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A k t u a ln o ś c i g m i n n e

Oni zapewniają bezpieczeństwo
Ochotnicza Straż Pożarna ma na terenie dzisiejszej
Gminy Liniewo ponad stuletnią tradycję i historię. Jakie
były jej zadania i możliwości wtedy, przed dziesiątkami
lat, można przeczytad i zobaczyd w kronikach poszczególnych jednostek. Wszyscy natomiast wiemy, jakie rozległe
działania muszą podejmowad dzisiaj, w różnych sytuacjach. Tylko 30% interwencji straży pożarnej, to te, które związane są z ogniem, zagrożeniem pożarowym – pozostałe 70% to prewencja, wypadki drogowe, przeróżne
zdarzenia zgłoszone pod numer 112. Trudno było by
przecenid rolę i znaczenie tej instytucji w zapewnieniu
bezpieczeostwa nam wszystkim, mieszkaocom tych terenów i tym, którzy do nas przyjeżdżają. Stąd powszechne wielkie zainteresowanie działalnością miejscowych jednoW marcu
2011 roku odbyły się scowości. Kandydaci na sołtysów na terenie gminy,
stek
OSP.
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Przewodniczący Rady Gminy Liniewo

Powódź, pożar, dniem i nocą – straż przyjdzie Ci z pomocą
2 miejsce – Dawid Osowski, klasa II SP
Wysin,
3 miejsce – Karolina Plata, klasa II SP
Wysin,
4 miejsce – Dominik Wojciechowski,
klasa I SP Wysin.
W kategorii uczestników w wieku od 9
do 12 lat:

1 miejsce – Oskar Pałkowski, klasa
IV SP Wysin,
2 miejsce – Patrycja Drews, klasa V
SP Wysin,
3 miejsce – Michał Kolański, klasa
IV SP Wysin,
4 miejsce – Rafał Biesik, klasa IV SP
Wysin,
5 miejsce – Andrzej Kolański, klasa
V SP Wysin.
Komisja wyróżniła także pracę Joanny Szczodrowskiej ze Szkoły Podstawowej w Głodowie.

Portret zbiorowy laureatów i przedstawicieli komisji konkursowej
Pod takim hasłem został zorganizo-

wany przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej konkurs
plastyczny dla dzieci i młodzieży. Problematyka związana z ochroną życia
i mienia obywateli jest niezwykle
ważna dla wszystkich, a to zadanie
miało na celu popularyzację problematyki związanej z obroną cywilną.
Organizatorem i współfundatorem
nagród (wraz z wójtem Gminy) etapu gminnego konkursu był Gminny
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
w Liniewie. Prace wykonali uczniowie szkół podstawowych, a komisja
w składzie: Komendant Gminny OSP
Gminy Liniewo Wiesław Szarmach

LAUREAT

jako przewodniczący oraz członkoDyplomy i upominki laureatom wręczawie – Mirosław Warczak, wójt Gminy li wójt Mirosław Warczak, komendant
Liniewo, Katarzyna Plichta, dyrektor Wiesław Szarmach i organizatorka dyZespołu Oświatowego w Garczynie i rektor GOKSiR w Liniewie Lucyna PiwoMaria Grabowska, pracownik Urzę- warczyk.
du Gminy. Praca komisji nie była łarz
twa, gdyż obrazki przesłane przez
dzieci i młodzież były bardzo
ciekawe, starannie i pomysłowo
wykonane, poziom był niezwykle
wyrównany. Jednak rozstrzygnięcie musiało nastąpić, więc jurorzy
postanowili:
w kategorii dzieci w wieku od 6
do 8 lat:
Wyróżniona Joanna Szczodrowska z Głodowa
1 miejsce – Oskar Wojciechowski,
klasa III SP Wysin,

oraz wójt Mirosław Warczak i komendant
Wiesław Szarmach

Co rok przeprowadzany jest w całej Polsce Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega
pożarom”. Nasz gmina ma w tych zmaganiach wielkie tradycje, a zwłaszcza Wysin. Prowadzący tam do niedawna strażacką drużynę młodzieżową i zajmujący
się wszelkimi sprawami pożarniczymi w
Szkole Podstawowej Tadeusz Burczyk,
wychował kilku laureatów. Wspomnijmy
tylko Damiana Świeczkowskiego, który
znalazł się w finale krajowym, czy Damiana Szwarca, mającego osiągnięcia w
powiecie. Tegoroczny zwycięzca eliminacji Powiatu Kościerskiego

WAKULIŃSKI,

JULIAN

uczeń Gimnazjum
Publicznego w Liniewie, także wywodzi
się z Wysina i, co podkreśla z wielką stanowczością, najwięcej zawdzięcza Ta2

deuszowi Burczykowi. Chociaż z problemami straży pożarnej stykał się już od
najmłodszych lat, bowiem pochodzi ze
strażackiej rodziny, wszyscy (albo prawie
wszyscy) Wakulińscy byli i są strażakami. Wygrać konkurs nie było łatwo, bo z
każdej gminy powiatu przyjechał jeden
mocny zawodnik. Pytania nie były trudne – mówi Julian – w ubiegłym roku, gdy
zająłem drugie miejsce, było trudniej, ale
bardzo się cieszę z mojego osiągnięcia.
Nie bardzo lubię daty i nazwiska, a one
często pojawiają się w konkursie.
Julian Wakuliński będzie reprezentował
Powiat Kościerski na turnieju województwa pomorskiego.
Życzymy dalszych sukces ó w, a ż d o f i n a ł u k r a j o w e g o!
rł

Nasza Rada
Komisja Rewizyjna

W tym wydaniu naszego biuletynu zaprezentujemy radnych wybranych do Komisji Rewizyjnej. Jej
przewodniczącym został Tadeusz Borkowski, a członkami Ryszard Kruszyński i Wojciech Prądziński.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Tadeusz Borkowski

Tadeusz Borkowski mieszka w Orlu,
gdzie pełni funkcję Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „Orlewianka”. Jest
wdowcem, ma trzy dorosłe i samodzielne córki, które swoje życie związały z
Gdańskiem, Gdynią i Anglią, ma również
dwie wnuczki i pięciu wnuków. Jest także

Członek Komisji Rewizyjnej

Ryszard Kruszyński

Ten radny ma największe doświadczenie samorządowe, bowiem ta kadencja jest jego szóstą (!) z rzędu, a po raz
pierwszy został wybrany do Rady Gminy Liniewo w roku 1990. Przez pierwsze
trzy okresy dzierżenia funkcji radnego
był także członkiem Zarządu Gminy, aż
do momentu, gdy zmiany w ustawie O
samorządach zlikwidowały to gremium,
przekazując całą władzę i odpowiedzialność za Gminę w ręce wybieralnego wójta. Czy było to dobre posunięcie? Zdania
na ten temat są podzielone: jedni uważają, że zespół ludzi widzi i wie więcej,
ale odpowiedzialność się rozmywa – inni
są zdania, że lepiej, gdy jeden bierze
wszystko. Pan Ryszard współpracował
ze wszystkimi wójtami: Romanem Szutą,
Jackiem Kmieciakiem i obecnym, Mirosławem Warczakiem. Po raz pierwszy
jest członkiem Komisji Rewizyjnej, dotychczas konsekwentnie uczestniczył w
pracach Komisji Rolnej, gdyż jest rolnikiem. Jest żonaty, ma trzy córki i jednego

sołtysem wsi Orle, ale o tym aspekcie
jego działalności piszemy w innym miejscu tego wydania biuletynu.
Wszyscy mieszkańcy Gminy Liniewo
znają hobby pana Borkowskiego: od młodości jest rozmiłowany w muzyce i ona
wypełnia mu tę resztkę czasu, jaka pozostanie po pracy zawodowej i działalności
samorządowej, społecznej. Gra i śpiewa.
Przez dwadzieścia pięć lat był członkiem
zespołu, który umilał życie i towarzyszył zabawie na przeróżnych imprezach,
obecnie należ zespołu biesiadnego, który działa przy Gminnym Ośrodku Kultury,
Sportu i Rekreacji w Liniewie.
Radnym jest teraz już trzecią kadencję
i zawsze pracował w komisji Rewizyjnej, wcześniej jako członek tej Komisji,
obecnie jako jej przewodniczący, stąd
doskonała znajomość zakresu prac tego
gremium i zakresu jego kompetencji.
Wyjaśnia, że Komisja Rewizyjna ma służebną rolę wobec całej Rady Gminy –
wszystko co robi, robi dla Rady, nie na
zewnątrz. Do jej podstawowych funkcji
należy kontrola prawidłowości i zgodności z prawem działań wójta, jednostek

organizacyjnych gminy i sołectw. Bada,
czy wszystkie działania są zgodne z zasadami gospodarności, czy są wykonywane rzetelnie, celowo, czy właściwie
prowadzona jest gospodarka środkami
finansowymi gminy, czy jest zgodna z
budżetem, czy nie doszło do nadużyć i
malwersacji. Komisja nie ma uprawnień
do przedstawiania wyników swej pracy
na zewnątrz Rady, przekazuje je Radzie, a
ona i jej przewodniczący decydują, jakie
podjąć kroki dalsze.

syna, już dwa razy został dziadkiem i wie,
że wnuk trzeci jest „w drodze”.
Był współtwórcą wszystkich ważnych
inwestycji przeprowadzonych na terenie
Gminy Liniewo: rozbudowy i remontu
szkoły w Liniewie, założenia kanalizacji w
Liniewie i nie tylko, przyczynił się też do
powstania „Orlika”, a także do budowy,
remontów dróg i chodników. Jednak za
swoje najważniejsze osiągnięcie uważa
powołanie do życia sołectwa w Liniew-

skich Górach. Był członkiem grupy inicjatywnej, która ten pomysł powzięła i
następnie konsekwentnie zrealizowała. I
chociaż formalnie Liniewskie Góry należą
do Liniewa, to jednak jest to zupełnie oddzielna wieś.

Jako radny ma już dokonania, którymi może
się pochwalić: to dzięki jego inicjatywie i staraniom powstała w Orlu piękna i funkcjonalna świetlica wiejska i ciągi komunikacyjne
wewnątrz osiedla. Pragnie te działania kontynuować. Myśli o utwardzeniu drogi wewnątrz osiedla i prowadzącej do Garczyna, o
budowie nowych chodników, pragnie rozbudować plac zabaw dla dzieci oraz powiększyć
boisko. Ważną inwestycją są wiatraki, które
miałyby powstać na terenie należącym do

miejscowości Orle, byłyby pewnym źródłem dochodów dla gminy, ale przyniosłyby także spore korzyści mieszkańcom,
o czym mówi, jako sołtys Orla.

Pan Kruszyński ciągle ma nowe pomysły i
plany. Przede wszystkim chciałby poprawić
komunikację Liniewskich Gór z resztą gminy.
Trzeba będzie wyasfaltować drogę prowadzącą do wsi gminnej na odcinku około 300
metrów, ale najpierw trzeba ją będzie skomunalizować, bowiem ciągle należy ona do
Skarbu Państwa. Chce również, jako radny,
doprowadzić do sfinalizowania budowy ulic
w Liniewie: Pstrąga i Gruszki oraz Szkolnej.

Ma jeszcze marzenie: chciałby, by w
Liniewskich Górach powstała świetlica
wiejska. Wszelkie spotkania dotyczące
żywotnych spraw sołectwa odbywają
się w domach prywatnych, najczęściej u
sołtysa, a przecież potrzeby są znaczne
i nie tylko dotyczy to zebrań wiejskich,
ale też innych aspektów życia gromady
wiejskiej. Ryszard Kruszyński zrealizował
już wiele planów i marzeń, a więc może
i to uda mu się doprowadzić do szczęśliwego finału.
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Członek Komisji rewizyjnej

Wojciech Prądziński

To nowicjusz wśród radnych – członków Komisji Rewizyjnej. Wybrany po raz
pierwszy do samorządu, więc jeszcze nie
ma żadnych w zakresie społecznej działalności osiągnięć, ale ma rozległe plany i
dużo zapału oraz chęci do pracy.
Jest kawalerem, rolnikiem gospodarującym w Liniewie, prowadzi średnie gospodarstwo nastawione wyłącznie na
produkcję roślinną – zboża i trawa nasienna.
Jako radny zamierza intensywnie zabiegać o poprawę jakości naszych dróg
i budowę nowych chodników, na przykład w osiedlu liniewskim, w obrębie ulic

Wiśniowej, Kasztanowej, Spokojnej, Tęczowej. Podobnie jak prawie wszystkim
mieszkańcom Liniewa, zależy mu bardzo
na tym, by wreszcie w tej gminnej wsi
było kąpielisko z prawdziwego zdarzenia. Setki Liniewian muszą poszukiwać
miejsc do plażowania i kąpieli w okolicznych miejscowościach, a przecież i tutaj
jest piękne jezioro w uroczym otoczeniu.
Pan Wojciech jest od piętnastu już lat (to
znaczy od dziecka) członkiem miejscowej
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej i
dlatego jako radny będzie dbał szczególnie o jej rozwój, wyposażenie i dynamiczną działalność.

Co słychać na „Orliku”?
„Moje Boisko Orlik -2012” otwarte jest
dla spragnionych zmagań sportowych
od samego początku roku 2011. Już od
stycznia i w lutym na obiekcie odbywały się spotkania piłkarskie, w których
prym wiodła drużyna młodych piłkarzy
z Wysina, nie zabrakło również naszych
dobrych znajomych: „Albatrosa” i „ Żubra”. W tych dwóch zimowych miesiącach odnotowano 19 rezerwacji płyty
głównej boiska. Od 1 marca obiekt został
udostępniony dla wszystkich chętnych,
nie tylko dla rezerwacji. W pierwszym
miesiącu działania obiekt czynny był
przez trzy godziny dziennie (1500 -18 00),
a tylko w podczas rezerwacji płyty głównej w godz. 1800 -2000. Zmiana organizacji
pracy boiska podyktowana jest przede
wszystkich względami ekonomicznymi
(oszczędność energii elektrycznej) i zapotrzebowaniem użytkowników obiektu.

Od kwietnia godziny
otwarcia obiektu powróciły do normy: cztery godziny

(1600-2000) w dni powszednie
i cztery godziny w soboty i
niedziele (od 1400do 1800).

W tym też miesiącu ruszy rewanżowa
kolejka Piłkarskiej Ligi gimnazjum oraz
rozpoczną się treningi orlików z podstawówki. Pan Tomasz Gierszewski rozpoczął treningi z grupą gimnazjalistów
do rozgrywek eliminacyjnych „ Coca-Cola-Cup”, które rozegrane zostaną na
naszym obiekcie z udziałem drużyn z
ościennych gmin – zapraszamy i prosimy o doping dla naszych piłkarzy. Dla
młodszej grupy piłkarzy naszej gminy
pan Gerard Pobłocki zaplanował rozegranie turnieju „ EURO-2011-Liniewo”.
Dla dorosłych z najbliższych planowanych imprez przewiduje się „ 1 majowymini turniej piłki nożnej” oraz majowe
turnieje siatkówki i street basketu. Tegoroczny plan imprez na obiekcie jest
znacznie dłuższy i bogatszy, ale na razie
nie będziemy go przedstawiać, więcej informacji znajdziecie państwo na łamach

kolejnych numerów naszej gazetki oraz
poinformowani zostaniecie specjalnymi
ogłoszeniami o planowanych imprezach
sportowo-rekreacyjnych.
W kwietniu została przeprowadzona konserwacja nawierzchni obu płyt
boiska przez wyspecjalizowaną w tej
dziedzinie firmę oraz planuje się przeprowadzenie niezbędnych prac modernizacyjnych na obiekcie. Przez pierwsze
dwa miesiące udostępnienia obiektu zanotowano 21 rezerwacji płyty głównej,
przeprowadzono treningi piłkarzy z gimnazjum oraz odbyły się dwa mini turnieje
piłkarskie.

Zapraszamy wszystkich do
udziału we wszystkich imprezach,
których organizatorami są: Urząd
Gminy, GOKSiR oraz animatorzy,
jak również do stałego korzystania
z obiektu.

ZAPRASZAMY NA „ORLIKA”!

Gerard Pobłocki

Przegląd jednostek OSP

W marcu dokonano w Gminie Liniewo przeglądu jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Komisja, w której skład wchodzili członkowie Zarządu Gminnego OSP oraz wójt Gminy Liniewo Mirosław Warczak, odwiedzili kolejno jednostki w Liniewie, Lubiszynie, Głodowie i Wysinie
przyglądając się uważnie porządkowi wokół obiektów straży, a także
wewnątrz wszystkich pomieszczeń. Dokonywano również przeglądu
sprzętu i wyposażenia pod kątem sprawności technicznej, konserwacji i przydatności. Interesowali się także gospodarką paliwem.
Okazało się, że nasze jednostki są zadbane, sprawne, gotowe do akcji
w każdej chwili. Oby jak najrzadziej.
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Po zebraniach wiejskich

Mieszkańcy naszych wsi wybrali swoich sołtysów i Rady
Sołeckie.
Oto wyniki wyborów:

Chrósty Wysińskie
Sołtys – Brunon Kupper

Rada Sołecka: Sławomir Szultka, Jarosław Borkowski, Zbigniew Piotrzkowski, Andrzej Muczyński

Chrztowo

Sołtys - Roman Kobiela

Rada Sołecka: Anna Flisikowska,
Ewelina Kotas, Kazimierz Stiller

Deka

Sołtys - Bogusław Ryng

Rada Sołecka: Sylwia Stiewe, Arkadiusz Ryng, Krystian Grabowski

Garczyn

Sołtys - Józef Moritz

Rada Sołecka: Jacek Zdrojewski, Andrzej Hinc, Janusz Wiecki, Mateusz
Pałubicki

Głodowo

Sołtys - Jerzy Czapiewski

Rada Sołecka: Arkady Grabski, Ryszard Garski, Paweł Derra, Jerzy
Niemczyk

Iłownica

Sołtys - Czesław Freitag

Rada Sołecka: Jacek Miotk, Grzegorz Gajewski, Jan Skwierawski,
Karol Wenta

Liniewo

Sołtys - Alfons Troka

Rada Sołecka: Ludwik Szpakowski,
Łucja Rudnicka, Zenon Gostomski,
Edward Rekowski, Edmund Troka,
Bożena Nowakowska

Liniewskie Góry

Sołtys - Jerzy Narloch

Rada Sołecka: Zygmunt Pstrąg, Ryszard K ruszyński, Zbigniew Koprek, Zbigniew Jurczak

Lubieszyn

Sołtys - Lech Żakowski

Rada Sołecka: Mariusz Koszałka,
Stanisław Burek, Grzegorz Balcerek, Bożena Narloch

Lubieszynek

Sołtys - Henryk Peek

Rada Sołecka: Małgorzata Dolna,
Michalina Kor ynt, Gerard Szycman, Józef Kulas

Orle

Sołtys - Tadeusz Borkowski

Rada Sołecka: Norbert Kurszewski,
Zbigniew Rekowski, Edwin Szandrach, Mariusz Kałużny

Płachty

Sołtys - Danuta Wenta

Rada Sołecka: Włodzimierz Węsierski, Jan Borzyszkowski

Sobącz

Sołtys - Maria Wnuk Lipińska
Rada Sołecka: Bernadeta Blok, Stanisław Klawikowski, Czesław Prinz,
Irena Lorbiecka

Stary Wiec

Sołtys – Alicja Sobisz

Rada Sołecka: Beata Kobiela, Łucja
Piekarska, Zenon Świeczkowski, Józef Osowski

Stefanowo

Sołtys – Stefan Urban

Rada Sołecka: Beata Gdaniec, Adam
Szczodrowski, Franciszek Narloch

Wysin

Sołtys – Paweł Zieliński

Rada Sołecka: Jerzy Bałachowski,
Józef Plutowski, Roman Malarz, Lidia Czapiewska

Będziemy w kolejnych wydaniach biuletynu gminnego przedstawiać naszych sołtysów i problemy ich sołectw, bo w każdej
wsi są inne potrzeby i inne możliwości ich spełniania.

Listy od Czytelników

W odpowiedzi na pismo Mirosława
Warczaka dotyczące budowy farmy wiatrowej, w którym powołuje się na moją
osobę, pragnę wyjaśnić, że nie czyniłem wcześniej zarzutów z powodu niespełnienia wymogów formalnych przy
ogłaszaniu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla wymienionej inwestycji. Uważam jedynie,
że nie było rzeczywistej rozmowy i dyskusji z miejscowym społeczeństwem.
Mieszkańcy mają żal, że nikt ich o zdanie nie pytał i nie poinformował bezpośrednio o projekcie budowy elektrowni
wiatrowej w niewielkiej odległości od ich
domów. Pan Wójt najpierw twierdził, że
sprawa była poruszana na zebraniach
miejskich. Jest to nieprawda, bo w protokołach z tych zebrań nie ma żadnego
śladu o tym temacie. O propozycji dyskusji publicznej, która ponoć miała się
odbyć 18.02.2008r., nikt z mieszkańców
Orla, Chrztowa czy Garczyna też nic nie
wiedział. Bezpośrednia komunikacja z
mieszkańcami chyba jednak stanowczo
zawiodła. Sądzę wręcz, że informacje
chciano raczej zakamuflować, spełniając
w tym zakresie jedynie wymogi formalno-prawne. Temat jest mocno drażliwy,
zwłaszcza dla tych, którzy będą objęci
bezpośrednim oddziaływaniem wiatraków. Nie chciano więc wzbudzać sprzeciwów.
Nie uważam też, że protestuje tylko kilka osób. Miejscowe społeczeństwo jest
podzielone, ale im więcej dowiaduje się
o planowanej inwestycji, tym bardziej
przybywa jej przeciwników.
Jednocześnie nie wolno zapominać, że
teren przewidziany pod tą inwestycję ma
zupełnie inne przeznaczenie. W Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Liniewo są
to miejsca przewidziane pod turystykę,
rekreację, rozwój gospodarstw agroturystycznych czy ekologicznych. Znaczna
część ziemi leży wśród malowniczych
polodowcowych jezior, a w pobliżu są
obszary chronionego krajobrazu. Uchwalenia i podjęcie decyzji o umieszczeniu
tam dużej farmy wiatrowej wydaje się
być niezgodne z prawem i zdrowym rozsądkiem.
Klaudiusz Buzalski
Ogród Botaniczny w Orlu
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Paliło się w Głodowie

Zostały ściany i trochę mebli
W nocy obudził mnie telefon – opowiada strażak ochotnik od zawsze, Wacław
Potrykus z Głodowa – dzwonił sąsiad:
Palę się!!! Wyjrzałem przez okno i rzeczywiście, z dachu, poprzez szczeliny,
wydobywał się dym.
Była to noc z 2 na 3 marca, godzina nieco po pierwszej. Dom, w którym mieszkały dwie rodziny (w sumie 9 osób), mieści się naprzeciwko siedziby Jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej w Głodowie. Natychmiast wszczęto alarm. Ogień
gwałtownie się rozprzestrzenił, jego płomienie strzelały w niebo i rozświetlały
okolicę. Syreny strażackich wozów oznajmiały przybycie jednostek bojowych.
Było ich klika – oprócz miejscowych
strażaków w gaszeniu pożaru uczestniczyły jednostki ochotnicze z Lubieszyna,
Wysina, Liniewa, Nowej Karczmy i zawodowa z Kościerzyny. Hektolitry wody z
prądownic runęły na płonący budynek,
ale ogień łatwo się nie poddawał! Strawił
poszycie dachu, przepalone dachówki z
ogromnym hukiem runęły do wnętrza, a
snopy iskier tryskały jak sztuczne ognie.
Szczęśliwie mieszkańcy w porę zauważyli niebezpieczeństwo i zdążyli uciec z
płonącej pułapki – tak, jak zerwali się z
łóżek, w nocnej bieliźnie, z bosymi nogami. Z przerażeniem oglądali, jak ginie w
niszczącym żywiole dorobek ich całego
życia. Strażacy zaczęli wynosić meble,
ratować to, co można było jeszcze uratować.
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Następnego dnia strażacy z głodowskiej OSP wypompowywali wodę z piwnic pogorzeliska, wokół rozstawione

dole zniszczyła woda. Ponieważ budynek
ma grubo ponad100 lat i był wznoszony
z materiałów nie zawsze trwałych, a czas
dokonał także swego, prawdopodobnie
będzie musiał zostać rozebrany prawie
do fundamentów i wzniesiony od nowa.
Akcja zakończona, już się nie pali, ale
przecież pozostali pogorzelcy, oni potrzebują pomocy, bowiem taka tragedia
powoduje bezsilność pokrzywdzonych
i stawia ich w dramatycznej sytuacji: w
ciągu jednej nocy stracili dach nad głową, poczucie bezpieczeństwa, cały swój
majątek, podstawy egzystencji. Sołtys
Czapiewski natychmiast rozpoczął akcję
zbierania pieniędzy na pomoc (zebrano
3025 złotych od mieszkańców wsi i 1200
złotych od radnych Rady Gminy Liniewo
– pieniądze rozdzielono sprawiedliwie
między dwie rodziny mieszkające w spalonym domu i właścicieli domu, którzy
będą musieli przeprowadzić remont), a
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zajął się sprawą profesjonalnie. Pomagali

Większość wyposażenia mieszkań nie nadaje się nawet do naprawy
były wyniesione z wnętrza sprzęty – to
wszystko, co udało się uratować, suszyło
się teraz na łaskawie przygrzewającym
słońcu. Wokół stali mieszkańcy wsi, kręcił się sołtys Jerzy Czapiewski, strażacy
omawiali wczorajszą akcję, przypominali
sobie techniczne szczegóły, ciągle jeszcze
żyli nocną akcją i rozwieszali do wysuszenia przemoczone kombinezony. Dom był
w opłakanym stanie. Dach, całe poszycie
i strych przestały istnieć, a mieszkania na

również sąsiedzi, indywidualni mieszkańcy Głodowa. Na razie jedna z rodzin
mieszka u swoich rodziców, natomiast
drugiej OPS wynajął mieszkanie w blokach do końca czerwca, ale remontowane jest dla nich i przez nich mieszkanie
socjalne w Liniewie. Oczywiście strażaccy eksperci dociekali przyczyn powstania
pożaru, ze wstępnych ustaleń, a raczej
przypuszczeń, wynika, że zapaliły się sadze w kominie…
rł

S o ł t y s i n a s zy ch w s i
W kolejnych wydaniach naszej gazetki gminnej będziemy prezentować sylwetki nowo wybranych (najczęściej ponownie lub nawet wielokrotnie) sołtysów wsi leżących na terenie Gminy
Liniewo. Mieszkańcy miejscowości, w których dokonywano wyboru, znają swoich sołtysów, ale
inni już niekoniecznie. Celem tego cyklu jest przybliżenie wszystkim ludziom żyjącym na obszarze
Gminy Liniewo problemów, z jakimi borykają się poszczególne miejscowości, a także ludzi, których
obdarzono największym zaufaniem. Żadna z miejscowości nie jest dla nas mniej czy bardziej ważna, dlatego będziemy przedstawiać poszczególne wsie w kolejności zupełnie przypadkowej, losowej. Na początek wypadło na Głodowo, Orle i Liniewo.

GŁODOWO

To bardzo stara wieś, licząca wiele setek lat, mająca swoją historię, leżąca na pograniczu Kaszub i Kociewia przy drodze 224, kiedyś przebiegała tu linia kolejowa,
był dworzec, który już nie istnieje, ale mieszkańcy tradycyjnie chodzą w kierunku
„do dworca”. W jej obrębie leżą także Mestwinowo i Brzęczek. Mieszka tu 538 osób,
część w starych, nowszych i zupełnie nowych domach i zabudowaniach gospodarskich, część w blokach. Osiedle mieszkalne zostało wybudowane dla pracowników
dawnego PGR-u, którego siedziba znajdowała się w Iłownicy, dla nich też wzniesiono
stołówkę, a ta, dzięki usilnym staraniom mieszkańców, przemieniona została w okazałą kaplicę.

SOŁTYS
Jerzy Czapiewski

Na tę funkcję został wybrany już po
raz drugi. Mieszka w starej części wsi,
w domu, który sam wybudował, już nie
gospodaruje (chociaż ciężko w gospodarstwie ciągle pracuje), syn przejął to średnie gospodarstwo i nastawił się przede
wszystkim na hodowlę bydła i macior,
a pan Jerzy jest rencistą. Kiedyś przejął gospodarstwo po rodzicach i dzięki
mozolnej pracy unowocześnił je, doposażył w maszyny i sprzęt, rozwinął. Ma
pięcioro dzieci (dwóch synów i trzy córki), doczekał się także wnuczki i dwóch
wnuków.
Z wielką troską opowiada o problemach swojego sołectwa. Prawie wszyscy zaczynają gospodarskie opowieści od
fatalnego stanu dróg. To ogólnopolska
bolączka i pierwszoplanowe zadanie dla
każdej władzy – i centralnej i lokalnej.
Konieczna jest również rozbudowa sieci
kanalizacyjnej, bo mieszkańcy centrum
starej wsi i osiedla już z tego udogod-

nienia korzystają, ale ci, co mieszkają w
dalszych rejonach – nie i czują się dyskryminowani. Kolejny problem to komunikacja. Najpierw zamknięto linię kolejową. W jej miejsc e pojawiły się autobusy
PKS, które jednak sukcesywnie wypadają
z rozkładu jazdy. Dziś można wprawdzie
dojechać rano do Ośrodka Zdrowia w
Lubieszynie, ale nie ma możliwości powrotu. Trzeba czekać do godzin popołudniowych, albo liczyć na pomoc zmotoryzowanych.
We wsi ważną rolę odgrywają Ochotnicza Straż Pożarna i jej remiza oraz Szkoła
Podstawowa i jej siedziba. Tam odbywają
się zebrania, imprezy, spotkania, uroczystości gminne i rodzinne, ale sołectwu
bardzo brakuje własnej świetlicy. Tam
można byłoby organizować życie sołectwa, tam mogłaby spotykać się młodzież
i realizować swoje pomysły. To jest pragnienie sołtysa. Innym poważnym problemem jest bezrobocie mieszkańców
i w tej kwestii lokalnie niewiele można
zrobić.
Do tej pory sołtys wraz z Radą Sołecką
i pozostałymi mieszkańcami, sporo już
osiągnął. Powstała droga do dawnego
dworca kolejowego, pięknie prezentują się zatoczki autobusowe i ogrodzony
plac tuż przy szkole, na wiejskim boisku
hasają uczniowie na lekcjach wychowania fizycznego, ale też dorośli, którzy
chcą podnieść swą sprawność fizyczną. Zajęcia sołtysowskie zabierają panu
Czapiewskiemu sporo czasu, zwłaszcza
w takich momentach, gdy cała wieś
oczekuje od niego intensywnego działania. Sprawdził się wtedy, gdy spadło
nieszczęście wynikłe z pożaru jednego
z domów. Natychmiast rozpoczął akcję
pomocy wśród zintegrowanych wobec
ludzkiej tragedii mieszkańców. Pomógł
im, pomaga także innym.
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ORLE

To wieś położona na pograniczu Kaszub i Kociewia, nad Jeziorem Dużym. Niegdyś,
w dawnym pałacu, mieściło się duże Państwowe Gospodarstwo Rolne, zatrudniające wielu pracowników, dla których wzniesiono osiedle bloków mieszkalnych. Dziś
mieszka w Orlu 635 osób. W pobliżu znajduje się rezerwat przyrody, w kąpielisku nad
jeziorem latem wypoczywa i bawi się mnóstwo ludzi spragnionych chłodzącej kąpieli. W tej miejscowości wybudowano w latach 90’ XX wieku oczyszczalnię ścieków.

SOŁTYS
Tadeusz Borkowski

Sołtysem jest od roku 1999. Ponieważ jest także prezesem miejscowej
spółdzielni mieszkaniowej, ma doskonały punkt obserwacyjny, bo tutaj zbiegają się wszystkie problemy wsi. Tutaj też
bardzo łatwo mogą trafić mieszkańcy
mający pilne sprawy do swego przedstawiciela. A problemów jest ogromnie
dużo. To, co jest szczególnie dokuczliwe,
to brak komunikacji. Bardzo duża część
mieszkańców Orla to emeryci i renciści,
ludzie starsi, niektórzy już w wieku podeszłym. Nie dysponują własnymi środkami
lokomocji, a przecież muszą dojechać, na
przykład, do Ośrodka Zdrowia w Lubiszynie. Nie ma żadnego autobusu! Trzeba
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liczyć na życzliwość zmotoryzowanych
sąsiadów lub krewnych, a to często jest
krępujące. Problem nie do rozwiązania!
Interweniował w zarządach PKS sołtys,
wójt, przedstawiciele Rady, ale bez skutku. Z tym związany jest kolejny problem
Orla – bezrobocie. Kiedyś praca była w
PGR-ze. Teraz, gdy gospodarstwo ponad
1000 hektarowe wykupił Andrzej Krefft,
już taka ilość pracowników, jak kiedyś,
jest niepotrzebna. Niektórzy dojeżdżają do miast i innych miejscowości własnym transportem, inni wynoszą się ze
wsi, ale część i tak pozostaje bez szans
na lepszą przyszłość. Nie ma w okolicy
terenów przewidzianych na inwestycje.
Pewną szansą byłaby elektrownia wiatrowa, która ciągle istnieje w planach
inwestycyjnych gminy. Powstałaby ona
na ziemi pana Kreffta. Współpraca sołectwa z tym właścicielem ziemskich układa
się bardzo dobrze, pomaga w trudnych
sytuacjach, na przykład przy odśnieżaniu dróg, udostępnia swój sprzęt, jeżeli
tylko jest potrzeba jego użycia, więc gdyby powstały wiatraki, mógłby zatrudnić
tych, którzy pragną pracować, a nie mają
gdzie.
Sporo problemów udało się już rozwiązać. Pan Tadeusz dumny jest ze świetlicy wiejskiej, wspomina intensywne
działania przy budowie placu zabaw dla
dzieci, przy urządzaniu boiska, parkingu.
To dobrze wróży na przyszłość.

LINIEWO

To wieś gminna. Tutaj mieści się Urząd
Gminy Liniewo, tutaj pracuje wójt, tutaj
zbiera się Rada Gminy. Mają swoją siedzibę Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminny Ośrodek Kultury, Sportu
i Rekreacji. Mamy tu piekarnie, sklepy
spożywcze, przemysłowe, zakłady usługowe, warsztaty samochodowe i wytwórcze, hurtownię i największą w gminie szkołę, a właściwie zespół, w skład
którego wchodzi przedszkole, szkoła
podstawowa i gimnazjum. Obok szkoły
znajduje się kompleks sportowy „Orlik”,
sala gimnastyczna i park dendrologiczny.
Wieś ma swoją historię: kiedyś, w epoce
żelaza, w tym miejscu była osada (świadczą o tym wykopaliska – groby skrzynkowe), a wieś we współczesnym rozumieniu można odnaleźć na podstawie
dokumentów już w wieku XIII. Jeszcze do
niedawna przecinała Liniewo linia kolejowa, czynny był dworzec, rampy przeładunkowe. Dziś budynki kolejowe wykorzystywane są na mieszkania (w tym
socjalne). Dynamicznie działa miejscowa
jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, a
wzniesiony kilkadziesiąt lat temu kościół
jest ośrodkiem życia duchowego całego probostwa. Nad bezpieczeństwem
mieszkańców czuwają policjanci z miejscowego posterunku, a zmotoryzowani
mogą zbadać stan techniczny swych stalowych rumaków w stacji diagnostycznej
i zatankować w stacji benzynowej. W Liniewie mieszka 1188 osób. Teren wsi jest
bardzo rozległy i obejmuje Rogozy, Bukowy Las, Małe Liniewo, wybudowania.
Administracyjnie należą do niego także
Liniewskie Góry, ale faktycznie jest to samodzielna wieś, z słanym sołectwem.

SOŁTYS
Alfons Troka

Jest sołtysem Liniewo pięć kadencji,
od roku 1994. Żonaty, ma syna i córkę,
dwie wnuczki i jednego wnuka. Dawniej
pracował w tutejszej Gminnej Spółdzielni, przede wszystkim był kierowcą, ale
zdarzało się też pełnić role magazyniera, stróża. Przez trzy kadencje pracował
również jako radny w Radzie Gminy, zawsze w Komisji Komunalnej, bo właśnie
sprawy komunalne interesują go najbardziej. Bardzo wiele czasu pochłaniają zajęcia związane ze sprawami formalnymi
sołectwa: trzeba, spisać liczniki wody i
roznieść faktury za nią, dostarczyć różnego rodzaju wezwania i nakazy, a także
przeprowadzić rozliczenia podatkowe.
Teren duży, mieszkańców najwięcej w
całęj gminie, a sołtys jeden!
Ma jednak już spore osiągnięcia. Za

jego sołtysowania powstały dwa place
zabaw, rozmieszczono zakupione wcześniej kosze na śmieci, zainstalowano ławeczki dla zmęczonych wędrowców, powstało wiele dróg i kilometry chodników.
Szczególnie serdecznie wspomina pan
Troka budowę placu przed kościołem –
dzięki wspólnemu działaniu wielu ludzi i
inicjatywie miejscowego przedsiębiorcy,
przy pomocy ówczesnego wójta i proboszcza udało się inwestycję szczęśliwie
sfinalizować. Duże zamieszanie panowało także przy urządzaniu i budowie przystanku i zatoczki autobusowej w pobliżu
przedszkola, ale też szczęśliwie udało się
zakończyć to dzieło, do dziś potrzebne
mieszkańcom.
Najbardziej zaprząta myśli pana Alfonsa brak porządnego kąpieliska! Jest taki

ładny teren popularnej „Parzonki”, jest
malownicze jezioro, a ludzie jeżdżą się
kąpać do sąsiednich miejscowości. Największym problemem jest brak dojazdu
do jeziora, nie ma jak dowieźć materiałów, dostarczyć cięższy sprzęt. Ale jeżeli
wystarczy sił, to znajdzie się też wyjście z
tej sytuacji (są już nawet jakieś projekty,
ale nie można o nich głośno mówić, żeby
nie zapeszyć). Drugim honorowym punktem planów pana sołtysa jest to, by w
tej kadencji dopilnować budowy jednej
ulicy w Liniewie, najlepiej, gdyby była to
Pstrąga I Gruszki, ponieważ wtedy powstałaby wewnętrzna droga okrężna,
umożliwiające przejazd przez wieś wygodny i bezpieczny. Tyle się udało, to i to
się uda!

Akcja ratowania życia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Liniewie ma wielu podopiecznych. Są
to ludzie, którzy z różnych przyczyn nie
mogą sobie poradzić z trudnościami dnia
codziennego, których problemy nie są
znane nawet najbliższym sąsiadom, a
wielokrotnie są dla nich niezrozumiałe.
Czasem te przyczyny przybywają z zewnątrz, czasami tkwią w samym człowieku, wynikają z jego jakiś specyficznych
cech fizycznych lub intelektualnych, ale
czasem sami na siebie sprowadzają nieszczęście brnąc w alkoholizm czy inne
uzależnienia. A przecież te uzależnienia
są także chorobami, mają swoje numery
statystyczne i mogą być leczone. Tak. Ale
ten chory musi chcieć się leczyć, czyli –
po pierwsze – musi przestać pić, odstawić narkotyk… A to już nie jest łatwe!
Jeden z podopiecznych GOPS-u z Lubieszyna nie pojawił się we wsi przez kilka dni. Zaniepokojeni sąsiedzi i koledzy
tego mężczyzny interweniowali w sobotę u Barbary Okrój, dyrektorki GOPS w
Liniewie. Akurat pracownik socjalny bezpośrednio opiekujący się tym człowiekiem, była poza miejscem zamieszkania,
więc poprosił telefonicznie mieszkającą

w pobliżu panią Bogusię Michnowską,
by poszła do jego mieszkania i dowiedziała się co z nim się dzieje. Drzwi były
zamknięte, nikt się z środka nie odzywał na kołatanie do drzwi, na wołania.
To bardzo zaniepokoiło panią Bogusię,
zawiadomiła więc mieszkającą w Lubieszynie Barbarę Okrój o tej dziwnej sytuacji. Teraz akcja ruszyła wartkim nurtem. Zmobilizowany został sołtys Lech
Żakowski – wspólnie próbowali dostać
się do wnętrza domu, usłyszeli tylko słabe wołanie: „Ratunku!”. Wezwali policję, bo tylko ona może w uzasadnionych
przypadkach sforsować zamknięte drzwi
czyjegoś mieszkania. Odnaleziono tego
człowieka w jego łóżku, był bardzo słaby,
nie mógł samodzielnie się poruszać, jego
życie było w niebezpieczeństwie. Przyjechał ambulans, niestety bez lekarza.
Ratownicy chcieli natychmiast przewieźć
chorego do szpitala, ale ten nie wyrażał
zgody! Długo radny i sołtys namawiali
pana X, by przyjął pomocną dłoń, w końcu się zgodził.
Pracownicy GOPS monitorowali losy
swego podopiecznego, a nie było to za-

danie łatwe, bo jak tylko poczuł się nieco
lepiej, natychmiast chciał wracać do siebie, a to byłoby (ze względu na fatalne
warunki higieniczno-sanitarne) absolutnie niewskazane. I zawsze pozostawało
pytanie: Co dalej z tym człowiekiem?
Pani dyrektor podjęła karkołomne starania o umieszczenie tej osoby w ośrodku
rehabilitacyjnym. To się wreszcie udało.
Znalazło się miejsce w Cisewiu. Ale teraz
nasz chory nie chciał opuszczać szpitala,
bo mu w nim dobrze! W końcu dał się
przekonać i pojechał do placówki, która
go przygarnęła. Wreszcie ma tam warunki do tego, by zdrowieć. Wiele osób
zaangażowało się w tę akcji niesienia pomocy, ratowania życia człowieka. Należą im się słowa uznania, bo wprawdzie
jest to ich zawodowym czy społecznym
obowiązkiem, jednak podjęte działania daleko wykraczały poza obowiązki,
były po prostu ludzkim odruchem ludzi
o wielkich, współczujących sercach. Czy
ich wysiłek przyniesie szczęśliwe zakończenie? Oby!
Ryszard Łuczkiewicz
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Zabawa karnawałowa Klubu Seniora

Nowości
wydawnicze w
Bibliotece Gminnej
w Liniewie

Biblioteka Publiczna Liniewie serdecznie poleca doskonałą powieść

L ori L ans ens „ Sios t r y ”

Książka jest wyrazistym opisem znaczenia w życiu wzajemnych związków oraz
dystansu, którego niestety nie potrafi
przezwyciężyć nawet niezwykła fizyczna bliskość. Wspólne bardzo skomplikowane życie sióstr syjamskich budzi w
nas zaciekawienie, podziw, współczucie.
Zmusza nas do refleksji nad ludzką ułomnością a przede wszystkim nad dobrem i
złem, które rodzą się w naszych sercach.

Czy poznajecie tę Smerfetkę i tego Gargamela?
3 marca w GOKSiR w Liniewie odbyła
się zabawa karnawałowa Klubu Seniora
z Liniewa. Seniorzy poprzebierali się w
stroje karnawałowe, co było wspaniała
atrakcją tego wieczoru. Szacowni zabawowicze świetnie się bawili i wykazywali
swe taneczne umiejętności w takt muzyki

całą pewnością udowodnili w trakcie zabawy. Atmosfera spotkania była bardzo rodzinna i sprzyjała wzajemnej integracji członków
klubu. Następne spotkanie członków klubu
odbędzie się 24 marca i dotyczyć będzie organizacji wyjazdów klubu w sezonie letnim.

Lucyna Piwowarczyk
Anna Rambowska

wykonywanej przez zespół „Foxtroid”. Zabawa trwała do późnych godzin nocnych. Po
raz kolejny okazało się, że złoty wiek seniorów to także czas ich drugiej młodości, co z

Występ grup
tanecznych

8 marca młodzieżowe grupy z GOKSiR w
Liniewie „Flash Dance” i „Magness” wystąpiły podczas uroczystość z okazji
„Dnia Kobiet” w miejscowości Stare Po-

„Flash Dance”
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„Magness”
laszki. Młodzi tancerze po raz kolejny popisali się
swoimiumiejętnościami. Gromkie brawa
oraz zadowolenie
na twarzy
publiczności dodają
młodym
ar t ystom
sił i motywacji do
dalszych
intensy wnych
prób.

To miał być rutynowy lot. Na pokładzie
tupolewa znajdowało się 89 pasażerów i 7
członków załogi, razem 96 osób, w tym para
prezydencka. Polecieli na uroczystość upamiętnienia ofiar zbrodni katyńskiej sprzed 70
lat. Przedstawiciele życia politycznego i społecznego, duchowieństwa, wojska oraz członkowie rodzin katyńskich naszego kraju chcieli
złożyć hołd pomordowanym, chcieli pomodlić się za dusze poległych. Stało się inaczej…

„Katastrofa smoleńska. Dzień
po dniu, godzina po godzinie”

to obiektywna książka dokumentalna z
kalendarium wydarzeń z dnia 10 kwietnia 2010roku z licznymi komentarzami,
pisana bez cenzury. Publikacja opisuje
ostatni lot prezydenckiego tupolewa
i uroczystości żałobne. Pokazuje jakim
torem poszła polska polityka po pierwszym szoku i w czasie żałoby narodowej.
Porusza temat pochówku państwa Kaczyńskich w Panteonie Narodowym na
Wawelu. Opisuje wojnę o krzyż, która
przyćmiła prawdziwy wymiar żałoby.
Dla fanów zafascynowanych mitem arturiańskim Biblioteka Publiczna w Liniewie poleca doskonałą trylogię (na razie
dwie części)

Bernarda Cornwella „Zimowy monarcha” oraz „Nieprzyjaciel Boga”

Autor przenosi czytelnika pod koniec
V wieku, najmroczniejszego okresu w
dziejach wyspy, gdy Brytanię opuścili
Rzymianie, a podzieleni na kilka królestw
tubylcy muszą się zmagać z najazdami
Sasów, Jutów, Anglów i Fryzów, których
Brytowie określają jednym mianem Saksonów. Poznajemy królów i wodzów o
trudnych do wymówienia imionach,
rządzących miastami i państwami o nazwach, na których można sobie połamać
język. Autor zabiera nas do świata pełnego tajemnic, przygód pasji i namiętności.
Agnieszka Kruszyńska

Dużo wiedzieli o
Janie Pawle II
29 marca 2011r. w salce komputerowej
Centrum Kształcenia w Liniewie odbył się
konkurs wiedzy na temat: „Jan Paweł II –
Naszym Papieżem” .
Test wiedzy organizowany był przez Bibliotekę Publiczną w Liniewie i adresowany
do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych
w związku z rocznicą śmierci Jana Pawła II,
a jego celem konkursu było poszerzenie i
utrwalenie wiedzy o Wielkim Polaku – Karolu
Wojtyle, współzawodnictwo uczniów miało
za zadanie przybliżyć im tajniki życia i misji
w Kościele i na świecie tego, który niebawem zostanie uznany za Świętego. Rywalizacja była bardzo zacięta, ponieważ wszyscy
uczniowie byli bardzo dobrze przygotowani
do konkursu.

Pierwsze miejsce zajęła Dominika
Jur c z ak , tuż za nią znalaz ł a się
Klaudia Szreder, a trzecia była Hanna
Wydrowska.

Gminna Biblioteka zaprasza…
Biblioteka Publiczna w Liniewie serdecznie
zaprasza do obejrzenia niewielkiej wystawki
zatytułowanej „Rok 2011 rokiem Czesława
Miłosza”. Wystawka poświęcona wybitnemu poecie, jest naszym akcentem „Roku
Miłosza”, upamiętniającego setne urodziny
noblisty. Przygotowana gazetka ma za zadanie przypomnieć sylwetkę polskiego poety a
przede wszystkim ma zwrócić uwagę na jego
niezwykłą twórczość.
Czesława Miłosza (1911-2004) chyba nikomu nie trzeba szczególnie przedstawiać.
Ten wybitny polski poeta i prozaik otrzymał
w 1980 roku Nagrodę Nobla za całokształt
twórczości. Jego poezja jest znana i chętnie
czytana na całym świecie.		
Rok 2011 został w Polsce ogłoszony Rokiem
Czesława Miłosza, a to z okazji przypadającej
30 czerwca setnej rocznicy urodzin poety. Ta
okrągła rocznica została wpisana do kalendarium rocznic obchodzonych przez UNESCO.
„Rok Miłosza” świętowany będzie nie tylko w
Polsce, ale też na Litwie, w USA, we Francji,
w Chinach, Indiach, Izraelu, Rosji i w innych
krajach.

Agnieszka Kruszyńska

Laureatki konkursu o Naszym Papieżu z wójtem i organizatorką zmagań
Poza tym wyróżnione zostały Agnieszka Michalewicz, Daria Koprek, Joanna
Miotk.
Laureatom i wyróżnionym nagrody
wręczył Wójt Gminy Liniewo Mirosław
Wa r c z a k . Ws z y s t k i m l au r ea to m,

wyróżnionym i pozostałym uczestnikom
konkursu serdecznie gratulujemy i
życzymy dalszych sukcesów.
Agnieszka Kruszyńska

Zaproszenie
dla dzieci i rodziców
Biblioteka Publiczna w Liniewie ma zaszczyt zaprosić wszystkie dzieci w wieku
6-10 lat i ich rodziców na

„Ciekawe spotkania z książką”
Oferujemy interesująco przygotowane lekcje biblioteczne z wykorzystaniem różnych form i środków dydaktycznych – prezentacji multimedialnych, książek, filmów,
fragmentów muzyki, krzyżówek, rebusów, zgadywanek i wielu innych.
Scenariusze przygotowanych integracyjnych zajęć mają służyć celom edukacyjnym, kulturowym i rekreacyjnym. Celem zajęć jest propagowanie czytelnictwa,
wprowadzenie dzieci w świat książki poprzez głośne czytanie dzieciom, poprzez
zajęcia plastyczne, teatralne, umiejętności manualne, które idealnie nadają się do
pracy z najmłodszym czytelnikiem. Spotkania ujęte są w ciekawej formie scenariusza – podróży, odkrywania i zabawy, co podnosi jego atrakcyjność, aktywizuje wielostronnie uczniów i pomaga stworzyć ciepłą atmosferę. Owe spotkania odbędą się

14.04., 28.04., 12.05., 26.05. bieżącego roku w godzinach
15.30-17.00
w salce komputerowej Centrum Kształcenia w Liniewie przy ulicy Dworcowej 3.

Serdecznie zapraszamy!!!

Agnieszka Kruszyńska

Poseł Stanisław Lamczyk w naszej gminie
14 marca odwiedził naszą gminę poseł na Sejm RP Stanisław Lamczyk. Nie jest to pierwsza wizyta tego polityka, bywał już kilka razy wcześniej, bowiem interesuje się polityką rolną i pochodzi z terenu Pomorza. Na
spotkaniu z władzami gminy mówiono o polityce parlamentu i rządu w zakresie interesującym polską wieś:
o realizacji „NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 – 2011”, dzięki któremu
poprawia się systematycznie bezpieczeństwo i komfort uczestników ruchu drogowego; o edukacji i rozwoju
dzieci i młodzieży (między innymi budowa „orlików” przy finansowym wsparciu rządu); o projekcie zmian w
ustawie „Prawo wodne”, dzięki którym wiele gmin będzie mogło skorzystać z możliwości zmodernizowania
urządzeń melioracyjnych.
Poseł Stanisław Lamczyk przekazuje za naszym pośrednictwem serdeczne pozdrowienia mieszkańcom
Gminy Liniewo i przesyła najlepsze życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych
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Gorący czas egzaminów

Stowarzyszenia
wybrały swoje władze

W marcu odbyły się Zebrania Walne,
nastąpiła zmiana składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej w dwóch stowarzyszeniach z terenu Gminy Liniewo, w których
pełnię funkcję prezesa. Jednocześnie
dziękuję członkiniom�������������������
i członkom��������
za okazane mi zaufanie i ponowny wybór.

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Wysin

Elżbieta Licznerska – prezes
Tomasz Holc – wiceprezes
Maria Biesik – sekretarz
Maciej Licznerski – skarbnik
Ks. Andrzej Żur – członek zarządu

Komisja Rewizyjna
Krystyna Guzińska
Grażyna Wakulińska
Danuta Derdowska

Zarząd Stowarzyszenia Kół
Gospodyń Wiejskich Gminy Liniewo

Wejście do sali egzaminacyjnej
Kwiecień to miesiąc, w którym uczniowie kończący w danym roku naukę w
szkole podstawowej i w gimnazjum zdają egzaminy kończące ten etap edukacji
szkolnej. W naszych czterech gminnych
szkołach podstawowych do sprawdzianu
na koniec szóstej klasy 5 kwietnia przystąpiło sześćdziesiąt osób. Odczucia były
różne: jedni byli zadowoleni, inni mieli
miny nieco zawiedzione. Na razie trudno
mówić o rezultatach, bowiem dopiero
za kilka tygodni dotrą do szkół oficjalne
wyniki.
Uczniowie III klas gimnazjalnych we
wtorek 12 kwietnia pisali egzamin w części humanistycznej, 13 – matematyczno-

-przyrodniczej, a 14 z języka obcego. Pisało 51 osób. Wszyscy w mniejszym lub
większym stopniu przeżywają pisanie
testu (chociaż nie wszyscy to po sobie
pokazują), ale od wyników zależy to, do
jakiej szkoły ponadgimnazjalnej absolwenci się dostaną. Wprawdzie będą brane pod uwagę i inne osiągnięcia – oceny
ze świadectwa końcowego, udział w konkursach przedmiotowych – ale co egzamin, to egzamin.

Wszystkim naszym absolwentom
życzymy bardzo dobrych wyników i
dostania się do wymarzonych szkół!

Rz

Elżbieta Licznerska – prezes
Gabriela Borowicka – wiceprezes
Grażyna Cierocka – sekretarz
Grażyna Balcerzak - skarbnik
Maria Labuda – członek zarządu

Komisja Rewizyjna

Ewa Słomińska
Dorota Zielińska
Bożena Lutke
Jednocześnie dziękujemy tym członkom
Zarządów i Komisji Rewizyjnych, którzy
pełnili te funkcje do tej pory za czas i trud
poświęcony na rzecz innych osób.
Obydwa stowarzyszenia zaznaczają
swoją trwałą obecność pośród organizacji na terenie gminy i powiatu kościerskiego kształtując środowisko i
angażując mieszkańców, co rozwija ich
osobowość i uaktywnia społecznie i zawodowo. Realizują zamierzenia pozyskując środki zewnętrzne z różnych źródeł
na podejmowane różnorodne działania
skierowane na rzecz mieszkańców Gminy, powiatu

Wybory do Izb Rolniczych

W oczekiwaniu na rozdanie testów
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3 kwietnia 2011 roku odbyły się wybory
do Powiatowej Rady Izb Rolniczych powiatu
kościerskiego . Z naszego terenu zgłosiło się
dwoje kandydatów, którzy musieli uzyskać
poparcie przynajmniej 50. płatników podatku rolnego. Byli to: Ewa Zielińska z Wysina i
Stanisław Narloch z Liniewa. Głosować mogli
tylko płatnicy podatku rolnego, a tych, na
listach sporządzonych przez Urząd Gminy,
było prawie tysiąc. Niestety frekwencja na
wyborach była bardzo niska (tylko 6%), ale i
tak najwyższa w powiecie. Nieco więcej głosów uzyskał Stanisław Narloch i to on będzie
przedstawicielem Gminy Liniewo w Powiatowej Radzie Izb Rolniczych.

Informacja

o niektórych możliwościach pozyskania dofinansowania działań stowarzyszeń,
grup nieformalnych, czy nawet osób fizycznych na rzecz swojej społeczności.

Fundacja Wspomagania Wsi

ogłosiła konkurs „Pożyteczne wakacje
11”. Tegoroczny konkurs ma na celu pogłębienie związków mieszkańców wsi z
ich miejscem zamieszkania. W ramach
konkursu „Pożyteczne wakacje 11” finansowane będą najciekawsze i najlepiej przygotowane projekty do realizacji
w czasie wakacji letnich 2011, których
beneficjentami będą dzieci/młodzież ze
wsi i miasteczek do 6.000 mieszkańców.
Hasłem tegorocznego konkursu wakacyjnego jest „Wizytówka mojej miejscowości”. Najlepsze ze zgłoszonych projektów
zostaną nagrodzone dotacjami na ich
realizację w wysokości do 3.000,00 zł.
Łączna pula nagród wynosi 400.000,00
zł.
Celem konkursu jest umożliwienie
dzieciom/młodzieży, które zostają na
czas wakacji w swoich domach, spędzenia tego czasu w swojej społeczności w
sposób pożyteczny dla siebie i innych.
Oczekujemy projektów, które będą przewidywały działania mające na celu ukazanie, podkreślenie lub przypomnienie
wszystkiego, co może stanowić i świadczyć o wyjątkowości i charakterze danej
miejscowości, być powodem dumy jej
mieszkańców. Nadesłane projekty powinny przewidywać zajęcia wypoczynkowe i rozrywkę, a także, co bardzo ważne,
praktyczne zajęcia, których tematem bę-

Dzień Kultury w głodowskiej szkole

7 kwietnia w Szkole Podstawowej
w Głodowie odbył się Dzień Kultury.
Uczniowie poprzez prezentację multimedialną oraz filmy mieli okazję poznać
historię powstania książki, kina i teatru.
Ponieważ do kultury zaliczamy również
taniec i muzykę, uczniowie uczyli się
także kroków krakowiaka i wspólnie go

dzie uwrażliwienie dzieci i młodzieży na
sposób traktowania zwierząt domowych
i gospodarczych przez nich samych i dorosłych.
B l i ż s ze i n f o r m a c j e n a s t r o n i e:

do piątku w godzinach 7:30-15:30.
B l i ż s ze I n f o r m a c j e n a s t r o n i e:
www.chatakociewia.pl

wniosków o przyznanie pomocy z osi IV
LEADER w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla
operacji odpowiadających warunkom
przyznania pomocy w ramach tzw. „Małych projektów”
objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Limit
dostępnych środków:
402 066,37 zł Maksymalna kwota dofinansowania to 25 000zł, wkład własny
minimum 30%.
Termin składania wniosków: 31.03.2011
r. - 29.04.2011 r.
Tryb składania wniosków: Wnioski wraz
załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach osobiście w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia”
ul. Rzeczna 18, Nowa Wieś Rzeczna, 83200 Starogard Gdański, od poniedziałku

w imieniu Samorządu Województwa
Pomorskiego zwanego dalej Instytucją
Pośredniczącą ogłasza konkurs zamknięty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013
w terminie od dnia 4 kwietnia 2011 roku
do dnia 9 maja 2011 roku w ramach
Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działania 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora
ekonomii społecznej”, Poddziałania 7.2.1
„Aktywizacja zawodowa i społeczna
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
Bliższe Informacje na stronie: http://
www.defs.woj-pomorskie.pl/pl
Elżbieta Licznerska – inspektor ds.
programów

na zakończenie zatańczyli . Chętni mogli
także spróbować swoich sił w śpiewie i
poczuć się jak gwiazdy estrady, śpiewając wybrane piosenki w konkursie karaoke. Wszyscy świetnie się bawili, choć
początkowo nieco onieśmieleni wchodzili na scenę. Dzień Kultury pokazał dzieciom alternatywne sposoby spędzania
wolnego czasu.

Co czeka urodzonych pod aktualnymi znakami w najbliższym czasie?
Sprawdź i baw się dalej z przymrużeniem oka!

Departament
Europejskiego Funduszu
www.fww.org.pl
Społecznego Urzędu
Zarząd Województwa Pomorskiego
informuje o możliwości składania za
Marszałkowskiego
pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania
(LGD) „Chata Kociewia”
Województwa Pomorskiego

Alicja Kiedrowicz i Aleksandra Dawidow z uczniami podczas prezentacji multimedialnej.

HOROSKOP

Baran 21.03-20.04
Praca: Wiosna to dla Ciebie nowe w Twej
pracy zawodowej, dostaniesz nowe zadania
i zostaną one zakończone ogromnym sukcesem.
Zdrowie: nie szalej ze zmianą ubiorów na
wiosnę, bo narazisz się na przeziębienie, co
zepsuje miły wiosenny nastrój.
Miłość: Twój partner/partnerka szykuje Ci
ogromną niespodziankę, która odmieni Wasz
związek. Okaż mu/jej więcej zaufania i uszanuj jego/jej prywatność!
Byk 20 IV - 21 V
Spraw sobie w tym miesiącu przyjemność
– może jakieś wymarzone zakupy, może
atrakcyjny wyjazd! Staraj się przebywać jak
najwięcej na świeżym powietrzu. Kontroluj
swoją dietę, możesz mieć niedobór witamin.
Wraz z nadejściem wiosny zyskasz nową
energię.
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SKAT SPORTOWY

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Liniewie był organizatorem
kolejnego, drugiego turnieju w skacie
sportowym w ramach II Grand Prix
Pomorza 2011. Wzięło w nim udział
81 zawodników z całego Pomorza, co
jest absolutnym rekordem rozgrywek.
Na cały cykl rozgrywek składa się osiem
truniejów, ale dla graczy liczyć się będą
wyniki najlepsze z sześciu.
Kierownikiem zawodów był Stanisław
Narloch, a sędzią głównym Teresa Wróbel. Na rozgrywki składały się dwie serie, każda po 48 rozdań. Rywalizacja była
niezwykle zacięta i zakończyła się następującym rozstrzygnięciem:
1. Franciszek Gretkowski, FALA Świekatowo, 3151 punktów
2. Marian Klinkosz, Stężyca, 3112
3. Marian Kujaschewski, GOKSiR Lipusz,
3103
4. Marian Biniakiewicz, SPARTA Złotów,
2925
5. Andrzej Wirkus, GOKSiR Liniewo,
2768.
Zawody zaszczycili swą obecnością
przedstawiciele najwyższych władz Polskiego Związku Skata z Prezesem Henrykiem Brzóską oraz Sekretarzem Tadeuszem Witkowskim – obaj wzięli udział
w turnieju zajmując odpowiednio 66 i 86
miejsce. Jak zwykle organizatorzy przygotowali dla zwycięzców pamiątkowe
puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe (ufundowane przez Urząd Gminy I
GOKSiR w Liniewie), a specjalne, okazałe puchary zafundowali Przewodniczący
Rady Gminy Liniewo Wiesław Szarmach
i Wójt Gminy Liniewo Mirosław Warczak.
Po dwóch turniejach klasyfikacja przedstawia się następująco:
1. Wojciech Kozikowski, GOKSiR Lipusz,
216 punktów
2. Tadeusz Kreft, FALA Świekatowo, 191
3. Stanisław Narloch, GOKSiR Liniewo,
172
4. Jan Lica, LIBOR Reda, 170
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KONKURS

Wójt Gminy Liniewo
ogłasza

konkurs fotograficzny
na zdjęcie swojego ulubionego zwierzaczka pod tytułem

„Mój ulubieniec”
W konkursie może wziąć udział każdy mieszkaniec Gminy Liniewo, który dostarczy
osobiście lub za pośrednictwem poczty jedno zdjęcie swoje ulubionego zwierzęcia
domowego lub hodowlanego, a także takiego, które odwiedza często obejście domu,
o ile da się sfotografować. Matowe zdjęcie powinno mieć wymiary 21 cm na 15 cm.
Fotografie należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy, ul. Dworcowa 3 do

1 czerwca 2011 roku.
Wszystkie zdjęcia zostaną umieszczone na wystawie w holu GOKSiR, a komisja z
wójtem na czele, wyłoni prace najlepsze i nagrodzi laureatów.
5. Franciszek Gretkowski, FALA Świeka- cyklu były następujące:
towo, 167
Indywidualnie:
6. M i r o s ł a w
Szatkowski,
FALA Świekatowo, 166
7. A n d r z e j
Wirkus, GOKSiR
Liniewo, 149
8. Wa l d e m a r
Zduńczyk, Alfa
Gdynia, 148
9. Marian Paszylk, MOKSiR
Pucka, 146
10.
M a rian Kujaszewski, GOKSiR Lipusz, 145
Sklasyfikowano 89 graczy.
Kolejne turnieje odbędą się w Świeka1. Wojciech Kozikowski, GOKSiR Lipusz,
towie, Lipuszu, Jastrzębiej 13170
Górze, Złotowie i Stężycy.
2. Józef Wirkus, GOKSiR Liniewo, 12040
3. Drużynowo:
Zakończyły się rozgrywki
4. GOKSiR Liniewo, 42168 (skład drużyny:
Stanisław Narloch, Józef Wirkus,
z cyklu „Grand Prix SerAndrzej
Wirkus, Zygmunt Gostomski, Tece Kaszub 2010”. Były
resa
Wróbel)
to zawody organizowane
5. Łubiana, 42132
wspólnie przez GOKSiR-y
6. Sierakowice, 40962
w Liniewie i Lipuszu – po
7. GOKSiR Liniewo II, 35513.
pięć w każdej miejscowoOgółem uczestniczyło 9 drużyn i sklasyści. Zawody prowadzono w
fikowano
55 graczy z terenu prawie całeklasyfikacji indywidualnej
go
województwa.
i drużynowej. PodsumoStanisław Narloch
wanie dokonane zostało
w Lipuszu, a wyniki całego

Przedwiośnie w Liniewie

Przedwiośnie to niezbyt przyjemna pora roku. Zimno, pozostałości po opadach śniegu, po zimowej szarudze. Przyroda nieśmiało zaczyna budzić się do życia, ale co chwila zimny deszcz ze śniegiem, porywisty wiatr przypomina, że jeszcze nie czas.
A jak już wyjrzy słońce, to w nocy chwyci mróz i rano budzimy się w bieli szronu. Gdy z daleka spojrzymy na pola, to jeszcze
bardzo szaro wyglądają, chociaż rolnicy już uruchamiają sprzęt i w dogodnej chwili ruszają do pierwszych wiosennych prac.
Ale powoli, powoli zaczyna się coś dziać. Ściekają ze skarpy strumyczki wody, przedzierają się przez warstwę opadłych jesienią liści, co nieco zazielenioną trawę i spływają do jeziora.
W lesie pojawiają się pierwsze zwiastuny wiosny: przylaszczki i zawilce. W niektórych miejscach tworzą całe leśne dywany
niebieskie i białe.
W przydomowych ogródkach najpierw pojawiają się przebiśniegi, a potem żonkile – to sygnał, że wiosna – ta prawdziwa –
już niedaleko.

Gazetka bezpłatna, marzec 2011

Liniewo
Aktualności Gminne
A k t u a ln o ś c i g m i n n e

Redaktor
O
n i z a p eprowadzący:
wniają bezpieczeństwo

Ryszard Łuczkiewicz

Ochotnicza Straż Pożarna ma na terenie dzisiejszej
Gminy Liniewo ponad stuletnią tradycję i historię. Jakie
były jej zadania i możliwości wtedy, przed dziesiątkami
lat, można przeczytad i zobaczyd w kronikach poszczególnych jednostek. Wszyscy natomiast wiemy, jakie rozległe
działania muszą podejmowad dzisiaj, w różnych sytuacjach. Tylko 30% interwencji straży pożarnej, to te, które związane są z ogniem, zagrożeniem pożarowym – pozostałe 70% to prewencja, wypadki drogowe, przeróżne
zdarzenia zgłoszone pod numer 112. Trudno było by
przecenid rolę i znaczenie tej instytucji w zapewnieniu
bezpieczeostwa nam wszystkim, mieszkaocom tych terenów i tym, którzy do nas przyjeżdżają. Stąd powszechne wielkie zainteresowanie działalnością miejscowych jednostek OSP.

Współpraca:

Gabriela Borowicka
Maria Grabowska
Agnieszka Kruszyoska

Zakooczyła się właśnie pora wyboru nowych władz poszczególnych jednostek, więc prezentujemy świeżo wybrane
zarządy.

Elżbieta Licznerska
Paweł Łuczkiewicz
Barbara Okrój
Lucyna Piwowarczyk
Anna Rambowska
Monika Tusk

Adres Redakcji:
Ulica Dworcowa 3
83-420 Liniewo
tel. 58 687 85 33
E-mail: gazliniewo@wp.pl
Wydawca:
Urząd Gminy Liniewo
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29 MAJ 2011

(niedziela)

PLAC ZABAW W LINIEWIE GODZ. 15.00
W programie:






zespół Retro Voice z Gdańska bawi i rozwesela
malowanie twarzy
przejażdżki bryczką i wozem strażackim
zamki dla dzieci gratis
konkursy z nagrodami

Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Liniewie

Konkurs recytatorski
25 marca 2011 roku w Szkole Podstawowej w Wysinie już po raz szósty odbył się Gminny Konkurs Recytacji Poezji
i Prozy Polskiej, w którym wzięli udział
laureaci ze szkolnych konkursów z Garczyna, Głodowa, Wysina i Liniewa. Recytatorzy konkurowali w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I- III oraz klasy
IV- VI. Zmagania młodych artystów oceniało jury w składzie: J. Jereczek - Weyer
– przewodnicząca (SP Wysin),
G. Lewandowska (SP Garczyn), M. Kiedro-
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wicz (SP Głodowo), W. Navus – Wysocka
(SP Liniewo) Komisja konkursowa była pod
ogromnym wrażeniem umiejętności recytatorskich wszystkich uczniów. Poziom tegorocznych zmagań młodych mistrzów żywego
słowa był bardzo wysoki. Ostatecznie wyłoniono zwycięzców.
Kategoria klas I- III
I miejsce – Wiktoria Gollnau ( SP Wysin)
II miejsce- Marta Plichta ( SP Wysin)
III miejsce ex aequo - Dominika Gołuńska (
SP Liniewo)
Marika Jurczak ( SP Liniewo)

Kategoria klas IV- VI
I miejsce ex aequo – Julia Myszkier(SP Wysin)

Klaudia Szreder ( SP Liniewo)
III miejsce – Karola Borkowska ( SP Wysin)
Cieszy to, iż dzieci chętnie biorą udział
w konkursie recytatorskim, zarówno na
etapie szkolnym, jak i gminnym. Zmagania, jak co roku, wzbudziły wiele emocji.
Uczniowie, którzy słuchali swych kolegów, zapoznali się z twórczością polskich
pisarzy, a jednocześnie byli
pełni podziwu dla swych
rówieśników, którzy wystąpili na scenie. Wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymali nagrody, których
sponsorami byli: Wydawnictwo Nowa Era oraz Stowarzyszenie Małej Szkoły
w Wysinie. Należy dodać,
iż kolejnym etapem był występ w Kościerzynie, gdzie
naszą gminę reprezentowali zdobywcy I i II miejsca.
Wiktoria Gollnau
Julia Serkowska

