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LA k it u anl n oiś cei G w
o
minne

Sa mor zą dowc y
w Starym Lesie

W lutym 2012 roku samorządowcy z naszej gminy pojechali wraz z wójtem Mirosławem Warczakiem i przewodniczącym
Rady Gminy Wiesławem Szarmachem,
do Starego Lasu. Na razie nie wszystkim
ta nazwa kojarzy się z czymkolwiek, ale
już niedługo będzie to miejsce, o którym wiedzieć będą wszyscy mieszkańcy.

Powstaje tam bowiem nowoczesny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych
„Stary Las”. Kto zna tylko wysypisko śmieci w Liniewskich Górach lub zerka, jadąc
do Kościerzyny, na sortownię odpadów
miejscowego ich odbiorcy, ten zaskoczony byłby zakresem przedsięwzięcia, jakim
jest ta inwestycja. Zgodnie z przepisami

unijnymi, które Polska też musi przestrzegać, zmieni się organizacja odbioru, segregacji i utylizacji śmieci. Odpowiedzialność za gospodarkę odpadami na terenie
gminy ponosić będzie Gmina jako Jednostka Samorządu Terytorialnego, która
już zawarła umowę ze „Starym Lasem”,
(ciąg dalszy na stronie 3)

We s o ł y c h Ś w i ą t W i e l ka n o c n y c h
o ra z w i e l e , w i e l e ra d o ś c i
z wiosennego słońca
życzą

Piękne Jubileusze

Srebrne wesele

„Serca dwa, serduszka małe
d w a . .” – sł ow a te g o s t a re g o
pr zeboju, wciąż ak tualnego, rozpoc zę ł y 25 grudnia 2011 roku w
sali Ochotnic zej Straż y Pożarnej
w Wysinie pr z yjęcie jubileuszo we Państ wa Anny i Miec z ys ława Bu r c z y ków. Lic znie zebr ani
goście, pr z yjaciele, sąsiedzi i ro dzina z seniorką rodu Panią Janiną Burc z yk , z radością uc zestnic z yli w t ym szc zególnym w ydar zeniu.
Jubilaci są rodzicami trójki już
dorosł ych dzieci – dwóch córek
i s yna i szc zęśliw ymi dziadkami
dwuletniego Fabianka. Pan Mie c z ysław, urodzony Wysiniak , po chodzi ze znanej od pr zed wojny ro d z iny miejs cow ych p iek a r z y (Mar t y i Piot r a Burc z y ków),
p r ze z w iel e lat by ł c z ł o nk iem i
d z i a ł a c z e m O SP, p o d o b n i e j a k
Pani Anna, k tóra uc zes tnic z y w
różnorodnych zajęciach druż yny
żeńsk iej, a poz a jest ak t y wistką
Ko ł a G osp o d y ń W i ejsk i ch, sp e cjalizuje się w „odświeżaniu”
s t a r y c h – b a b c i ny c h – p r z e p i sów kulinarnych.
Srebrnym Jubilatom, k tór z y
cies z ą się o gólną s y mp atią, ż y c z ymy dalsz ych jubileusz y w
zdrowiu i pomyślności.
Wanda Kwiatkowska

55-lecie pożycia małżeńskiego

o b c h o d z ili p o d ko ni e c u b i e głego roku państwo Hildegarda
i Zygmunt Bielawa z Głodowa.
Mają c z woro dzieci: tr z y córki i
syna, najmłodszego z rodzeństwa,
ws z ys c y mies z k ają i p r acują w
okolic y – w Liniewie, Głodowie,

Skarszewach. Pan Zygmunt bardzo wiele lat pracował na kolei, aż
do roku 1961, potem w iłownickim
Państwowym Gospodarstwie Rolnym, natomiast pani Hildegarda
prowadziła gospodarstwo domowe i wychowywała dzieci.

60-lecie pożycia małżeńskiego

Obchodzili na początku stycznia tego roku państwo Agnieszka i
Jan Cybulscy z Sobącza. Jedyne ich

dziecko, córka, przebywa obecnie
poza granicami naszego kraju.

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko „Dla rozwoju … Realizacja przedsięwzięcia umożliwi zamknięcie
i rekultywację funkcjonujących obecnie
składowisk gminnych na terenie objętym
projektem i redukcję zanieczyszczeń gleby i wód gruntowych, poprzez likwidację
składowisk nielegalnych oraz nie spełniających obowiązujących norm ochrony środowiska.

Spotkanie z prezesem „Starego Lasu”

(ciąg dalszy ze strony 3)

podpisze umowę z firmą transportową i
z mieszkańcami na segregację i odbiór.
Obecnie trwają procedury zmierzające do
utworzenia Związku Gmin, który będzie
negocjował warunki umów (o czy była
mowa na dwóch ostatnich Konwentach

cztery z powiatu kościerskiego – Liniewo, Nowa Karczma, Stara Kiszewa i Karsin – oraz jedna z powiatu chojnickiego).
Celem strategicznym projektu jest ochrona środowiska poprzez zmniejszenie ilości
składowanych odpadów do 30% tego, co
zostanie dostarczone, czyli odzyskanie aż

Ogromne obiekty Zakładu Utylizacji Odpadw Komunalnych
Gmin Powiatu Kościerskiego). O szczegółach poinformujemy mieszkańców wtedy,
gdy będą już znane.
Tymczasem przyjrzyjmy się nowo powstałemu zakładowi. Kierować nim będzie
spółka Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o., które udziałowcami jest 18 gmin (13 gmin z powiatu
starogardzkiego i 5 gmin sąsiadujących:

70%, a celem głównym przedsięwzięcia
jest budowa Zakładu Utylizacji Odpadów
Komunalnych Stary Las umożliwiającego
uporządkowanie gospodarki odpadami
w 18 gminach. Wartość projektu wynosi
około 115,5 milionów zł, a wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej
prawie 71 milionów zł. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze
środków Funduszu Spójności w ramach

Grupa samorządowców z Gminy
Liniewo z uwagą wysłuchała informacji o „Starym Lesie”, które przedstawił prezes spółki Piotr Kołakowski, a następnie obejrzała gotowe już
segmenty i te, które ciągle są w budowie (mimo znacznego mrozu), ale
cały zakład ma być oddany do użytku
już w czerwcu bieżącego roku. Było
co oglądać, bowiem na zakład składa
się wiele segmentów, między innymi:
sortowania odpadów zmieszanych i
z selektywnej zbiórki, kompostowania odpadów organicznych i osadów
ściekowych, demontażu odpadów
budowlanych i wielkogabarytowych,
czasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych, unieszkodliwiania odcieków i zakładowych ścieków komunalnych...

Drugą część wycieczki radnych, sołtysów i innych zainteresowanych osób, na
którą zaprosiła Gabriela Borowicka, reprezentująca Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, stanowiła wizyta w Gospodarstwie Ekologicznym w
Trzcińsku. Tam uczestnicy samorządowej
wyprawy z zaciekawieniem wysłuchali
prelekcji przedstawicieli PODR dotyczącej prowadzenia takich gospodarstw, a
następnie właściciel tej placówki, Jacek
Plotta, oprowadził po swoim „królestwie”
i udzielił wyczerpujących wyjaśnień, odpowiadał na pytania, a na koniec poczęstował obiadem.
Ryszard Łuczkiewicz

Wizyta w ekologicznym gospodarstwie

Gospodarka odpadami
nowe reguły

Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków
Gmina Liniewo zamierza w miejscach ekonomicznie i technicznie nie uzasadnionych
przygotować rozwiązania związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków.
Budowa tego typu instalacji jest możliwa na
terenach nie objętych zasięgiem aglomeracji Liniewo. Przydomowe oczyszczalnie ścieków są to urządzenia, które służą do oczyszczania ścieków pochodzących z budynków

mieszkalnych.Warunkiem przystapienia przez
Gminę Liniewo do programu jest wykonanie
minimum 50 instalacji. Prosimy o zgłasznie się
do Referatu Komunalnego w Urzędzie Gminy
Liniewo osób chcących uczestniczyć w programie do 15 kwietnia bieżącego roku. Właściciel nieruchomości ponosi koszt 10% wartości
zakupu i montażu instalacji (koszt wykonania instalacji 10-16 tysięcy złotych oraz koszt

przyotowania zadania: badania geologiczne,
projekt budowlany, nadzór inwestorski koszt
ok. 2,5-3,5 złotych), który jest oszacowany na
poziomie 12,5-19,5 tyś złotych. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Urzędu Gminy
Liniewo pod adresem www.liniewo.pl

Opracował Krystian Breski

Ważne informacje dla aktywnych!

Istnieje możliwość pozyskania dofinansowania na realizację oddolnych inicjatyw,
pomysłów społeczności lokalnych mieszkańców, grup nieformalnych, czy stowarzyszeń. Kilka informacji.
Lokalna Grupa Działania "Chata Kociewia" we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza nabór
wniosków w ramach Progrmu DZIAŁAJ
LOKALNIE. Nabór wniosków trwa do 16

marca 2012 roku, bliższe informacje na stronie www.chatakociewia.pl
Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia”
rozpocznie nabór wniosków w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań „Odnowa i rozwój wsi” oraz dla tzw. małych
projektów w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

O wsparcie mogą ubiegać się uprawnione
podmioty z gmin objętych zasięgiem Chaty
Kociewia, tj gmin: powiatu starogardzkiego
oraz Liniewo i Starej Kiszewy. Bliższe informacje na stronie www.chatakociewia.pl lub
w biurze LGD.

Elżbieta Licznerska
Inspektor ds. programów

Forum powiatowe

20 stycznia 2012 r. w Urzędzie Miasta Kościerzyna odbył się Konwent
Samorządów Powiatu Kościerskiego.
Podczas spotkania, w którym uczestniczyli wszyscy wójtowie, burmistrz,
starosta i przewodniczący Rad Gmin,
Miasta i Powiatu, omówiono niezwykle ważne dla mieszkańców powiatu kościerskiego kwestie: funkcjonowanie komunikacji publicznej w
powiecie kościerskim, przygotowanie wspólnej oferty inwestycyjnej
powiatu, ofertę Centrum Kultury i
Sportu oraz Kaszubskiego Centrum
Sportowo- Rekreacyjnego, organizację systemu gospodarki odpadami oraz tworzenie grupy zakupowej
ds. energii. Tylko wspólne działanie

wszystkich jednostek samorządu terytorialnego może wzmocnić jego
siłę przebicia.
W drugiej części spotkania Mieczysław Struk - Marszałek Województwa Pomorskiego, omówił strategię

rozwoju i wspieranie przedsiębiorczości w województwie pomorskim, a
następnie spotkał się z miejscowymi
przedsiębiorcami.
Redakcja

Stąd jestem, a Warszawa jest dla
mnie tylko miejscem pracy...
W ostatnim dniu roku 2011 Kazimierz Plocke, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi i poseł na Sejm RP z Kaszub,
znalazł chwilę czasu, by spotkać się z władzami Gminy Liniewo i z przedstawicielami rolników, gospodarujących w tej gminie. Oprócz
wice ministra w spotkaniu udział wzięli wójt
Mirosław Warczak, przewodniczący Rady
Gminy Wiesław Szarmach, skarbnik Danuta
Skuza, profesor Grzegorz Szalewski, Jerzy Bałachowski, jeden z największych hodowców
bydła mięsnego w Polsce, Jerzy Czapiewski
radny RG i sołtys Głodowa, Zbigniew Rekowski, radny RG. Atmosfera spotkania była raczej
przedsylwestrowa, daleka od oficjalności, ale
właśnie w takich warunkach najwięcej można
się dowiedzieć o planach polityków zajmujących się rolnictwem i życiem na wsi.
Nie odrywa się Pan od swych kaszubskich
korzeni? – padło pytanie-stwierdzenie.
- Warszawa jest dla mnie tylko miejscem
pracy, a tutaj – w tej gminie i na całych Kaszubach – czuję powiew normalności. Przenieść się do stolicy, to zerwać z korzeniami.
Moi trzej synowie chcieli zasmakować wielkomiejskiego życia, ale już wracają – Warszawa
to miasto anonimowe, zdominowane przez
nieustanny „wyścig szczurów”.
Jak ocenia Pan, w swojej dziedzinie, upływający rok?
- Rok 2011 był rokiem dobrym (poprzedni był fatalny pod wieloma względami), a
ten niełatwy, ale dobry: była udana prezydencja Unii Europejskiej, dużo udało się rozstrzygnąć w kwestii rolnictwa, polskie projekty zostały wstępnie przyjęte, bezpośrednie
dopłaty przedłużona na następne dwa lata
(dotyczy to 4 milionów podmiotów), przyjęto Chorwację do UE, podpisano porozumienie w sprawie małego ruchu granicznego
z Rosją (Obwód Kaliningradzki), w toku jest
przekształcenie przejścia w Grzechotkach

w ogólnodostępne, Elbląg stanie się znowu
ważnym portem, przyjęto sześć ustaw ograniczających wydatki ze środków UE, Platforma Obywatelska, której jestem członkiem,
wygrała wybory do sejmu. Nasza prezydencja została także bardzo dobrze oceniona w
zakresie promocji polskich produktów (między innymi truskawka kaszubska). Miałem też
osobisty sukces: zamieszkaliśmy z rodziną w
nowym domu, który budowaliśmy przez 25
lat.
Czy dopłaty ze środków UE do polskiego
rolnictwa wpłynęły korzystnie na jego rozwój i na czym to polegało?
- Dostaliśmy w tych dopłatach trzynaście
miliardów euro, co niewątpliwie przyczynia
się do wyrównania szans polskich rolników,
ale dało także możliwości edukacyjne – polska wieś nauczyła się odpowiednio aplikować o te środki. Wszystkie grunty rolne zostały objęte płatnościami, więc nie ma odłogów.

Teraz dążymy do tego, by nasza dziesiątka
krajów później przyjętych do UE zrównała się
z pierwotną piętnastką, która ciągle jest preferowana.
Rozmowy ministra z autentycznymi rolnikami Jerzym Bałachowskim, Jerzym Czapiewskim, miały wymiar wymiany zdań znakomitych fachowców, znających się na uprawie i
hodowli gospodarzy, a konwersacja z przedstawicielami władz gminy, wójtem Mirosławem Warczakiem, przewodniczącym Wiesławem Szarmachem i skarbnikiem Danutą
Skuzą dowodziły doskonałego rozeznania
polityka w funkcjonowaniu samorządów lokalnych. W utrzymaniu znakomitej atmosfery
spotkania pomogły wyśmienite dania przygotowane przez lokalną przedsiębiorcznię
Urszulę Potrykus z Wysina, a na koniec padła
zapowiedź kontynuowania w przyszłości podobnych meetingów, w poszerzonym gronie.
Ryszard Łuczkiewicz

Geologowie działają

Poszukiwania gazu łupkowego
trwają w różnych regionach Polski,
a w naszym są szczególnie nasilone.
Kwestie prawne tego przedsięwzięcia regulują postanowienia rządowe (konkretnie Ministra Środowiska)
i Prawo Geologiczne i Górnicze (art.
35, ust. 1). W praktyce polega to na
tym, że wyposażone w odpowiednie dokumenty, koncesje i zezwolenia firmy, wykonują prace geologiczne zmierzające do udokumentowania

złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.
Nie inaczej jest w naszej gminie. Jedna z placówek badawczych, Geofizyka Toruń Sp. z o.o. już zakończyła prace polegające na wzbudzaniu fal sejsmicznych przy użyciu odpowiednich
urządzeń (wibratorów), a następnie,
po odbiciu się owych fal od warstw
geologicznych, będą one rejestrowane przez czujniki (geofony) i interpretowane przez specjalistów. Obecnie
takie prace prowadziła będzie firma

Coldstream Holdings Sp. z o.o. z Warszawy. Przedstawiciele badaczy będą
uzgadniali z właścicielami gruntów
terminy i warunki wejścia na nie oraz
zobowiązują się do pokrycia wszelkich szkód wyrządzonych podczas
prowadzenia prac. Urząd Gminy udostępnia swoje działki oraz pomaga organizacyjnie geologom w realizacji
ich zadań.
Ryszard Łuczkiewicz

Wielkim zainteresowaniem cieszą
się w naszej gminie szkolenia organizowane przez Gabrielę Borowicką,
która w naszej Gminie Liniewo reprezentuje Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Na przykład 24 stycznia około 100 słuchaczy
uczestniczyło w szkoleniu na temat
zmian w dopłatach bezpośrednich

(prowadził Roman Knitter z ARIMR),
mówiono też o skupie jęczmienia od
rolników (Jerzy Czernia z MALTEUROP). Współorganizatorem tego działania był wójt Gminy Liniewo Mirosław Warczak, który zaprosił Macieja
Ziółkowskiego z firmy DAXA, by poinformował mieszkańców naszego rejonu o możliwości i trybie uzyskania

odszkodowań dla rolników za słupy
energetyczne znajdujące się na ich
gruntach. Przy okazji przedstawicielka
Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego powiedziała o szansie na dodatkowe dochody w ramach projektu „Wanoga od rolnictwa do turyzmu”.
GB

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Liniewo
a Powiatowym Urzędem Pracy w Kościerzynie w marcu bieżącego roku.
zostaną uruchomione prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej. Osoby wytypowane przez

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Liniewie będą wykonywać różne
prace porządkowe, drobne prace remontowo konserwatorskie, a także
świadczyć pomoc osobom starszym
i niepełnosprawnym. Potrzeby zgłosiły wcześniej sołectwa oraz jednostki organizacyjne gminy. Przewidziano

skierowanie 20 osób bezrobotnych w
łącznym wymiarze czasu pracy 4.500
godzin. Maksymalna liczba godzin do
przepracowania w 1 tygodniu wynosi 40.

Szkolenia dla rolników

PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE W GMINIE LINIEWO

Barbara Okrój

SPRZĘT REHABILITACYJNY

Gminy Ośrodek Pomoc y Spo łecznej w Liniewie informuje, że
dysponuje sprzętem rehabilitacyjnym
w postaci chodzików dla osób
niepe łnosprawnych ruchowo.

kontaktować z pracownikami socjalnymi GOPS w godzinach od 7-30 do
15-30 w dniach pracy ośrodka.
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Będzie kanalizacja!

Niepokój
Mieszkańców

Z inicjatywy mieszkańców budynków
oraz właścicieli zakładów umiejscowionych przy ulicy Pstroga i Gruszki w Liniewie, sołtys tej wsi Alfons Troka zorganizował spotkanie z władzami Gminy Liniewo
w sprawie przyszłości tej ulicy. Zebrani
byli zaniepokojeni tym, iż odsuwa się realizację planów budowy porządnej nawierzchni z odpowiednim zabezpieczeniem jej właściwego funkcjonowania, w
czas bliżej nieokreślony. Na spotkaniu byli
wójt Mirosław Warczak, kierownik Zakładu Komunalnego Krystian Breski. W trakcie spotkania ustalono harmonogram
prac związanych z tą inwestycją, który
obejmuje zadania rozpisane na kolejne
lata – niestety brak środków uniemożliwia
szybkie i kompleksowe rozwiązanie tego
problemu.
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Chodziki są używane, w dobrym
stanie technicznym, wyposażone
w 4 kółka, hamulce oraz podręczny koszyk. Osoby zainteresowane
wypożyczeniem sprzętu mogą się

rł

Na ten moment czekali od lat mieszkańcy Wysina, Płacht i Starego Wieca – wreszcie podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Instalacje Sanitarne i
Remontowo Budowlane Mieczysława Skibińskiego z Sierakowic. Umowa dotyczy wykonania następującego zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w Wysinie, Płachtach i
Starym Wiecu oraz wymiana sieci wodociągowej w Wysinie. Na zdjęciu uwiecznieni
zostali przedstawiciele stron zawierających umowę: przewodniczący RG Liniewo Wiesław Szarmach, wykonawca Mieczysław Skibiński, wójt Gminy Liniewo Mirosław Warczak, radny z Wysina Jerzy Bałachowski, sołtysi – Płacht Alicja Sobisz, Wysina Paweł
Zieliński, Orla Tadeusz Borkowski.

Sołtysi naszych wsi

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

Wysin

to wieś licząca 536 mieszkańców,
położona w północno-wschodniej
części gminy Liniewo. Wieś ta usytuowana jest pośród wzniesień, w nie zalesionej okolicy. W XIII wieku osada należała do tczewskiego księcia Sambora
II, który przekazał w 1250 roku miejscowość Viszino (Wissino) biskupowi Michałowi z Włocławka za pożyczkę w
wysokości 300 grzywien. Po późniejszych sporach i przetargach nastąpiło
w styczniu 1284 roku przyznanie przez
księcia Mściwoja II prawa do Wysina
kolejnemu biskupowi Wisławowi. Nazwa wsi prawdopodobnie pochodzi
od staropolskiego imienia Wysz, skrótu
od Wyszemir i wielokrotnie zmieniała brzmienie. W rękach biskupów wieś
utrzymuje się przez stulecia. Pierwszy
kościół zbudowany był prawdopodobnie w XIII wieku i był oczywiście drewniany. Obecny, neogotycki, zbudowany został w 1894 roku. Na północ od
wsi znajduje się Ptasia Góra, na której
palono ognie w czasie sobótki. Przed
II wojną światową Wysin był wsią znaczącą, liczącą wraz z przysiółkami około 1500 mieszkańców. Znajdowało się
tu kilka prywatnych obiektów świadczących usługi dla mieszkańców miasta i okolicy: wytwórnia oranżady i

SOŁTYS

Paweł Zieliński

Jest żonaty, to małżeństwo ma dwoje dzieci: córka pracuje w Urzędzie Gminy i studiuje, syn uczy się w szkole rolniczej w Rusocinie. Żona Ewa jest także
bardzo aktywna, działa w KGW, jest reprezentantką Gminy Liniewo w Powiatowej Izbie Rolniczej. Zajmują się hodowlą
owiec, koni, bydła i trzody oraz uprawa

wód mineralnych, piekarnia, masarnia,
mleczarnie i 3 sklepy kolonialne. Była
też poczta i szkoła powszechna. Mieszkańcy byli bardzo aktywni i działali w
wielu stowarzyszeniach, zorganizowali też teatr amatorski który wystawiał
sztuki nie tylko dla mieszkańców Wysina, ale i też okolicznych wsi. Obecni
mieszkańcy są nie mniej operatywni
od tych przed wojną, bardzo aktywnie

działa tu Ochotnicza Straż Pożarna,
Koło Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. Z
Wysinem rodzinnie związany jest arcybiskup senior gnieźnieński i prymas senior Polski ks. Henryk Muszyński. Podczas okupacji Niemcy zorganizowali
w Wysinie obóz przesiedleńczy dla 13
tysięcy Kaszubów z powiatu kościerskiego.

ziemi na swym wielokierunkowym średnim gospodarstwie. Rozmowa z panem
Pawłem jest bardzo trudna, nie dlatego,
że jest mało komunikatywny (wręcz przeciwnie, bardzo łatwo można się z nim dogadać na każdy temat), tylko nie lubi mówić o sobie, lekceważy swoje dokonania,
traktuje je jako normalność, zwyczajność.
A przecież tak nie jest! Paweł Zieliński jest
sołtysem Wysina od trzydziestu lat, a w
ostatnich wyborach głosowało na niego
100% wyborców! Wysinianie nie mogą
pewnie nawet wyobrazić sobie swej wsi
bez sołtysa Zielińskiego, bowiem tę funkcję pełnił także jego ojciec, jego dziadek,
a pradziadek był kiedyś tutaj wójtem –
po prostu tradycja rodzinna. Jest również
członkiem miejscowej OSP.
Czego przez te wszystkie lata dokonał
dla swej wsi i jej mieszkańców? Ponieważ
perspektywa jest tak odległa, to szczegóły się zacierają, pozostają w pamięci ciągi
działań. Mówi, że najważniejsze jest to, iż
wieś chce robić wspólnie coś dla siebie,
jest do tego dobra atmosfera, dobra jest
współpraca ze szkołą, z KGW, oczywiście,
z OSP, z radnymi gminnymi, z Radą Sołecką. Na sesje Rady Gminne wybierają się

jednym samochodem: przewodniczący
RG Wiesław Szarmach, przewodniczący
Komisji Rolnej Jerzy Bałachowski i on, sołtys Paweł Zieliński – nie ma między nimi
rywalizacji o wpływy, czy zabiegania o
laury – działają wspólnie. Rezultaty tych
działań podziwiać może każdy, kto do
Wysina przyjedzie: wspólnym staraniem
wznieśli funkcjonalny kompleks, w którym gospodaruje Jednostka Straży Pożarnej, która seryjnie zdobywa miano najlepszej w powiecie kościerskim, na wielu
ulicach miejscowości położono porządny
asfalt, a kiedy organizowano turniej wsi,
to na ogół mieszkańcy Wysina byli ich
tryumfatorami.
Przed mieszkańcami kolejne wyzwania: wieś będzie skanalizowana, zostanie
zainstalowany nowy system wodociągowy, ziści się marzenie wielu pokoleń, ale
powstaną po realizacji tych inwestycji
szkody i niedogodności, z którymi trzeba
będzie sobie szybko poradzić – zrujnowane miejscami chodniki i jezdnie będą
wymagały naprawy i estetycznego zagospodarowania. To zadanie mieszkańcy
na pewno zrealizują – zapewnia sołtys
Paweł Zieliński
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Chrósty
Wysińskie

to wieś rolnic za administrac yjne należ ąca do Gminy Liniewo,
l e ż y na p o gr anic z u k as z ubsko -kociewskim, w terenie pofałdo wanym. Licz y 197 mieszkańców i
59 żyjących w Rymanowcu, który
należ y do sołec t wa Chróst y Wysińskie. Gospodarstwa indy widualnych rolników rozrzucone są na
spor ym terenie, znacznie od siebie o ddalone. Do wsi doje chać
można szosą od strony Wysina i
od Szatarp. Trudno znaleźć informacje o pochodzeniu i historii tej
miejscowości.

SOŁTYS

Brunon Kupper

Dziś emeryt, dawniej rolnik, a gospodarstwo oddane w dzierżawę. Żonaty,
dwie zamężne córki przeniosły się do
miast: jedna mieszka w Sopocie, druga
w Wejherowie, ale odwiedzają dziadków razem z trójką ich wnuków. Pan
Brunon jest człowiekiem bardzo aktywnym, podobnie jak jego brat Wacław, a latach ’80 ubiegłego stulecia

wiceminister oświaty. Jego działalność,
na pewno pobudzona przez ojca-sołtysa, rozpoczyna się już w latach ’60. Był
radnym w Gminie Liniewo aż do roku
1976, do zmiany organizacyjnej, polegającej na zlikwidowaniu tej gminy,
włączeniu jej do Gminy Nowa Karczma.
Natychmiast rozpoczął wraz z innymi
aktywistami (Wiktorem Wirkusem i Alfonsem Wilke z Liniewa, Łucjanem Naczykiem z Wysina) działania zmierzające do reaktywacji liniewskiej gminy.
Pojechała delegacja do ówczesnego
Ministerstwa Administracji, obok Brunona Kuppra byli w niej między innymi
urzędnicy: Jan Mądry, Bronisław Brzeski,
a także Wiktor Wirkus. Z ministrem rozmawiał tylko nasz bohater, ale wyszedł
z gabinetu z pisemnym zapewnieniem,
że Gmina Liniewo na nowo powstanie
z dniem 1 stycznia 1982 roku. Stan wojenny przesunął ten fakt na grudzień
tego roku. Brunon Kupper był sołtysem przez dwie kadencje w latach ’70,
radnym gminnym, członkiem Zarządu
Gminy, od końca lat’80 do roku 2002,
działał również w Kółkach Rolniczych, a
sołtysem ponownie został wybrany w
2011 roku.

Przez pół wieku swej aktywności społecznej i samorządowej zebrał ogrom
doświadczeń i zanotował sporo trwałych sukcesów. Był współinicjatorem
budowy drogi Wysin – Szatarpy, która
połączyła Chrósty Wysińskie ze światem, prz y okazji w ybrukowano drogę do Rymanowca (dziś pokryta dywanikiem asfaltowym), przyczynił się
do powstania w swej wsi wodociągu
(kilka lat starań w Warszawie, w Gdańsku – urzędnik z Kościerzyny, z powiatu, pomóc nie chciał), starał się o zainstalowanie oświetlenia ulicznego,
między innymi z jego inicjatywy wzniesiono pawilon, w którym miała mieć
pomieszczenia miejscowa OSP i świetlica (OSP nie ma, ale jest świetlica i sklep).
Te wszystkie przedsięwzięcia były możliwe dzięki zaangażowaniu społecznemu mieszkańców, dla których ówczesne czyny społeczne był y wartością
nie do przecenienia. Dziś – mówi z żalem – trudno wzniecić społecznikowski
płomień. Zamierzenia na przyszłość są
dość skromne: zainstalować ogrzewanie w świetlicy, może ciepło jej wnętrza
pobudzi do dalszych prac na rzecz tej
wsi

Unijne projekty w Gminie Liniewo

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji
Wsi Wysin zakończyło z grudniem 2011
roku realizację projektu „Edukacja oknem
na świat”, ale by zapewnić kontynuację
podjętych działań złożyło wniosek aplikacyjny na ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
konkurs z Programu Operacyjnego kapitał Ludzki, Działania 9.5 i projekt ten p.n.
„Edukacja oknem na świat – kontynuacja
2012” otrzymał pozytywną weryfikację,
jego realizacja już się rozpoczęła. Zaplanowane działania to: funkcjonowanie do
grudnia 2012 roku świetlicy animującej
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m.in. zajęcia dla dzieci, dyżury nauczyciela wspierającego uczniów w drodze
szkolnej, zajęcia dla trzech grup z językiem angielskim, wyjazd edukacyjny do
Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni,
Dzień Europejskie w Wysinie. Pozyskane
dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego to blisko 50 000,00 zł.
Gmina Liniewo rozpoczęła realizację projektu pod nazwą „Wyrównywanie szans edukacyjno – rozwojowych dla
dzieci klas I-III SP w Gminie Liniewo”, który jest dofinansowany z Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu organizowane są zajęcia edukacyjno – wyrównawcze, dydaktyczne, rozwijające zainteresowania, czy tez korygujące wady
postawy (wyjazdy na basen) dla dzieci
klas I-III SP z terenu gminy. Doposażono
gminne szkoły podstawowe w sprzęt, np.
laptop, projektor, kąciki logopedyczne,
pomoce i materiały dydaktyczne, programu edukacyjne. Całkowita wartość projektu blisko 120 000,00 zł

Elżbieta Licznerska
Inspektor ds. programów

Nasza Służba Zdrowia

Bartłomiej Kotas

Narzekanie na funkcjonowanie
Służby Zdrowia jest czymś tak powszechnym, że stało się niemal normalnością. Że nie jest idealnie, wiemy wszyscy, więc postanowiliśmy w
naszej gminnej gazetce zlikwidować
jeden z powodów do narzekań: brak
informacji. Publikujemy na kolejnych
stronach dane przekazane przez kierownika NOZ w Lubieszynie, Bartłomieja Kotasa, dotyczące systemu
funkcjonowania polskiej opieki zdrowotnej i szczegółowe informacje o
działalności Ośrodka w Lubieszynie.
Nie zawsze zdajemy sobie sprawę
z tego, że nie wszystko w działaniu
opieki zdrowotnej zależy od lekarzy,
pielęgniarek, administracji. Często

przyczyny tkwią w złych przepisach
stworzonych w organach ustawodawczych, w urzędach centralnych,
stąd pomysł, by przedstawić całą
strukturę służby zdrowia w Polsce. W
dalszej części nasi Czytelnicy znajdą
informacje dotyczące Niepublicznego Ośrodka Zdrowia w Lubieszynie:
wykaz gabinetów, specjalistów, godzin i dni przyjmowania pacjentów,
telefonów, na które należy dzwonić w
sprawie rejestracji, wymaganych dokumentów... Być może nie wszystkie
informacje tu się znajdą, więc oczekujemy na sygnały od Państwa na pocztę, e-mail lub telefon zamieszczony w
stopce redakcyjnej.
Ryszard Łuczkiewicz

N i e p u b l i c z ny O ś r o d e k
W Niepublicznym Ośrodku Zdrowia w Lubieszynie funkcjonują nastęZdrowia w Lubieszynie funkpujące poradnie: podstawowej opieki zdrowotnej, w której dostępne są
świadczenia:
cjonuje jako podmiot leczlekarza rodzinnego: poniedziałek-piątek godz.8.00-12.00 i 16.00-18.00,
niczy, który świadczy usługi
wizyty domowe godz. 12.00-16.00;
medyczne. Aktualny wybór
pielęgniarki: poniedziałek-piątek godz. 8.00-12.00 i 16.00-18.00, w tym
usług medycznych, jakie ofeuzgodnione wizyty domowe;
położnej: poniedziałek, środa, piątek godz. 8.00-12.00, wizyty domowe
rujemy, wynika z wieloletniej
12.00-16.00;
obserwacji zapotrzebowania
wtorek i czwartek godz. 14.00-18.00, wizyty domowe 8.00-12.00;
społecznego na obszarze namedycyny szkolnej: poniedziałek-piątek godz. 8.00-12.00 – świadczenia
szej działalności. Główną forsą realizowane w szkołach
laboratorium: poniedziałek, środa, piątek godz. 8.00-10.00, odbiór wynimą finansowania tych usług
ków
badań w laboratorium lub w Rejestracji
jest ich refundacja przez NFZ
specjalistyczne, w której dostępne są świadczenia:
na podstawie zawartego konlekarza ginekologa: czwartek godz. 15.00-18.00 i sobota godz. 9.00-15.00
traktu (czyli skomplikowanej
lekarza neurologa: każdy III wtorek miesiąca godz. 10.30-12.30 (świadczenia
nie są refundowane przez NFZ!)
umowy cywilnoprawnej, nastomatologiczna, w której dostępne są świadczenia:
rzucającej cały szereg rozlekarza stomatologa: poniedziałek, środa, piątek godz. 8.00-14.00
wiązań, zawierającej bardzo
wtorek i czwartek godz. 13.00-19.00 oraz sobota godz. 8.00-12.00
wysokie wymagania, m.in. w
rejestracja telefoniczna każdego 26. dnia miesiąca na miesiąc następny, z
wyjątkiem
przypadków ocenionych przez lekarza jako nagłe
odniesieniu do infrastruktury,
(świadczenia określone przez NFZ jako ponad-limitowe lub ponad-stanktóre trzeba spełnić, aby NFZ
dardowe nie są refundowane przez NFZ!)
zgodził się kontraktu udzierehabilitacyjna, w której dostępne są świadczenia:
lić. Ponieważ nasz Zakład porehabilitanta: wtorek godz. 16.00-20.00 - rejestracja telefoniczna (świadczenia
nie są refundowane przez NFZ!)
siada kilka kontraktów z NFZ,
Niepubliczny Ośrodek Zdrowia ponadto zapewnia także bezpłatne badadlatego większość świadczonia wzroku oraz bezpłatne badania słuchu, stosownie do ilości pacjentów,
nych przez nas usług jest dla
którzy zgłosili chęć uzyskania takiej porady. Każdy pacjent może bezpłatnie
zmierzyć ciśnienie RR, zważyć się i zmierzyć wzrost oraz uzyskać interprepacjentów, którzy są ubeztację tych wyników. USG i EKG oraz wszelkie inne zabiegi są wykonywanie
pieczeni, bezpłatna. Niesteprzez personel Zakładu bezpłatnie, ale wyłącznie na zlecenie lekarza roty, kontrakty są bardzo predzinnego.
cyzyjnie limitowane, pomimo
trudnych negocjacji z NFZ jakie można udzielić zgod- szeroki dostęp do usług me(uczestniczył w nich także nie z kontraktem, jest bar- dycznych, z których część, bęWójt M. Warczak), ilość usług, dzo ograniczona. Uważamy, dąc poza kontrak tem NFZ,
że należy jednak zapewnić musi być odpłatna.
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Ni e p u b l ic z ny O ś r o d e k
Zdrowia w Lubieszynie jest
otwarty codziennie od poniedziałku do piątku w godz.
8.00-18.00, w pozostałym czasie można bezpłatnie skorzystać z pomocy medycznej w
Szpitalu Specjalistycznym w
Kościerzynie, który świadczy
usługi z zakresu opieki nocnej i świątecznej dla wszystkich naszych pacjentów. Nagłe przypadki wymagające
nat ychmiastowej pomocy
(zasłabnięcie, utrata przytomności, uszkodzenie ciała np.
w wyniku wypadku, zatrucie,
nagły zwrot w chorobie przewlekłej) należy zgłaszać Szpitalnemu Oddziałowi Ratunkowemu, który ma obowiązek
bezpłatnie zrealizować zgłoszenie.
Rejestracja telefonic zna
w godzinach funkcjonowania Niepublicznego Ośrodka
Zdrowia:

(58) 68-78-224

kontakt telefoniczny z Szpitalem Specjalistycznym w Kościerzynie

(58) 686-00-00

Nowa wiata Ośrodka w Lubieszynie
Aby skorzystać z naszych usług przede wszystkim należy złożyć
deklaracje wyboru naszego lekarza, naszej pielęgniarki i naszej położnej, co uprawnia do uzyskania świadczenia w poradni podstawowej
opieki zdrowotnej. W przypadku pozostałych poradni deklaracja nie
jest wymagana, ale w przypadku korzystania z laboratorium, świadczeń lekarza neurologa i świadczeń rehabilitanta, ważna deklaracja
pozwala każdorazowo uzyskać 30% rabat. Następnie trzeba się zarejestrować, koniecznie przedstawiając ważny dokument stwierdzający
ważność ubezpieczenia zdrowotnego.
Można tego dokonać osobiście w Rejestracji Zakładu, ale polecamy możliwość rejestracji telefonicznej. Pozostawiamy w każdym dniu
czas na przyjęcie dwóch dodatkowych pacjentów, których stan lekarz stomatolog oceni, jako nagły. Wobec stałych ograniczeń limitowych narzucanych przez NFZ można rozważyć skorzystanie z usług
stomatologicznych odpłatnych, z wykorzystaniem lepszych materiałów ponadstandardowych. Rejestracja telefoniczna jest najskuteczniejsza. Otrzymamy wówczas pełną informację i będziemy mogli
ustalić najbardziej dla nas pasujący i wygodny termin wizyty w wybranej przez nas poradni, jednocześnie oszczędzając swój czas.

zgłoszenie telefoniczne nagłego wypadku do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego:

999 lub 112

W sprawie skarg i wniosków
przyjmuje wyłącznie Kierownik Niepublicznego Ośrodka Zdrowia we wtorek w
godz.10.00-12.00.
Niepubliczny Ośrodek Zdrowia zastrzega sobie możliwość
zmiany godzin funkcjonowania
poszczególnych poradni oraz
dni i godzin prowadzenia zapisów. Informujemy, że wszystkie
rozmowy są nagrywane.
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Nowoczesne wyposażenie gabinetu stomatologicznego

SchematfunkcjonowaniasłużbyzdrowiawPolsce

Specjalistyka, refundowana
przez NFZ
ginekolog
zapisy codziennie,
przyjmowane telefonicznie
(58) 687 82 24

Specjalistyka, nie refundowana
przez NFZ
neurolog

Nie refundowane przez NFZ

Stomatologia, nie refundowana
przez NFZ
lekarz stomatolog
w zakresie ponadstandardowym
oraz ponadlimitowym
Rehabilitacja, nie refundowana
przez NFZ
dla pacjentów zapisanych do NOZ
30% rabat, zapisy codziennie
przyjmowane telefonicznie
(58) 687 82 24

WSPÓŁPRACA
Pomoc doraźna

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY – nagłe, uzasadnione przypadki, 24h
SZPITAL SPECJALISTYCZNY W KOŚCIERZYNIE – pomoc w godz. nocnych: 18.00-8.00 i podczas świąt.

Badania diagnostyczne

SZPITAL SPECJALISTYCZNY W KOŚCIERZYNIE – RTG i inne badania diagnostyczne - na zlecenie N.O.Z.
NZOZ PRZYCHODNIA W KOŚCIERZYNIE - RTG i inne badania diagnostyczne - na zlecenie N.O.Z.
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Najlepsi w gminie młodzi strażacy!

Uczestnicy i jurorzy konkursu pożarniczego
W naszej gminie każde działanie
straży pożarnej, czy wokół straży pożarnej jest ważne i doskonale widoczne, bo i nasze jednostki OSP od wielu
lat przodują w powiecie kościerskim i
to nie tylko we własnym wyszkoleniu,
ale też w wyszkoleniu młodego narybku – młodych kadr z drużyn młodzieżowych. Kiedy więc 23 lutego w
sali widowiskowej GOKSiR, a budynku
Urzędu Gminy Liniewo miała się odbyć
gminny etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, oprócz uczniów-zawodników pojawili się wszyscy
najważniejsi w tej dziedzinie: prezes
Jacek Kmieciak, komendant Wiesław
Szarmach, kapelan ks. Janusz Grzybek,
sam wójt Gminy Mirosław Warczak,
prezes honorowy Robert Gransicki, nestor naszych strażaków Wacław Potrykus, Maria Grabowska, jako sekretarz
jury, prezesi jednostek gminnych, dyrektorzy szkół i prowadzący drużyny
młodzieżowe. Przewodniczącym jury
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był ks. Kapelan i to
on otworzył, wraz
z komendantem,
z magania m ł o dzież y. Do konkursu przystąpiło
34 uczestników w
różnych grupach
wiekowych. Konkurs, według jury
i uczestników, był
trudniejszy niż w
latach ubiegłych,
ale trudności zostały pokonane i
konkurs przeproZwycięzcy: Janusz Fryca, Marlena Schlottke oraz
wadzono pomyślPaweł Dalecki
nie. W I grupie
wiekowej – szkoła
i Joanna Jurczak (Liniewo). Marlena
podstawowa zwyciężył Janusz Fryca Schlottke (Wysin) uzyskała najwięcej
(Głodowo), przed Zofią Kolańską i Pau- punktów spośród uczniów szkół poliną Wensierską (obie z Wysina), wśród nadgimnazjalnych, a nieco mniej miagimnazjalistów pierwsze miejsce zajął ła ich Karolina Iwanowska i Małgorzata
Paweł Dalecki (Liniewo), a tuż za nim Lidzbarska (obie Głodowo). Tak więc
znaleźli się Julian Wakuliński (Wysin) naszą gminę reprezentować będą na
etapie powiatow ym zdoby wc y pier wsz ych
miejsc: Janusz Fryca, Paweł Dalecki
i Marlena Schlottke. Laureaci, którzy znaleźli się na
podium, otrzymali cenne nagrody,
a wszyscy uczestnic y nie mniej
cenne upominki,
nie licząc , oczywiście, dyplomów
i gratulacji, do
których redakcja
się przyłącza.
Ryszard
Łuczkiewicz
Jury konkursu

Kultura, sport, zabawa

Nasi sportowcy- Mikołaj Kosiecki zdobył czarny pas!
Otrzymaliśmy informację, że
kandydaci
mieszkaniec Orla niesie imię naTroje mieszkając ych w Gminie

Liniewo sportowców uzyskało rekomendację do t y tułu „Sp or to wiec Powiatu Kościerskiego” Są to:
Joanna Zabrocka, c zo łowa polska kulomiotka w swojej kategorii wiekowej, Jędrzej Czapiewski,
Mistrz Polski Młodzików w boksie
i Miko łaj Kosieck i, c złonek K a dr y Narodowej Juniorów Polskiego Związku Karate Tradycyjnego,
był Mistrzem Polski Młodzików w
swej dyscyplinie.

rł

szej Gminy i swojej wsi daleko
poza nasz region. W lutym zdał
egzaminy na kolejny stopień
mistrzowski w karate i otrzymał
prawo do przepasania się czarnym pasem. To wspaniałe osiągnięcie dla zawodnika tak młodego, ale znaczy też, że przed
nim wspaniała sportowa kariera. Jej ogólnopolski start Mikołaj
ma już za sobą, został bowiem w
grudniu ubiegłego roku powołany do Kadry Narodowej Juniorów i odbył już jej zgrupowanie
w Starej Wsi koło Łodzi. Gratulujemy i życzymy samych sukcesów.
rł

Dzień Kobiet
W Liniewie

W Wysinie

Spotkanie kobiet

Kwiatek dla Ewy

16 marca Wójt Gminy Liniewo i Gminny Zarząd KGW
w Liniewie zorganizowali spotkanie z okazji Dnia Kobiet
dla członkiń Kół Gospodyń Wiejskich, członkiń Klubów
Seniora oraz Pań ze stowarzyszenia KGW Gminy Liniewo. W czasie spotkania występowały artystyczne zespoły „MAGNESS-u”, „TĘCZY”, „WENUS”, „LUNY” i Orkiestry Dętej „LinStarT” z Liniewa. Pomimo wielu obowiązków domowych Panie przybyły w licznym gronie i przy
kawie i słodkim ciastku toczyły rozmowy na temat działalności KGW w swoich miejscowościach, gdyż kobiety
z naszej gminy starają się podtrzymywać tradycje wsi.
W miłej, życzliwej atmosferze nawiązano mnóstwo
nowych znajomości, więc miejmy nadzieję, że to spotkanie zacieśni więzi współpracy pomiędzy wioskami
naszej gminy.
Agnieszka Pobłocka

8 marca w Wysinie, w świetlicy integracyjnej, zwanej

małą salką (w budynku plebanii) pani prezes miejsco-

wego Klubu Seniora, Krystyna Guzińska, przygotowała spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet.

Przy dźwiękach muzyki płynącej z akordeony niezastąpionego Klemensa Plichty, miło upływał czas osładzany
wypiekami, kawą z firmy Urszuli Potrykus (sponsorem

była Rada Sołecka w Wysinie). Były też chóralne śpiew y przeplatane cz y tanymi przeze mnie afor yzmami i
powiedzonkami „z kobietą w tytule” bardziej lub mniej

znanych autorów. Uczestniczki spotkania podziękowały

organizatorom i sponsorowi za przyjęcie, kwitki i za to,
że tradycji stało się zadość.

Wanda Kwiatkowska
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Komediowo, śmiesznie, tradycyjnie...

Aktorzy, reżyserowie: Wiesława Barańska i Wojciech Figiel z skarbnikiem gminy Danutą skuzą i jej wnukiem

W Zespole Oświatowym w Liniewie
ugruntowuje się zwyczaj wystawiania raz
do roku sztuki teatralnej przygotowywanej przez młodzież (głównie gimnazjalną) pod kierunkiem ciągle tej samej polonistki, Wiesławy Barańskiej, ze znacznym
udziałem drugiego polonisty Wojciecha
Figla. Tym razem była to komedia Aleksandra Fredry „Damy i huzary”. Próby
trwały od dawna, a praca nad scenografią, zawsze bardzo efektowną i stylową,
pochłonęła wiele godzin wielu osobom.
Ukoronowaniem tego wysiłku była uroczysta premiera – jak zawsze w styczniu,
wtedy, gdy kończy się pierwszy okres nauki szkolnej i pojawiają się gremialnie rodzice, by poznać osiągnięcia swych dzieci – w sali gimnastycznej zmienionej na
ten dzień w teatralną. Oprócz rodziców
pojawili się zaproszeni goście. Długo by
wymieniać ich listę, ograniczę się więc do
stwierdzenia, że byli wszyscy: od wójta
Mirosława Warczaka i Przewodniczącego Rady Gminy Wiesława Szarmacha, do
każdego mieszkańca, który chciał na to
przedstawienie przyjść.

Młodzież w stylowych strojach,
na tle stylowych dekoracji pokazała znaną historię dzielnych wojaków
14

Zadowolona widownia

uwikłanych w miłosne historie z pięknymi kobietami. To, że temat się nie
starzeje, że ciągle bawi i wzrusza, potwierdza żywiołowa reakcja widzów,
ich wybuchy radosnego śmiechu i
znaczące pomruki.
To, co robią uczniowie i nauczyciele z Liniewa, ma same zalety: integruje środowisko, ułatwia kontakt z klasyczną literaturą, pozwala młodzieży
rozwijać swoje humanistyczne zainteresowania... Oprócz Wiesławy Barańskiej i Wojciecha Figla, w przygotowaniach do spektaklu uczestniczyli
nauczyciele: Bożena Karczyńska, Beata Wajer, Weronika Navus-Wysocka,
Alicja Werczyńska, Felicja Wojewska,
Sławomi Figiel, Aneta Gajewska. Na
scenie zobaczyliśmy w młodych aktorów wcielających się w stworzone
przez Fredrę postaci:
Pani Orgonowa Paulina Wendt
Pani Dyndalska Karolina Sosnowska
Panna Aniela Joanna Jurczak
Zosia Daria Koprek
Fruzia Wioleta Wydrowska
Zuzia Zuzannna Pobłocka
Józia Jaśmina Ginter
Major Julian Wakuliński
Rotmistrz Jędrzej Czapiewski
Porucznik Sergiusz Koprek
Kapelan Mateusz Zinka
Grześ Bartek Freda
Rembo Artur Sukiennik
rł

Damy

Wieści z Ośrodk a
K u lt u r y, B i b l io t e k i
i Cen trum K szta łcen i a
„Gramy, tańczymy, śpiewamy dla mamy i taty”

W niedzielne popołudnie zajaśniało słońce na scenie w Domu Kultury w Liniewie. Najtrudniejsze ze wszystkich występów są właśnie dla
tych, którzy są najbliżsi naszemu sercu. Mamusie, tatusiowie, dziadkowie, przyjaciele mogli zobaczyć trud i wysiłek oraz piękno duszy artystów rozwijających swoje talenty wszystkich sekcjach działających w
Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji. Atmosfera za kulisami,
na scenie i wśród publiczności była pogodna, a uśmiechy z twarzy nie
schodziły nikomu. Praca, która czasem bywa ciężka, jest bardzo przyjemna, bo kochamy muzykę, taniec i śpiew, spotykamy się z przyjaciółmi
i możemy razem spędzać nasz wolny czas. Te chwile na scenie zostają
w nas na zawsze. Dziękujemy bardzo za wyrozumiałość, oraz serdeczność . Wystąpiło dla rodzin i przyjaciół osiem zespołów: Sekcja gitarowa, Luna, Wigaro, Flesz Dance, Tęcza, Wenus, Junior Cheerleader,
Magness. Razem bawi się i uczy w nich ..... osób, a profesjonalne i pełne
zaangażowania prowadzenie zajęć zapewniają: Paweł Kierszka – gitara,
Henryk Kurs – klawisze, oprawa muzyczna, śpiew, Lucyna Piwowarczyk
– śpiew, Agnieszka Pobłocka – taniec.

„O tańcu nie da się pisać [...] taniec trzeba tańczyć”
Tymi słowami Paulo Carrolla
dziękują organizatorzy wszystkim
uczestniczkom, które udowodniły,
jaką moc i dobrą energię można
przekazać poprzez taniec. Zacne
jury miało „ciężki orzech do zgryzienia” ponieważ każda z dziewcząt miała własną iskierkę oraz
swój styl. Dwanaście wspaniałych
dziewcząt w różnym wieku, zaprezentowało się w różnych stylach choreograficznych, zmagało się z dziewięcioma kryteriami,
bowiem oceniane były technika,
styl (ubiór), muzyka, prezentacja

(osobowość, pewność siebie, zaangażowanie), rytm, oryginalność
tancerzy, poziom trudności, energia i choreografia. Uśmiech z twarzy dziewcząt nie schodził, chociaż
można było zauważyć tremę, która jednak działała mobilizująco w
dążeniu perfekcji w tańcu. Każdy
z jurorów stanął przed zadaniem
trudnym – popisy były wyrównane, pełne zaangażowania tancerek, pomysłów choreograficznych,
a członkowie komisji kierowali się
obiektywizmem, ale wspartym
własnym gustem, stąd drobne

różnice ich dzieliły w ostatecznym
werdykcie. Tym niemniej bezlitosna arytmetyka ustaliła kolejność.
Oto wynik zmagań:
I miejsce Michalina Żygowska
II miejsce Julia Bukowska
III miejsce Daria Koprek
IV miejsce Adrianna Koprek
V miejsce Dajana Borowicka
VI miejsce Marcelina Barkowska
Wszystkim uczestniczkom dziękujemy i zapraszamy już za rok na
drugą edycję konkursu na najlepszą tancerkę.

Spotkania opłatkowe

Spotkanie w Orlu

Seniorzy z Gminy Liniewo tradycyjnie spotkali się przed i po Świętach Bożego Narodzenia
na wspólnym „opłatku”. W poprzednim numerze naszego pisma zdążyliśmy zamieścić notatki z imprez w Wysinie i Liniewie, a teraz (by
sprawiedliwości stało się zadość) przypominamy krótko o zorganizowanych przez sołtysów i
Ośrodek Pomocy Społecznej podobnych spotkaniach w Orlu i Głodowie. Byli na nich przedstawiciel władz gminy, pokazali się nasi młodzi
artyści i panowała wspaniała atmosfera.
rł
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FERIE ZIMOWE W LINIEWIE 2012

Już tradycją stało się, iż młodzież i
dzieci z Gminy Liniewo nie mogą nudzić się w wolnym czasie, ani w zimowe ferie, ani w letnie wakacje. Tak
było i w tym roku. Bogatą i różnorodną ofertę przygotowały Gminny
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
, Biblioteka Gminna oraz Centrum
Kształcenia. Silna i zjednoczona kadra tych placówek, to znaczy Lucyna Piwowarczyk, Agnieszka Kosiecka, Genowefa Rekowska, Agnieszka
Pobłocka, niezastąpiona Irena Rekowska i wielu współpracowników
doraźnych, zadbała o to, by nikt, kto
zjawi się w Gminie, nie nudził się i był
smutny. Zajęcia odbywały się Sali widowiskowej, kawiarni, bibliotece, Sali
komputerowej Centrum Kształcenia
prawie cały dzień: od 9 rano do 5 po
południu i przyciągnęły swą ciekawą
ofertą niemałą rzeszę uczestników,
bo łącznie w czasie ferii w zajęciach
wzięło udział

137 uczniów z przedszkoli, szkół
podstawowych i gimnazjum z terenu całej gminy, w zajęciach na miejscu, były to: oryginalne składanie
różnorodnych form z papieru, czyli
origami, warsztaty taneczne prowadzone przez wiele dni, „wstęp” do dorosłego makijażu - malowanie twarzy,
różne filmy proponowało małe kino,
choć niektórzy woleli słuchanie bajek,
był też ulubiony konkurs plastyczny
poprzedzony zajęciami plastycznymi, rozwiązywano rebusy, krzyżówki,
wreszcie odbył się z niecierpliwością
oczekiwany przez miłośniczki tańca
casting taneczny, a spragnieni ruchu
mogli bez przeszkód grać w tenis stołowy),
108 osób skorzystało z wyjazdów
do kina, na łyżwy, basen, a około
180 uczniów uczestniczyło w zajęciach informatycznych.
Wolny czas zorganizowany w sposób, nie był na pewno czasem

straconym, bo każdy dzień był pełen
ciekawych atrakcji, śmiechu, spotkań
z koleżankami i kolegami, miłego relaksu, tak potrzebnego ciężko pracującym na co dzień uczniom.
W trakcie trwania ferii zimowych
młodzi ludzie brali udział w różnych
konkursach, wykazując się swoimi
niemałymi umiejętnościami i talentami. Wójta Gminy Mirosława Warczaka bardzo często można było
spotkać na tych zmaganiach, chętnie obdarowywał dzieci nagrodami i
upominkami.
Najważniejsze było to, że wszystkim
uczestnikom feryjnych zajęć i zabaw,
dopisywał dobry humor. Czas spędzony wspólnie z rówieśnikami pozostanie na długo w pamięci dzieci i
młodzieży, a o tym, jak świetnie bawili się wszyscy, świadczą zdjęcia zamieszczone na naszej stronie internetowej.
Redakcja

I już po feriach!

Zwycięzcy turnieju tenisowego
Ferie zimowe dobiegły końca.
W tym czasie w GOKSiR, Bibliotece,
Centrum Kształcenia w Liniewie miało miejsce wiele różnorodnych atrakcji, mających na celu zapełnienie

wolnego czasu dzieciom i młodzieży.
Oficjalnym rozpoczęciem ferii zimowych 2012 były zajęcia „Wielobarwne
wytwory sztuki origami. Origami to
japońska sztuka składania papieru, w
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której punktem wyjścia jest kwadratowa kartka. Sztuka tworzenia z kolorowego papieru przyciągnęła 20 chętnych. Uczestniczy z zapałem wzięli się
do pracy. Krok po kroku uczyli się jak
wykonać model świnki, łabędzia i pieska. Uczniowie uczestniczący w zajęciach wykazywali się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem składając coraz to ciekawsze formy. Wszyscy
byli bardzo zadowoleni z końcowego
efektu swojej pracy. Wspólne składanie, przeżywanie drobnych sukcesów,
pokonywanie trudności i tworzenie
ciekawych modeli z papieru to wspaniały sposób na spędzenie wolnego
czasu. Origami jest przede wszystkim
mądrym i głęboko wychowawczym
zajęciem. Uczy logicznego myślenia,
rozwija wyobraźnię przestrzenną, wyrabia zręczność palców, wzmaga koncentrację, budzi zdolności twórcze
Adres Redakcji:
Ulica Dworcowa 3
83-420 Liniewo
tel. 58 687 85 33
E-mail: gazliniewo@wp.pl

dając jednocześnie możliwości tworzenia różnorodnych form bez żadnych ograniczeń. Bajki z rzutnika, kto
z nas nie pamięta tych wyjątkowych
cudownych chwil, tego wspaniałego
błogiego klimatu. Kto z nas nie oglądał ich w dzieciństwie, tych historyjek
niosących piękne przesłania i morały.
Bajki z rzutnika pomimo upływu lat i
pomimo tego, że już nikt nie produkuje celuloidowych klisz, wciąż są modne i przyciągają uwagę najmłodszych.
Teraz wystarczy tylko płyta DVD z bajką, komputer, rzutnik no i oczywiście
ekran. Grono rodziców 31 stycznia
2011r. chciało pokazać swoim dzieciom ten czarodziejski klimat, dlatego też powierzyli oni swoje pociechy

Zabawy na lodzie
w odpowiednie ręce. Przyprowadzili je do domu kultury, na prezentację
filmu „Hercules”. Każde dziecko miło
i wesoło spędziło czas. Był popcorn,
były zdjęcia, no i przede wszystkim
było dużo śmiechu. Dla kinomanów
zainicjowane przed dwoma laty „Mini
kino” okazało się trafnym pomysłem,
na umilenie czasu do dnia dzisiejszego. Szczególnie najmłodszym spodobała się taka forma i taki sposób spędzania czasu w okresie przerwy zimowej. W trzeci dzień ferii, 1 lutego
odbyły się zajęcia „Uwielbiam słuchać
bajki” skierowane do dzieci w wieku
6-10 lat, podczas których dzieciaki z
ciekawością wysłuchały bajki Charlesa Perraulta „Czerwony Kapturek”. Po

jej omówieniu, najmłodsi mieli okazję
odpowiedzieć na pytania dotyczące
czytanki. Wszyscy wzięli udział w zabawie „prawda - nieprawda”, odgadując zdania prawdziwe i nieprawdziwe.
Bawiliśmy się w różne zabawy, gry,
zgadywanki, oczywiście wszystkie
związane były z omawianą wcześniej
bajką. Spotkaniu towarzyszyła muzyka ze znanych dzieciom bajek oraz
słodki poczęstunek. Słuchanie bajek
może się okazać kolejnym doskonałym sposobem na fajną zabawę, sposobem na spędzenie wolnego czasu,
zabawą, do której chętnie powracają
zarówno dzieci jak i rodzice.
Bardzo często narzekamy, że nasze
dzieci nie słuchają tego, co do nich
mówimy. Nie słuchają, bo nie są do
tego przyzwyczajone. Słuchanie bajek pomaga im uświadomić sobie,
że mają słuch i że on też jest w życiu
przydatny. Uważne słuchanie tego, co
mówią do siebie bohaterowie bajek
czytanych bądźodtwarzanych, uczy
dziecko skupiania się na tym, co słyszy, a to z kolei przekłada się na to, że
zacznie ono uważniej słuchać tego, co
mówią do niego inni ludzie. Naukowcy udowodnili, że czytanie dzieciom
pozytywnie wpływa na ich wyobraźnię i kreatywność, dlatego też czytajmy dzieciom nie tylko do snu, ale i o
każdej porze jak tylko będą miały na
to ochotę. Ja chcę biedronkę, ja spider-mana, ja pieska, a ja rybkę!....”. Dookoła rozlega się radosny gwar szczęśliwych dzieci. Kolejka powiększa się
z minuty na minutę. 2 oraz 9 lutego
mogliśmy być świadkami tego, jaką
popularność zyskuje malowanie twarzy u tych najmłodszych. Dzieciaki

Uczestnicy tenisowego turnieju młodzieżowego
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chętnie dają sobie malować twarz, to
dla nich fantastyczna atrakcja, a przy
tym iskierka „niewiadomej”. Za wspaniałą kolorową maską można ukryć
buźkę dziecka i bawić się do białego rana nie przejmując się, że gdzieś
ją zgubimy. Dzieci uwielbiają zamieniać się w ulubione zwierzęta czy też
w odważnych bohaterów kreskówek.
Koty, psy, inne zwierzęta oraz sławni bohaterowie coraz częściej stają
się inspiracją do „wyczarowania” na
twarzy malucha ich podobizny. Jesteśmy po to, aby uszczęśliwiać dzieci.
Do malowania używamy profesjonalnych, bezpiecznych dla skóry dziecka,
atestowanych farb, które z łatwością
zmywają się wodą i mydłem.
Walent ynki to coroc zne święto zakochanych przypadające na 14

Zabawy w wodzie

lutego. Nazwa pochodzi od św. Walentego, którego wspomnienie liturgiczne w Kościele katolickim obchodzone jest również tego dnia. Stałym
niemalże elementem Walentynek jest
wzajemnie wręczanie sobie walentynkowych ozdobnych karteczek. Są
one czerwone, najczęściej w kształcie serca, opatrzone walentynkowym
wierszykiem, a często i miłosnym
wyznaniem. Takie właśnie karty
walentynkowe 7 lutego tworzyliśmy
wspólnie z dziećmi. Każde dziecko
zaprojektowało i wykonało swoją
w a l e n t y n k ę, u c z e s t n i c y z a j ę ć
korzystali też z gotowych wzorów
przygotowanych wcześniej przez
Panią prowadzącą owe spotkanie.
Każdy wyk����������������������
azał się niemałą pomysłowością. Walentynkowe ozdoby

wyszły naprawdę piękne, a przede
wszystkim oryginalne. Prostota i łatwość ich wykonania sprawiły, iż
może zrobić je każdy, kto chce sprawić niezwykłą niespodziankę osobie
bliskiej sercu.
Zajęcia „Zgadnij, co to? Kto to?”,
które odbyły się 10 lutego, ostatniego dnia ferii, polegały na rozwiązywaniu przez uczestników różnorodnych krzyżówek, rebusów, łamigłówek i labiryntów. Nie znając wcześniej
takiego sposobu spędzenia wolnego
czasu, wszyscy zebrani z wielkim zapałem wzięli się za odgadywanie zagadek. Spora grupa naszych pociech
nieźle się nagłówkowała nad podchwytliwymi zgadywankami bądź
sudoku. Nie lada problemem okazała
się również rozsypywanka wyrazowa,
którą dzieci miały za zadanie poskładać i odczytać. Krzyżówkom, rebusom i quizom nie było końca, mimo
to znaleźliśmy jeszcze trochę wolnego czasu na kolorowanki. Tego typu
„Eko-zgadule”, czyli zabawy edukacyjne są znakomitym sposobem na poszerzanie horyzontów, rozwój dziecka oraz budowanie wzajemnej więzi.
Poza integracją uczestników, warsztaty dostarczyły dawkę świetnej zabawy, każdy miał możliwość spróbować
swoich sił w łamigłówkach a nuta rywalizacji z kolegą lub koleżanką dostarczała wiele emocji i wyzwoliła ducha walki.
Były też atrakcje w Centrum Kształcenia. Pomimo, że dopisała w czasie
ferii śnieżna pogoda, która zachęcała
do zabaw na śniegu, to jednak sporo osób skorzystało z zajęć przygotowanych przez Centrum Kształcenia.

Grali o Puchar GOKSiR

Zawsze w naszej gminie wielkim powodzeniem cieszą się rozgrywki i turnieje w tenisie stołowym. Nie inaczej było i
tym razem – Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji zorganizował feryjny turniej dla młodzieży szkolne, w którym
uczestniczyło bardzo wielu graczy obojga płci. Rywalizacja była niezwykle zacięta. Oto klasyfikacja końcowa z podziałem na kategorie:

DZIEWCZĘTA

CHŁOPCY - SZKOŁY PODSTAWOWEJ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

MARIUSZ WENDT
PATRYK WENDT
KRYSTIAN KOMAR
ALEKSANDER MIŁOSZ
MACIEJ BŁĘDZKI
PAWEŁ BŁĘDZKI
DAWID OLSZEWSKI
KRYSTIAN KOŁSUT
ŁUKASZ OLSZEWSKI

CHŁOPCY- GIMNAZJUM

1.
KRZYSZTOFV DALECKI
2.
KAROL MIŁOSZ
2.
MONIKA BORKOWSKA
3.
ADRIAN GÓRECKI
3.
JOANNA SZCZODROWSKA
4.
PAWEŁ DALECKI
5.
REMIGIUSZ GÓRSKI
4.
MONIKA RYNG
6.
BŁAŻEJ KOBIELA
5.
KLAUDIA KLAJST
7.
KRYSTIAN KOBIELA
6.
ANNA GÓRSKA
8.
MAREK BORKOWSKI
Organizatorzy serdecznie dziękują niezawodnemu od lat Sędziemu Głównemu zawodów panu Jarosławowi Gierszewskiemu z Głodowa, za obiektywne i profesjonalne prowadzenie turnieju.
1.
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DIANA OKRÓJ

Zabawy plastyczne
Codziennie od poniedziałku do soboty
czynna była sala komputerowa z dostępem do szybkiego Internetu. Z tej
formy spędzenia wolnego czasu przez
dwa tygodnie skorzystało 180 osób
tj. przedszkolaków, uczniów szkoły
podstawowej oraz gimnazjum. Dzieci w wieku przedszkolnym korzystały
ze stron internetowych „otopjunior” i
„edukole”. Otopjunior to strona, która zawiera dużo informacji o ptakach.
Są też kolorowanki, puzzle, gry i quizy
z udziałem ptaków. Edukole to strona edukacyjna. Są tu zabawy i gry logiczne sprawdzające myślenie, wzrok,
słuch, orientacje. Jest też nauka literek
i cyferek oraz można posłuchać bajek.
Starsze dzieci korzystały z gier i zabaw,
które dostępne są w komputerach. Ponadto dzieci korzystały z gotowych kolorowanek, zagadek, rebusów. 1 lutego Centrum Kształcenia zorganizowało
konkurs internetowy pt.” Zimowy widok za oknem”, który był przeznaczony dla dzieci w wieku 7 – 11 lat. Jego

celem było zapoznanie dzieci ze sposobem prawidłowego korzystania z programu Paint. Paint to program służący
do rysowania i edytowania obrazów.
Programu Paint można używać jako
cyfrowego bloku rysunkowe go
do t wor ze nia prostych
r ysunków i
projek tów
plastycznych. W konkursie wzięło udział 10
osób. Jur y
w sk ładzie:
dyrektor
GOKSIR Luc yna Piwo warczyk,
Agnieszka
Kosiecka, Agnieszka Pobłocka wyłoniło
4 najlepsze prace:

I miejsce otrzymała praca Moniki
Jurczak,
II miejsce praca Anny Gruszki,
III miejsce Joanny Gruszki,
IV miejsce Patrycji Freitag,

Malowanie twarzy
pozostałych 6 prac otrzymało wyróżnienia. Dzieci i młodzież nie narzekały na nudę. Czas wolny od zajęć
szkolnych mogły spędzić w przyjaznej atmosferze, w gronie rówieśników.

Dzięki tego typu zajęciom dzieci ćwiczyły wyobraźnię i logiczne myślenie. Z
pełnych uśmiechu buzi wnioskujemy, że
zabawa była naprawdę udana, dlatego
też dziękujemy i zapraszamy za rok! Bardzo serdecznie dziękujemy osobom , którzy współpracowali z nami podczas ferii
zimowych: panu Gerardowi Pobłockiemu, pani Marzenie Koprek oraz zacnemu
jury.

Warsztaty taneczne

Lucyna Piwowarczyk
Agnieszka Kosiecka
Genowefa Rekowska
Agnieszka Pobłocka
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„Orkiestra”
gra już
20 lat!

potrzebują: chorym i dzieciom, a jeżeli to są chore dzieci, to i pomoc
musi być zwielokrotniona. Orkiestra
zbiera odruchy serca, emocje, powoduje, że na wymizerowanych chorobą twarzach pojawiają się uśmiechy!
Wspiera w sposób znaczny, nie tylko
poprzez miliony złotych ze skarbonek
wolontariuszy, z aukcji podarowanych
przedmiotów, ale przede wszystkim
przez owo magiczne „Światełko do
nieba”, którego nie zapewni państwo,
ministerstwo, szpitale, lekarze i cały
personel medyczny.

W tym roku graliśmy z POMPĄ !

Hasło:

Nawet sam Jurek Owsiak nie przypuszczał, że zainicjowana przez niego akcja rozwinie się w długofalową działalność charytatywną, która
wspiera polską służbę zdrowia, niesie pomoc tym, co najbardziej jej

ZDROWA MAMA,
ZDROWY
WCZEŚNIAK,
ZDROWE DZIECKO!

dominowało we wszystkich prawie polskich miastach, miasteczkach
i wsiach. Liniewskie środowisko, zorganizowane przez Gminny Ośrodek

Kultury, Sportu i Rekreacji, jak co roku
włączyło się czynnie do składu Orkiestry.

Zebraliśmy
3 600, 88 zł
+ 50 euro
16 koron

Organizatorzy serdecznie dziękują
ws z ys tk im, k tór z y w łąc z yli się
bezpośrednio i wspierali nasze
działania podczas XX finału, członkom
sztabu, wszystkim wolontariuszom.
Swoim działaniem i współpracą,
potwierdziliśmy prawdziwość słów
Mikołaja Gogola:

„Bez pomocy bliźnich
sami nie dojdziemy
do niczego”.

Po raz kolejny udało nam się dołożyć sporą cegiełkę do szczytnego
celu fundacji Jerzego Owsiaka i możemy być z siebie dumni! Jesteśmy postrzegani jako Orkiestra, dlatego musimy ją godnie reprezentować.
Do zobaczenia za rok!

II Koncert Noworoczny

8 stycznia, w niedzielę, odbył się po południu w Gminnym Ośrodku Kultury
, Sportu i Rekreacji w Liniewie II Koncert Noworoczny. W ten wspaniały dzień
otwartości dla innych i niesienia im pomocy, postanowiliśmy pomóc fundacji
WOŚP w zebraniu pieniędzy na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla polskich
szpitali, by ratować życie wcześniakom oraz zakupić pompy insulinowe dla kobiet
ciężarnych z cukrzycą. Dzieci i młodzież z sekcji gitarowych pod kierownictwem
Pawła Kierszki zagrały 7 utworów, które poruszyły serca, a przy tym ożywiły magię
Świąt Bożego Narodzenia, czym zasłużyły sobie na długotrwały aplauz. I właśnie
wtedy zaprezentowała się nasza Liniewska Orkiestra Dęta - „ LinStarT”. Utwory
przez nią ekspresyjnie wykonane przepełniły radością ludzkie serca i duszę. Ich
mocne, a zarazem ciepłe brzemienia, na długo pozostaną w pamięci słuchających.
A.P.

„W tańcu możesz
sobie pozwolić na luksus
bycia sobą”
różnych placówek, które zapraszają zespoł y na
emocje oraz jak utrzymywać kontakty z publicz-

Gminny Ośrodek Kultur y, Spor tu i Rekreacji
od wielu lat prowadzi taneczne zespoł y żeńskie
(panowie to pojedyncze, krótkotrwałe „egzemplarze”), dzięki temu dziesiątki mieszkanek naszej gminy poznał y tajniki panowania nad własnym ciałem w rytm muzyki, co u wielu przerodziło się w miłość do tańca, która z treningu na
trening jest coraz mocniejsza, a efekty rozwoju
widoczne są na szkolnych (i nie tylko szkolnych)
dyskotek ach, a tak że na scenach i es tr adach

występy i popisy uświetniające imprezy dla rozmaitych widzów. By ten zapał do tańca podtrzymać, a równoc ześnie dać możliwość roz woju
młodym adeptkom sztuki choreograficznej, już
po raz drugi GOKSiR zorganizował warsztaty taneczne z hip-hopu, ale przede wszystkim techniki tańca ( izolacja, równowaga, synchrony, koordynacja ruchowa), połączone z pogadankami
o pochodzeniu tańca, o tym, jak wyrażać swoje

nością . Warsztaty zostały poprowadzone przez
Jacka Suchińskiego (choreografa z Malborka).
Dzieci chętnie słuchały rad oraz dawał y z siebie
wszystko, by pokazać się z jak najlepszej strony.
Cz ter y godziny ciężkiej, ale bardzo prz yjemnej
pracy, uszczęśliwiły wszystkich. Jacek Suchiński
nie t ylko mową, ale przede wsz ystkim tańcem
przekazał ważną prawdę: „W tańcu możesz sobie pozwolić na luksus bycia sobą.”

Seniorzy się bawią!

21 lutego 2012 Klub Seniora w Liniewie wspólnie z Gminnym O�����������������������������������������
środkiem ��������������������������������
Kultury Sportu i Rekreacji w Liniewie, zorganizował zabawę karnawałową, popularnego „Śledzika”. Seniorzy tłumnie przybyli na spotkanie
głównie po to, aby porozmawiać
przy poczęstunku, kawie oraz wyśmienitym ciastku. Nie obyło się
bez szalonych tańców, których
takt i rytm dyktował duet Marta
Raźniaczyk i Krzysztof Gach - zagrali największe przeboje, więc aż
do północy cieszono się ostatnim
dniem karnawału. Po raz kolejny
okazało się, że złoty wiek podopiecznych to także czas ich drugiej młodości, co z całą pewnością udowodnili podczas zabawy.
Atmosfera spotkania była bardzo
rodzinna i sprzyjała integracji seniorów.

20

Agnieszka Pobłocka

Oddaj 1%
lokalnie!!!
Da r mow y PIT

Przekaż 1 % swojego podatku na rzecz Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Wysin. Pozyskane pieniądze przeznaczymy na cele statutowe, w tym na stypendia pomostowe dla studentów, prowadzenie świetlicy integracyjnej w
Wysinie, na zajęcia dla dzieci i wiele innych działań.
Dajemy do dyspozycji darmowy PIT, wypełnia
się go łatwo.
Poniższy link wklej/wpisz w przeglądarkę internetową
https://www.e-pity.pl/online/e-pity2011/opp.
php?flash=1&KRS=0000159783

