętych w Wysinie już w
2010 roku złożyła wniosek aplikacyjny na ogłoszony przez Urząd Marszałkowski konkurs w ramach Działania 9.3
Lokalne Inicjatywy obywatelskie na

realizację projektu „Prace konserwatorskie na elewacjach i wnętrzu
kościoła w Wysinie – I etap: ściana
zachodnia z wieżą
i kruchtą”. Był on
d o f i n a ns o w a ny
z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
z Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Wojewó dz t wa Po morskiego na lata
2007-2013, a jego
celem była aktywizacja, integracja
oraz wzmacnianie odpowiedzialności mieszkańców Parafii Wysin,
c złonków lokalnej społeczności,
c złonków gr up
zorganizowanych
wyrażająca się zaangażowaniem i
podejmowaniem współpracy w celu
zachowania lokalnego dziedzictwa
kulturowego jakim jest zabytkowy kościół parafialny. W pierwszym etapie
prac konserwatorskich odnowiono
elewacje strony zachodniej kościoła,

wieżę kościelną, wejście boczne oraz
kruchtę. Odbyły się koncerty muzyki
organowej i dawnej, prelekcja, spotkanie promujące projekt. Partnerem niefinansowym projektu jest Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Wysin,
zaś podmiotami zaangażowanymi w
realizację projektu były Gmina Liniewo (promocja projektu) oraz firma cateringowa Urszuli Potrykus (sponsor).
Kwota całkowita realizacji projektu to
366 955,89 złotych, w tym wkład własny Parafii 55 043,40 złotych.
Parafia wysińska złożyła już wniosek
aplikacyjny na dalszą część prac renowacyjnych obejmujących pozostałą część elewacji kościoła, czyli ściany
północnej, wschodniej i południowej.
Wniosek został poz y t y wnie
zweryfikowany i przeznaczony do
dofinansowania w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 �����������������������������
oś Leader, 413 Wdrażania lokalnych strategii rozwoju dla operacji
w ramach działania „Odnowa i rozwój
wsi” prowadzonej przez Lokalna Grupę Działania „Chata Kociewia”.
W niedzielę 11grudnia 2011 roku
zrealizowane zostało ostatnie działanie, czyli spotkanie podsumowujące
projekt wraz z prelekcją obejmującą
swym zakresem historię wysińskiego
kościoła oraz elementy kultury, architektury Kaszub i Kociewia.
Elżbieta Licznerska

Biblioteka Publiczna w Liniewie poleca
nowości wydawnicze, nowe, które na
pewno zainteresują stałych czytelników,
ale mogą również być przyjemną lekturą dla tych, co do książki zaglądają mniej
często:
„Inna wersja życia” Hanny Kowalewskiej to intrygująca opowieść o szukaniu
porozumienia, wybaczaniu, a także o miłościach wiecznych i wietrznych… To kolejna książka ze znakomitego cyklu o Zawrociu. Główna bohaterka, Matylda, jeszcze raz musi zmierzyć się z przeszłością.
Dlaczego sześcioletniej Matyldy nie ma na
rodzinnych zdjęciach? Kim jest dziewczynka z czarno-białych fotografii oddanych
przez sąsiadkę? Dlaczego matka i ojczym
wolą, by Matylda trzymała się z daleka od
swojej młodszej siostry? Matylda ma nadzieję, że odkrycie tego, co stało się dwadzieścia pięć lat temu, pomoże naprawić
relacje z Paulą. Czy jednak mozolne układanie puzzli z przeszłości przywróci rodzinną harmonię? Miłośnicy książek z cyklu o Zawrociu mają okazję poznać kolejne
odsłony z życia Matyldy. Ci, którzy z autorką spotkają się po raz pierwszy, odkryją
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bogaty powieściowy świat, finezyjną konstrukcję, wciągającą i zaskakującą akcję
oraz urodę języka.

tolerancja i pokora”. To cała prawda i cała
mądrość.

nie książki „Matka dzieci Holocaustu. Historia Ireny Sendlerowej”. Książka Anny Mieszkowskiej dokładnie i szczegółowo pokazuje dzieła i czyny, prace i dnie, ujawnia
niezwykły format moralny tej wspaniałej
postaci. Tylko ktoś najwyższej ludzkiej klasy mógł dokonać czegoś tak ogromnego, jak uratowanie w czasie Zagłady 2500
żydowskich dzieci. Jest to powieść pełna uczuć, pełna człowieczeństwa i ludzkich odruchów. W parze z bohaterstwem
i odwagą idzie tu wielkie serce, altruizm,
wrażliwość na los innych, odporność na
przeciwności losu, wielka siła i wola walki,
wola przetrwania w walce o zwycięstwo
dobra nad złem. Każdy w pewnym momencie swojego życia będzie miał okazję
pokazać, jakim człowiekiem jest, co w nim
w środku siedzi, czym się kieruje i jakie wyznaje wartości. Irena Sendlerowa pokazywała to przez całe swoje życie, kierując się
tym, że najważniejsze są w nim „miłość,

trafia znaleziony w Cieśninie Gibraltarskiej
mężczyzna. Twierdzi, że jest legendarnym
nawigatorem - Krzysztofem Kolumbem.
Gdy rozpoczyna swoją, zakotwiczoną w
końcówce piętnastego wieku, historię,
oczarowuje nią i lekarza prowadzącego,
i przydzieloną do opieki pielęgniarkę. Ta
pełna pasji i namiętności opowieść sprawia, iż siostra Consuela powoli zatraca granicę zawodowych relacji dzielącą ją z pacjentem. Z każdym dniem coraz bardziej za-

„Dzieci Ireny Sendlerowej” to nowe wyda-

Thomas Trofimuk „Czekając na Kolumba”.
D o szpitala psychiatrycznego w Sewilli

fascynowana Kolumbem pragnie odkryć jego
tajemnicę. Kim jest ten człowiek? Skąd pochodzi? Dlaczego nikt go nie odwiedza? Czy urojenia są wynikiem jakiejś traumy, którą przeszedł,
czy może kryje się za nimi coś innego? „Czekając na Kolumba” to przejmująca, pięknie opowiedziana historia, w której szaleństwo miesza
się z rzeczywistością. Książka, która po odłożeniu, długo nie pozwala o sobie zapomnieć.

Agnieszka Kosiecka

Krok do naszej wspólnej przyszłości

Szkoły liniewskie mają to szczęście, że
uczestniczą w europejskich programach,
które pozwalają uczniom i nauczycielom
jeździć po Europie, odwiedzać przyjaciół
i podejmować ich u siebie, rozmawiać
z nimi, wspólnie realizować przeróżne
przedsięwzięcia. Zawsze partnerem jest
szkoła z zaprzyjaźnionej z Gminą Liniewo
Ebsdorfergrund w Niemczech, ale w latach 2001-2003 były to także szkoły we
Francji i Szkocji, a w programie Euro Ecole,
w ramach którego dzieci ze szkoły w Liniewie trzykrotnie uczestniczyły w festiwalu
dziecięcym w Nantes, byli to nauczyciele i
młodzi artyści z kilkunastu krajów naszego
kontynentu. Dwa lata temu zainicjowany
został dwustronny program gimnazjów w
Liniewie i Heskem (Ebsdorfergrund), który
swą kontynuację będzie miał w roku 2012.
Tyle historii – teraz współczesność. Jest
nim nowy program w ramach Comeniusa: A Step to Our Joint Future (Krok do
naszej wspólnej przyszłości). „Celem
projektu jest pokazanie uczniom, iż w
demokracji uprzedzenia i wrogie uczucia mogą być zastąpione zrozumieniem i

dialogiem. Komunikacja międzykulturowa,
pokój, braterstwo, poszanowanie praw
człowieka i wolności może być rozwijane
również pod auspicjami demokracji. Naszym działaniem chcemy udowodnić, że
narody, które mają różne kultury, języki,
religie oraz grupy etniczne, mogą mówić
tym samym językiem. Nasz projekt będzie
analizował demokratyczne korzenie polityczne, społeczne, edukacyjne i religijne
w przeszłości i obecnie” – mówi dyrektor
Zespołu Oświatowego w Liniewie Zbigniew Werczyński. W programie uczestniczą (oprócz liniewskiej szkoły) uczniowie
z Hiszpanii, Portugalii, Turcji oraz Niemiec.
W dniach 8-11 listopada uczennice klas
trzecich: Karolina Sosnowska, Wioleta
Wydrowska, Barbara Derdowska i Julita
Serkowska wspólnie z opiekunami (dyrektor Werczyński i nauczycielka języka
angielskiego Elżbieta Łuczkiewicz) gościło w jednej ze szkół w San Sebastian.
Podczas pobytu w Hiszpanii uczniowie
zaprezentowali swą szkołę na tle regionu
oraz przedstawili prezentację multimedialną ukazującą rozwój demokracji w Polsce
na przestrzeni historii. Było o Chrzcie
Polski, Zjeździe
Gnieźnieńskim, ale
również o strajkach
sierpniowych, stanie wojennym, czy

okrągł ym stole.
Wszyscy uczestnicy w dużym skupieniu obejr zeli

materiały wykonane specjalnie na tę
okazję. W kolejnym działaniu uczniowie podczas spaceru po prześlicznym
San Sebastian szukali oznak występującej tu demokracji. Spostrzeżenia dotyczyły równości do nauki, pracy i
wypoczynku. Dostrzegli napisy występujące jednocześnie w języku hiszpańskim i baskijskim oraz wiele innych
oznak szeroko rozumianej demokracji
i tolerancji. Mówiono również o tym,
co należy zrobić, aby demokracja mogła się rozwijać. W swoich dyskusjach
stwierdzono, że demokracja i tolerancja nie jest dana raz na zawsze i należy
o nie dbać. Szczególnie w obecnych
czasach, mimo występujących konfliktów i problemów w Europie, należy
szczególnie dbać o rozwój struktur demokratycznych, tolerancji, i równości.
Projekt przewidziany jest na dwa lata, a
wyjazd do Hiszpanii to zaledwie pierwszy
krok w tym działaniu. Podczas spotkań w
szkole hiszpańskiej ustalony został harmonogram działań wspólnych oraz działań
dla poszczególnych uczestników projektu.
Jeszcze w tym roku szkolnym młodzież z
gimnazjum w Liniewie odwiedzi swoich
kolegów w Turcji, a pod koniec maja liniewskie gimnazjum będzie gospodarzem
kolejnego spotkania roboczego wszystkich partnerów. A w przyszłym roku szkolnym młodzież miejscową czeka wyjazd do
Niemiec i na podsumowanie projektu do
Portugalii.

opr. R. Łuczkiewicz
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Podatki, podatki, podatki...

Są nieodłącznym elementem naszego życia. Dobrze, abyśmy wiedzieć, jakie podatki płacimy, jak zmienia się ich wysokość. Oto garść informacji przygotowana przez gminną komórkę podatkową:

INFORMACJA DOTYCZĄCA STAWEK
PODATKÓW I OPŁAT W GMINIE LINIEWO
Porównanie lat 2012 i 2011

Rodzaj nieruchomości
Budynki mieszkalne
Budynki rekreacyjne
Budynki pozostałe (garaże, budynki gospodarcze
i inne)
Grunty pod jeziorami
Drogi
Grunty pozostałe
Budynki z działalnością gospodarczą (warsztaty,
sklepy)
Budynki zajęte na obrót kwalifikowanym
materiałem siewnym
Budynki związane z prowadzeniem działalności
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
Budowle (wartość w złotych)
Grunty zajęte na działalność gospodarczą
Opłata od posiadania psa
Opłata targowa

Stawka w roku
2012

Stawka w roku
2011

0,68 zł/m2

0,63 zł/m2

Różnica w zł
Zwiększenie
stawki
2012/ 2011
0,05

7,36 zł/m2

7,06 zł/m2

0,30

6,60 zł/m2

6,16 zł/m2

0,44

4,33 zł/m2

4,15 zł/m2

0,18

0,22 zł/m2

0,15 zł/m2

0,07

0,34 zł/m2

0,29 zł/m2

0,05

19,30 zł/m2

18,40 zł/m2

0,90

9,58 zł/m2

9,19 zł/m2

0,39

4,31 zł/m2

4,14 zł/m2

0,17

2% wartości

2% wartości

-

0,78 zł/m2

0,73 zł/m2

0,05

Nie została wprowadzona
7 zł od stoiska
z
prosiętami
12 zł od innego stoiska lub
pojazdu

Nie została wprowadzona
7 zł od stoiska
z
prosiętami
12 zł od innego stoiska lub
pojazdu

-

E. Niemczyk

ULGA PODATKOWA DLA NASZYCH ROLNIKÓW

Na wniosek Wójta Gminy Liniewo – Rada Gminy Liniewo na sesji w dniu 8 listopada 2011r. podjęła uchwałę w sprawie obniżenia
ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę naliczania podatku rolnego na 2012 rok. Obniżka wynosi 38,8% maksymalnej podwyżki, jaką
można było wprowadzić. Oznacza to, że za 1 hektar przeliczeniowy rolnicy zapłacą nie 185,45 zł, lecz 150,00 zł.

Ta obniżka jest wielkim ukłonem w stronę naszych rolników. Obniżenie obciążeń podatkowych – w dobie obecnego
kryzysu – z całą pewnością korzystnie wpłynie na poprawę ekonomiki funkcjonowania gospodarstw rolnych.
Tego typu obniżka została po raz drugi wprowadzona na terenie gminy i zapewne zostanie właściwie zrozumiana
przez naszych rolników, do których jest kierowana. Tym bardziej, że jesteśmy jedyną gminą w powiecie, która po raz drugi
w ostatnich latach zastosowała tak poważną obniżkę podatkową.
EN

Nata li a K na pik wśród Naj lepsz ych Młodych
P roduc en tów R oln ych w pow iecie kościer sk im

25 listopada 2011 roku odbyły się eliminacje powiatowe do Wojewódzkiej Olimpiady Młodych Producentów Rolnych.
Uczestniczyli w nich młodzi rolnicy, a także studenci i uczniowie posiadający gospodarstwa rolne albo współgospodarujący w gospodarstwie rolnym. Organizatorem Olimpiady są Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku oraz
Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Konkurs miał poważny charakter, pytania dostarczono w zaklejonych i zabezpieczonych kopertach, a uczestnicy byli niezmiernie rozemocjonowani, gdy opdpowiadali na pytania dotyczące wiedzy o bhp w rolnictwie i wiedzy ogólnej o rolnictwie. Najlepszych pięciu rolników – finalistów z części pisemnej
brało jeszcze udział w eliminacjach ustnych. Po podsumowaniu wyników kolejność miejsc w olimpiadzie była następująca:
I miejsce Jarosław Chrapkowski z Gminy Lipusz
II miejsce Natalia Knapik z Gminy Liniewo
III miejsce Marcin Lemańczyk z Gminy Dziemiany.
Po raz pierwszy w historii Olimpiady laureatem jej został młody rolnik z naszej Gminy, a właściwie rolniczka, córka znanej
rodziny Knitterów z Sobącza Natalia Knapik.
Serdecznie gratulujemy!
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„Złota polska jesień”

Spotkanie gminnych Kół Gospodyń Wiejskich

Orle 24 października 2011 roku. W
odnowionej świetlicy, z piękną jesienną dekoracją (zasługa p. Lucyny Turzyńskiej), odbyło się spotkania Gminnych Kół Gospodyń Wiejskich. Temat
wiodący – kapusta, z której potrawy
przygotowane do oceny i degustacji
panie prezentowały się na szwedzkim
stole. Organizatorkami spotkania były
panie: prezes KGW Maria Labuda i szefowa doradztwa rolniczego w Liniewie Gabriela Borowicka. Wśród gości
znaleźli się: Paweł Małusznak, prezes
Wojewódzkiego Związku Rolników
i Organizacji Rolniczych w Gdańsku,
Barbara Ditrich z Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku,
Sylwia Ceglarska - kierownik Powiatowego Ośrodka Rolniczego w Kościerzynie,
Stanisław Narloch – przedstawiciel

Gminy Liniewo w Pomorskiej Izbie
Rolniczej, Zbigniew Rekowski – radny
Rady Gminy Liniewo oraz sołtysi: Tadeusz Borkowski z Orla i Paweł Zieliński z
Wysina. Oprawę artystyczną spotkania
stanowił występ Zespołu Tanecznego z Domu Kultury w Liniewie, który
zaprezentował się w ciekawym układzie choreograficznym i otrzymał za
swój pokaz gromkie brawa. Już w trakcie wygłaszania prelekcji „O kapuście,
walorach smakowych i witaminach”
przez panią Sylwię Ceglarską oraz „
Żywność wiejska wysokiej jakości”
przez panią Barbarę Ditrich, jury pod
przewodnictwem pana Pawła Małusznaka przystąpiło do oceny zaprezentowanych potraw. Oto wyniki konkursu:
III miejsce uzyskały pierogi z kapusty wykonane przez Irenę Aszyk z KGW
Wysin,

II miejsce zajął bigos popularny wykonany przez Krystynę Miętką z KGW
w Liniewie,
I miejsce za wybitne walory smakowe oraz precyzyjne i estetyczne wykonanie zajęły jabłka faszerowane, duszone w czerwonej kapuście, zasługa
Longiny Tusk z KGW Orle.
Wszystkie uczestniczki konkursu – w
sumie 10 pań, otrzymały nagrody do
sponsorów (Grażyna Balcerzak i Paweł
Zieliński z Wysina). W wolnych głosach
panie wypowiadały się na temat znanych i nieznanych przepisów kulinarnych z kapusty, a spotkanie zakończono ogólną degustacją zaprezentowanych potraw, smacznego ciasta i kawą
przygotowanym przez członków KGW
z Orla.
Wanda Kwiatkowska

PROJEKT SYSTEMOWY REALIZOWANY PRZEZ GOPS W LINIEWIE

Podsumowanie realizacji projektu
W dniu 28 października 2011 r. odbyło się
uroczyste podsumowanie i promocja projektu systemowego „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Liniewo”

współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie uczestniczyło
14 osób z gminy Liniewo. Zgodnie z podpisanymi kontraktami
socjalnymi, w okresie od maja do
października bieżącego roku realizowano szereg działań aktywnej integracji.
Uc zes tnic y projek tu brał y
udział w warsztatach psychospołecznych, wizażu i autoprezentacji, poradnictwie zawodowym, prawnym i psychologicznym. Realizowano bogatą ofertę
kursów zawodowych z zakresu gastronomii, sprawowaniem zadań opiekunki środowiskowej, obsługi komputerowej, języka niemieckiego i angielskiego, obsługi kas fiskalnych, stylizacji paznokci, grafiki

komputerowej oraz prawa jazdy kat. B. Dla
dzieci z rodzin uczestników projektu zorganizowano 14 dniowe kolonie w Jarosławcu nad morzem , współfinansowano
także festyn integracyjny „ Mama , tata i
dziecko”.
Celem projektu była aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych
długotrwałym bezrobociem , znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy. Uczestnikom projektu Dyrektor GOPS
Liniewo Barbara Okrój wręczyła certyfikaty
ukończenia projektu oraz przedstawiła w
formie multimedialnej działania projektowe. W spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy
Liniewo Pan Mirosław Warczak, przedstawiciele Urzędu Gminy Liniewo, Rady Gminy Liniewo oraz osoby pracujące przy realizacji projektu.

Barbara Okrój
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Sołtysi naszych wsi

W poprzednim wydaniu naszej gazetki zaprezentowaliśmy trzech sołtysów wsi leżacych na terenie Gminy Liniewo, dziś prezentujemy następnych.

Stary Wiec

Najstarsza według dotychczasowych badań wieś w powiecie kościerskim położona na malowniczym pograniczu Kaszub i Kociewia, nad rzeką Wietcisą, której malownicza dolina jest niewątpliwie atrakcją tej miejscowości. Badania archeologiczne prowadzone w latach trzydziestych XX wieku przez ks. Władysława
Łęgę wykazały, że te tereny zamieszane były w epoce mezolitu, czyli 8000-4200 lat przed naszą erą, są też nad jeziorem Stare Wiecko ślady grobów skrzynkowych z epoki żelaza i pozostałości po dwóch osadach wczesnośredniowiecznych. Mieszka tam dzisiaj 118 osób. Historia Starego Wieca sięga roku1198, gdy po
raz pierwszy został wymieniony w dokumentach. Wieś należała do kilku drobnych szlachciców, ale w 1772 roku wymieniany jest tylko jeden właściciel – Grąbczewski, który posiada wieś, folwark, młyn, kuźnie i karczmę. W PRL-u było tu Państwowe Gospodarstwo Rolne, które zrządzało majątkiem ziemskim, a po 1989
roku całe gospodarstwo znacznie podupadło, powoli stawało się ruiną, bo wieś znajdowała się daleko od centrum gminy, przy bocznej drodze, a mieszkańcy
zajęci własnymi troskami, nie bardzo interesowali się swym środowiskiem. Dopiero w roku 2004 Stary Wiec został wsią sołecką i ta decyzja zapoczątkowała
zmiany, których efekty można dziś oglądać.

SOŁTYS

Alicja Sobisz

Została pierwszym sołtysem wsi Stary
Wiec dokładnie 19 marca 2005 roku. Jej mąż
stąd właśnie pochodzi, więc tutaj zamieszkali,
tutaj wychowywali swe córki. Jedna pracuje w Urzędzie Gminy w Liniewie, po maturze
skończyła Studium Kosmetyczne, druga po
Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych
(język niemiecki), studiuje politykę społeczną na Uniwersytecie Warszawskim. Pani Alicja
nie pracuje zawodowo, więc mogła z całym
zaangażowaniem rzucić się w wir społecznej
prac. Bardzo dzielnie i niezwykle efektywnie
pomaga jej w tym małżonek. Przez te kilka lat
sołtysowania zmieniła oblicze wsi. Podkreśla

wielokrotnie w rozmowie: „To wszystko
było możliwe dzięki pracy i wysiłkowi
wielu mieszkańców.
To oni mają pomysły,
to oni własnymi rękami wykonują wszystko, co potrzebne jest
do tego, by wieś była
ładniejsza, przyjemniejsza dla miejscowych i przyjezdnych”.
Pomaga w różnym
zakresie Gmina, inne
instytucje (Agencja
Własności Rolnej Skarbu Państwa przekazała nieodpłatnie działkę o powierzchni 0,5789
hektara, na której postał plac zabaw dla dzieci i wszystkich mieszkańców) i właśnie dzięki nim postał wymieniony już, nieźle wyposażony plac zabaw, boisko, chodniki wzdłuż
drogi, ogrodzenie parku. W garażu spawała
razem z mężem elementy krzyża, który stoi
w centrum wsi, wspólnie też organizują małe
imprezy dla dzieci, dla starszych. Czynnie włącza się w te prace Rada Sołecka. To oni wszy-

scy wiedzą ile trzeba było włożyć wysiłku,
ile poświęcić czasu, by zmienić oblicze
Starego Wieca – z zaniedbanej peryferyjnej wioseczki wyrasta na przyzwoite
miejsce do życia. A są jeszcze plany i marzenia. Najbliższe działania to wyremontowanie i przystosowanie do użytkowania przekazanego wsi przez Gminę budyneczku gospodarczego. Ma w nim

Płachty

powstać miejsce spotkań towarzyskich,
zebrań wiejskich, taki mini ośrodek życia
sołeckiego. Już powstaje wiata, pod którą
mają być organizowane imprezy plenerowe. Chcą zagospodarować miejsca po
zbiornikach byłej gorzelni, odstojnikach.
Co tam będzie? Dokładnie jeszcze nie
wiadomo. Kolejne zadanie, to ożywienie
miejscowego parku, który znacznie podupadł i na razie jest tylko porządkowany,
ale zamysły i plany ukazują go już w innym świetle. I jeszcze jeden problem: kanalizacja. Dotychczasowy system powoduje wiele niedogodności i zadrażnień,
ale pozytywny finał starań jest już bliski:
Stary Wiec ma być podłączony za rok do
systemu gminnego i ścieki będą spływać
do oczyszczalni. To będzie prawdziwe
święto tej wsi.

Niewiele o tej wsi wiadomo, jeśli chodzi o historię. Wspomina się o tej wsi w wieku XVII, wiadomo,
że nie była własnością królewską, należała albo do
miasta (ta wersja jest mało prawdopodobna), albo
do szlachcica, o czym świadczy budowla zwana
pałacem, w którym kiedyś była szkoła. Leży przy
drodze wojewódzkiej, na trasie Nowa Karczma –
Skarszewy – Tczew, zaledwie około 3 kilometry od
Liniewa, „na skróty” jeszcze bliżej. Nie ma tu zakładów produkcyjnych (wprawdzie warsztat samochodowy Jana Borzyszkowskiego administracyjnie
należy do Płacht, ale kojarzony jest raczej z Linie-
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wem). Mieszkańców niewielu, tylko 86.

SOŁTYS

Danuta Wenta

Jest sołtysem Płacht od roku 1996,
kiedy to przejęła (w drodze wyborów)
sołectwo po swym zmarłym wtedy
ojcu, który tę funkcję sprawował przez
29 lat. Jest mężatką, ma troje dzieci,
które obecnie pracują w Niemczech,
ale wszyscy zdobyli średnie wykształcenie jeszcze w kraju. Prowadzi wraz z
mężem średniej wielkości gospodarstwo rolne, w którym hoduje trzodę
chlewną i bydło mięsne, ziemia dostarcza paszy dla tych zwierząt. W tak
małej wsi trudno o spektakularne osiągnięcia, ale mimo to znajduje w pamięci dokonania, które zmieniały oblicze i komfort życia jej mieszkańców.
Na początku sołeckiej drogi znajduje
się wodociąg, a to dla rolników ogromne ułatwienie. Potem inne działania:
zagospodarowanie terenu na boisko,

urządzenie placu zabaw dla dzieci,
spowodowanie ustawienia wiaty, pod
którą mogą schronić się dzieci dojeżdżające szkolnym autobusem na zajęcia. Jeżeli chodzi o przyszłość, to najbliższa rysuje się nieźle – wieś będzie
skanalizowana! To kolejny skok cywilizacyjny i powód do radości. Pani sołtys razem z pozostałymi mieszkańcami
zabiera się ostro do roboty przy budowaniu wiaty, pod którą będzie można
urządzać imprezy plenerowe dla dzieci i dla dorosłych – ma stanąć na terenie obecnego boiska. No i na koniec
marzenie: świetlica wiejska, miejsce,
gdzie można by się spotkać, pogadać,
pobawić, omówić ważne sprawy. Dziś
zebrania wiejskie i spotkania towarzyskie odbywają się w prywatnym domu
pani Danuty.

Witaj Święty Mikołaju

Dzieci z Liniewa i okolic, jak co roku,
oczekiwały niecierpliwie na pojawienie się 6 grudnia Świętego, którego kochają niezmiernie: Mikołaja. Szacowny
siwobrody strzec, odziany w czerwony
płaszcz z takim kapturem zjawił się w
sali Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w naszej gminnej wsi z

worem
prezent ó w .
Prawdopodobnie
był w
zmo wie z
p r a c o w nikami
tej in stytucji,
organizatorami imp r e z y,
o czym
świadczyły porozumiewawcze spojrzenia i
gesty. To spotkanie było kontynuacją
tradycji Mikołajkowych, i miało na celu
wprowadzenie dzieci w świąteczny
nastrój oraz integracja jego uczestników podczas wspólnej zabawy.
Młodzi Liniewianie zebrali się już o
godzinie piętnastej, ale zajęty nasz

Święty dotarł dopiero godzinę później. Jednak nasi milusińscy nie nudzili
się, ponieważ z zapałem i ogromnymi
emocjami brały udział w konkursach i
zabawach, które poprowadził krasnal
z bajki „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków”.
Gdy Mikołaj wreszcie do nas dotarł rozległ się potężny krzyk radości!
Dzieci chętnie podchodziły do Mikołaja i odbierały czekolady, które Mikołaj wręczał każdemu dziecku. (niektóre zaśpiewały coś gościowi, inne
powiedziały wierszyk, albo tańczyły).
Wszystkie pociechy bardzo cieszyły się
z otrzymanych upominków, a wyrażał to uśmiech i radość jaka malowała
się na ich twarzach. Było świątecznie
i wesoło. Każdy mógł wziąć udział w
zabawie i konkursach - potańczyć przy
mikołajkowej muzyce.
Bardzo dziękujemy Świętemu Mikołajowi za przybycie, a także wszystkim
rodzicom, którzy przyprowadzili do
nas swoje pociechy, gdyż jest to super
zabawa dla dzieci oraz miła rozrywka
dla dorosłych.

Warsztaty muzyczne Orkiestry Dętej „LinStarT”

5 listopada, w sobotę, w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Liniewie,
zorganizowano pierwsze warsztaty muzyczne pod przewodnictwem Ireneusza Stromskiego. Prowadzący był pod wielkim wrażaniem umiejętności i wiedzy naszych członków orkiestry, a mimo to ich nie
oszczędzał. Podczas warsztatów panowała miła atmosfera, uczestnicy dowiedzieli się wiele o technice
oddychania, dynamice gry, strojenia instrumentów oraz wiedzy teoretycznej o zapisie nutowym. Te kilka godzin ciężkiej pracy przyniosło naszym muzykom wiele satysfakcji i pożytku, a przerwy wypełniały
zacięte dyskusje, a umiliła kawa i słodycze. Druga część warsztatów odbyła się 26 listopada.
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TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
o Puchar Wójta Gminy Liniewo

20 listopada odbyła się w Sali gimnastycznej Zespołu Oświatowego organizowana
przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Liniewie I edycja Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Liniewo Mirosława Warczaka. Od wielu lat ta dyscyplina
sportu cieszy się ogromnym powodzeniem w naszej gminie. Udział w konkursie wzięło 28
osób.
Kategoria Mężczyzn – powyżej lat 40

Kategoria Mężczyzn - powyżej lat 16

I – Andrzej Świeczkowski
II – Mieczysław Majer
III – Zbigniew Michnowski
IV – Jerzy Głowacki
V – Jarosław Gierszewski
VI – Andrzej Prokopowicz

I – Tomasz Gierszewski
II – Mariusz Rekowski
III – Bogdan Klofczyński
IV – Łukasz Dalecki
V – Marcin Jażdzewski
VI – Sergiusz Grota

Bardzo serdecznie dziękujemy sędziemu Panu Jarosławowi Gierszewskiemu oraz wszystkim uczestnikom turnieju.
Informujemy, że podczas ferii zimowych odbędzie się II edycja na którą już dzisiaj  wszystkich zainteresowanych zapraszamy.

TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO
o Puchar GOKSiR w Liniewie

14 listopada odbyła się w pomieszczeniach
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Liniewie I edycja Turnieju Tenisa Stołowego o puchar
tej instytucji. Dzieci i młodzież z naszej gminy z zapałem uprawiają tę dyscyplinę sportu od wielu lat,
więc dzisiejsi dorośli również grają w ping-ponga,
o czym świadczy duża liczba uczestników miejscowych zawodów. W turnieju młodzieżowym
uczestniczyło 29 osób. Rywalizacja była niezwykla
zacięta, a oto jej wyniki:

Kategoria dziewcząt

Kategoria chłopców –Gimnazjum

I Monika Borkowska
II Diana Okrój
III Joanna Szczodrowska

I Karol Miłosz
II Krzysztof Dalecki
III Paweł Dalecki

Kategoria chłopców – Szkoły Podstawowe
I Mariusz Wendt
II Patryk Wendt
III Paweł Błędzki

Zawody mogły być sprawnie przeprowadzone także dzięki sędziemu Panu Jarosławowi Gierszewskiemu. Dziękujemy!
Informujemy, że podczas ferii zimowych odbędzie się II edycja na którą już dzisiaj wszystkich zainteresowanych zapraszamy.

Program dostarczania żywności
dla najuboższej ludności Unii Europejskiej w 2011 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liniewie podpisał umowę ze Stowarzyszeniem Tczewski Bank Żywności na dostarczenie trwałej żywności dla osób korzystających z pomocy społecznej w 2011 r. W listopadzie 2011 r. GOPS otrzymał
8.034,60 kg żywności w formie 13 asortymentów wartości hurtowej 20.250 zł. Żywność otrzymało ponad 200 rodzin korzystających z pomocy społecznej.
Informacje z działań Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji przygotowały
Lucyna Piwowarczyk i Agnieszka Pobłocka
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Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Liniewie

informuje, że w najbliższym czasie odbędą się następujące imprezy:
- 8 stycznia w GOKSIR koncert noworoczny w wykonaniu orkiestry dętej ,, LINSTAR” z GOKSiR,
- 29 stycznia – występ dla rodziców z
sekcji z GOKSiR oraz mieszkańców gminy
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Liniewo pn,, Gramy , tańczymy i śpiewamy dla mamy i taty” w wykonaniu dzieci i
młodzieży z wszystkich sekcji działających
w GOKSiR.
Od 30 stycznia do 12 lutego na ferie zimowe:
turniej tenisa stołowego II edycja dla

dzieci i młodzieży,
turniej tenisa stołowego II edycja dla dorosłych,
warsztaty taneczne z udziałem finalistów YOU CAN DANCE,
casting na najlepszego , najlepszą tancerkę 2011.

