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LAktualności
i n i eGminne
wo
Władze naszej Ochotniczej Straży Pożarnej

O tym, że Ochotnicza Straż Pożarna w
Gminie Liniewo jest niezwykle ważna,
nie trzeba nikogo przekonywać. Nie tylko interweniuje w sytuacjach zagrożenia,
gasi pożary, ratuje ofiary wypadków drogowych i klęsk żywiołowych, ale pomaga
w utrzymaniu estetyki naszych wsi, dba
o sprawność sprzętu i hydrantów, prowadzi profilaktykę i uczestniczy w ogromnej
ilości zawodów, konkursów, przeglądów i
zawsze odnosi sukcesy na forum powiatu
i województwa. Nic więc dziwnego, że VII
Zjazd Oddziału Gminnego OSP w Liniewie, który odbył się 14 czerwca, wzbudził
spore zainteresowanie i przyciągnął sporo
ważnych gości. Wśród nich był Stanisław

Lamczyk, poseł na Sejm RP – jest zawsze
tam, gdzie rozgrywają się ważne dla obywateli naszego regionu wydarzenia, gdzie
jego obecność zwiastuje efektywną pomoc w roz wiąz y waniu skomplikowanych ludzkich i samorządowych problemów. Były także władze strażackie: Józef
Czapiewski, wice prezes Zarządu Wojewódzkiego OSP w Gdańsku, Jerzy Rożek,
komendant Powiatowy Straży Pożarnej z
Kościerzyny, Zbigniew Stencel, wice starosta Starostwa Powiatu Kościerskiego, równocześnie prezes Zarządu Powiatowego
OSP. Nie zabrakło także Honorowego Prezesa Gminnego OSP Robert Gransickiego
i najważniejszych przedstawicieli naszego

gminnego samorządu z wójtem Mirosławem Warczakiem na czele, gdyż oni
najczęściej są także we władzach straży.
Uroczyste i specjalistyczne, merytoryczne
obrady zakończone zostały wyborem nowych władz gminnych OSP. Oto one:
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Prezes Jacek Kmieciak
Vice Prezes ks. Janusz Grzybek
Vice Prezes Mirosław Warczak
Komendant Wiesław Szarmach
Sekretarz Jarosław Gierszewski
Skarbnik Tadeusz Rekowski
Członek Jerzy Bałachowski
Członek Krzysztof Peek
Członek Radosław Mądry.

Sa mor zą dow y Za k ła d Bu dżetow y

Z dniem 01 lipca 2011 rozpoczął funkcjonowanie
Samorządowy Zakład Budżetowy w Orlu. Zadaniem
zakładu będzie obsługa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, składowiska odpadów, a w kolejnym etapie zakład zajmie się gospodarka mieszkaniową oraz
drogami mostami . Obecnie w zakładzie zatrudniono

5 osób, ale ich liczba zostanie zwiększona. Samorządowy Zakład Budżetowy zostanie wyposażony w
nowy system rozliczania za korzystanie z usług dostawy wody i odbioru ścieków dzięki czemu będzie
możliwe wystawianie faktur na miejscu u klienta.

N a s z a R a da

W poprzednim wydaniu naszej gazetki przedstawialiśmy radnych, którzy tworzą Komisję Rewizyjną w Radzie Gminy Liniewo, a teraz prezentujemy tych, którzy podjęli się trudnego zadania wspierania swym doświadczeniem naszego szkolnego
podwórka, pracując w Komisji Oświaty. Cztery placówki tworzą oświatę liniewską: Zespół Oświatowy w Liniewie składający się
z przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum, Zespół Oświatowy w Garczynie (przedszkole i szkoła podstawowa) oraz szkół
podstawowych w Głodowie i Wysinie. W zakres zainteresowań Komisji wchodzą również działania Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji.

Komisja Ośw iat y

Przewodniczący
Komisji Oświaty

• Zmierzać do zapewnienia mieszkańcom wsi
rozwoju życia kulturalnego.

• Dążyć do integracji społeczności lokalnych.
• Jak zrealizuje te zadania? Radny Michnowski
ma pomysły, ale na razie ich nie zdradzi.
W Garczynie jest kilka ważnych miejsc, które tej
integracji mogłyby służyć: szkoła, boisko wiejskie,
kąpielisko nad Jeziorem Dużym. Są poza tym miejsca sprzyjające rozwojowi turystyki – ferma strusi afrykańskich, hotel Bajbuza. Trzeba korzystać z
tych sprzyjających okoliczności, ale jest to trudne z
tego powodu, że mieszkańców wsi jest coraz miej,
są coraz starsi, mniej mają sił i energii do społecznej działalności. Po to jednak są trudności, by je
przezwyciężać.

Członek Komisji Oświaty

– młodzież chce grać w piłkę, więc należy jej pomóc.
Za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej działalności samorządowej uważa doprowadzenie do budowy drogi wewnątrzosiedlowej
w orlewskim osiedlu oraz współudział w tworzeniu chluby wsi – świetlicy.
Widzi przed sobą ważne cele, które pragnie
zrealizować w trwającej obecnie kadencji:
• Zatrudnienie w świetlicy na etacie osoby odpowiedzialnej za jej prowadzenie, bowiem uważa,
że dopiero wtedy będzie mogła spełniać swoje
zadania w pełni.
• Wybudowanie dobrej drogi dojazdowej do
czterech bloków znajdujących się po lewej stronie
od wjazdu z szosy do osiedla, ta część „blokowiska” jest zaniedbana i pomijana w planach inwestycyjnych.
• Utworzenie przy świetlicy miasteczka drogowego dla dzieci, które będą mogły uczyć się od
najmłodszych lat bezpiecznego i kulturalnego za-

chowania się na drogach publicznych.

Ewa Zielińska

równieżjest reprezentantką Gminy Liniewo w Powiatowej Radzie Izb Rolniczych w Kościerzynie. Za niedopatrzenie
bardzo zainteresowaną przepraszamy.
Redakcja

Grzegorz Michnowski

Przewodniczący Komisji mieszka w Garczynie, jest żonaty, ma dwóch dorosłych synów,
którzy usamodzielnili się, prowadzą własną
działalność rolniczą i gospodarczą. Pan Grzegorz jest rolnikiem z wykształcenia i praktyczni
– ma średnie gospodarstwo, prowadzi hodowlę bydła mlecznego i mięsnego. W samorządzie lokalnym działa od dawna. Był już jedną
kadencję radnym gminnym, potem dwie kadencje odpoczywał, w poprzedniej wszedł do
Rady w połowie czteroletniego okresu sprawowania mandatu (jego poprzednik zrezygnował,
gdyż podjął zadania w innym samorządzie), a
obecnie, jak sam z naciskiem podkreśla – z woli
wyborców, znów zasiada wśród grona radnych.
W pierwszej swej kadencji pracował w Komisji
Rolnej i pełnił funkcję wice przewodniczącego
Rady, a obecnie zajmuje się oświatą.
Nie bardzo che mówić o swych osiągnięciach, ale są one niemałe, a dotyczą w dużej
mierze tego, co zrobił dla szkoły w Garczynie,
z którą ma ciągły kontakt. Był współorganizatorem wielu imprez dla mieszkańców, spowodował doprowadzenie drogi z Garczyna do Iłownicy do stanu pozwalającego na bezpieczne z
niej korzystanie.
Jako radny zajmujący się oświatą twierdzi,
że nie zawsze działania samorządów spotykają
się ze zrozumieniem ze strony tych, na rzecz
których one pracują, nie odczytywane są intencje, a one zawsze są pozytywne, skierowane ku
społecznemu pożytkowi. Oto główne zamierzenia pana Michnowskiego:
• Nie dopuścić do likwidacji żadnej placówki
oświatowej.
• Wszechstronnie pomagać Gminie i dyrektorom w zarządzaniu szkołami.
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T a k n a p r aw d ę
w ygl ą da r a dn y

Wojciech Prądziński
Zbigniew R ekowski

Jest radnym wybranym przez mieszkańców
Orla, tam bowiem mieszka. Jest żonaty, ma 2. dzieci. Z wykształcenia jest operatorem maszyn i urządzeń leśnych, ale nie pracuje w wyuczonym zawodzie, bowiem w roku 1991 skorzystał z sytuacji
transformacji ustrojowej w Polsce i podjął ryzyko założenia własnej firmy. Ta decyzja okazała się
słuszna, bowiem własna działalność gospodarcza
polegająca na świadczeniu usług leśnych, transportowych i handlowych, trzyma się mocno. Radny ma spore wsparcie w swojej żonie, która ma
także niespokojną naturę i szuka dla siebie pola do
działania (na przykład w Kole Gospodyń Wiejskich).
A pan Zbigniew od zawsze był członkiem Rady Sołeckiej w Orlu, a od dwóch kadencji pełni mandat
radnego Rady Gminy Liniewo. Przez minione cztery lata pracował w Komisji Komunalnej, a obecnie
jest członkiem Komisji Oświaty.
Nie będziemy likwidować szkół! – zastrzega się
radny Rekowski, uprzedzając jakiekolwiek pytania.
Ta kwestia budzi dużo emocji, więc zaraz na początku rozmowy o działaniach Komisji, jest definitywnie wyjaśniona. Ale szkołom można i trzeba
pomagać – w zdobywaniu dodatkowych, poza
budżetowych środków finansowych, wspomaganie organizacyjne placówek. Teraz bardzo aktualna stała się sprawa organizacji klubu piłkarskiego

Nasz system poligraficzny nie popisał się i w
poprzednim numerze ukazało się zdjęcie radnego Wojciecha Prądzińskiego w postaci ciemnej plamy. Gorąco przepraszamy Pana Radnego
za kiks drukarni i zamieszczamy zdjęcie, na którym widać, jak naprawdę on wygląda.

Redakcja

Członek Komisji Oświaty

Członek Komisji Oświaty

ELBERG Liniewo,
gola!!!

Amatorska Drużyna Piłki Nożnej ELBERG
Liniewo powstała trzy lata temu. Grają na
„Orliku” (czyli mini futbol) i w hali. Inicjatorem powstania drużyny i jego podstawowym graczem jest Andrzej Pstrong, a
wśród trzynastu graczy śmiga zawsze radny Rady Gminy Liniewo, Marcin Łankowski.
Funkcjonowanie drużyny wymaga środków finansowych – potrzebne są kostiumy, getry, buty i pieniądze na „wpisowe”,

Bogdan Karczyński

Radny wybrany przez mieszkańców Głodowa. Był policjantem, teraz,
na emeryturze, mieszka w osiedlu
bloków i pełni ważną funkcję prezesa
Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” w Głodowie. Jest żonaty, ma dwoje
dzieci już dorosłych i jednego 6-letniego wnuka. Radnym jest już trzecią
kadencję, zawsze aktywnie uczestniczy w pracach Komisji Oświaty, w poprzedniej kadencji pełnił rolę wice
przewodniczącego Rady Gminy Liniewo. Role Komisji określa ogólnie i precyzyjnie: pomoc w zarządzaniu oświatą. Za swoje najważniejsze osiągnięcia
w działalności samorządowej uważa:

- doprowadzenie do położenia chodników w osiedlu bloków,
- spowodowanie zainstalowania w tym
osiedlu oświetlenia, którego tam nie było,
- założenie i wyposażenie siłowni przeznaczonej dla mieszkańców wsi,
- aktywne współdziałanie z sołtysem
przy organizacji imprez dla mieszkańców.

Dostrzega konieczność dalszej efektywnej pracy na rzecz lokalnego środowiska, jest wiele do zrobienia, choć
wiele już zostało zrobione, wystarczy porównać chociażby wygląd tej
miejscowości (w tym osiedla) dzisiejszy, z tym na wyblakłych fotografiach
sprzed kilku-, kilkunastu-, czy kilkudziesięciu lat. Jego najważniejsze zamiary
to:
• doprowadzenie do zbudowania
porządnej, asfaltowej drogi do siedziby miejscowej OSP i boiska, które pełni
coraz ważniejszą rolę w życiu mieszkańców,
• położenie do końca chodnika przy
drodze powiatowej.

Marcin Łankowski

Najmłodszy z radnych, kawaler, z pierwszego wykształcenia technik dietetyk,
potem zdobył dyplom terapeuty zajęciowego i w tym charakterze pracuje w
Środowiskowym Domu Samopomocy w
Skarszewach. Przygodę z życiem publicznym zainicjował studiami politologicznymi, a o ubieganiu się o funkcję radnego
gminnego myślał już w poprzedniej kadencji, jednak uznał, że jeszcze musi się
trochę przypatrzeć funkcjonowaniu samorządów. W obecnej kadencji już zdobył mandat radnego Rady Gminy Liniewo.
Na razie nie może być mowy o sukcesach,
te kilka miesięcy to za mało, by zupełnie
nowy, młody radny mógł osiągnąć spektakularne osiągnięcia. Ale nie jest bierny,
zawsze stara się znaleźć pytanie, temat
do interpelacji, słucha swych wyborców,
utrzymuje z nimi stały kontakt. Poza tym
spogląda na życie całej społeczności lokalnej (i nie tylko) okiem satyryka – założył
kabaret, który powoli się rozpędza i być
może niedługo pokaże swoje skecze i piosenki. Myśli o tym, co obiecał wyborcom
w kampanii wyborczej, to przekłada się na
listę jego zamierzeń:
• Pierwszy rok kadencji poświęca na naukę, przyglądanie się pracy doświadczonych radnych, aktywne uczestniczenie w
pracach Komisji Oświaty i całej Rady oraz
logistyczne przygotowanie do realizacji
późniejszych przedsięwzięć.
• Pragnie doprowadzić do powstania w
Liniewie kąpieliska z prawdziwego zdarzenia – są już projekty, brak środków i wykonawców.
• Zamierza w przyszłości (jako były kolarz) utworzyć w okolicy ścieżki rowerowe i piesze dla mieszkańców, turystów i
tych, którzy tylko przejeżdżają przez naszą
gminę.
• Jeśli chodzi o oświatę, to nie zamierza
wyrazić zgody na zlikwidowanie jakiejkolwiek placówki oświatowej na naszym terenie.

które trzeba wpłacić, by uczestniczyć w
turniejach czy innych zawodach. Tę kwestię rozwiązał główny sponsor zespołu, lokalny przedsiębiorca, właściciel zakładów
ELBERG, Maciej Szutenberg.
Do tej pory drużyna uczestniczyła regularnie od trzech sezonów w rozgrywkach Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej w Liniewie, gdzie wiodła prym przez dwa sezony
wśród 8 innych zespołów. Byli niepokonani od kilku lat, przegrali po raz pierwszy
niedawno z zespołem „Żubrów” (nominalnie ze Skrzydłowa, ale główną siłę drużyny
stanowią gracze z Mierzeszyna, Grabowa,
Liniewa).
ELBERG brał także udział w rozgrywkach
Kościerskiej Powiatowej Ligi Piłki Nożnej
w hali. W poprzednim sezonie grali w III lidze, zajęli wśród 14 zespołów drugie miejsce i po rozgrywkach barażowych awansowali do II ligi. W minionym sezonie najwięcej bramek dla drużyny zdobył Andrzej
Pstrong (poprzednio w tej klasyfikacji prowadził Bartek Tocha). Można tę drużynę
spotkać zawsze na treningu w czwartki o
godzinie 19 i podczas meczów ligowych
w weekendy.

Andrzej Pstrong
rł
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Sołtysi naszych wsi

W poprzednim wydaniu naszej gazetki zaprezentowaliśmy trzech sołtysów wsi leża-

cych na terenie Gminy Liniewo, dziś prezentujemy następnych.

Sobącz

Niewiele jest informacji na temat wsi Sobącz. Wiadomo, że jest to wieś sołecka, że w jej terytorium mieści się jeszcze Bukowe Pole, ze kiedyś była tu maleńka szkoła, ale zawsze leżała trochę na
uboczu, gospodarstwa i domy są rozrzucone, ale coraz częściej odwiedzają ją ci z mieszkańców
miast, którzy szukają spokoju i ciszy. Osiedlają się tutaj, spędzają wakacje w gospodarstwach agroturystyczny, teraz mogą też korzystać z kąpieliska nad Jeziorem Sobącz, inaczej Jeziorem Sobąckim.

SOŁTYS

Maria Wnuk‑Lipińska

Mieszk a w Sobą czu od zawsze i zna tu
wszystkich – i miejscowych, i tych, co mają
tu swoje letnie domy
albo rezydencje. Mężatka, dwoje dzieci: syn
pracuje, córka studiuje
na Politechnice Gdańskiej inżynierię środowiska. Kiedyś, w przeszłości, działała w Kole
Gospodyń Wiejskich,
ale koło przestało istnieć i działalność upadła. Dopiero w marcu tego. 2011 roku, wybrano ją
na sołtysa wsi Sobącz. Zaszczyt niemały, ale i roboty, zwłaszcza dla tego, co chce obudzić śpiące nieco społeczeństwo lokalne, zawsze dużo. Mąż trochę nieprzychylnie patrzył na tę dodatkową pracę,
ale już zaczyna się przekonywać do funkcji żony.
Są rolnikami, pani Maria technikum rolnicze, więc
wykonuje wyuczony zawód. Hodują w swym małym gospodarstwie trzodę chlewną.

Wydawać by się mogło, że przez trzy miesiące nie można wiele zrobić, ale to nie odnosi
się do pani sołtys! Od dawna wszyscy ubolewali, że nad Jeziorem Sobącz nie ma kąpieliska, a teraz jest! Usunięto krzaki i brudy, utwardzono drogę, założono dreny, rury i już świeży,
czysty piasek zaprasza wszystkich chętnych na
przestronną plażę. A to wynik starań pani Marii. Pomagał w tym sponsor, który pragnie być
anonimowy, ale i tak trzeba mu podziękować,

Garczyn

Pomorzu, bo założona w XII wieku
– dziś podziwiać można (i korzystać
z sakralnej funkcji) renesansowy kościół z 1540 roku pod wezwaniem
św. Andrzeja Apostoła, zbudowany
na miejscu wcześniejszego, drewnianego. Są tu też atrakcje turystyczne i
baza hotelowa Obecnie mieszkają tu
302 osoby.

S O ŁT YS

Wieś Garczyn należy do najstarszych na naszym
terenie, wykopaliska archeologiczne świadczą o
tym, że już w latach 1400-1100 przed naszą erą
była tu osada, o czy świadczą groby skrzynkowe.
Późnie wykorzystano wzgórze nad Jeziorem Dużym do wybudowania na nim grodu. Tutaj znajduje się rezerwat leśny Orle na Jeziorem Dużym,
ferma strusi afrykańskich – najstarsza w Polsce,
Izba Pamięci Ziemi Garczyńskiej w starym budynku szkoły oraz jedna z najstarszych parafii, nie tylko na pograniczu Kaszub i Kociewia, ale na całym
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Józef Moritz

co w imieniu tych, co na plaży będą się wygrzewać, czynimy. Pani Wnuk-Lipińska była już także organizatorką festynu rycerskiego, imprezy,
jakiej jeszcze w Sobączu nie było. Były pokazy
walk rycerzy z Bytowa, była Msza św. Polowa,
była grochówka i inne przysmaki i kilka nieprzespanych nocy. Trudności piętrzą się przed nowym samorządowcem: ludzie niezbyt chętni
do działania, nie wierzą, że uda się to, co mogliby zrobić, miejsca do integracji też nie ma.
Jest wprawdzie świetlica wiejska, ale ma poważne mankamenty: jest mała, pomieści niewiele osób, poza tym dawna szkoła, w budynku
której się znajduje, została zmieniona w dom
mieszkalny, co ogranicza możliwość organizowania w niej imprez o większym rozmachu. Jest
również maleńkie boisko, ale to nie przyciągnie
potencjalnych użytkowników i działaczy. A w
umyśle pani Marii powstają coraz to nowe pomysły, a ponieważ jest bojowo, wojowniczo nastawiona, na pewno je zrealizuje (przynajmniej
niektóre): trzeba koniecznie wybudować pomost w otwartym już kąpielisku. Już zaczyna
zbierać fundusze, bo solidną konstrukcję trzeba postawić po sezonie letnim. Z troską mówi
o drodze z Liniewa do Barkoczyna, i dalej, do
Kościerzyny. Przejazd do wsi gminnej lub do
miasta powiatowego może zawsze skończyć
się uszkodzeniem samochodu. Radny powiatowy Krzysztof Michnowski już starania o budowę nowej drogi podjął w poprzedniej kadencji, wójt Gminy Liniewo Mirosław Warczak
oraz starosta kościerski Piotr Lizakowski już się
wstępnie dogadali na temat remontu, więc jak
sołtys Wnuk-Lipińska ich przypilnuje, to będzie
lepiej z transportem do jej wsi. No i wreszcie
kanalizacja! Z planów wynika, że zostanie przeprowadzona w 2014 roku, a więc jeszcze w jej
kadencji. Będzie dobrym i skutecznym inspektorem nadzoru.

Miał tu swoje gospodarstwo, ale kiedy zdrowie
przestało dopisywać i minęła pierwsza młodość
przeszedł na rentę, potem emeryturę, a ziemię
sprzedał sąsiadowi. Jest żonaty, ma pięcioro dorosłych dzieci, które pozakładały własne rodziny i
dlatego jest dziewięciokrotnie dziadkiem, a dwukrotnie pradziadkiem! Mieszka we wsi od zawsze,
ale sołtysem wybrano go dopiero niedawno – rok
temu zrezygnował z funkcji jego poprzednik, więc
mieszkańcy dokonali nowego wyboru – właśnie
Józefa Moritza. Pełni te funkcję dopiero rok, ale
może już odnotować na swym koncie pierwsze
sukcesy: doprowadził do wyposażenia w niezbędne urządzenia plac zabaw dla dzieci i, dzięki programowi dofinansowanemu z funduszy Unii Europejskiej, doposażył świetlicę przy boisku. Tam działa już klub piłkarski. Pragnie, jak chyba każdy polski
sołtys, poprawić stan ciągów komunikacyjnych
w swej miejscowości, między innymi chciałby, by
został dokończony chodnik wzdłuż drogi powiatowej i został zakończony remont jezdni. Jednak
teraz największym zmartwieniem mieszkańców
Garczyna jest brak jakiegokolwiek autobusu PKS.
Jeżeli ktoś nie ma prywatnego samochodu, z Garczyna się nie wydostanie (chyba pieszo, ale to daleko, bo w Orlu oddalonym o około 2 km, też autobusów nie ma. Interweniuje, pisze, rozmawia – na
razie bez rezultatu.

M a m a, tata i ja

Pa ni
dyr ektor i jej
Silna Grupa

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i
Rekreacji w Liniewie to placówka, która od lat systematycznie i prężnie się
rozwija pod dyrekcją Lucyny Piwowarczyk, która swej pracy poświęca

W niedzielę, 22 maja, wszyscy mieszkańcy Gminy Liniewo mogli uczestniczyć
w prezentacji dorobku niektórych sekcji i
zespołów działających w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Liniewie,
bowiem w związku z Dniem Matki dzieci
i młodzież zaprezentowali program pod
tytułem „Mama, tata i ja”, składający się z
piosenek i popisów tanecznych siedemdziesięciorga młodych ludzi (prawie same
dziewczyny, ale zaczynają się coraz częściej wśród nich pojawiać przedstawiciele męskiej części młodych mieszkańców
gminy). Tym razem nie wystąpili instrumentaliści – grają indywidualnie i w zespole na gitarach i klawiszach – dla nich
szykuje się inny pokaz. Na scenie sali widowiskowej, przed wypełnioną po brzegi
widownią (było około 200 osób!) zaśpiewały dzieci z zespołu „Wigaro”, młodzież z

„Tęczy” i „Wenus”, zatańczyły dziewczyny
z „Junior Cheeleader”, „Flash Dance” i „Magness”. Pojawił się też kabaret, który prowadzi radny gminny Marcin Łankowski.
Piosenki o matkach i dla matek wywołały u pań dyskretnie wycierane łzy, a cały
występ, prowadzony przez dwie młodzieżowe konferansjerki, przerywany był
i zakończony burzliwą owacją. Kilka dni
od występu musiało upłynąć, by emocje
uczestników i widzów opadły, ale skutek
był jeszcze inny: zgłosili się nowi chętni do
rozwijania swych talentów i możliwości!
Zresztą trudno przecenić pożytki płynące
z uczestnictwa w kulturze: czas się nie dłuży, przebywa się w towarzystwie rówieśników, ma się kontakt ze sztuką, przełamuje
się nieśmiałość w wystąpieniach publicznych, budzi się wrażliwość estetyczna …
Ryszard Łuczkiewicz

Ważne decyzje Rady Gminy Liniewo

Uczestnicy i goście VII sesji(od lewej): Wiesław Szarmach, Mirosław Warczak, Danuta Skuza, Dariusz Męczykowski, Piotr Lizakowski, Tomasz Gierszewski
21 czerwca 2011 roku, na VII zwyczajnej
Sesji Rady Gminy Liniewo podjęto bardzo
ważne decyzje. Pierwszą z nich było rozliczenie wójta Gminy Liniewo z jego działalności budżetowej w roku 2010, czyli podjęcie
uchwały o wójtowi udzielenie absolutorium.
Najpierw wójt Mirosław Warczak przedstawił
sprawozdanie ze swych działań w ubiegłym
roku, następnie kompetentne komisje i instytucje przedstawiły swe opinie: wszystkie
były pozytywne – Komisji Rewizyjnej, Komunalnej, Oświaty (jednogłośnie) i Regionalnej
Izby Obrachunkowej. Jedynie Komisja Rolna miała pewne zastrzeżenia i pozostawiła

swoim członkom swobodę w podjęciu stanowiska w głosowaniu. Po głosowaniu okazało się, że Rada Gminy Liniewo jednogłośnie udzieliła absolutorium za rok 2010
wójtowi Gminy Liniewo Mirosławowi Warczakowi.
Inną ważną decyzją podjętą na tej sesji
było przyjęcie jednogłośnie projektu uchwały zaproponowanego przez przewodniczącego Komisji Rolnej, Jerzego Bałachowskiego w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej
i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski.

rz

wiele czasu, a także niemałą cząstkę
swego życia rodzinnego. Może dlatego, że mąż Piotr pracuje w Urzędzie
Gminy, a córka Paulina występuje razem z matką w zespole biesiadnym,
częściej rodzina jest razem. Natomiast
synek Igorek często z dziadkami wpada odwiedzić mamę w pracy. A jeszcze dodać trzeba, że pani dyrektor
właśnie kończy uzupełniające studia
magisterskie i przygotowuje się do
obrony swej pracy. Poza Lucyną Piwowarczyk w placówce pracują inne osoby prowadzące sekcje i zespoły: Anna
Rambowska, Henryk Kurs, Agnieszka Pobłocka, Paweł Kierszka, którym
w pracach organizacyjno-porządkowych pomaga niestrudzona Irena Rekowska. Praca GOKSiR-u to nie tylko
prowadzenie zajęć z dorosłymi, młodzieżą i dziećmi, ale także organizacja
imprez gminnych, przygotowywanie
niezliczonych „opraw artystycznych”
dla niezliczonych wydarzeń w Liniewie i okolicy, uczestnictwo w konkursach i przeglądach, wyjazdy zagraniczne, a nawet obsługa sesji Rady Gminnej. Wszyscy, którzy na co dzień widzą
pracę tej instytucji i ludzi tu zatrudnionych, wiedzą doskonale, ile czasu i wysiłku potrzeba, by wypaść dobrze na
scenie, estradzie czy w plenerze. Ale
jest taka grupa mieszkańców, dla których nic się w Ośrodku nie dzieje.
rz
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Odznaczeni

spędził w jednostkach w Pile (szkoła
podoficerska) i Czarnym. Przejął gospodarstwo po rodzicach, którzy uzyskali rentę strukturalną. Mariusz (32
lata, żonaty, trójka dzieci), dziś pracownik masarni w Kościerzynie, 15 miesięcy służył jako kucharz w Bydgoszczy.
Najmłodszy, Tomasz (kawaler, 31 lat)
mieszka z rodzicami i pracuje jako murarz, ale 18 miesięcy był czołgistą w
Słupski i Trzebiatowie.

Dzisiaj służba wojskowa nie jest obowiązkowa, chociaż dla wielu młodych
ludzi (i nie tylko mężczyzn) ta instytucja jest atrakcyjna i z nią wiążą swoje zawodowe życie. Jeszcze do niedawna mówiono o odbywaniu jej
jako o zaszczytnym obowiązku wobec ojczyzny związanym z systemem

obronności kraju. Niekiedy wiązało się
to z przyznawaniem medali „Za Zasługi dla Obronności Kraju”. Taki zaszczyt
spotkał państwa Krystynę I Józefa
Leszczyńskich z Iłownicy.
Trzech synów państwa Leszczyńskich odsłużyło wojsko. Leszek (kawaler, dziś 33 lata), najstarszy, 12 miesięcy

Minister Obrony Narodowej pamiętał
o rodzicach, których trzej synowie pełnili służbę wojskową i odznaczył państwa
Leszczyńskich Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.
- Jesteśmy dumni z naszych synów –
mówią zgodnie.
- Gdy odchodzili z domu do wojska, to
bardzo ciężko było matce, ale potem przysięga, czasem odwiedziny w domu, urlopy, oczekiwanie na kolejne wizyty – wspomina pani Krystyna.
- Jestem wzruszony, ze o nas pamiętano
– dodaje pan Józef.
Gratulację złożył wójt Mirosław Warczak,
a przyłączają się do nich mieszkańcy Gminy Liniewo.
R.Ł.

Now y Za r zą d KGW w Or lu

22 marca bieżącego roku powstało w Orlu Koło Gospodyń Wiejskich w
nowej formule. Dotychczas działało
ono przez trzydzieści lat pod wodzą
Krystyny Wołoszyk, której panie złożyły serdeczne podziękowanie za trud
włożony w tę społeczną pracę. Ta potrzebna w dzisiejszych czasach organizacja musiała dostosować się do wymogów współczesności i dlatego wybrała nowy Zarząd, na czele którego
6

stanęła Lucyna Turzyńska, jej zastępczynią została Genowefa Rekowska,
finansami zajmie się Bożena Sildatke,
Grażyna Szwarc poprowadzi dokumentację organizacji, jako jej sekretarz,
a wszelkie działania skrzętnie odnotuje
w kronice Marlena Szandrach.
Po raz pierwszy w nowym składzie
na spotkaniu roboczym, ale uroczystym orlewski kobiety spotkały się
28 maja. Zaprosiły doświadczoną i

zasłużoną działaczkę kobiecą i samorządową Marię Labudę, wojta Gminy
Liniewo Mirosława Warczaka, sołtysa Orla i radnego Tadeusza Borkowskiego wraz a całą Radą Sołecką, by
wspólnie zastanawiać się nad programem dalszej działalności i współpracą
z innymi organizacjami, instytucjami
i stowarzyszeniami. KGW w Orlu liczy
obecnie trzydzieści sześć członkiń.
rz

St y p e n di a dl a naj lepsz yc h

Od trzech lat przyznawane są najlepsz ym uczniom szkół podstawow ych,
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
mieszkających w Gminie Liniewo Stypendia Wójta. Kryteria są bardzo wysokie:
najmłodsi muszą mieć średnią ocen 5,3,
gimnazjaliści 5,2, starsi 4,8. Te finansowe
wyróżnienia udzielane są również tym
uczniom, którzy mają wybitne osiągnięcia
w sporcie, dziedzinach artystycznych lub
konkursach wiedzy z różnych zakresów
wiedzy. W tegorocznej edycji (tym razem
ich wysokość wynosiła od 410 zł do 610 zł)
stypendia otrzymało 32 uczniów:
w szkołach podstawowych:

Daria Koprek, Dominika Jurczak, Katarzyna Szałajda, Michalina Żygowska,
Wiktoria Richert, Tomasz Wojewski, Zuzanna Pobłocka, Paulina Wendt, Karolina Zabrocka, Nikolina Wróblewska,
Marcin Plata, Elwira Labuda, Aleksandra
Białas, Radosław Stolz, Weronika Wiedemann;
w gimnazjach:
Łukasz Knitter, Marzena Klasa, Joanna Jurczak, Wioleta Wydrowska, Sandra
Myszkier, Karolina Sosnowska;
w szkołach ponadgimnazjalnych:
Kinga Prinz, Joanna Barańska, Maja
Kurszewska, Roksana Klasa, Katarzyna

Wołczak, Natalia Sznaza;
za osiągnięcia inne:
Joanna Zabrocka, Jędrzej Czapiewski,
Jolanta Plichta, Paweł Łuczkiewicz.
Wszystkim stypendystom serdecznie
gratulujemy!

5 lipca Wójt Gminy Liniewo Mirosław Warczak wręczał wyróżnionym
uczniom decyzje o przyznaniu stypendiów, a kasa gminna wypłacała
tym szczęśliwcom należne im kwoty,
które na pewno przydadzą się na wakacyjne atrakcje.

Ryszard Łuczkiewicz

Wiosenna ekologiczna akcja strażaków
Druhowie
z c z tere ch
jednostek
Ochotniczej
Straży Pożarnej z Gminy
Liniewo (Liniewo, Wysin, Lub i e sz yn i Gło dowo), jak co
roku, pr ze prowadzili niezwykle
poż y tec zną
i potrzebną

akcję usuwania śmieci zalegających
pobocza dróg. Przejrzeli pobliża szos
wojewódzkich, powiatowych i gminnych, by wygarnąć z nich ogromne
ilości przeróżnych przedmiotów, które niefrasobliwi użytkownicy publicznych traktów wyrzucają ze swoich pojazdów (co nieco tylko naniesie wiatr).
Te wszystkie niecz ystości szesnastu

strażaków umieściło w 280 workach! Akcja trwała osiem godzin, a
zebrane śmierci wywożono na wysypisko w pobliżu Liniewskich Gór.
rz
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A t e r a z wa k a c j e !

We wtorek 21 czerwca zakończyli naukę swoich szkołach uczniowie klas najwyższych: szóstych w szkołach podstawowych i trzecich w gimnazjach. Pożegnano ich bardzo uroczyście, wręczono nagrody i świadectwa, podziękowano nauczycielom i pracownikom szkół, rodzicom. Podobne emocje przeżywali uczniowie klas młodszych – ich żegnano dzień później. Ten
rok szkolny nie przyniósł żadnych rewelacyjnych zmian w gminnej oświacie. Szkoły pracowały równym rytmem, bez katastrof
personalnych, chociaż w końcówce roku w Liniewie zabrakło germanistów (sprawy osobiste), ale to nie wpłynęło na wyniki nauczania. Trochę za wcześnie na podsumowania szczegółowe, rady pedagogiczne muszą zebrać dane, przeanalizować wyniki
sprawdzianów i egzaminów, porównać plany z ich realizacją. Znane są wyniki sprawdzianu po ukończeniu szkoły podstawowej i
egzaminów gimnazjalnych. Oto zestawienie osiągnięć naszych uczniów w porównaniu z tymi, jakie osiągnięto średnio w powiecie kościerskim i województwie pomorskim:

Spr aw dzi a n po szkole podstawow ej
Maksymalnie można było osiągnąć 40 punktów.

Szkoła
Wynik

Województwo

Powiat

24,88

23,44

Liniewo

Garczyn

22,48

21,46

Egza min y gimnazjalne

Maksymalnie można było uzyskać 50 punktów w każdej z części egzaminu.

Szkoła

Województwo

Powiat

Liniewo

Część humanistyczna

23,42

23,00

26,37

Część matematycznoprzyrodnicza

22,90

22,83

24,27

Jeżyk angielski

28,25

25,10

23,54

Język niemiecki

25,83

26,87

27,44

jest Marcin Plata, a specjalistką od sprawdzianu Karola Borkowska (opiekunka Ewa Filipska); w Głodowie oba tytuły
zagarnęła Elwira Labuda (wychowawca
Maciej Bilicki), a w Garczynie Radosław
Stolz (opiekunka Elżbieta Szandrach). W

Powstaje
klub
sportowy!
Zainteresowanie społeczności naszej

gminy sportem, czynnym jego uprawianiem, jest naprawdę duże. Wystarczy odwiedzić Orlik, by zobaczyć, ile osób biega
za piłką, gra w koszykówkę, albo przynajmniej kibicuje. Dlatego wójt i jego współpracownicy oraz Rada Gminy doszli do
wniosku, że należy założyć klub sportowy,
a konkretniej futbolowy. Młodzież i dzieci
upominają się o tę formę organizacji życia sportowego, więc już od września taki
klub w Liniewie powstanie! Niedługo rozpoczną się zapisy, a najlepsze informacje o
tej akcji uzyskać można od prowadzących
Orlik panów Gerarda Pobłockiego i Tomasza Gierszewskiego. Pomyślcie również
nad nazwą dla tego klubu – niech będzie
trafna, oryginalna i ładna.
rł
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Gimnazjum Publicznym w Liniewie najlepszymi absolwentami Rada Pedagogiczna
uznała Marzenę Klasę i Pawła Łuczkiewicza (wychowawca Danuta Szultka), który również najlepiej zdał egzaminy. Tych
najlepszych wójt Gminy Liniewo Mirosław

Głodowo

25,60

Wysin

23,40

To tylko suche liczby. Analiza i wnioski –
to zadania stojące przed radami pedagogicznymi szkół.
W każdej placówce byli uczniowie,
którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce, zasłużyli na stypendia i nagrody oraz
świadectwo z wyróżnieniem, w każdej
placówce rady pedagogiczne wskazały
najlepszego absolwenta szkoły, a Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku
przysłała do szkół wykazy i wskazała na
tego absolwenta, który uzyskał najlepszy
wynik:
w Szkole podstawowej w Liniewie najlepszą absolwentką okazała się Daria Koprek, a najlepiej napisała sprawdzian Wiktoria Richert (wychowawca Tomasz Gierszewski) ; w Wysinie super absolwentem
Warczak zaprosił wraz z rodzicami i dyrektorami szkół na spotkanie, podczas którego wręczył tym absolwentom specjalne
nagrody.
rł

OGŁOSZENIE

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Wysin po raz piaty bierze udział w akcji „Dyplom z marzeń” w Programie Stypendia Pomostowe. Jest to wspólne przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacji Wspomagania Wsi i
Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości, dzięki któremu 2 studentów z Gminy Liniewo będzie miało możliwość pozyskania stypendium na pierwszy rok studiów w wysokości 500,00 zł miesięcznie przez okres 10 miesięcy.

Aby ubiegać się o stypendium musisz:

• być maturzystą z 2011 roku,
• zostać przyjęty na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów magisterskich
(realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym) na polską
państwową uczelnię wyższą,
• być zameldowanym na terenie Gminy Liniewo,
• pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 970,00 zł
netto lub 1109 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się
orzeczeniem o niepełnosprawności,
• osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 105 punktów na maturze,
• posiadać rekomendacje Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Wysin.
Bliższych informacji udziela Elżbieta Licznerska pod numerem tel.
kom. 0695670998, strona internetowa www.stypendia-pomostowe.pl

„Moje boisko Orlik 2012” –
pierwsza połowa roku 2011

W tym roku, za zgodą administratora
obiektu, po wcześniejszym zasięgnięciu
opinii o możliwości korzystania w okresie
zimowym u wykonawcy obiektu, boiska
udostępniony zostały do użytku już od
początku roku – od 1 stycznia. W tym też
miesiącu odnotowano 11 rezerwacji płyty
głównej boiska, a sprzyjająca aura powodowała, że i w miesiącu lutym dokonano 8
rezerwacji płyty głównej boiska. Głównym
rezerwującym w tym okresie roku była
młoda drużyna z Wysina oraz młodzi piłkarze Gwiazdy Liniewo.
Od dnia 1 marca 2011 administrator
boiska – Wójt Gminy Liniewo – otworzył
nowy sezon zajęć na obiekcie. W pierwszym miesiącu obiekt udostępniony został
codziennie przez 3 godziny, a mianowicie
od godz. 15 do godz.18 w dni powszednie,
a od godz.14 do 17 w soboty i niedziele,
tylko w przypadku rezerwacji drużyn boisko czynne było przez cztery godziny.
Od kwietnia boisko czynne jest już przez
cztery godziny dziennie: kwiecień – w godzinach 15-19 w dni powszedni i 14-18 w
soboty i niedziele, a od maja w godzinach
od 16-20. Podczas wakacji tj. od dnia 27
czerwca, boisko czynne jest od godz. 17
do 21. Zmiana organizacji pracy boiska podyktowana jest przede wszystkich względami ekonomicznymi (oszczędność energii elektrycznej) i zapotrzebowaniem użytkowników obiektu.
Pierwszym (jak zawsze) zadaniem dla
animatorów, związanym z funkcjonowaniem obiektu, było odśnieżenie obu płyt
boisk i chodników prowadzących do niego, przygotowanie i konserwacja urządzeń sportowych i sprzętu, aby możliwe
było korzystanie z płyty głównej i boiska
wielofunkcyjnego.
Od samego początku marca rozpoczęły
się stałe zajęcia organizowane na Orliku, tj.
treningi drużyny piłkarskiej ze szkoły podstawowej, wynajem płyty głównej dla drużyn naszej, a i nie tylko naszej gminy, do
rozgrywek piłkarskich, prowadzone były
lekcje w-f dla uczniów Zespołu Oświatowego w Liniewie.
W m a rc u r o z e g r a n o 14 m e c z y

sparingowych drużyn na
naszym boisku, kwietniu
16, a w maju 22 mecze
na płycie głównej.
Wspomniane już treningi „Orlików” ze szkoły
podstawowej odbywały
się we wszystkie środy w
godz. 16-18.
W drugiej po łowie
kwietnia rozpoczęła się
r unda rew an żow ych
spotkań ligi piłkarskiej
Gimnazjum, mecze odbywały się we wtorki,
czwartki i piątki po jednym spotkaniu, w godz..
16-17.
3 maja rozegrano mini
turniej piłki nożnej, startowały 4 zaproszone do udziału drużyny, walka toczyła się o
Puchar Dyrektora GOKSiR w Liniewie, który został wręczony kapitanowi zwycięskiej
drużyny Elberga Liniewo osobiście przez
panią dyrektor Lucynę Piwowarczyk.
Rozegrane zostały eliminacje gminne i
powiatowe turnieju „Coca Cola Cup” dla
młodzieży gimnazjalnej.
W końcu maja rozpoczęły się rozgrywki amatorskiej ligi piłki nożnej( III edycja),
której mecze rozgrywane są w niedziele
i soboty, (w tej edycji startuje 8 drużyn, z
czego 4 są gospodarzami rozgrywek na
Orliku)
W czerwcu odbyły się na Orliku:
coroczne obchody Dnia Dziecka i sportu szkolnego ZO w Liniewie
uroczyste zakończenie piłkarskiej Ligii
gimnazjum, na którym wójt Mirosław Warczak wręczył nagrody uczestnikom turnieju
mecze III edycji Ligii amatorskiej piłki
nożnej, które wzbudzają ogromne emocje
nie tylko wśród grających, ale i licznie zgromadzonej widowni na Orliku
Do końca czerwca zanotowano 101
rezerwacji płyty głównej, jest to liczba
świadcząca o stałym wzroście zainteresowania i zapotrzebowania na sport masowy na naszym terenie.

Nie tylko samymi
wydarzeniami sportow ymi ż yje nasz
obiek t. Pr zepro wadzono na obiekcie prace związane
z powięk szeniem
bazy sportowo-wypoc z ynkowej bo iska:
zakupiono i zamontowano zadaszenie dla zawodników rezer wow ych
służące do przebrania i ochrony przed
deszczem i słońcem
zakupiono i

zamontowano toaletę przy obiekcie, wyposażoną w wodę, środki czystości i odpływ kanalizacyjny,
Trwają przygotowania do domalowania linii
do kortu tenisa ziemnego na płycie wielofunkcyjnej, przeprowadzono kompleksową konserwację obiektu (wymaganą umową gwarancyjną) dokonano naprawy podkładu pod nawierzchnią sztuczną(powstałą po roztopach,
wykonała ją firma „Polkompleks” z Kościerzyny). Wykonano naprawę ogrodzenia dookoła obiektu a obecnie wymagana jest naprawa
ogrodzenia na samym obiekcie oraz niezbędne jest wykonanie oprysku przeciw chwastom
bezpośrednio przy nim.
Przez cały okres funkcjonowania obiektu prowadzone są prace porządkowe i kosmetyczne
na obiekcie ( konserwacja i naprawa sprzętu,
koszenie trawy, wywóz śmieci itp. Wszystkie te
działania mają wyłącznie jeden cel, przygotowanie obiektu na wysokim poziomie, aby maksymalnie zadowolić wszystkich korzystających
z niego użytkowników a tych mamy coraz to
więcej, z czego należy się bardzo cieszyć. Wychowanie przez sport, aktywny wypoczynek
i sprawność fizycznych młodych i tych nieco
starszych, ale duchem młodych budzi optymizm i daje nadzieję na przyszłość, że każda
nawet najmniejsza inicjatywa związana z kulturą fizyczną to trafiona inwestycja w przyszłość
naszej społeczności lokalnej.

Do zobaczenia na Orliku!!!
Animator zajęć na obiekcie:
Instruktor sportu
mgr Gerard Pobłocki

Niepubliczn y
Ośrodek
Zdrowia
w Lubieszy nie
informuje, że od czerwca,
w każdy poniedziałek,
w godzinach od 16 do 19,
w NOZ przyjmuje
(prywatnie, czyli odpłatnie)

r eh abilita nt
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Projekt systemowy Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Liniewie

Od maja obecnego roku GOPS w Liniewie realizuje projekt systemowy „ Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie
Liniewo” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (w ramach
Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki

pomocy społecznej).
W p ro j ekcie uczestnicz y cz ternastu beneficjentów. Na
podstawie
podpisanych
kontrak tów
socjalnych
pr zeprowadzono indywidualne spotkania
z
doradcą z awodowym, w wyniku których ustalono rodzaje szkoleń zawodowych.
W dniach od 13-17 czerwca odbyły się
warsztaty psychospołeczne z zakresu komunikacji społecznej, asertywności, metod aktywnego poszukiwania pracy, wypełniania dokumentów aplikacyjnych
i autoprezentacji podczas rozmowy z

pracodawcą.
W czerwcu i lipcu rozpoczną się wybrane kursy zawodowe: prawo jazdy kat. B,
komputerowy, obsługa kas fiskalnych, gastronomia, język niemiecki i język angielski
dla początkujących, opiekunka środowiskowa.
W sierpniu 11 dzieci z rodzin uczestników projektu wyjedzie na czternastodniowe kolonie letnie z programem socjoterapeutycznym do Jarosławca nad morzem.
Projekt zakłada również działania środowiskowe. 29 maja na placu zabaw w Liniewie
odbył się festyn integracyjny „Mama, Tata i
Ja” współfinansowany z EFS. Uczestnikom
festynu zapewniono wiele atrakcji i konkursów rodzinnych z ciekawymi nagrodami. Projekt systemowy będzie realizowany
do końca października i zakłada również
inne instrumenty aktywizacji: poradnictwo psychologiczne i prawne, warsztaty z
autoprezentacji oraz wizażu.
Barbara Okrój

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Wysin

- realizuje projekt „Aktywność drogą
rozwoju – budowa dwóch wiat rekreacyjnych w Wysinie” dofinansowany z
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, z
Działania LEADER, z tzw. „Małych projektów” oraz z Gminy Liniewo. Wiaty rekreacyjne już postawiono, w lipcu zapraszamy na turniej tenisa stołowego, uczestnikami mogą być dzieci, młodzież i osoby
dorosłe. Także w lipcu zorganizujemy festyn promujący aktywny tryb życia. Bliższe
informacje dotyczące terminów podamy w najbliższym czasie”. Kwota projektu
21 626,00 zł,
- realizuje projekt z POKL finansowanie

Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu
Społecznego „Edukacja oknem na świat”,
w ramach którego m.in. organizujemy zajęcia z językiem angielskim, prowadzimy
świetlicę w Wysinie, w lipcu i sierpniu organizujemy bezpłatne wyjazdy edukacyjne dla dzieci do wioski bajek Karwna i do
Gniewu. Kwota projektu ponad 49 000,00
złotych,
- stowarzyszenie realizuje projekt „Wysin a przedsiębiorczość społeczna” dofinansowany z Programu Operacyjnego
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Planujemy warsztaty 1-2 lipca z Panią Marią
Idziak o lokalnym produkcie turystycznym,

potem warsztaty prowadzenia gier plenerowych, wyjazd studyjny do wioski garncarskiej Kamionki, organizacja Wysińskiego
Pikniku Rodzinnego oraz wykonanie publikacji „Wysin dawny i dziś”. W związku z
publikacją szukamy zdjęć i materiałów o
Wysinie, prosimy o kontakt z Elżbietą Licznerską Wysin. Kwota projektu 44 436,00
złotych,
- wniosek „Aktywne wysinianki” złożony do konkursu Działaj Lokalnie przeszedł
pozytywnie weryfikację i będzie realizowany, działania aerobic, festyn, prelekcja.
Kwota 5100,00 złotych.
Elżbieta Licznerska

Konkurs Wiedzy Pożarniczej

Julian Wakuliński, mieszkaniec Wysina, uczeń Gimnazjum Publicznego w Liniewie, zwycięzca Konkursu Wiedzy Pożarniczej na szczeblu powiatowym, reprezentował Powiat Kościerski na zawodach województwa pomorskiego, które odbyły się
w Gniewie i w bardzo silnej konkurencji zajął VI miejsce. Gratulujemy zawodnikowi,

Julian Wakuliński
na zamku w Gniewie
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jego nauczycielowi Tadeuszowi Burczykowi i komendantowi OSP w Gminie Liniewo Wiesławowi Szarmachowi, który towarzyszył Julianowi podczas konkursu!

Wydarzenia kulturalne i sportowe
Wiosna to okres, w którym dzieje się bardzo wiele w dziedzinie kultury, sportu i rekreacji, stąd rubryka poświęcona tym
zagadnieniom jest dość spora. Informacje o tym, co się w tej dziedzinie życia naszej gminy wydarzyło przygotowały Lucyna Piwowarczyk i Agnieszka Pobłocka.

O Puch a r

Dyr ektor a GOK SiR

Na liniewskim „Orliku” odbył się 3 maja Mini Turniej Piłki Nożnej. Cztery
dzielne drużyny walczyły o zwycięstwo i Puchar Dyrektora GOKSiR. W
czasie przerw dziewczynki z sekcji Domu Kultury zachęcały publiczność
do kibicowania. Walka była zacięta, lecz zwycięzca był tylko jeden, została nim drużyna – ELBERG. Głównym sędzią był Gerard Pobłocki- opiekun
„Orlika”

Ta ńc z y ły

na sze d zi ewcz y n y

Dzień Dziecka
w Liniewie

Radosne święto wszystkich dzieci na stałe wpisało się w kalendarz dni
liniewskich imprez. W tym dniu dawki przyjemności, łakoci, prezentów są
znacznie zwiększone i obfitsze. GOKSiR w Liniewie, jak co roku, zorganizował festyn dla dzieci „Mama, Tata i Ja” na Placu Zabaw. Każde dziecko miało możliwość uczestnictwa w konkursach, zabawach, tańcach i śpiewach,
prowadzonych przez zespół Retro Voice z Gdańska oraz przez pracowników miejscowego domu kultury. Na każde dziecko czekały liczne niespodzianki, mogły skorzystać z różnych atrakcji: jazdy wozem strażackim,
przejażdżki bryczką, skoków na trampolinie, walki sumo oraz zjeżdżania na
dmuchanej zjeżdżalni. W trakcie imprezy dziewczynki z sekcji działających
w GOKSiR zaprezentowały swoje zdolności i rozbawiały publiczność.

Gr a ły

or kiestry dęte

11 maja 2011 r. w Starych Polaszkach dziewczyny z sekcji tanecznych GOKSiR w Liniewie zaprezentowały swoje talenty na
otwarciu placu zabaw przy szkole. Występy zespołów wzbudziły
wielki podziw i zostały nagrodzone ogromnymi brawami. Trzy
dni później zespoły uświetniły uroczystość organizowaną przez
OSP w Lubiszynie a 14 maja Orkiestra Dęta „LinStarT” poprzedziła
przemarsz uczestników Mszy Świętej Polowej oraz zagrała utwory dla publiczności.

Coca Cola Cup

i cheer lider ki

Gimnazjalne drużyny piłkarskie rozegrały na „Orliku” mecze w
ramach Coca Cola Cup. Przerwy w trakcie rozgrywek wypełniały
występy liniewskich cheerliderek z GOKSiR-u, co podniosło niewątpliwie estetyczną i artystyczną rangę tego wydarzenia.

5 czerwca 2011 roku odbył się Przegląd Orkiestr Dętych w Zblewie, w którym wzięła udział nasza wspaniała Orkiestra Dęta „LinStarT”. Zagrała pięć utworów, została ciepło przyjęta, a to ważne, bo
impreza ta ma bardzo dobrą opinię. Nie jest to festiwal ani konkurs,
lecz po prostu spotkanie orkiestr dętych i wielbicieli tego rodzaju
muzyki.

Gimnazja lna piłk a nożna

13 czerwca odbyło się oficjalne wręczenie nagród w Lidze Piłki Nożnej
Gimnazjum w Liniewie na „Orliku” Nagrody ufundowane przez pana Wójta
Gminy Liniewo Mirosława Warczaka, zostały wręczone wszystkim uczestnikom. Oto wyniki:
I miejsce zajęła klasa IIIb, II – IIIa, III – IIIc. Najlepszym strzelcem okazał się
Filip Urban. Sędziami byli Tomasz Gierszewski oraz Gerard Pobłocki- opiekunowie „Orlika”. Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy wielkich
sukcesów sportowych.
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Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni
ścieków w Orlu i kanalizacji w Głodowie.

Zadanie związane z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Orlu
wraz z budową kanalizacji sanitarnej w
Głodowie zbliża się ku końcowi. W roku
2010 zakończono roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej, natomiast rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków zakończy się już wkrótce. Uruchomiony został już nowy ciąg technologiczny i
ścieki są na nim oczyszczane. Trwają prace
związane z wykonaniem ciągów pieszo-jezdnych, wykonaniem ogrodzenia oraz
prace wykończeniowe w budynku technologicznym. Na bieżąco dostarczane są
urządzenia i systemy oczyszczalni ścieków.
Zadanie dofinansowywane jest w
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ramach Regionalnego
Programu
O p er ac y jn e go dla Województwa Pomorskiego na
lata 2007-2013,
Oś Priorytetowa 8 Lokalna
inf r as truk tu ra podstawowa Działanie
8.2 Lok alna
infrastruktura
ochrony środowiska współfinansowane z
Euro p ejsk i e go Funduszu
Roz woju Regionalnego. Wartość zadania wynosi ponad 6 milionów złotych, z czego wartość
dofinansowanie zgodnie z zawartą umową wynosi 3 189 817,60 złotych. Gmina
Liniewo finansuje zadanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w
formie pożyczki w wysokości 1 430 000.00
złotych.
W ramach tego zadania wykonano sieć
kanalizacji sanitarnej o długości 2,5 km
oraz dokonuje się rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków o średniej przepustowości 540 m3/dobę.
Krystian Breski

Pr zeglą d
w y da r zeń OSP

Aktywność naszych strażaków powoduje, że o ich działaniach można by
tyle napisać, iż nie starczyłoby miejsca na inne wydarzenia, dlatego podajemy w telegraficznym skrócie, co
zdarzyło się z ich udziałem w ostatnim
czasie:
- 14 maja w Lubieszynie odbył się
obchody Gminnego Dnia Strażaka,
udana impreza, której organizatorem
był jednostka OSP Lubieszyn,
- 20 maja na boisku sportowym
przy remizie OSP w Wysinie odbyły się
zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, w których wzięło udział
6 drużyn - 4 chłopców i 2 dziewcząt.
Drużyna z Gminy Liniewo zajęły następujące miejsca: dziewczęta – I miejsce
MDP Liniewo, II miejsce MDP Głodowo i chłopcy – I miejsce MDP Wysin,
II MDP Lubieszyn, III MDP Liniewo, IV
MDP Głodowo.
- 28 maja odbyły się zawody sportowo pożarnicze OSP, w których nasze
jednostki zajęły następujące miejsca: I
miejsce OSP Wysin, II OSP Lubieszyn ,
III OSP Głodowo i IV OSP Liniewo.
- w zawodach powiatowych, które odbyły się w dniu 20 czerwca, jednostki naszej gminy zajęły następujące miejsca: II OSP Wysin , IV OSP Liniewo, IX OSP Lubieszyn i XIV OSP
Głodowo.
- 20 czerwca MDP naszej gminy
uczestniczyły w powiatowych zawodach sportowo pożarniczych i
zajęły następujące miejsca: dziewczęta – MDP Głodowo – II, Liniewo – IV;
chłopcy: II – Lubieszyn, IV – Wysin, V –
Liniewo, VIII – Głodowo.
- 3 lipca w Wysinie odbyła się uroczystość 25 Lecia MDP Wysin oraz
15 Lecia Żeńskiej Drużyny Pożarniczej Wysin. W uroczystości wzięły
udział wszystkie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze gminy Liniewo.

Biblioteka Publiczna w
Liniewie wspólnie z Centrum
Kształcenia w Liniewie
zapraszają wszystkie dzieci i młodzież na moc atrakcji podczas wakacji. Oferujemy szeroki wachlarz zajęć.
Gwarantujemy, że „nuda Cię nie dopadnie” a każde dziecko spędzi ten
czas milo i ciekawie. Wesołe a przy
tym kreatywne zajęcia pozwolą rozbudzić wyobraźnię i fantazję nawet
sześcioletniego malucha. Szczególnie
polecamy:
• Zajęcia plastyczne pn.: „Świat kolorów latem” z wykorzystaniem różnych
materiałów i technik plastycznych
(08.07.2011r. godz. 10.00 sala komputerowa Centrum Kształcenia),
• Konkurs plastyczny pn.: „Wakacyjna podróż moich marzeń” (14.07.2011r.
13.30 sala komputerowa Centrum
Kształcenia),
• Lekcję biblioterapeutyczną pn.:
„Ciekawe spotkanie z książką” z wykorzystaniem różnych form i środków

dydaktycznych np.: prezentacji multimedialnych, książek, filmów, krzyż ó w e k , r e b u s ó w, z g a d y w a n e k
(08.08.2011r. godz. 10.00 sala komputerowa Centrum Kształcenia),
• Mini kino w Centrum Kształcenia, seans filmowy dla najmłodszych
(11.08.2011r. godz. 15.30),
• Zabawy stolikowe pn.: „Kto zagadkę odgadnie tego nuda nie dopadnie”
m.in.: gry planszowe, puzzle, karty, warcaby, memo i wiele innych (18.08.2011r.
godz. 14.00 Biblioteka i sala komputerowa Centrum Kształcenia),
• Ponadto od poniedziałku do soboty czynna będzie kawiarenka internetowa z dostępem do szybkiego Internetu,
• Codziennie możliwość spędzenia
czasu przy kolorowankach, wycinankach, grach planszowych, puzzlach itp.

Serdecznie zapraszamy!!!

Książka jest
dobra
na Wszystko
W dniach 14 i 28 kwietnia oraz 12 i
26 maja 2011r. w salce komputerowej Centrum Kształcenia, odbywały się organizowane przez Bibliotekę
Publiczną w Liniewie lekcje biblioterapeutyczne pt. „Ciekawe spotkania z
książką”. Największą wartością płynącą z owych zajęć było ukazanie różnych możliwości wykorzystania książki, przeżywania jej w aktywny sposób
i budzenia zainteresowania literaturą.
Wszystko to prowadzi do podniesienia
motywacji do czytania, co jest obecnie jednym z najważniejszych wyzwań
wobec nowego „pokolenia użytkowników komputerów”. W odniesieniu do
małych dzieci wykorzystuje się tekst
literacki jako narzędzie terapeutyczne
i wychowawcze. Naturalnym sposobem uczenia się dzieci jest zabawa i
wyobraźnia. Dlatego słuchanie i opowiadanie historyjek, rozwiązywanie
rebusów, krzyżówek, labiryntów to
doskonały sposób na nawiązanie z
nimi wspólnego dialogu. „Spotkania z książką” pomagają nie tylko
dzieciom, lecz także ich rodzicom i
nauczycielom, w zrozumieniu dziecięcych marzeń, pragnień, problemów. Opowiadania, bajki, baśnie
dają wsparcie, kompensują braki,
uwrażliwiają oraz rozwijają i relaksują. Celem organizowanych zajęć
było nabycie przez uczniów umiejętności interpersonalnych i współuczestnictwa w grupie, kształtowanie u dzieci poczucia własnej wartości i dostrzegania dobrych stron u
innych, uwrażliwienie na problemy
dobra i zła. Poprzez zajęcia dąży się
rozbudzenia zainteresowań czytelniczych i ulepszania technik czytania ze zrozumieniem.
Agnieszka Kruszyńska

Liniewo
Aktualności Gminne
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Dzieci z Orla się bawią…
Około setka
dzieci bawiła się
weso ło na im prezie zorganizowanej w Orlu z
okazji Dnia Dziecka. Atrakcji było
mnóstwo: dmuchańce, skoki na
trampolinie, wyścigi samocho dzikami, pr ze jażdżk a na ku cyku, to tylko przykłady zabaw, które na dzieciaki czekały. Młodych i mniej młodych
zabawiał duet klaunów, a fizyczną kondycję podtrzymywały grillowanie kiełbaski i cała
góra słodyczy. W organizację imprezy zaangażowało się wiele osób i organizacji, co jest
niezwykle cenne, bo tylko miejscowi wiedzą, co jest potrzebne ich pociechom, co je
najbardziej ucieszy, a wspólne działanie integruje środowisko i przynosi dalsze efekty w
postaci kolejnych pomysłów. Inicjatorem zabawy było miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich - Lucyna Turzyńska, Genowefa Rekowska, Bożena Sildatke, Grażyna Szwarc, Marlena
Szandrach, a do współpracy włączyli się Stowarzyszenie „EkoLiniewo na rzecz rozwoju
Gminy Liniewo” z przewodniczącym Zbigniewem Rekowskim oraz Jerzy Czapiewski,
Wiesław Szarmach, Eugeniusz Literski oraz sołtysi z Garczyna Józef Moryc, Chrztowa Roman Kobiela, Orla Tadeusz Borkowski z Radą Sołecką oraz parafia Garczyn z ks. Rafałem
Cieszyńskim.
rz

Droga do Sobącza

O tym, że stan drogi prowadzącej z Liniewa do Sobącza jest w fatalnym stanie,
nie trzeba przekonywać nikogo, kto choć
raz tę trasę przejechał. Po wybudowaniu
ulicy Starowiejskiej zgodnie ze współczesnymi standardami, szok jest tym większy
– wyjeżdża się jakby Europy na afrykańskie
bezdroża.
Na początku czerwca wizytowali naszą gminę starosta powiatu kościerskiego

Piotr Lizakowski
i jego zastępca
Zbigniew Stencel. Razem z wójtem Mirosławem
Warc z ak iem i
pr zewo dnic z ą cym Rady Gminy W iesł awem
Szarmachem pojechali na „wizję
lok alną”, k tórej
w ynik iem było
zawarcie wstępnego porozumienia dotyczącego
wspólnego re montu tej drogi. Niedługo zostaną określone koszty projektu i wówczas strony
podpiszą stosowne porozumienie.
Obie strony zgodnie twierdzą, że tylko
dzięki wzajemnemu zrozumieniu i dobrej
współpracy możliwe jest poprawienie stanu dróg powiatowych przebiegających
przez tereny gmin.
rz

Poświąteczne
wspomnienia

22 kwietnia 2011 roku w salce komputerowej Centrum Kształcenia, odbyło się „Wielkie
świąteczne malowanie pisanek”. W warsztatach
brały udział dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Organizatorem zajęć była Gminna Biblioteka Publiczna w Liniewie z Filią w Wysinie. Podczas
tego spotkania każdy z uczestników miał możliwość wykonania pisanek i ozdób świątecznych dowolną techniką, wykorzystując przy
tym kolorowy papier, krepę, wycinanki, mazaki, wstążki, nici, kordonek, balony i wiele innych. Panie prowadzące owe zajęcia udzie-

lały rad co do doboru kolorów, zdobienia,
metod wyklejania wydmuszek, a także zaprezentowały artystyczne pisanki, które
stały się wzorem do naśladowania. Ciepła
i rodzinna atmosfera wśród przedstawicieli młodego pokolenia sprzyjała wspomnieniom. Rozmawiano o starych i często już zapomnianych zwyczajach i obrzędach ludowych. „Mali” uczestnicy zajęć
byli ogromnie zainteresowani nauką zdobienia pisanek jako elementu utrzymania
tradycji. Zajęcia stały się doskonałą okazją
do wspólnej twórczej zabawy, rozwijającej zdolności zręcznościowe, umiejętności
manualne, kształtującej zmysł artystyczny i
rozbudzającej wyobraźnię dziecka. Celem
spotkania było nie tylko „zabicie nudy”, ale
przede wszystkim wyrobienie u dzieci samodzielności, zaradności, efektywnej pracy w grupie. Najciekawszym wydarzeniem
tego dnia okazała się wizyta kartuskiej telewizji „Teletronik”. Ekipa telewizji przez ponad godzinę dotrzymywała towarzystwa
uczestnikom zajęć. Kilkuminutową audycję
z przebiegu spotkania obejrzeć można na
stronie internetowej www.teletronik.tv, w
zakładce wydarzenia - wielkanocne pisanki. „Dzień z pisankami” cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród przybyłej
społeczności. Dzięki niemu wiele osób po-

czuło wspaniałą atmosferę zbliżających się
Świąt Wielkanocnych.
Agnieszka Kruszyńska

Sprostowanie
Otrzymaliśmy list do redakcji następującej treści:
Witam!
Wiem, że miesiąc kwiecień już się kończy, ale dopiero dzisiaj przeczytałam gazetkę liniewską i coś mi się nie zgadza. Chodzi mi mianowicie o laureatów konkursu recytatorskiego, który odbył się w Wysinie. Chciałabym, żeby jeszcze raz sprawdzić, kto w klasach I-III zajął trzecie miejsce, ponieważ moja córka(Anna Górska) zajęła III miejsce i otrzymała za to właśnie miejsce dyplom, a nikt nawet słowem o tym nie wspomniał, ani nie wymienił jej w śród laureatów tego konkursu.
Zastanawiam się, ile było w końcu tych trzecich miejsc.
Proszę o wyjaśnienie i sprostowanie tej sprawy w następnym numerze gazetki liniewskiej […].
Pozdrawiam Wioletta Górska
Sprawdziliśmy. Rzeczywiście w notatce sporządzonej przez szkolnych redaktorów nie pojawiło się wśród laureatów III miejsca Konkursu Recytatorskiego w
kategorii uczniów klas I-III nazwisko ANI GÓRSKIEJ ze Szkoły Podstawowej w Głodowie .
Jesteś Aniu także umieszczona wśród zdobywców III miejsca w naszym gminnym konkursie. Gratulujemy i przepraszamy za przeoczenie.
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