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Stoją od lewej: Julian Wakuliński, pani Wiesława Barańska, Krystian Potulski, Marek Borkowski, Sergiusz Koprek, pan Wojciech Figiel.
Siedzą od lewej: Wiktoria Richert, Natalia Richter, Michalina Żygowska

Kiedy w pierwszej połowie
do Polski dotarły ideały oświecenia, ksiądz Stanisław Konarski założył nowoczesną szkołę,
Collegium
Nobilium.
Wśród
wielu nowości, wprowadzonych
do metod i treści tej uczelni,
znalazł się również teatr szkolny. Od tego czasu w szkołach, w
których jest pełne zrozumienie
dla roli, jaką odgrywa zabawa w
teatr, jest on obecny i dostarcza wiele radości oraz nieprzeliczalnych korzyści w rozwoju
intelektualnym, emocjonalnym
i kulturalnym młodych ludzi.
To zrozumienie jest widoczne
w Zespole Oświatowym w Liniewie. Drobne formy teatralne
spotkać można w codziennym
działaniu uczniów i nauczycieli,
trochę większe w spotkaniach
okolicznościowych (na przykład Jasełka), a raz do roku, ale
już od lat czterech, z inicjatywy dyrektora Zespołu Zbigniewa Werczyńskiego, młodzież

pod kierownictwem nauczycieli
przygotowuje pełen spektakl teatralny ze wszystkimi atrybutami i technicznymi uwarunkowaniami profesjonalnego teatru.
Tym razem poloniści Wiesława Barańska i Wojciech
Figiel wybrali kolejny utwór z
klasyki polskiej, komedię Aleksandra Fredry „Śluby panieńskie”. Oświetleniem i nagłośnieniem zajął się Paweł
Myszkier, scenografię opracowała Bożena Karczyńska,
fotografował i filmował wicedyrektor ZO Sławomir Figiel,
pomocą służyła również dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Liniewie Lucyna Piwowarczyk, a
tak naprawdę, to prawie cała
szkoła uczestniczyła w przygotowaniach do tego teatralnego
święta – udekorowali salę, nosili krzesła, pani Regina Domagała (do niedawna rządząca w
szkolnej kuchni) napiekła górę

faworków, ktoś musiał przygotować kawę i inne napoje, którymi pokrzepiali się widzowie…
W czwartek, 31 stycznia, w
sali gimnastycznej, która na ten
dzień stała się salą teatralną,
pojawiło się kilkaset osób – rodzice uczniów, dyżurni uczniowie, którzy zbierali do puszek
datki na kolejne, przyszłoroczne przedstawienie, nauczyciele,
zaproszeni goście i mieszkańcy
naszej gminy. Wśród gości zauważyć można było, między innymi, Wójta Gminy Liniewo Mirosława Warczaka, dyrektor
Delegatury Kościerskiej Kuratorium Oświaty w Gdańsku Halinę
Uchman, proboszcza Liniewskiej Parafii księdza Grzegorza Flisikowskiego, Skarbnik
Gminy Danutę Skuzę i wielu
innych. Ci, którzy przyszli, przeżyli piękne chwile - wzruszenie
i radość widać było na twarzach
widzów. Na scenie pojawili się
(dokończenie na str. 12)
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Pr aw dopodobnie
w Gm inie Linie wo
opł at y z a śm ieci nie w zrosn ą
Uchwalona przez Sejm znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach wprowadziła
zasadnicze zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. Dotychczas obowiązek zorganizowania odbierania odpadów
należał do właścicieli nieruchomości.
Obecnie w imieniu Gminy powołany
został Związek Gmin „Wierzyca”,
który przejmie obowiązki w zakresie
zagospodarowania odpadów komunalnych. Pod pojęciem zagospodarowania odpadów należy rozumieć
zorganizowanie i przygotowanie do
ponownego wykorzystania. Od początku władze Gminy Liniewo, Wójt
i Rada Gminy czyniły starania, aby
wprowadzenie reformy śmieciowej
nie było uciążliwe dla mieszkańców
tak, aby koszty za odbieranie odpadów były na poziomie dotychczasowym lub niższym. W tym celu został
powołany Związek Gmin „Wierzyca”,
którego Gmina Liniewo jest członkiem dzięki podjętej zdecydowaną
większością głosów uchwale Rady
Gminy Liniewo. Na spotkaniu w dniu
29 grudnia ubiegłego roku Związek
Gmin Wierzyca podjął uchwałę w
sprawie wyboru kryterium naliczania
podatku śmieciowego w formie „Gospodarstwa domowego w rozbiciu
na jednoosobowe i wieloosobowe”.
Wybrana metoda może zagwarantować, że koszty dla mieszkańców Naszej Gminy pozostaną na zbliżonym
jak do tej pory poziomie, a nawet na
poziomie nieco niższym Wpływ na to
będzie miała wspomniana wcześniej
metoda naliczania opłat, racjonalizacja obszarów objętych gospodarką śmieciową tj. optymalizacja terenów poprzez łączenie w przetargu na
wywóz odpadów sąsiadujących gmin
lub miejscowości tak, aby uzyskać
optymalne parametry wypełnienia
pojazdów odbierających odpady,
obniżka kosztów administracyjnych,
ze względu na wykonywanie zadania poprzez Związek Gmin Wierzyca.
Powołany związek będzie realizował zadania związane z gospodarką
śmieciową na terenie 20 jednostek
samorządu terytorialnego: powiatu
kościerskiego, starogardzkiego oraz
Gminie Przywidz.
Przewidywane
/prognozowane/
stawki uchwalone przez Związek ..
przed przetargiem, który zostanie
niedługo przeprowadzony kształtują
się następująco - dla gospodarstwa
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jednoosobowego -20 zł / miesiąc
dla odpadów segregowanych i 30 zł/
miesiąc dla odpadów zmieszanych.
Dla pozostałych
wieloosobowych
gospodarstw domowych - 41 zł/
miesiąc
dla odpadów segregowanych. i 60zł/ miesiąc dla odpadów
zmieszanych. W tym miejscu
podkreślić należy, że obecnie
mieszkańcy płacą 46 zł/ miesiąc od
gospodarstwa domowego .
Takie rozwiązanie oraz wstępne
szacunki będą ogromnym sukcesem, jeżeli przewidywane stawki
utrzymają się tym bardziej, że z informacji prasowych wynika, że ceny
w niektórych gminach wzrastają o
100 i więcej %.
Polityka gospodarowania odpadami prowadzona przez Wójta i Radę
Gminy w nowych uwarunkowaniach
prawnych /nowelizacji ustawy śmieciowej/ zmierza do osiągnięcia jak
najkorzystniejszych warunków cenowych dla naszych mieszkańców.
Od początku przyjęcia ustawy przez
Sejm władze gminy miały wiele
obaw i wątpliwości, jaką metodę
przyjąć i czy Związek, którego Gmina jest członkiem spełni swoje zadania. Na dzień dzisiejszy możemy
powiedzieć, że podjęte decyzje były
słuszne aczkolwiek obarczone ryzykiem.
Nowy system gospodarowania
odpadami
zacznie
obowiązywać
najpóźniej od 1 lipca 2013r. Mieszkańcy będą płacić opłatę śmieciową
potocznie zwaną „podatkiem śmieciowym”, który naliczany będzie
przez „Związek Gmin „Wierzyca” z
siedzibą w Starogardzie Gdańskim
do, którego to dokonywać będziemy
także płatności ww. podatku.
W chwili obecnej czekamy jeszcze na kolejną nowelizację Ustawy

śmieciowej. Jeśli zmiany w ustawie
będą korzystne dla mieszkańców,
to Gmina i Związek podejmie niezbędne działania w celu dostosowaniu stawek opłat z korzyścią dla
naszych mieszkańców. Ostateczne
stawki podatku śmieciowego będą
znane jednakże dopiero po przeprowadzeniu procedury przetargowej
na wybór firm odbierających odpady.

Pojemniki na Odpady

W chwili obecnej w świetle nowej Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13
września 1996 ( Dz. U z 2012 poz.
391) obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki /kosze/ lub
worki na odpady będzie spoczywać
na mieszańcach. Jednakże Związek Gmina „Wierzyca” oraz Gmina
pracują, aby było to powinnością
przedsiębiorcy – firmy odbierającej
śmieci. Rodzaj, pojemność określona zostanie w stosownym Regulaminie oraz warunkach przetargowych.
W tej sprawie wydany zostanie stosowny komunikat w odpowiednim
czasie.

Wypowiedzenia
d ot yc h c za s o w ej
umowy

Przypominamy o obowiązku wypowiedzenia dotychczasowej umowy na wywóz śmieci. Umowy należy
rozwiązać tak, by wygasły najpóźniej do dnia 30 czerwca 2013r. i nie
płacić za wywóz odpadów jednocześnie firmie wywozowej i gminie.

Wójt Gminy Liniewo
Mirosław Warczak

Budżet
naszej Gminy
Krótki komunikat oznajmia:
Rada Gminy podjęła Uchwałę
budżetową na swym kolejnym
posiedzeniu 20 grudnia 2012
roku. Do tego informacja ogólna:
dochody – 16 064 743zł(bieżące – 14 160 243zł + 1 904 500zł
dochody majątkowe), wydatki – 17 288 743zł(bieżące
– 13 639 742zł i majątkowe –
3 659 000zł), deficyt budżetowy
pokryty wpływami z pożyczek –
1 234 000 zł.
Czy to dużo, czy mało? Czy
wystarczy na wszystkie potrzeby, czy też zabraknie? Na tym
polega
konstruowanie
budżetu, by przewidzieć
wszystkie
dochody
i
wszystkie wydatki i aby
one się równoważyły.
Jak się okazuje, w naszej Gminie wydatki bieżące i dochody bieżące
się zrównoważą, ale wydatki majątkowe będą
wyższe od dochodów, a
różnica(deficyt budżetowy) zostanie pokryta
z pożyczek. Nie jest to
sytuacja
niepokojąca
ani nadzwyczajna. Zadłużenie naszej Gminy
nie jest wysokie(wynosi 22,59% po uwzględnieniu wyłączeń) i jego
spłata jest realna w najbliższych
latach.
W Biuletynie Informacji Publicznej naszej Gminy można
znaleźć i projekt Uchwały budżetowej i wszystkie załączniki
do niej, jednak zapoznanie się
z tymi dokumentami przez zwykłego obywatela jest niezwykle
trudnym zadaniem – w gąszczu
liczb, tabelek, rubryk, nazw i
symboli łatwo się zgubić, dlatego wybraliśmy tylko kilkanaście liczb, które mają przybliżyć

naszym Czytelnikom, mieszkańcom Gminy Liniewo z czego
składają się dochody, a na co
pieniądze publiczne są wydawane. Przytoczymy kwoty najbardziej istotne i największe, ale
nie będą one zupełnie dokładne,
zaokrąglimy je – pragniemy by
Czytelnicy wiedzieli ile „około”
wydaje się pieniędzy i ile „około”
ich wpływa do kasy Gminy.
I tak: na dochody składają
się, między innymi, wpływy z
opłat, czynszów, podatków – są
to spore kwoty, ale nie decydujące o wielkości budżetu, sta-

nowią bowiem w sumie około
35% dochodów, te bardziej znaczące to dotacje i subwencje:
między innymi na administrację publiczną(2 569 000zł), na
pomoc społeczną(2 768 000zł),
częściowa subwencja oświatowa(5 105 000zł), subwencja
wyrównawcza z budżetu państwa(2 258 000zł).
Teraz
niektóre
wydatki:
oświata i wychowanie ogółem(6 177 000zł), w tym przedszkola(234
500zł),
dowóz

uczniów do szkół(360 000zł),
stołówki szkolne(172 000zł);
pomoc społeczna(3 595 000zł),
administracja
publiczna(2 138 000zł),(w tym rada
gminy 101 000zł), urząd gminy(1 824 000zł), ochotnicze
straże pożarne(240 000zł), kultura i ochrona dziedzictwa narodowego(781 000zł), kultura
fizyczna(149 000zł) i wydatki inwestycyjne razem 3 659 000zł,
w tym między innymi: kanalizacja wsi Wysin, Płachty,
Stary
Wiec(1
320
000zł),
budowa przydomowych oczyszczalni(385
000zł),
przebudowa
ulicy
Pstronga i Gruszki w Liniewie(300 000zł), place zabaw(300 000zł),
dofinansowanie
zakupu samochodu dla OSP
Liniewo(100
000zł),
plac zabaw przy Zespole Oświatowym w
Liniewie w ramach programu „Radosna Szkoła”(160 000zł), budowa świetlicy wiejskiej
w Iłownicy(420 000zł),
budowa skateparku w
Liniewie(110 000zł).
To są niektóre kwoty i
liczby, ale może pozwolą na wyobrażenie sobie
tego, jak skomplikowana jest
konstrukcja budżetu, jak trudno pogodzić interesy i potrzeby
wszystkich mieszkańców, instytucji i firm działających na terenie naszej Gminy.
Ryszard Łuczkiewicz
w porozumieniu ze Skarbnikiem Gminy Liniewo,
Panią Danutą Skuzą
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Per spek t y w y g ospoda rcze
n a szej Gm in y

nych inwestorów. Takie plany dalekosiężne istnieją.
Już rusza budowa farmy
wiatrowej w Orlu, pierwsza w powiecie kościerskim – to spowoduje dopływ środków do budżetu
Gminy, inwestorzy zamierzają wspierać działania
kulturalne, opiekuńcze społeczne.
W planach nieco dalszych widać gaz łupkowy
– są już próbne wiercenia,
pierwsze w powiecie kościerskim, nastąpi ocena wartości złóż i potem
ich eksploatacja. Wszyscy
uczestnicy wycieczki do
Gminy Krokowa, do Gniewina widzieli, jak pięknie wygląda ta wieś, jak pieniądze
uzyskane dzięki miejscowym inwestycjom wzbogaciły tę miejscowość, a co za
Wójt Gminy Liniewo Mirosław Warczak
tym idzie, jak wydatnie ułatwiają życie mieszkańcom.
Jeżeli obiektywnie spojrzeć na
Rozpoczynają się konkretne prace
naszą Gminę, to bez trudu można dostrzec zmiany, które zaszły zmierzające do wykorzystania możw wyglądzie wsi, w jakości dróg i liwości płynących z uruchomienia
ulic, w kilometrach nowopowstałych P o m o r chodników...
Do tego kanaliza- s k i e j
cja, estetyzacja, coraz to śmielsze S p e poczynania lokalnych inwestorów, c j a l n e j
przedsiębiorców. Ale żeby było S t r e f y
piękniej, żeby ludziom, mieszkań- E k o n o com Gminy było przyjemniej, ła- micznej,
twiej, trzeba wcielać w życie nowe p i e r w pomysły, otwierać drogę nowym szej w
inwestycjom, popierać inicjatywy powiemieszkańców, ściągać zewnętrz- cie ko-

ścierskim, pracuje się nad zmianami w Studium Uwarunkowań i
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz uchwaleniem Planu
Miejscowego, są plany dotyczące
uzbrojenia terenu inwestycyjnego i
jest inwestor, który widzi swą przyszłość na naszym terenie.

Ryszard Łuczkiewicz

Ogni wa fotowolta iczne
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W
roku
2012
zdecydowano się na
montaż ogniw
f o t o w o l t a i c znych o mocy
5000W na budynku
świetlicywiejskiej
i
budynku
OSP w Wysinie. Zakupione urządzenia
ma na celu
wytworzenie

energii elektrycznej napotrzeby funkcjonowania obiektu.
Nadmiar energii elektrycznej
może zostać odsprzedany do
odbiorcy energii elektrycznej.
Zamontowane urządzenia pozwolą w przyszłości na dalszą
rozbudowę i zwiększanie mocywytwórczej urządzeń do ok.
10000W. Koszt montażu i zakupu urządzeń w skład którego
wchodzą panele fotowoltaiczne,
przetwornica, okablowanie itp.
wyniósł ponad 46,5 tyś

„Natur a 2000”
w na szej Gm inie

Ochrona przyrody, zagrożonych
gatunków roślin i zwierząt to niezwykle ważna sprawa dla nas i przyszłych pokoleń mieszkańców Europy
– problem ten pojawia się w mediach, krąży gdzieś daleko, ale niekiedy spada prosto na nas. Tak jest
z programem „Natura 2000”, a konkretniej z obszarem chronionym Doliny Środkowej Wietcisy, który znajduje się na terenach Gmin Liniewo,
Nowa Karczma i Przywidz. Oto garść
suchych informacji na temat tego
projektu:
Natura 2000 – program utworzenia w krajach Unii Europejskiej
wspólnego systemu (sieci) obszarów objętych ochroną przyrody (w
polsce jest ich 823). Podstawą dla
tego programu są dwie unijne dyrektywy: Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa (Habitatowa).
Celem programu jest zachowanie
określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które
uważa się za cenne i zagrożone w
skali całej Europy. Wspólne działanie na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy w
oparciu o jednolite prawo ma na
celu optymalizację kosztów i spotęgowanie korzystnych dla środowiska efektów. Jednolite prawo powinno ułatwić współdziałanie wielu
instytucji zajmujących się ochroną
przyrody stale i tych dla których
jest to działanie oboczne. Zadanie
i cel rangi europejskiej powinno łatwiej uzyskać powszechną akceptację społeczną, tym bardziej że
poszczególne kraje członkowskie
są zobowiązane do zachowania na
obszarach wchodzących w skład
sieci Natura 2000 walorów chronionych w stanie nie pogorszonym,
co wcale nie musi wykluczać ich
gospodarczego wykorzystania.
Każdy plan lub przedsięwzięcie,
które potencjalnie mogłoby wpływać na obszar Natura 2000, musi
być – przed zezwoleniem na nie –
ocenione pod kątem tego wpływu.
Nie można zezwolić na realizację
przedsięwzięcia, którego wpływ
na obszar Natura 2000 byłby znacząco negatywny. Obowiązuje przy
tym zasada ostrożności – wszystkie racjonalne wątpliwości muszą

być interpretowane na korzyść
ochrony obszaru, a przeciwko
przedsięwzięciu, tj. do zezwolenia
na przedsięwzięcie konieczne jest
uzyskanie pewności, że znaczący
negatywny wpływ jest wykluczony. Wyjątkowo, mimo znaczącego
negatywnego wpływu przedsięwzięcia na obszar, można na nie
zezwolić jeśli jego realizacja wynika z koniecznych przyczyn nadrzędnego interesu publicznego, nie
ma możliwości zastosowania rozwiązań alternatywnych oraz zostanie zagwarantowana kompensacja
przyrodnicza.
W Polsce obowiązek oceny jest
realizowany w formie postępowania administracyjnego; organem
właściwym do orzekania o możliwości wystąpienia znaczącego negatywnego wpływu przedsięwzięcia
na obszar, i tym samym de facto do
rozstrzygania o możliwości realizacji przedsięwzięcia, jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.
Obowiązek zapobiegania pogorszeniom jest realizowany przez bieżące działania organów administracji i organów ochrony przyrody, w
szczególności organów sprawujących nadzór nad danym obszarem.
Dla wykonania obowiązku zapobiegania pogorszeniom i obowiązku
proaktywnej ochrony przewiduje
się sporządzanie i ustanawianie,
dla każdego obszaru Natura 2000,
co najmniej raz na 10 lat tzw. planu zadań ochronnych. W razie potrzeby, dla obszaru lub jego części,
może być też sporządzany i ustanawiany na 20 lat plan ochrony.
Wynika z tego, ze rolnicy, których prywatne łąki i lasy znajdują
się na tym terenie, powinni być
powiadomienie jakie są ich prawa
i obowiązki związane z realizacją
założeń tego programu. Takiej informacji nie było, a z innych źródeł rolnicy dowiedzieli się, że poniosą duże straty, których nikt nie
zamierza rekompensować. Izby
Rolnicze w imieniu rolników domagały się formalnie rekompensat
w formie dodatkowych dopłat lub
zamiany gruntów. Bezskutecznie.
Z inicjatywy wójtów Gmin Liniewo
i Nowa Karczma zorganizowano

na początku listopada 2012 roku
poważne spotkanie przedstawicieli rolników, władz i samorządów
gmin z przedstawicielami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Gdańsku. Okazało się to spotkanie poważnie potraktowali organizatorzy, a ze strony RDOŚ przysłano urzędniczki, które nie posiadały
żadnych uprawnień, ani pełnomocnictw. Wójt Gminy Liniewo, Mirosław Warczak, skierował do pani
Hanny Dzikowskiej, dyrektor RDOŚ
w Gdańsku stanowczy protest, którego treść przesłał także do wiadomości Prezesa Rady Ministrów RP,
Ministra Środowiska i Generalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska. Oto
fragment tego protestu:
„Wójt Gminy Liniewo wspólnie z
Radą Gminy Liniewo kategorycznie protestują przeciwko złemu
sposobowi informowania rolników, których grunty znajdują się
w obszarze „Natura 2000” Dolina Środkowej Wietcisy. O planach
z przygotowaniem Planu Zadań
Ochronnych dla tego obszaru, informacje o organizowanych spotkaniach są ogólne, nie docierają
do zainteresowanych rolników, tak,
jakby chciało się specjalnie uniknąć informacji o spotkaniach [...]
A temat jest bardzo istotny dla
gospodarowania i egzystencji zamieszkałych i gospodarujących na
tych terenach rolników, którzy od
pokoleń budowali swoje gospodarstwa, tworzyli stada bydła oraz w
sposób racjonalny wykorzystywali
prywatne lasy do zaopatrywania
gospodarstw w opał. Teraz okazuje
się, że łąki i lasy będące własnością, są pod kontrolą i zarządem
nie właścicieli, a Państwa, które
nie przewidziało skutecznej rekompensaty, bo nie można za nią uznać
wypłaty 1390 złotych za całkowite
wyłączenie z produkcji”.
Przyszła odpowiedź z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
pozwalająca mieć nadzieję, że protest zostanie właściwie rozpatrzony
i (miejmy nadzieję) uwzględniony.

Ryszard Łuczkiewicz
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Str a ż ac y

podsumowa li rok 2 012
W ysin

W Wysinie zebranie poprowadził znany działacz społeczny i
radny Rady Gminy Liniewo Jerzy
Bałachowski, który po uroczystym
wprowadzeniu sztandaru powitał
serdecznie przybyłych gości, w
tym Wójta Gminy Liniewo Mirosława Warczaka, a także członków i sympatyków wysińskiej
Drużyny. Jak co roku – mówił
prezes Bałachowski – większość
pieniędzy i społecznej pracy zainwestowaliśmy w naszą
piękną i rozbudowaną remizę,
w sali bankietowej wymieniono podłogę, okna, a zaplecze
kuchenne wzbogaciło się o
dwa wózki kelnerskie. Uzupełniliśmy sprzęt o dwa węże
ssące, przeszkoliliśmy sześciu
druhów. Do zdarzeń wyjeżdżaliśmy 19 razy, w tym do sześciu pożarów. Na zawodach
gminnych
zajęliśmy
pierwsze miejsce, a w powiatowych

czwarte. Ochotnicza Straż Pożarna w Wysinie udziela się na
„wszystkich frontach”: kieruje
ruchem ulicznym w czasie dużych świąt, wydarzeń, znajduje
czas dla Seniorów, współpracuje ze Szkoła Podstawową,
Kołem Gospodyń Wiejskich,
Sołectwem.”
Po wystąpieniu prezesa wręczono odznaczenia strażackie: złoty
medal otrzymała Maria Labuda,
srebrne Józef Plutowski, Grzegorz Myszkier, Sławomir Szultka, Andrzej Potrykus, brązowe
Rafał Mech i Piotr Malarz. Wyróżnieni zostali także Zbigniew
Stolc, Dawid Labuda, a odznakę za „wysługę lat” w OSP otrzymali Edward Myszkier (30 lat)
i kronikarz Jednostki Wojciech
Borzyszkowski (25 lat). Wiele
ciepłych słów padło pod adresem
Leszka Plichty, opiekuna Młodzieżowej Drużyny OSP.

Jednostka ma rozległe plany na
rok 2013: przewiduje się kolejne
przeszkolenie druhów z obsługi
sprzętu (motopompa, aparat tlenowy), zakup nowej kuchni gazowej, nagrzewalni na salę, zagospodarowanie terenu po zrobieniu
kanalizacji. Poza tym strażacy
zamierzają wspierać Młodzieżową
Drużynę OSP przy Szkole Podstawowej w Wysinie, zacieśniać
współpracę z Radą Gminy i Urzędem Gminy, Sołectwem w Wysinie. KGW i innymi jednostkami z
naszej Gminy.
Zarząd otrzymał absolutorium
za rok 2012, a wymiana uwag,
wspomnień nastąpiła po wyprowadzeniu sztandaru, przy herbacie i
gorącym posiłku.

Wanda Kwiatkowska

Zebr a ni a w Jednost k ach
Ochotniczej St r a ż y Poż a r nej
w L i nie w ie , Lu biesz y nie i Głodow ie .
W pozostałych Jednostkach OSP
działających na terenie naszej gminy również odbyły się zebrania sprawozdawcze. Nie nastąpiły żadne
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zmiany w strukturach tych Jednostek, rozliczono Zarządy, omawiano
sprawę uregulowania składek członkowskich, a w Liniewie gorącym te-

matem był zakup średniego samochodu strażackiego, na który Gmina
zarezerwowała 100 tysięcy złotych.

Głosy Cz y telników
A MOŻE „LINIE W I A K ”

Nasz wójt, Mirosław Warczak,
obiecał mi na wiejskim zebraniu,
że otworzy w naszej gazetce (jak
ją większość mieszkańców potocznie nazywa), okienko, w którym
mieszkańcy gminy będą mogli wypowiedzieć się na dowolny temat
dotyczący naszej gminy. Właśnie
dlatego chcę skorzystać z nadarzającej się okazji . Pragnę na początek poruszyć temat nazwy tej, jak
ją wcześniej nazwałem, naszej gazetki. Wydaje mi się, że obecna nazwa z niczym się nie kojarzy, brzmi
jak biuletyn służbowy albo dziennik

ustaw. Znaczna większość czytelników nie zna jej nazwy. Myślę, że jest
to robocza tytuł nadany na początku
i tak już zostało.
Moja propozycja jest następująca, aby Pan Wójt ogłosił na łamach
gazety konkurs na nazwę, która będzie się nam kojarzyła właśnie tylko
z nią, a ostateczną nazwę wybraliby
mieszkańcy gminy. Konkurs należało by poprzeć ciekawymi nagrodami,
aby zachęcić uczestników.
Propozycje przysłane do redakcji
proponuję drukować i z nich następnie wyłonić nazwę.

Moja propozycja jest następująca: LINIEWIAK. Zachęcam do myślenia szczególnie młodzież. Gdy
była potrzebna nazwy dla młodzieżowego zespołu WIGARO, propozycja wypłynęła od dzieci i utrzymuje się do dnia dzisiejszego, prawie
wszyscy ją znają .
Zachęcam do wspólnej zabawy w
myślenie.

Czytelnik Andrzej Łankowski.

Dobr a r a da n a l ata !

Pan Andrzej Łankowski ze swoimi drzewkami
Na przełomie stycznia i lutego, a niekiedy wcześniej, należy
w sadzie zadbać o ochronę drzew
owocowych. Zalecane jest bielenie
konarów wapnem, w celu ochrony przed nadmiernym nagrzaniem
się przez (już w tym czasie silne)
promienie słoneczne, a następnie
uszkadzane przez mróz. Soki pod
ogrzaną korą zaczynają krążyć
najwcześniej w dolnych partiach
drzewa. Metoda bielenia jest skuteczna, lecz nie do końca, niekiedy po bieleniu następują opady
deszczu i spłukuje wapno, osobiście powtarzałem tą czynność nawet czterokrotnie, podczas dużych
mrozów czynności tej nie można
wykonywać, po prostu wszystko
zamarza.

Opracowałem lepszą, wygodniejszą i tańszą moim zdaniem
metodę, którą chcę się podzielić z
czytelnikami. Otóż we wspomnianym czasie owijam każde drzewo
papierem falistym, tak zwanymi kartonami, miejsca które poprzednio bieliłem. Następnie kartony można pomalować od strony
słonecznej, dla lepszego skutku,
białą farbą olejną lub emulsyjną.
Jak wiadomo biały kolor odbija
promienie słoneczne. Kilka warstw
papieru
chroni przed przenikaniem ciepła, a w przypadku wystąpienia mrozu w połączeniu z
silnym wiatrem nie przedostaje
się on do wnętrza tak intensywni,
jak w przypadku samego bielenia.
Jeszcze jedna korzyść ze stosowa-

nia kartonów – otóż są one wielokrotnego użytku. Zdejmuje je
po ustaniu przymrozków nawet po
20 maja (nie szkodzi to w żadnym
przypadku drzewom) i przechowuję je w raz z użytymi sznurkami
do następnego sezonu, niektóre
stosuję nawet
5 i 8-krotnie.
Kartony nic nie muszą kosztować
lub niewiele, stosuję już raz użyte,
otrzymałem je w okresie letnim
od właścicieli naszych sklepów.
Jeszcze jest jedna korzyść z tego
sposobu, może zniechęcać zające
do zgryzania kory, utrudniając im
dostęp, niechciani goście mogą
przypadkowo dostać się do naszego sadu. Metodą zastępczą mogą
być użyte do tego celu papierowe
worki. Uwaga! należy sprawdzić,
aby nie było w nich dodatkowych
worków foliowych, te się nie nadają, ponieważ nie przepuszczają
powietrza. Zalecam użyć do tego
celu kilku worków na jedno drzewo. Zachęcam do zastosowania
tej metody z korzyścią dla drzew
jak i nas samych. Moja sąsiadka
zapytała mnie: tak właściwie, to
dlaczego tak „przyozdabiasz” swój
sad, lepiej wygląda jak jest tylko
pomalowany. Chyba nie do końca
wie dlaczego to należy robić.
Czytelnikom życzę wielu sukcesów tą metodą we własnym gospodarstwie.

Opracował i stosuje z powodzeniem, w własnym sadzie
Andrzej Łankowski
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Ta k się nie robi!

Tę historię opowiedział mi pan
Zdzisław Bela, radny Rady Gminy,
mieszkaniec Iłownicy:
„Mój siostrzeniec, mieszkający
w Grabowie Kościerskim jechał do
mnie ze Zblewa. Droga między tą
miejscowością, a Starą Kiszewą
w sporej części przebiega przez
las i właśnie w lesie, na skraju
szosy, zauważył dwa szczeniaki,
zmarznięte, przestraszone, nastroszone i skazane na śmierć.
Oczywiście nie zostawił zwierząt
na pewną zagładę, przywiózł do
mnie. Zabrałem je do naszej placówki weterynaryjnej, tam orzeczono, że pieski są zdrowe, nic
im nie dolega, ale sami zaopiekować się nimi nie mogą, bo nie
mają do tego ani warunków, ani
uprawnień. Zaproponowali odwiezienie ich do schroniska dla
bezdomnych zwierząt, ale na to
się nie zdecydowałem: jednego
szczeniaka zatrzymałem u siebie,
drugiego oddałem w dobre ręce.
Proszę o tym napisać, bo tak się
nie robi!”.
Piszę o tym, bo tak rzeczywiście się nie robi, chociaż porzucanie zwierząt, wyganianie ich z
własnego gospodarstwa, posesji,
nie jest tak bardzo odosobnione, Wystarczy późnym wieczorem
przejść się po wsi, wtedy zobaczymy włóczące się psy, skulone pod
krzakiem koty. Skąd się wzięły?
Czy to niepoprawne „powsinogi”,
które nie mogą usiedzieć w domu

i nosi je do przygód, czy to biedactwa, które się komuś znudziły,
albo przestały być potrzebne?
Znajdźmy
sposób,
by
nie
krzywdzić naszych „braci mniej-

szych”, w cywilizowanym świecie (a w takim przecież żyjemy)
są różne możliwości – wystarczy
tylko być człowiekiem i chcieć im
pomóc.

Pan Zdzisław Bela ze swym nowym podopiecznym

Wa ż n e z a k u p y

Gmina Liniewo w celu sprawnego i skutecznego działania w zakresie utrzymania i remontów dróg wyposażyła Referat Gospodarki Komunalnej i Rozwoju w dodatkowy sprzęt. W połowie roku 2012 w związku z bardzo dobą sytuacją finansową gminy zdecydowano się na zakup sprzętu - początkowo zamierzano kupić ciągnik rolniczy wraz z pługiem, rębakiem do gałęzi. Ze względów praktycznych zmieniono decyzję i zdecydowano
się zakupić równiarkę i walec samojezdny. Sprzęt ten pozwoli na bardzo szybkie, skuteczne prace przy drogach gminnych. Obecnie zadania dotyczące naprawy dróg były zlecane firmom zewnętrznym. Zakupiony
sprzęt będzie obsługiwany przez pracowników komunalnych, którzy w chwili obecnej przechodzą szkolenie.
Równiarkę Baukema-SHM -4 120 zakupiono za kwotę 44 895 zł, walec samojezdny HAMM za 51 660 zł.
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Ję z y k k a s z ubsk i
w n a sz ych szkoł ach

Od kilku lat w szkołach Gminy Liniewo prowadzi się naukę języka kaszubskiego. Jest to pewien skrót myślowy,
bowiem nie chodzi w tym działaniu tylko o naukę języka, którym posługiwało się i posługuje wielu mieszkańców
północnych rejonów Polski (obecnie ponad 100 tysięcy) , jedynego języka regionalnego, którego rodowód jest
niezwykle bogaty i ważny dla naszej kultury i historii. Na zajęciach z kaszubskiego uczniowie poznają tradycje,
zwyczaje, stroje, sztukę i to nie tylko przez klasowe lekcje przy tablicy, ale również poprzez inne formy. Pokazują
to relacje ze szkól w Garczynie, Głodowie i Wysinie. Nie bez znaczenia jest to, że z budżetu państwa płyną do naszych szkół pieniądze, które wykorzystuje się na powyższe cele.

„Wpùscёta Wa latos Gwiôzdkã?”

W czwartek, 20 grudnia 2012
roku, głodowskie domy odwiedzali Gwiżdże. Jest to prastary obrządek Kaszubów, w niektórych regionach nazywany także „Gwiôzdką”,
w innych już zupełnie zapomniany.
Kultura chrześcijańska wkraczając
na Pomorze, dodała legendę, że kolędowanie Gwiżdży związane jest z
pokutą żołnierzy wysłanych przez
króla Heroda w celu zabicia Świętego Dzieciątka. Uczestnikami tego
obrządku jest dwanaście postaci
– przebierańców, mających umilić
mieszkańcom okolic czas Godów,
dziś także przynieść błogosławieństwo przychodzącego na świat Syna
Bożego.
Głodowskimi
Gwiżdżami
byli
uczniowie z klasy IV i V naszej szkoły. Dżwiękami diôbelsczich skrzëpic
(diabelskich skrzypiec) ogłaszali
swoją obecność przed domem, po
czym Gwiôzdor zadawał pytanie:
„Wpùscёta Wa latos Gwiôzdkã?”
(Czy wpuścicie Państwo Gwiazdkę?)
i wszyscy chórem ostrzegali: „Dze
Gwiôzka chòdzy, tam diôheł nie
szkòdzy a chto Gwiżdża nie wpùscy,
tego bieda zniszczi!”. Tę rymowankę zarejestrował i zapisał w swoim
słowniku ksiądz Bernard Sychta.
Ostrzeżeniu towarzyszyła żartobliwa
przyśpiewka: „Bãdze biéda… Miészk
bez dёtka…W taszё dzura… W
flёkach bùksё” (Będzie bieda… Port-

fel bez pieniędzy…w kieszeni
dziury… łaty na
spodniach). Jednakże ugoszczenie
Gwiazdki
gwarantuje rodzinie dobrobyt
w myśl pointy
„Bãdze
lepi…
Bãdą dёtczi…”
R o d z i n y
wpuszczając
Gwiżdży
muszą jednak liczyć się z psotami: Diôheł i
Kòminôrz smarowali buzie sadzą i węglem, Bòcón
klekotał - można było liczyć się z
uszczypnięciem przez dziób boćka, Kòzół bódł swoim drewnianym
łbem, Szandara wlepiał mandaty, ale każde doświadczenie psoty
Gwiżdża jest dobrą wróżbą. Oprócz
wymienionych pięciu postaci była
jeszcze Baba i Dżôd, Aniół odganiający Diôhła, Miedwiédz mający
słoik na miód, słodycze albo datki, Smierc wymachująca kosą oraz
dwóch Gwiôzdorów. Rolą Gwiôzdczi nie tylko są psoty i ostrzeżenia,
śpiewają też kolędy wprowadzając
do domów wigilijny nastrój.
Szkolne Gwiôzdczi były przyjmowane w prawie każdym domu

6 grudnia 2012r. odbyło się w siedzibie Stowarzyszenia Turystyczne
Kaszuby w Kartuzach uroczyste wręczenie nagród w konkursie literackim, którego bohaterem epickim lub
lirycznym został diabełek Srel – sympatyczna postać z kaszubskiej mitologii. Temat spodobał się kaszubskim
dzieciom, ponieważ ponad dwieście
uczniów szkół podstawowych z Pomorza dostarczyło swoje prace na
konkurs. Jednym z laureatów konkursu został uczeń naszej szkoły –
Jaś Kiedrowicz – autor zabawnej
ballady napisanej w języku kaszubskim. Utwory poetyckie na konkurs

napisali również
inni uczniowie z
klasy IV i V. Można je poczytać
na naszej stronie
internetowej w
dwóch wersjach
językowych: polskiej i kaszubskiej. Twórczość
ta jest niezwykle
ciekawa, wykazuje
ogromną
wyobraźnię młodych literatów.
Wiersze zostały napisane pod kie-

bardzo serdecznie i szczodrze obdarowane słodyczami i pieniążkami
a przede wszystkim uśmiechem i
dobrym słowem, za co odpowiadają
„wiôldżim Pón Bóg zapłac!”. Nie dotarliśmy wszędzie, ponieważ zmęczenie dało się we znaki, jednak być
może tradycja kolędowania Gwiżdży
na stałe wpisze się w kulturę mieszkańców Głodowa i okolic.
Za zebrane pieniądze będą zakupione dla szkoły diabelskie skrzypce
- kaszubski instrument perkusyjny,
bardzo potrzebny w głębszym poznawaniu naszej rodzimej kultury.

Marek Kiedrowicz

Na sz l aur e at!

runkiem nauczycielki języka kaszubskiego Idy Czai.
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K a sz ubsk a szkoł a

W dniach od 3 do 5 października 2012 wzięliśmy udział w realizacji projektu „Kaszubska szkoła”
współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego – Człowiek
Najlepsza Inwestycja. Pojechali-

śmy na trzy dni
do Lip. To było
wspaniale
zorganizowane,
pomysłowe spotkanie, podczas
którego
dzieciom
zaproponowano niezwykle
atrakcyjne
i
urozmaicone
zajęcia.
Nasi
u c z n i o w i e
uczestniczyli w
warsztatach dziennikarskich prowadzonych przez pana Dariusza Majkowskiego, redaktor a naczelnego
czasopisma „Pomerania”, w warsztatach uczących tańca kaszubskiego
prowadzonych przez Annę Ziomkowską, w warsztatach teatralnych

prowadzonych przez pana Pawła
Opieszyńskiego, w warsztatach z
rzeźby kaszubskiej prowadzonych
przez pana Dworczaka, w wycieczce do Muzeum Neclów w Chmielnie,
Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach.
Nie było czasu na nudę, a wywieziony z Lip bagaż doświadczeń wpłynie
na pewno na dalsze wybory życiowe
uczestników tej imprezy.
Dzieci były bardzo zadowolone z
zakwaterowania oraz wyżywienia, a
także z dodatkowych atrakcji, zabawy na świeżym powietrzu (mecz piłki
siatkowej uczniowie kontra nauczyciele) czy kaszubskiej dyskoteki. A
dodać trzeba, że ani dzici, ani ich rodzice nie ponieśli żadnych kosztów
tego trzydniowego pobytu

Ch a ry tat y wne kolędowa nie
W
dniach
19 – 20 grudnia
uczniowie klasy 6
wzięli udział
w
kaszubskim kolędowaniu na terenie obwodu
szkolnego.
Podczas kolędowania
dzieci pokazywały
tra-

dycje kaszubskie poprzez
śpiewanie kolęd, zwyczajowe przebranie się oraz składania życzeń w języku kaszubskim. Dzięki ofiarności
mieszkańców, dzieci zebrały
środki na leczenie chorego
na niskorosłość Emilka Plutowskiego. Udało nam się
zebrać 1563.83 zł. Dzieci
oraz rodzice Emilka bardzo
dziękują za szczerą ofiarność i miłe przyjęcie kolędników..

Szl achetn y cel

17 i 18 grudnia uczniowie
Szkoły Podstawowej w Wysinie w
ramach języka kaszubskiego kolędowali w przebraniach z Gwiżdżów. Uczniowie zostali bardzo
ciepło przyjęci przez mieszkańców Wysina oraz Starego Wieca.
Pieniądze, które udało nam się
zebrać zostały przekazane dla
Emilka Plutowskiego z Kościerzyny, który jest chory na niskorosłość. Uczniowie oraz nauczyciel bardzo dziękują za ciepłe
przyjęcie, poczęstunek. Rodzice
chłopca zrobili nam niespodziankę i nasze zdjęcie z kolędowania
ukazało się w Dzienniku Bałtyckim.

Grzegorz Prądziński
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(dokończenie ze str. 2

aktorzy – uczniowie miejscowej szkoły, którzy wcielili
się w postaci ze „Ślubów panieńskich”: Panią Dobrójską
grała Natalia Richter, Jana
Marek Borkowski, Radosta
Sergiusz Koprek, Albina Krystian Potulski, Anielę Michalina Żygowska, Klarę Wiktoria Rychert i Gustawa Julian
Wakuliński. Doskonale wywiązali się ze swych aktorskich zadań, o czym świadczyły salwy
śmiechu po wielu wspaniałych
fredrowskich kwestiach, oklaskach po szczególnie dynamicznych scenach i wreszcie standing ovation po zakończeniu
całego przedstawienia, a także

łzy wzruszenia w oczach rodzin
uczestników tej teatralnej zabawy. Gratulacje i od nas! Wszyscy
uczniowie Zespołu Oświatowego w Liniewie obejrzeli „Śluby…”
w piątek i szkoda, że to było
ostatnie przedstawienie, przecież w naszej gminie mieszka
ponad cztery tysiące osób i jestem przekonany, że duża część
z nich chętnie by uczestniczyła
w tym teatralnym przedsięwzięciu.
O tym, że teatr jest ważnym
elementem edukacji w Zespole
Oświatowym w Liniewie świadczy jeszcze jedno zdarzenie,
które w czasie zbiegło się z premierą komedii Fredry – Telewizja Polska wystąpiła z propozy-

cją projektu polegającego na
uczestniczeniu uczniów polskich
gimnazjów w przedstawieniu
teatralnym „na żywo”. Przed
południem 31 stycznia Teatr
im. Stefana Jaracza z Olsztyna
pokazał uwspółcześniony spektakl oparty na powieści Adama
Bahdaja i serialu tv „Stawiam
na Tolka Banana”, który gimnazjaliści liniewscy obejrzeli na
dużym ekranie szkolnego multimedialnego rzutnika A uczestniczyło w tym przedsięwzięciu tylko sto kilkadziesiąt gimnazjów
spośród ponad sześciu tysięcy
tego typu szkół w Polsce! Za to
też nasze gratulacje!
Ryszard Łuczkiewicz

Sk at sportow y

Rozgrywa Stanisław Narloch

Trwają rozgrywki skata sportowego o Grand Prix Serca Kaszub, organizowane wspólnie przez Ośrodki Kultury, Sportu i Rekreacji w Liniewie i Lipuszu. Rozegrano
już sześć turniejów z dziesięciu zaplanowanych.
Dwie ostatnie tury rozgrywek, które zgromadziły
pięćdziesięciu graczy, wygrał reprezentujący liniewski
GOKSiR Ludwik Sosnowski z Kościerzyny. Po rozegraniu
dotychczasowych turniejów klasyfikacja łączna przedstawia się następująco:
1. Marcin Klinkosz(Stężyca) - 9836 punktów
2. Ludwik Sosnowski(GOKSiR Liniewo) - 9126 punktów
3. Wojciech Kozikowski(GOKSiR Lipusz) - 8950 punktów
4. Marcin Żywicki (Dziemiany) - 8446 punktów
5. Bogusław Kozikowski(Lubiana) - 7982 punktów
Zawodnicy rywalizują również w klasyfikacji zespołowej. Startuje osiem drużyn, w każdej jest pięciu graczy, a do punktacji drużynowej liczy się suma punktów
trzech najlepszych zawodników. Oto klasyfikacja:
1. Dziemiany (M. Kujaschewski, M. Żywicki, J. Żywicki,
K. Gańcza, P. Mikołajczyk)
25933 punkty
2. Liniewo (S. Narloch, Z. Gostomski, Z. Orzłowski, L.
Sosnowski, Z. Pepliński)
25881 punktów
3. Bałachy (W. Kozikowski, T. Gostomczyk, R. Klasa, A.
Lubecki, A. Kraskowski)
24373 punkty

W obu klasyfikacjach rywalizacja jest niezwykle
zacięta i lokaty poszczególnych graczy i drużyn po
każdym turnieju ulegają zmianie.
Siódmy turniej o Grand Prix Serca Kaszub odbędzie się 17 lutego w Lipuszu, początek o godzinie
11.

Wznowiono również rozgrywki Turnieju o Grand
Prix Pomorza w skacie sportowym oraz IV liga, w
której startuje dziewięć drużyn z całego regionu
Pomorza.
GOKSiR w Liniewie będzie organizatorem pierwszej kolejki ligowej, która rozegrana zostanie w
siedzibie naszego Ośrodka 10 lutego – początek o
godzinie 10.

Wyróżnienie odbiera Ludwik Sosnowski

Stanisław Narloch
12

L atar nic y z apal ą
c y frow e ś w i at ło dl a Polsk i!
Na
terenie całej Polski
ruszyła
realizacja
„Projektu
systemowego
–
działania
na
rzecz
rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu”. (Pełna nazwa:
Projekt systemowy – działanie na
rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu, współfinansowany w ramach VIII osi
priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013).
To największe przedsięwzięcie
dotyczące edukacji cyfrowej Polaków w historii naszego kraju.
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (MAC) wspólnie ze Stowarzyszeniem „Miasta w Internecie”,
działając pod hasłem „Polska Cyfrowa Równych Szans”, zamierza
w ciągu dwóch lat dotrzeć z cyfrową edukacją do każdej z niemal 2500 polskich gmin. Ponadto
drugim priorytetem działań prowadzonych przez MAC jest wspieranie samorządów i prowadzenie

działań doradczych i szkoleniowych niezbędnych dla skutecznej
realizacji projektów inwestycyjnych na rzecz rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej zapewniającej szerokopasmowy dostęp
do Internetu w Polsce. Nasz kraj
jest bowiem największym beneficjentem środków UE przeznaczonych na budowę szybkich sieci
szerokopasmowych.
Jak wynika z ostatnich badań,
fakt, że na niespełna 13 mln Polaków po 50 roku życia, prawie 10
mln nie korzysta z sieci, nie byłby
aż tak społecznie ważną sprawą,
gdyby nie to, że bycie internautą mocno przekłada się na jakość
życia i pracy. Brak umiejętności
korzystania z nowych technologii
oznacza marginalizację, prowadzącą do cyfrowego wykluczenia.
Wyjątkowość działań w ramach
„Polski Cyfrowej Równych Szans”
polega na pomyśle, by głównymi
beneficjentami projektu byli konkretni ludzie – „Latarnicy Polski
Cyfrowej”. W połowie 2012 roku
skompletowana
została
grupa
około 2600 „Latarników”, którzy
swoim działaniem obejmą każdą
gminę naszego kraju. – Nim jednak ruszą w Polskę zostaną kom-

pleksowo przeszkoleni i uzbrojeni
w materiały edukacyjne i środki
dydaktyczne. Szkolenia obejmą
nie tylko zagadnienia merytoryczne, ale także podstawy cyfrowej
metodyki i dydaktyki – wyjaśnia
Artur Krawczyk, sekretarz Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”.
Gmina Liniewo ma swojego
przeszkolonego Latarnika, jest
nim Elżbieta Licznerska,
która rozpoczyna swoje działania w
ramach Lokalnego Planu działania pod nazwa „Internet – to mój
świat” na terenie gminy Liniewo
i całego powiatu kościerskiego,
w związku z czym zaprasza osoby 50 + na bezpłatne szkolenia,
konsultacje, czy doradztwo w zakresie korzystania z komputera i
internetu. Pierwsze zajęcia rozpoczęła grupa kobiet w Wysinie
w świetlicy integracyjnej. Bliższe
informacja w najbliższym czasie
na tablicach ogłoszeń, na stronie
internetowej www.liniewo.pl, czy
podczas ogłoszeń parafialnych.
Możliwość kontaktu i umawiania
spotkań grupowych lub indywidualnych: Elżbieta Licznerska, telefon 695670998, e-mail: liczek@
poczta.onet.pl
Elżbieta Licznerska

Ogłoszenie

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Wysin wraz z Parafia Wysin organizują dla dzieci z tego terenu zajęcia plastyczne oraz zajęcia pod nazwą:

„Pierwsz y k rok w model a r st wo”
Zajęcia z modelarstwa odbywać się będą we wtorki od godziny 16.30
przez styczeń, luty, w tym ferie zimowe. Zajęcia poprowadzi wolontariusz
Paweł, zapewniamy modele i potrzebne akcesoria. Zajęcia plastyczne odbywać się będą w czwartki od godziny 16.30, poprowadzi je emerytowana
nauczycielka. Zajęcia odbywają się w świetlicy integracyjne w Wysinie,
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ulica Kościelna 1. Zapraszamy!

G OK SiR , Bibl iot eek a i Cen t rum K sz ta łceni a

Z a pr a sz aj ą n a fer ie w k u lt u r ze!
Pierwsz y t y dzień fer ii

11.02.2013r. „Świat modeliny” (wyklejanie obrazków o tematyce zimowej) - sala widowiskowa godz. 12.00 – prace przeznaczone na konkurs,
12.02.2013r. – Warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży sekcji GOKSiR z Jackiem Suchińskim z Malborka – sala widowiskowa godz. 11.00,
13.02.2013r. – Projekcja filmów dla najmłodszych „Małe Kino” - sala widowiskowa godz.
12.00
14.02.2012r. – Gry, zabawy, konkursy dla dzieci z udziałem Pana Krzysztofa Gdańca sala
widowiskowa godz. 12.00
15.02.2013r. – wyjazd do kina film w „ Zambazia 3D” zbiórka 8.45 przy GOKSiR
17.02.2013r. – Turniej Tenisa Stołowego o Puchar GOKSiR dla dorosłych sala gimnastyczna godz.14.00 (w kategoriach 16 lat + oraz powyżej 40)

Drugi t y dzień fer ii
18.02.2013r. – „Zmieniam twarz w zwierzątko” - biblioteka godz. 12.00
19.02.2013r. – Turniej Tenisa stołowego o puchar GOKSiR (w kategoriach: szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych, kategoria chłopców i dziewcząt) sala gimnastyczna godz. 10.00
19.02.2013r.- „Zimowe zabawy z papierem” (projektowanie ramki na zdjęcie) sala widowiskowa godz. 12.00
19.02.2013r. - „Magia ferii” (tworzenie zimowych pejzaży w edytorze paint, sala komputerowa godz. 14.00
20.02.2013r. – wyjazd na łyżwy zbiórka 8.00 przy GOKSiR
21.02.2013r. – Casting na najlepszą tancerkę 2012r. SHOW DANCE – pokaż, co potrafisz
– sala widowiskowa godz.11.00
22.02.2013r. „Kolorowy świat Kubusia Puchatka” zajęcia edukacyjno – rekreacyjne - sala
widowiskowa godz. 12.00

Od poniedzi a ł k u do pi ąt k u
10.00-16.00 stoły do tenisa, piłkarzyki
10.00-15.00 sala komputerowa (kolorowanki, gry, zabawy)
sobota 8.00-13.00 – sala komputerowa

Z a pis y n a w y j a z d d o k i n a i n a ły ż w y d o dni a 07 lu t eg o 2 013r .
w GOKSiR (58 687-85-35 liczba miejsc ograniczona)
- do kina (20 zł)
- na łyżwy (10 zł)

K lu b Senior a m a 10 l at!

Przynależność do Klubu daje przede wszystkim możliwość spędzania czasu w miłym
towarzystwie, rozwijania swoich zainteresowań i zdolności. 10 stycznia 2013 roku odbyło się pierwsze Noworoczne Spotkanie Klubu Seniora w Liniewie. Nasz Klub ma do
zaoferowania mnóstwo ciekawych zajęć, regularnych spotkań, zabaw tanecznych, wycieczek, życie Klubu uatrakcyjniają natomiast imprezy organizowane z okazji świąt czy
rocznic.
Zbliża się dziesiąta rocznica powstania Klubu. Będzie to wielkie wydarzenie, które na
pewno zapadnie w pamięć klubowiczów, którzy bardzo aktywnie uczestniczą w życiu
kulturalnym naszej Gminy. Będąc uczestnikiem Klubu Seniora po prostu zrywa się z
nudą! 7 stycznia odbędzie się kolejne spotkanie połączone z karnawałową zabawą taneczną.
Agnieszka Pobłocka
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Jak to było w świątecznym czasie

Minął już czas świątecznych spotkań, życzeń, noworocznych deklaracji i powinszowań, ale pozostały wspomnienia i to nierzadko bardzo ważne i przyjemne. Przypominamy te chwile i przy okazji zwracamy uwagę na to, jak ważne są te inicjatywy, jak
ich wiele jest w naszej Gminie, ilu ludzi angażuje się w te przedsięwzięcia i ilu starszych, seniorów, a także dzieci, młodzieży
gromadzi się w świetlicach wiejskich, remizach, szkolnych salach. Widać, jak dużą jesteśmy wspólnotą.

M iko ł a j k i
w Głod owsk iej
Sz kol e Podstawow ej

J a sełk a

Tradycją już stało się, że w Zespole Oświatowym w Garczynie
przed Świętami Bożego Narodzenia, wystawiamy przedstawienie jasełkowe. Jasełka przybliżają wydarzenia Betlejemskiej
Nocy, wprowadzają w świąteczną atmosferę, pobudzają do refleksji. W tym roku w jasełkach
wzięli udział najmłodsi uczniowie naszej szkoły, czyli dzieci z
przedszkola, zerówki oraz klasy
I. Starsi koledzy i koleżanki ze
szkoły obejrzeli przedstawienie
21 grudnia 2012 roku, natomiast
rodziców i gości zaprosiliśmy do
obejrzenia bożonarodzeniowego
przedstawienia 7 stycznia 2013
roku. Młodzi aktorzy z pełnym
zaangażowaniem
przedstawili historię Bożego Narodzenia

oraz oprawę muzyczną w postaci tradycyjnych polskich kolęd.
Ponadto zaprezentowali przygotowane przez rodziców piękne
stroje oraz niezbędne rekwizyty,
natomiast ciekawa scenografia
dopełniła całości przedstawienia. Ogromne zaangażowanie
młodych aktorów, nauczycieli
oraz rodziców opłaciło się, gdyż
przedstawienie wywarło na zaproszonych gościach duże wrażenie i poruszenie nawet do łez.
Natomiast dzieci przede wszystkim zaistniały w swoim własnym
środowisku, miały możliwość
uczestniczenia w tradycji, a także możliwość zaprezentowania
swoich umiejętności artystycznych.

Opł at ek
w Or lu

Spot k a nie
z M ikoł aje m

Tradycyjne spotkanie opłatkowe Seniorów z sołectw Garczyn,
Chrztowo, Równe i Orle odbyło się
w Świetlicy Wiejskiej w Orlu. Sala
zapełniła się po brzegi, gwar panował ogromny, bo starsi mieszkańcy tych terenów nie spotykają
się na co dzień w tak licznym gronie, więc była okazja, by wymienić
najnowsze wieści, przypomnieć
stare czasy. Po Mszy Świętej odprawionej przez proboszcza parafii
Garczyn, księdza Rafała Cieszyńskiego, po życzeniach przekazanych przez Wójta Mirosława Warczaka, łamano się opłatkiem i
składano sobie poświąteczne i noworoczne życzenia. Poczęstunek
przygotowany przez panie z Koła
Gospodyń Wiejskich (obiad, kawa,
ciasta, słodycze, owoce) okrasił to
spotkanie, które muzycznie uzupełniał zespół regionalny z Kościerzyny, który również przygrywał
do seniorskiej, karnawałowej zabawy.
rł
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6 grudnia 2012 roku w Orlu od-

była się impreza mikołajkowa dla
miejscowych dzieci oraz młodych
mieszkańców Garczyna, Chrztowa
i Równego, zorganizowana przez
EkoLiniewo

Stowarzyszenie

na

Rzecz Rozwoju Gminy Liniewo. W
czasie, gdy dzieciaki w napięciu
oczekiwały na Mikołaja,

panie z

koła Gospodyń Wiejskich zabawiały się przy muzyce i częstowały domowym ciastem przygotowanym.
Mikołaj został powitany oklaskami i okrzykami radości! Wszystkie dzieci, bez wyjątku i podziału
na grzeczne i niegrzeczne, zostały
obdarowane przez niego prezentami ufundowanymi przez sponsora.
Bardzo serdecznie dziękuję za pomoc wszystkim, którzy przyczynili
się do zorganizowania tego spotkania.

Zbigniew Rekowski

Jak co roku do szkoły zawitał, z
workiem pełnym słodyczy ku uciesze wszystkich dzieci, sołtys i radny
Jerzy Czapiewski w stroju Mikołaja.
Każdy otrzymał coś słodkiego . Najbardziej cieszyły się maluchy z „zerówki” i uczniowie klas młodszych.
Dziękujemy sponsorom dzięki którym mogło się to odbyć.

Sp o t k a nie opł at k ow e
w Gł od ow ie

10 stycznia 2013 odbyło się w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w
Głodowie spotkanie opłatkowe dla
seniorów z trzech sołectw: Głodowo,
Deki i Stefanowa. Przybyło na nie około pięćdziesięciu seniorów, dla których
poczęstunek: obiad i kawę z ciastem,
przygotowały członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Głodowa. Imprezę
uświetniły występy artystyczne dzieci
ze szkoły w Głodowie i GOKSiR-u w Liniewie. Do tańca przygrywał Wacław
Potrykus z zespołem.

Stó ł
ś w i ąt eczn y

Pomorski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Gdańsku zorganizował Wojewódzki Przegląd pod nazwą
„Pomorski Stół Bożonarodzeniowy”.
Przegląd odbył się w Starym Polu w
dniu 11 grudnia 2012 roku i brały w
nim udział Koła Gospodyń Wiejskich
z po morskiego w składzie pięcioosobowym. Prezentowane były potrawy
i dekoracje na stole bożonarodzeniowym. Naszą Gminę Liniewo reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich
z Orla w składzie: Lucyna Turzyńska
– przewodnicząca KGW, Genowefa
Rekowska, Marzena Czaja. Nasze
Panie przygotowały tradycyjne potrawy wigilijne: karpia faszerowanego, pstrąga w galarecie, pstrąga
w sosie koperkowym, krokiety, karkówkę w sosie grzybowym, sałatkę
warzywną oraz makowiec zawijany.
Potrawy nasze uczestniczki Przeglądu przygotowały same z własnych
produktów. Wszystko to przedstawiły do degustacji na pięknie udekorowanym stole (jak widać na zdjęciu).
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego uhonorował wszystkie Koła
Gospodyń Wiejskich wyróżnieniami i
wręczył drobne upominki ufundowane przez sponsorów.
Opracowała Gabriela Borowicka

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE
DZIECI NA FERIE ZIMOWE 2013
W KULTURZE!!!
W PROGRAMIE:











Zajęcia manualne, konkursy plastyczne,
Gry i zabawy stolikowe,
Głośne czytanie bajek,
Zajęcia komputerowe,
Casting „SHOW DANCE”,
Warsztaty taneczne,
Turniej Tenisa, piłkarzyki,
Malowanie twarzy,
Wyjazdy do kina i na łyżwy,
Dzień pełen wrażeń z Panem Krzysztofem

Czekamy na Was:

Od poniedziałku do soboty
w godz. 10.00-16.00
sobota 8.00-13.00
od 11.02.2013 do 23.02.2013
PRZYJDŹ, NIE ZWLEKAJ, CK,
BIBLIOTEKA, GOKSIR W LINIEWIE CZEKA!
więcej informacji na stronie www.liniewo.pl
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