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W Gminie Liniewo tradycji
stało się zadość – odbyły się
Dożynki Gminne. W niedzielę,
4 września, na placu Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysinie zebrał się barwny korowód
dożynkowy, który w asyście
Młodzieżowej Orkiestry Dętej
„ LinStarT” ruszył w kierunku
Kościoła na Mszę Św. odprawianą przez księży Andrzeja Żura,
Rafała Cieszyńskiego, Janusza
Grzybka oraz prałata Ryszarda Konefała. Po zakończeniu

nabożeństwa korowód dożynkowy oraz licznie goście powrócili na plac przy OSP , niosąc ze sobą okazały wieniec dożynkowy. Wójt Gminy Liniewo
Mirosław Warczak, przewodniczący Rady Wiesław Szarmach
oraz Starostowie Dożynek Państwo Joanna i Leszek Szwarc
powitali wszystkich serdecznie. Po oficjalnej części uroczystości, mikrofon powędrował w ręce Pani dyrektor Lucyny Piwowarczyk. Kilka słów

podziękowania złożył pan Wójt
Gminy Liniewo oraz Poseł na
Sejm RP Stanisław Lamczyk. W
tym momencie atmosfera wyraźnie ożywiła się, rozpoczął
się etap zabaw i konkursów. W
międzyczasie pojawiła się radosna oraz rozpoznawalna przez
wszystkich muzyka – to zasługa Kapeli Kaszubskiej „Buffet”
oraz zespołu Retro Voice. Można również było podziwiać jak
piękne panie, które zatańczyły
(c.d. na stronie 2)

(c.d. ze strony 1)

Ksiądz Ryszard Konefał święci tegoroczne plony.

ze smalcem. Wielu uczestników dożynek wzięło udział w
loterii fantowej, gdyż ciekawe, atrakcyjne nagrody, przyciągały uwagę i zachęcały do
niewinnego hazardu.
Z wybiciem godziny 19.30
zespół „Standard” z Głodowa
zaprasił wszystkich uczestników uroczystości dożynkowych do wspólnej zabawy.
Teren wokół sceny bardzo
szybko zapełniły wirujące w
tańcu pary.
Patronat oraz pieczę nad
dożynkami objął GOKSiR w
Liniewie oraz Kościerskie-info, im i wszystkim sponsorom gorąco dziękujemy za

zadziornego kankana z zachwytem przyjętego przez publiczność. Śmiech dzieci dobiegał

od strony miejsca, gdzie ustawiono dmuchany zamek,
gdzie toczyły się walki sumo
oraz gdzie umieszczono stoiska z balonami przedstawiającymi najbardziej rozpoznawalne bajkowe postacie. Gorąca grochówka oraz bigos a
także przepyszne ciasta były
dziełem pani Reginy Domagały, która pilnowała, aby
Gospdarz Gminy Liniewo i zaproszeni goście.

Dożynkowa publiczność.
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każdy mógł skosztować tego, na co
ma ochotę. W budynku remizy OSP
Wysin, ozdobionym dekoracjami
wykonanych z tegorocznych płodów rolnych, można było uzupełnić
kalorie smakując
wspaniały chleb

sfinansowanie i zorganizowanie
tak udanej imprezy. Dziękujemy
także wszystkim osobom, które
zaangażowały się w organizację
uroczystości dożynkowej oraz
wszystkim tym, którzy poświecili swój wolny czas dla mieszkańców – dla wspólnej dobrej
zabawy.
Lucyna Piwowarczyk
Agnieszka Pobłocka

Największa dotacja
w historii Gminy Liniewo!

Cztery miliony złotych dotacji z Unii
Europejskiej przyznano Gminie Liniewo
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 kanalizację wsi
Wysin, Stary Wiec, Płachty oraz wymianę sieci wodociągowej w Wysinie. Wyżej
wymieniona kwota dotacji stanowi 58.24

% planowanej wartości i nwest ycji
(przed przetargiem)
na dzień podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim w Gdański w
dniu 03.08.2011r.
To kolejny ogromny sukces nowych
władz: Wójta i Rady
Gminy Liniewo. Jest
to o tyle ważne, że
to dopiero początek
kadencji, więc dobrze wróży na dalszy jej przebieg. Nie
pod publikę, nie w
postaci „k iełbasy
wyborczej”, ale dla
rozwiązywania codziennych problemów zwykłych ludzi - mieszkańców
tej gminy. Wójt Gminy Liniewo – Mirosław Warczak powiedział:
„Gmina Liniewo będzie się dalej sukcesywnie i dynamicznie rozwijać. Nie damy
zahamować jej rozwoju. Najlepszym tego
dowodem jest tak wysoka skuteczność w

zdobywaniu środków z Unii Europejskiej.
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i
tłocznej o długości 14,6 km, pompowni
ścieków z infrastrukturą techniczną dla
miejscowości Stary Wiec, Wysin , Płachty oraz budowa sieci wodociągowej wraz
z przyłączeniami dla miejscowości Wysin w Gminie Liniewo o długości 7.6 km.
Ważne jest to, iż w zakresie tej inwestycji planuje się podłączenie 573 osób, co
oznacza 12% wzrostu w stosunku do
obecnej liczby osób podłączonych do kanalizacji w gminie. Inwestycja ta ma nie
tylko przyczynić się do poprawy stanu
ochrony środowiska, w tym wód gruntowych, ale także poprawić jakość i komfort życia na wsi, zmniejszyć koszty wywozu (utylizacji ścieków komunalnych)”.
Nie bez znaczenia jest fakt, że istotne
dla tej sprawy było bardzo dobre przygotowanie wniosku aplikacyjnego przez
referat gospodarki komunalnej i rozwoju
oraz konsultacje merytoryczne z posłem
Stanisławem Lamczykiem. Serdecznie
dziękujemy Panu Posłowi oraz pracownikom gminy za znaczne przyczynienie się
do tego sukcesu.

Redakcja

Podczas pobytu w naszej Gminie pan Stanisław Lamczyk, poseł na Sejm RP przekazał mieszkańcom następujący list:

Szanowni Państwo

Gmina Liniewo jest dla mnie przykładem wspaniałego połączenia, gdzie dba się o zachowanie walorów środowiska naturalnego i jednocześnie stawia
się na innowacyjność i rozwój gospodarczy. Od kilku
lat mam przyjemność współpracować z włodarzami
gminy nad projektami , dzięki którym Liniewo i okolice staną się miejscem jeszcze bardziej atrakcyjnym.
Dbałość o otaczającą nas przyrodę jest dziś koniecznością, dzięki wspólnym wysiłkom udało się pozyskać środki na budowę kanalizacji sanitarnej. Innym
bardzo interesującym projektem jest budowa farm
wiatrowych. Dzięki temu Gmina Liniewo może stać
się dostawcą ekologicznej energii dla Pomorza, jak
również rozwinąć się gospodarczo. Kolejną szansą
dla Liniewa i Powiatu Kościerskiego jest projekt rozszerzenia Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Jestem przekonany, że pozwoli on nie tylko na przyciągniecie inwestorów, ale także skłoni wiele osób do
założenia własnej firmy.
Cieszę się, że coraz więcej osób przekonuje się do tych
projektów. Wierzę, że po realizacji tych, przyjdą kolejne,
które będą „siłą napędową” dla Gminy Liniewo.
Stanisław Lamczyk
Poseł na Sejm RP
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Nasza Rada

W poprzednich wydaniach naszej gazetki przedstawialiśmy radnych, którzy stoją na czele Rady oraz tworzą Komisję Rewizyjną i Komisję Oświaty w Radzie Gminy Liniewo, a teraz prezentujemy tych, na których zwrócone są
oczy wszystkich rolników – członków Komisji Rolnej. W jej skład wchodzą osoby znane od dawna mieszkańcom
zajmującym się uprawą ziemi i hodowlą, mające duże doświadczenie w pracy samorządów i organizacji rolniczych.

Komisja Rolna
Przewodniczący
Komisji Rolnej

Jerzy Bałachowski

Tego rolnika z Wysina znają wszyscy mieszkańcy Gminy Liniewo. W
swoim dużym gospodarstwie prowadzi hodowlę bydła Charolaise oraz
trzody chlewnej. Jest żonaty, ma troje
dzieci: syn ma samodzielne gospodarstwo, jedna z córek pracuje w Urzędzie Gminy Liniewo, druga w ośrodku
wczasowym.
Prawie przez całe dorosłe życie, to
znaczy od dwudziestu czterech lat,
pracuje społecznie i samorządach
różnego szczebla: był radnym w dawnym województwie gdańskim, gdzie
działał w Komisji Budżetowej, sześć
lat sprawował z wyboru funkcję radnego w Radzie Powiatu Kościerskiego (Komisja Rolna oraz Bezpieczeństwa), wiele lat poświęcił na pracę w
Radzie Gminy Liniewo, dwie kadencje
był przewodniczącym Komisji Rolnej.
To nie wszystko! 30 lat był członkiem
Rady Sołeckiej, a od 20 prezesuje wysińskiej Ochotniczej Straży Pożarnej,
przez dwie kadencje był członkiem
Komisji Rewizyjnej Banku Spółdzielczego w Starogardzie Gdańskim, również dwie kadencje zajęła mu praca
w Izbach Rolniczych. Obecnie jest
prezesem Stowarzyszenia Hodowców Bydła Ras Mięsnych Województwa Pomorskiego, w którym zrzeszonych jest 44 członków. O swoich osiągnięciach mówi niechętnie, traktuje
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je jako wynik wspólnego działania
wielu osób, ale przyznaje, że jego
znacznym sukcesem jest obecny stan
OSP w Wysinie. Włożył wiele wysiłku i starań, by miała takie sukcesy i
taki majątek. Dużo energii pochłonęło
zdobywanie funduszy na drogi i na
wysińską szkołę, a za swoje osiągnięcie uważa także wykonanie znacznej
inwestycji melioracyjnej – przeprowadzenie rowu melioracyjnego przez
Wysin i okolice.
Obecnie dużo czasu i sił poświęca
wielkiej sprawie wykraczającej poza
teren gminy, powiatu i województwa:
wspieraniu działań zmierzających
do tego, by dopłaty z Unii Europejskiej dla polskich rolników były takie same, jak w przypadku tych najważniejszych członków europejskiej
wspólnoty. Popiera także budowę
elektrowni wiatrowej w naszej gminie
i w innych miejscach Polski i Europy.
„Ekonomia rządzi światem” – mówi –
„takie inwestycje są potrzebne i pożyteczne. Sam bym taki wiatrak wybudował w interesie własnym i innych
– energia jest niezbędna, a do elektrowni atomowych nie mam przekonania, co wyraziłem publicznie i oficjalnie w mej działalności samorządowej”. Bardzo niepokoi pana Jerzego
likwidacja szkół rolniczych w Powiecie Kościerskim. Zamknięta została
szkoła w Polaszkach, ginie ta w Lubaniu, a klasy rolnicze w szkołach
miejskich nie spełnią swojego zadania właściwie. Młody człowiek, który chce zdobyć zawód rolnika, musi
odbywać zajęcia praktyczne, przyglądać się z bliska i czynnie uczestniczyć
w pracy na roli, w hodowli zwierząt,
obsługiwać rozliczne, coraz bardziej
skomplikowane maszyny. Jerzy Bałachowski chce służyć swym doświadczeniem i pomocą wszystkim rolnikom naszej gminy, stąd jego zaangażowanie w prace Komisji Rolnej.

Członek Komisji Rolnej

Stanisław Burek

M ie s z k a n ie c Lubie s z y n a , ż o naty, bezdzietny. Doskonale znany rolnik i działacz społeczny oraz

samorządowy. Obecna kadencja radnego Rady Gminy Liniewo, to już
czwarta w jego historii samorządowca. Był przez trzydzieści lat prezesem
Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieszynie, obecni piastuje godność prezesa honorowego tej jednostki. Sporo wniósł do działalności Rady w poprzednim czasie, sporo też udało się
uzyskać dla swojej wsi. Do osiągnięć
zalicza budowę remizy strażackiej
i wyposażenie wiejskiej świetlicy, a
także uzyskanie samochodu strażackiego dla OSP Lubieszyn. Zawsze dbał
o to, by były uporządkowane drogi
śródpolne, gminne, by poprawiany
był stan bezpieczeństwa mieszkańców. Ma sporo planów, niektóre bardziej, inne mniej realne, ale przecież
wiele już zrealizowano marzeń, więc
i te mają szansę. Zależy mu na wyremontowaniu i przebudowie istniejącego od lat boiska sportowego, na
którym odbywają się także inne wiejskie imprezy. W planach jest ogrodzenie obiektu i postawienie wiaty.
Konieczne jest także przedłużenie
wybudowanego wcześniej chodnika
wzdłuż drogi wojewódzkiej i utrzymanie w dobrym stanie drogi do Lubieszynka.

Członek Komisji Rolnej

Łucja Rudnicka

Mieszkanka Liniewa, od dawna
sama wychowuje pięcioro dzieci –
jedno jest już samodzielne, inne pracują i studiują lub uczą się w szkołach ponadgimnazjalnych, prowadzi

gospodarstwo domowe. Jest absolwentką olsztyńskiej uczelni rolniczej
i dlatego często służy pomocą tym,
którzy potrzebują porady w sprawach
dotyczących uprawy ziemi, hodowli, a także w wypełnianiu i pozyskiwaniu skomplikowanych dokumentów. Radną Rady Gminy Liniewo jest
pierwszą kadencję, teraz przygląda
się, uczy, szuka dla siebie miejsca w
tym samorządowym organie. Jest w
Komisji Rolnej, bo na rolnictwie się
zna, ma odpowiednie przygotowanie.

Są w gminie sprawy, które ją niepokoją. Dostrzega brak osoby, stanowiska w Urzędzie Gminy, która prowadziłaby doradztwo w przeróżnych
sprawach oficjalnych, urzędowych,
zawodowych, nawet osobistych. Widzi ogromną rolę doradztwa rolniczego. Chce pracować dla dobra wsi, jej
mieszkańców, a przede wszystkim dla
poprawienia bezpieczeństwa i udoskonalenia systemu opieki nad młodzieżą i dziećmi. Uważa, że szkoły i
policja powinny skuteczniej ze sobą
współpracować, by prowadzić pracę
prewencyjną, wychowawczą, a nie interweniować wtedy, gdy dochodzi do
naruszenia prawa i porządku. Podobnie jak inni członkowie Komisji Rolnej, zaniepokojona jest sutyacją szkolnictwa rolniczego w Powiecie Kościerskim.

Członek Komisji Rolnej

Jerzy Czapiewski

Pan Jerzy jest sołtysem wsi Głodowo i w poprzednim wydaniu naszej

gazetki przedstawiłem go szczegółowo, więc nie będę powtarzał informacji na tema rodziny, gospodarstwa,
zamierzeń. Każdy, kto choć raz był
na sesji Rady Gminy, bez wątpienia
zauważy radnego Czapiewskiego. Nie
ma takiego posiedzenia, na którym
nie zabrałby głosu, nie złożył interpelacji, nie pytał stanowczo i żądał różnych rozstrzygnięć dotyczącyh Głodowa albo rolników. Nie jest to radny
bezradny czy papierowy.
Tekst i fot. Ryszard Łuczkiewicz

Z prac Rady Gminy

14 września odbyła się VIII zwyczajna Sesja Rady Gminy Liniewo. Podjęte uchwały to akceptacja
projektu utworzenia w powiecie kościerskim Lokalnej Organizacji Turystycznej (LOT) „Serce Kaszub”, zgoda na dzierżawę obiektów w celu zainstalowania urządzeń umożliwiających zainstalowanie
ogólno dostępnego internetu. Wójt przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym, a radni złożyli cały szereg interpelacji i zapytań, na które odpowiedzi udzielali wójt i pracownicy Urzędu Gminy.

dz
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Sołtysi naszych wsi

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

Liniewskie Góry (kaszb. Lëniewsczé Górë)

Wieś leżąca na pograniczu Kaszub
i Kociewia. Na malowniczych wzgórzach rozrzucone są gospodarstwa
rolników stanowiących (wraz z rodzinami) większość mieszkańców wsi,
można tu dojechać utwardzonymi polnymi drogami od strony Liniewa –
teraz przez dawne torowisko kolejowe – oraz od strony Lubieszyna i Lubieszynka. Tutaj urodził się przed stu
laty Ojciec Stanisław Czapiewski, który został niedawno Honorowym Obywatelem Miasta Kościerzyna.

SOŁTYS

Jerzy Narloch
Jest rolnikiem, posiada średnie gospodarstwo rolne wielotowarowe,
mieszka w pięknym, ponad stuletnim

pałacyku, który kiedyś zajmował właściciel folwarku Liniewskie Góry. Ma
córkę (pracuje w Urzędzie Gminy) i
dwóch synów: jeden jest zawodowym
strażakiem, drugi budowlańcem, doczekał się też pierwszego wnuka.
Funkcję sołtysa sprawuje już od 21 lat,
przez szóstą obecnie kadencję, to znaczy od początku demokracji w Polsce,
był też przez jedną kadencję radnym
Rady Gminy Liniewo, członkiem komisji oświaty i komunalnej, więc doświadczenie w pracy samorządowca ma ogromne. Za swoje największe
osiągnięcia uważa to, co dzisiaj, w dobie telefonii komórkowej, wydaje się
co najmniej dziwne: telefonizację wsi.
Ludzie starsi doskonale jednak pamiętają jakie to było ważne jeszcze kilkanaście lat temu. Doprowadził także do
kupna maszyn rolniczych na użytek

jej mieszkańców – dziś wszyscy mają
własne, ale kiedyś to znaczyło wiele.
Do jego zasług należy także przyczynienie się do założenia wodociągów w
Liniewskich Górach, uporządkowania
i utrzymania dróg lokalnych i dojazdowych, przeprowadzenie remontu
mostu oraz założenie placu zabaw dla
dzieci. Ma także marzenia na przyszłość. Chciałby, aby do jego wsi był
dojazd szosą asfaltową, zawsze przejezdną, łatwą w utrzymaniu, z błyskiem w oku mówi o kanalizacji tej
miejscowości i o świetlicy, która doprowadziłaby do jeszcze większego
zintegrowania mieszkańców. Te plany
(bardzo zbieżne z planami wieloletniego radnego Ryszarda Kruszyńskiego), mają szansę na realizację przy
konsekwentnym i stanowczym działaniu wszystkich mieszkańców.

Lubieszyn (kasz. Lubieszin)
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Wie ś k a sz ub sk a , le ż ąca pr z y d rod ze wo jewód zk iej, znajduje
się t ut aj Niepubl icz ny
O śr o dek Z d r ow i a d l a
mieszkańców Gminy Liniewo, dawna karczma
o ciekawej a rchitekturze, mały dworek, trzy
sk lepy, a w budy n ku
daw nej sz ko ł y m ie ś c i
się tera z Środow i sko w y Dom Sa mopomocy z Ośrodk iem Rehabi l it acji Psychor ucho wej prowadzone przez
kościer sk ą Fu ndację
„Sprawni Inaczej”.

SOŁTYS

Lech Żakowski
Dziś jest już emerytowanym rolnikiem,
a nastawione na hodowlę trzody chlewnej, średnie gospodarstwo, prowadzi
syn. Jest żonaty, oprócz syna ma jeszcze
dwie córki, z których jedna mieszka na
stałe w Ameryce. Sołtysuje czwartą kadencję, doskonale zna mieszkańców wsi

i ich sprawy, bo obchodzi wszystkich co
jakiś czas w związku z różnymi akcjami
– najczęściej jest to zbieranie podatków,
ale bywają też i inne okoliczności gospodarskiego „obchodu” wsi. Nie chce mówić
o swych osiągnięciach, ale wyraźnie się
ożywia, gdy wspomina budowę chodnika
wzdłuż ruchliwej drogi wojewódzkiej biegnącej przez środek Lubieszyna. To była
walka! Najpierw trzeba było sprowadzić
kogoś kompetentnego z Urzędu Woje-

wódzkiego – przyjechał, udowadniał
mieszkańcom, że tu nie można poprowadzić tej inwestycji, bo za mało
miejsca, nie da się spełnić standardów drogowych, trzeba ustalić prawa własności, granice... W końcu, pod
wpływem nacisków ze strony wójta,
sołtysa i mieszkańców zaczęto jednak przygotowania do realizacji inwestycji. Nie wiadomo jak projektant
przygotowywał plany, ale rozmijały się one z rzeczywistością. Doktor
Kamiński, prezes firmy, która miała

budować chodnik wraz z całym technicznym jego otoczeniem, odciągnął
rozsierdzonego sołtysa od niefortunnych inżynierów i sam wynegocjował
zmiany pozwalające na osiągnięcie
sukcesu. I chodnik jest. Teraz marzy
się panu Lechowi przedłużenie go
do kolejnych gospodarstw, bo w części, gdzie go nie ma, dalej jest ogromnie niebezpiecznie. Ten, kto przejeżdżał przez Lubieszyn po zapadnięciu
zmroku, wie doskonale, że trzeba
zwolnić i mieć oczy szeroko otwarte,
bo w każdym momencie może przed
maską samochodu pojawić się pieszy,
którego z daleka widać nie było, natomiast w dzień na jezdni pojawiają
się dzieci zmierzające do szkoły lub z
niej wracające. Drogom też należy się
solidny remont, a boisko, na którym
sporo się dzieje też wymaga ogrodzenia, budowy wiaty i przystosowania
do współczesnych standardów.

Lubieszynek (kaszb. Małi Lubieszin)

Ma ła w ie ś rol n icz a po ło ż on a n a p og r a n ic z u K a szub i Kociew ia, mocna
roz cią g n ięt a w z d ł u ż d róg,
do k tórej mo ż n a doje ch ać
utwardzonymi drogami
śródpol ny m i z Lubie sz y na
a lbo z Li n iewa . Nie dojeżd ż a t u ż a d e n p r z e wo ź n i k
publiczny, dzieci do szkoł y
wozi gminny bus.

SOŁTYS

Henryk Peek
Je s t ju ż n a r ol n ic z ej r en cie strukturalnej, ale całe życ ie dot ychc z a s owe pr z epr acowa ł w ra z z żoną na sw y m

wielotowarowym, średnim gospodarstwie. Teraz prowadzi je
jeden z synów, drugi jest właścicielem tartaku, a córka pracuje w banku. Ma za sobą duże
doświadczenia związane z pracą samorządowca: przez jedną
kaden cję był radnym Rady Gminy

Liniewo, członkiem komisji rolnej,
przez dwie kadencję był członkiem
komisji rolnej spoza Rady, a od 21
lat, przez szóstą już kadencję spraw uje zaszcz y t ną i niek iedy niewdzięczną funkcję sołtysa. Początki
były bardzo trudne, ale pierwszym
ważnym osiągnięciem było doprowadzenie do wsi linii telefonicznej.
Jeszcze kilkanaście lat temu było to
zwycięstwo niezwykłe: zagubiona
wśród pól miejscowość mogła porozumieć się ze światem. Podnosiło się
słuchawkę, odzywała się telefonistka z poczty liniewskiej, podawało

się żądany numer i uzyskiwało połączenie. Młodym ludziom narzekającym na to, że z ich osobistego telefonu komórkowego nie mogą się połączyć z jakiegoś zakątka, w którym
nie ma zasięgu, trudno zrozumieć
dziś miarę tamtego sukcesu. Stałą
troską i nieustannym zabiegom sołtysa poddane są drogi dojazdowe
do wsi. Gdy nie pada zbyt wiele, to
nie ma problemu, ale w czasie słot,
zimy, to jest tragedia, której trzeba
zapobiec. Dlatego marzeniem sołtysa i mieszkańców Lubieszynka jest
asfaltowa droga dojazdowa, zawsze
przejezdna, łatwiejsza w utrzymaniu. Drugim obiektem starań pana
Henryka jest założenie wodociągu
i kanalizacji. To na razie wydaje się
zupełnie nierealne, ale kiedyś nierealnym wydawało się doprowadzenie
energii elektrycznej, telefonu, więc
jest nadzieja.
Tekst i fot. Ryszard Łuczkiewicz
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Projekt Systemowy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liniewie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liniewie od maja do
października br, realizuje projekt
systemowy „ Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym w gminie Liniewo” .
W projekcie uczestniczy 14 beneficjentów korzystających z pomocy społecznej .
Na podstawie zawartych kontraktów socjalnych realizowane są
różne formy aktywnej integracji.
Na podstawie ustaleń z doradcą
zawodowym beneficjentom projektu sfinansowano wybrane kursy
zawodowe : kurs gastronomiczny

, obsługi kas fiskalnych , kurs języka niemieckiego , kurs języka angielskiego ,opiekunki środowiskowej , kurs komputerowy , prawo jazdy
kat. B. Podczas 40 godzinnych warsztatów psychospołecznych podejmowano tematy związane z asertywnością , komunikacją międzyludzką i
aktywnym poszukiwaniem pracy.
Zaplanowano również indywidualne
spotkania z psychologiem , prawnikiem oraz 30 godzinne warsztaty z
wizażu i autoprezentacji.
Ponadto 11 dzieci z rodzin beneficjentów w sierpniu br. wyjechało
na 14 dniowe kolonie do Jarosławca nad morzem. W ramach działań integracyjnych zorganizowano

turniej rodzinny „ Mama , tata dziecko” wspólnie z GOKSIR w Liniewie.
Zakładanym rezultatem projektu
jest zwiększenie motywacji do aktywności zawodowej i społecznej , wzrost
zaufania we własne siły i możliwości
, zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych i zwiększenie szans na zatrudnienie.
Tak szeroka oferta jest możliwa
dzięki dofinansowaniu ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki , Priorytetu VII , Poddziałania
7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej z którego uzyskano
dotację w kwocie 95.670 zł.

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni
ścieków w Orlu wraz z budową
kanalizacji sanitarnej w Głodowie
Beneficjent: Gmina Liniewo

Gmina Liniewo zakończyła realizację zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Orlu
wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Głodowie”, które było współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla WP na lata 2007 – 2013, Oś
priorytetowa 8, Lokalna infrastruktura podstawowa, Działanie 8.2 Lokalna infrastruktura ochrony środowiska oraz z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
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Wodnej.
Zadanie polegało na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno
– tłocznej w miejscowości Głodowo o
długości 2,5 km wraz z budową przepompowni ścieków P-1. W związku z
budową kanalizacji możliwa była likwidacja 29 zbiorników bezodpływowych na terenie Głodowa.
Zakres zadania obejmował również
rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Orlu. Średnia docelowa ilość ścieków dopływających na
oczyszczalnię to 540 m3/dobę – taka

też jest przepustowość zmodernizowanej oczyszczalni. Docelowa równoważna liczba mieszkańców, po podłączeniu kolejnych miejscowości gminy
Liniewo, odpowiadająca średnio-dobowemu ładunkowi zanieczyszczeń
wynosi: RLM = 4990 MR.

Zarówno na wybudowanej kanalizacji w miejscowości Głodowo
jak i na rozbudowanej i zmodernizowanej oczyszczalni ścieków
w Orlu został osiągnięty założony
efekt ekologiczny i rzeczowy.

Wiceminister z Kaszub

Kazimierz Plocke
Awaryjne lądowanie

Wielokrotnie przewinął się przez naszą gminę wiceminister rolnictwa w obecnym rządzie, Kazimierz Plocke. To Kaszuba, świetnie posługujący się tutejszym językiem i doskonale orientujący się
w sprawach Kaszub i Pomorza. Jest posłem na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej obecnej kadencji, w którym wykazuje się wielką aktywnością w rozwiązywaniu problemów rolnictwa, rybołówstwa
i innych związanych z regionem. Reprezentuje interesy Kaszub
w polskim parlamencie i sprawy polskie na forum międzynarodowym. Czas wolny spędza najchętniej z rodziną, a interesuje się
sportem – szczególnie lekkoatletyką. Od kilku lat pracuje, wspólnie z kolegami, w Kaszubskim Zespole Parlamentarnym. W wyniku tej pracy (seminaria , wykłady, wystawy w Sejmie, Senacie) o
Kaszubach mówi się z dumą. Cieszy go, że idea Lecha Bądkowskiego, prof. Gerarda Labudy żyje i że promocja naszej ziemi odbywa
się na coraz wyższych poziomach.

Wysińska Powsinoga i inne atrakcje

Zbiorowy portret uczestników Pikniku

Niecodzienne zdarzenie mai ło m iejsce na teren ie so łect w a L i n ie w s k ie G ó r y. Z p o wo dów te ch n ic z nych n a p o l ach tej m iejs c owo ś c i o si ad ł
g o ś ć z p r z e s t wo r z y – w i e l k i ba lon . Z abr a k ło ga z u, n ie
było w iat r u, w ięc da l sz a po d róż ba lon ia r z y z Trójm ia st a
była n iemoż l iwa. M ieszka ńcy
wsi natychmiast zjawili się na
miejscu lądowania, a sołtys Jer z y Na rloch w y py t a ł o pr z ycz y nę opadnięcia tego latającego obiektu i zaoferował pomoc. Okazało się, że podniebni
wędrownicy są doskonale zorga n i z owa n i : n a m iejsce z dar z en i a n at ych m i a st pr z y byl i
koled z y n iefor t u n nych lot n ików i pomogl i z łoż yć i pr ze transportować sprzęt.

rł

W natłoku wakacyjnych festynów, które tradycyjnie organizowane są w prawie wszystkich większych miejscowościach naszego powiatu, wysiński Piknik
Rodzinny wyróżniał się pomysłowością,
perfekcyjną organizacją i wielkim zaangażowaniem mnóstwa osób.
Głównym organizatorem imprezy było
Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi
Wysin z prezes Elżbietą Licznerską na
czele oraz miejscowa parafia prowadzona
przez księdza Andrzeja Żura. W programie były dwie gry terenowe: historyczna „Wysin – W poszukiwaniu wolności”
i poznawcza „Wysińska powsinoga”. W
pierwszej, polegającej na odwiedzeniu historycznych miejsc i aktywnym udziale w
proponowanych zadaniach, wzięło udział
trzydzieści grup (czyli ponad 100 osób),
w drugiej przynajmniej tyle samo. Ale to
nie wszystko – wielu przybyłych na imprezę mieszkańców wsi i gości z oko-

lic bliższych i dalszych, mogło wziąć
udział w warsztatach: był garncarz,
robienie kwiatków z bibuły, czerpanie
i zdobienie papieru, a także turniej
gry w cymbergaja i w kapsle. Niewątpliwą atrakcją Pikniku był konkurs
na potrawy i wystrój stołów dla Kół
Gospodyń Wiejskich z powiatów kościerskiego i starogardzkiego, który
wygrała ekipa z Nowego Klincza, a

wszystko to okraszone muzyką biesiadną i ludową kaszubską. Przewinęło się przez Piknik ponad 300 osób,
a jeżeli organizatorzy podejmą się
urządzić go w przyszłym roku, to frekwencja powinna być znacznie wyższa, bo wieści o czymś nowym i dobrym szybko się rozchodzą.
Nie brakowało tych, którym ta impreza się nie podobała – nie było
atrakcji w postaci alkoholu, zabawy
tanecznej, ani żadnej burdy. Niektórzy odnieśli wrażenie, że cieszył się
Piknik małym zainteresowaniem ze
strony mieszkańców i gości, ale wynikało to z tego, że teren zabawy był
bardzo rozległy: sam plac przy OSP
w Wysinie jest obszerny, a poza tym
inne atrakcje rozmieszczono w różnych punktach wsi, więc trudno było
jednym spojrzeniem, w jednym czasie ogarnąć wszystkich uczestników.
Organizatorzy podkreślają, że powodzenie imprezy zawdzięczają wielu
Wysinianom, którzy zajęli się swoim,
zaledwie drobnym, ale niezwykle potrzebnym wycinkiem prac przy realizacji projektu i za to im dziękują.
Ryszard Łuczkiewiczł
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Liniewska Oświata
Nowy dyrektor szkoły w Wysinie

Karol Ducher

Od nowego roku szkolnego Szkoła Podstawową im. ks. Józefa Sobisza kierował będzie nowy dyrektor,
Karol Ducher. Stanowisko powierzyła
mu Gmina Liniewo na podstawie wygranego konkursu, który został rozstrzygnięty jeszcze pod koniec czerwca. Obecnie nowy dyrektor poznaje
swoją placówkę, uczy się jej, wnika
w specyfikę szkoły i środowiska. Nie
jest nowicjuszem w pracy oświatowej,
bowiem swą drogę w zawodzie pedagoga rozpoczął dwadzieścia cztery

lata temu jako nauczyciel historii i
geografii. Pierwszym jego miejscem
pracy byłą Samorządowa Szkoła Podstawowa w Starym Dzierzgoniu, kolejnym Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie. Ostatnio pracował
jako dyrektor Zespołu Szkół w Goręczynie. Mieszka w Somoninie, ma
uroczą żonę i czworo dzieci. O swoich
planach związanych ze szkołą w Wysinie na razie nie chce mówić, co jest
na razie zrozumiałe.
Redakcja

Nowy rok szkolny rozpoczęty!

W czterech placówkach oświatowych naszej gminy rozpoczęły się zajęcia otwierające nowy
rok szkolny 2011/2012. Najpoważniejszą zmianą jest objęcie
stanowiska dyrektora szkoły w
Wysinie przez nową osobę, którą przedstawiamy w oddzielnym
tekście. Na inauguracji pracy Zespołu Oświatowego w Liniewie i
Szkoły Podstawowej im. ks. J.Sobisza w Wysinie byli przedstawiciele władz Gminy Liniewo: wójt
Mirosław Warczak i skarbnik

Danuta Skuza. Tam właśnie, w
Wysinie, pożegnano przechodzącą na emeryturę szkolną (bowiem
zamierza w dalszym ciągu pracować, ale w innym charakterze)
dotychczasową dyrektor Ewę Filipską. W pozostałych szkołach
też byli przedstawiciele Urzędu
Gminy – w Garczynie sekretarz
Jacek Sosnowski, w Głodowie Ryszard Łuczkiewicz. Łącznie we
wszystkich szkołach naukę podjęło 463 uczniów, w tym Gimnazjum Publicznym w Liniewie 159,

w szkołach podstawowych w Liniewie – 144, w Garczynie – 43,
w Głodowie – 32, w Wysinie –
58, w klasach „0” w Liniewie –
22, w Garczynie – 17, w Głodowie – 19, w Wysinie – 10 (razem
68). Ponadto przedszkola rozpoczęły rok przedszkolny z 57. wychowankami w Liniewie i 17. w
Garczynie. Jeszcze przed rozpoczęciem oficjalnym nowej batalii
szkolnej ustalono, jakie dni będą
wolne od zajęć dydaktycznych. Są
to: 31 października 2011 roku, 30
kwietnia, 2 i 4 maja 2012 roku, a
także zgodnie z kalendarzem ministerialnym 8 czerwca (piątek po
święcie Bożego Ciała). Sprawdzian
dla uczniów klas szóstych szkół
podstawowych będzie 3 kwietnia,
a egzaminy gimnazjalne 24, 25 i
26 kwietnia 2012 roku (w te dni
pozostali uczniowie nie mają zajęć dydaktycznych).
rł

Sprostowanie

Rok szkolny rozpoczyna się jak zwykle od sprzątania świata.
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W poprzednim wydaniu naszej gazetki podaliśmy, że Julian Wakuliński
z Gimnazjum Publicznego w Liniewie
zajął w Konkursie Wiedzy Pożarniczej
na szczeblu województwa pomorskiego VI miejsce. Prostujemy – zajął V
wspólnie z innym uczestnikiem konkursu. Przepraszamy za pomyłkę i
jeszcze raz gratulujemy.
Redakcja

Przyjemność, zabawa i nauka
Wakacyjne wieści z Centrum Kształcenia
i Biblioteki w Liniewie

Niby wakacje były w pełni, a aura
sprzyjała odpoczynkowi i lenistwu,
my jednak w Bibliotece i Centrum
Kształcenia w Liniewie nie odpoczywaliśmy, a wręcz przeciwnie – dbaliśmy o to, aby dzieci, które wakacje
spędzały z nami, bawiły się w sposób przyjemny, twórczy i mądry. Cykl
spotkań i zajęć zorganizowanych
przez nas cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Już na pierwszym
spotkaniu 8 lipca na zajęciach plastycznych

„ Świat kolorów latem”,

dzieci szybko znalazły doskonałą receptę na nudę. Wspólnie z panią prowadzącą zajęcia wyczyniały

cuda: wycinanki z sercem nie wy-

magały wielu materiałów i specjalistycznych narzędzi, wystarczyły tylko papier, klej, nożyczki, no i
oczywiście odrobina cierpliwości.
Samo wycinanie, składanie i klejenie papierowych serc, a potem
ich zdobienie, to nie tylko zabawa,
to także doskonałe ćwiczenie rozwijające u dzieci sprawność dłoni,
koordynację wzrokowo – ruchową,
uczące dokładności, staranności
i przede wszystkim rozbudzające
wyobraźnię i kreatywność. Prostota i łatwość wykonania prac z serduszek sprawiła, że może wykonać
je każdy, kto chce stworzyć „coś z
niczego”. Dzięki ogromnej palecie
kolorowych papierów nasze pociechy miały możliwość ukazać własne widzenie lata, jako pory do aktywnego spędzania czasu.

W czwartek 14 lipca w Bibliotece
odbył się konkurs plastyczny

„Wakacyjna podróż
moich marzeń”.

Do udziału w konkursie zgłosiło się
ośmioro dzieci z gminy Liniewo. Wymarzone wakacje należało przelać i
odzwierciedlić na papierze dowolnego formatu. Praca plastyczna miała
przedstawiać miejsce, zakątek, które
każde dziecko chciałoby odwiedzić.
„Marzeń” było sporo. W jednej małej
główce mieściło się nawet kilkanaście
propozycji na spędzenie wolnego czasu. Nasze pociechy chętnie wybrałyby się w podróż do wspaniałego parku dinozaurów w Łebie, spora grupka odwiedziłaby
stare mury zamku w By tow ie,
Gn ie w ie , M a l borku. Niektó rzy chętnie spędziliby czas na
zabawie w lazurowej, ciepłej i
cz ystej wod zie
Adriatyku. Byli
też tacy, co marzyli o pustynnej pr z eja ż d żce na grzbiecie
ogromnego wielbłąda. Do tworzenia pracy dzieci mia-

ły kolorowe papiery, wycinanki, mazaki, farby, plastelinę, żelowe brokaty, dekoracje typu wstążki, plecionki,
tasiemki i wiele, wiele innych. Dzieci poprzez tego typu zabawę, pracę

w grupie zapoznawały się z biblioteką jako przyjaznym dla nich miejscem. Celem konkursu było przede
wszystkim poznanie gustów i potrzeb
w zakresie spędzania wolnego czasu w okresie wakacji, popularyzacja
wiedzy o rodzajach aktywnego wypoczynku, pobudzenie aktywnego
uczestnictwa w kulturze, prezentowanie możliwości twórczych a także rozwój stosowanych technik plastycznych. Ponieważ wszystkie prace
konkursowe były wspaniałe, pracownicy Biblioteki w Liniewie postanowili nagrodzić upominkami wszystkich
uczestników.
8 sierpnia w Centrum Kształcenia w
Liniewie odbyły się zajęcia literacko-biblioterapeutyczne zatytułowane

„Ciekawe spotkanie
z książką”

Celem spotkania było zapoznanie dzieci z treścią bajki „Jaś i Małgosia”, zachęcenie ich do czytania i
odwiedzania biblioteki oraz wzmocnienie więzi i zaufania do nauczycieli
bibliotekarzy. Tego dnia przeprowadzono przeróżne zabawy integracyjne
i słowne połączone z zajęciami plastycznymi. Dzieciaki przy wykorzystaniu różnych form i środków dydaktycznych rozwiązywały krzyżówki, rebusy, zgadywanki, rozpoznawały
postacie z bajek, rozwiązywały zagadki. Ponadto dzieci
aktywnie uczestniczyły
w grach i zabawach ruchowych mających na
celu przede wszystkim
integrację grupy.
Czy w pomieszczeniu
o powierzchni zaledwie kilkunastu metrów
kwadratowych można
przeżywać odbiór filmu tak, jak w normalnej, dużej sali kinowej?
Do niedawna wydawało się to niemożliwe. Dla
pracowników Biblioteki
i Centrum Kształcenia
w Liniewie nie ma rzeczy niemożliwych. Odpowiadając na
potrzeby osób, dla których wyjazd
na seans filmowy do Trójmiasta jest
nie lada wyzwaniem i dość dużym
(c.d. na stronie 12)
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(c.d. ze strony 2)

wydatkiem, postanowiliśmy zorganizować

„Mini kino”

wła śn ie w Li n iew ie. Dla
zagorza ł ych fanów bajek
a nimowa nych w yśw iet liliśmy
najlepszy film Disney’a od czasu
Iniemamocni. 11 sierpnia na
sa l i w idow i skowej G OK Si R
najfajn iejsz y bohater k i na

akcji Piorun, chomik Atylla i
kot k a M a rlen a w pr ow ad z i l i
oglądających w ściśle tajną i
niebezpieczną misję. Przygód
było niemiara. Pomysł wspólnego
spędzania czasu w kinie
letnim cieszy się dość dużym
zainteresowaniem wśród młodego
pokolenia. Coraz więcej osób
przekonało się, że wyświetlane

w „Mini kinach” filmy pochodzą
z „górnej półki” i że zupełnie
inaczej ogląda się je na ekranie
większym niż ekran telewizora,
zwłaszcza, że do tego kina można
zabrać ze sobą wielu przyjaciół.
Dla dzieci, które chciały wesoło a przy tym kreatywnie spędzić wakacje, zorganizowaliśmy
dzień zabaw stolikowych. Już
18 sierpnia w Bibliotece nasze
pociechy zmagały się w pojedynkach przy warcabach, chińczyku,
scrablach, memo itp. Gry stolikowe okazały się bardzo ciekawą
formą spędzania wolnego czasu:
zajęcia z wykorzystaniem tego
typu gier rozwijającą u dzieci
koncentrację, podzielność uwagi,
sportową rywalizację, a przede
wszystkim myślenie taktyczne.
Ponadto od poniedziałku do soboty czynna była kawiarenka internetowa z dostępem do szybkiego Internetu.

Agnieszka Kruszyńska

Nowości wydawnicze
w Bibliotece Gminnej w Liniewie

Cz y choroba moż e z w ięk sz yć
siłę naszej wiary w Boga? Ile jest
w stanie znieść umierające dziecko? Cz y śm ierć jest końcem ż yc ia , c z y moż e p o c z ąt k iem c z e goś i n nego lepszego? Na te pyta nia można zna leźć odpow ied ź
w k sią żce „Cud Glor i i ” Jer rego
Brewera. Cud G lorii opowiada au-

tent yczną historię ma łej dziewcz y nki z okolic Seattle. W wieku siedmiu
lat Gloria Strauss usłyszała przerażającą diagnozę. Mia ła nieulecza lnego
raka. Zamiast pogrążyć się w depresji
i strachu, dziecko wyczekiwało cudu,
w któr y głęboko w ierz yło. Cud Glo rii mówi o tym, ile można poświęcić,
żeby uw ierz yć w Boga, w siebie i w
prawdziwe szczęście. To opowieść o
rodzinie, wspólnocie, w yborach, marzeniach, a przede wsz yst k im o m iłości.

„Kobieta na k ra ńcu św iata” Ma rt y n y Woj c ie c h ow s k iej t o c y k l r e p or t a ż y p ok a z uj ą c yc h fa s c y nuj ą c e
m iej s c a , k u lt u r ę i obyc z aj e m ie s z k a nek n a sz ego g lobu . O dw ie d z ając
t a k ie m iejsc a ja k m.i n. Bol iw ia, A rgent y na, Wenez uela, Ka mbod ż a cz y
Wiet na m – Ma r t y na Wojciechowska
towa rz ysz y ta mtejsz y m kobietom,
podpat r uje ich cod z ien ne ż ycie, po z n aje ich p a sje i m a r z en i a . M a r t yna – kobiet a z z achod n iego św iat a ,
m łoda ma ma – n ie wst yd z i się z adawać k rępując ych py t a ń , n ie boi się
tematów tabu, próbuje zroz u m ieć
k o n t r a s t y, p o z n a ć w s z e l k i e o b l i c z a kobie c o ś c i . W k si ą ż c e Kobiet a
n a k r a ńc u ś w iat a sz er z ej op ow ie o
swoich w ra ż en iach, lękach, tę sk no t ach i ref lek sjach po spot ka n iach z
pr zedst aw iciel ka m i poszczegól nych
ku lt u r.

„Zachowaj spokój” to nowy bestseller mistrza thrillera Harlana Cobena, w
którym niepowiązane ze sobą wątki łączą się w najmniej spodziewany sposób,
ukazując dramat zwykłych ludzi zamieszanych w coś, czego znaczenia nie są
w stanie pojąć. Każda rodzina ma swoje
tajemnice... Rodzice Adama Baye, zaniepokojeni tym, że po samobójstwie kolegi
z klasy ich szesnastoletni syn zamknął
się w sobie, instalują na jego komputerze
program szpiegowski. Śledzą każdy ruch
chłopaka, każdy wysłany i odebrany e-mail. Ze zgrozą odkrywają wiadomość
przesłaną przez anonimowego nadawcę,
który każe mu siedzieć cicho. Czy Adam
wie coś na temat samobójstwa? I co ma
wspólnego z brutalnym zabójstwem na
przedmieściach Nowego Jorku, nad którego zagadką pracuje detektyw Loren
Muse? Dlaczego rodziną Baye interesuje
się FBI?

Agnieszka Kruszyńska

Księdzu

Grzegorzowi Flisikowskiemu
w związku ze śmiercią

matki

serdeczne wyrazy współczucia składają
przedstawiciele władz Gminy Liniewo i pracownicy Urzędu Gminy Liniewo.
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Na „Orliku” ruch ogromny

15. sierpnia na „Moim boisku Orlik
2012” w Liniewie po raz drugi uczyniono
dniem święta sportu masowego. To właśnie w tym miejscu już kolejny raz mogli spotkać się wszyscy spragnieni zmagań sportowych oraz aktywnego, a co za
tym idzie zdrowego, spędzania czasu na
świeżym powietrzu. Pogoda znowu dopisała i chociaż ranek nie wróżył nic dobrego, to jednak w miarę zbliżania się
imprezy niebo rozjaśniało się coraz bardziej zapraszając do udziału w zabawie i
rywalizacji. Dopisała publiczność, która
licznie przybyła by dopingować sportowców amatorów w ich zmaganiach. Program imprezy przewidywał rozegranie
trzech konkurencji sportowych: turnieju
piłki siatkowej kobiet o puchar dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Liniewie, turnieju piłki nożnej
oldbojów o puchar Wójta gminy Liniewo
oraz turnieju street basketu o puchar ani-

które w bezpośredniej potyczce pokonały
zawodniczki fanklubu Arsenalu Londynzespół „Kanonierek”( Wiktoria Ramczykowska, Kinga Szczepańska, Dominika
Borowicka, Natalia Okrój, Marta Krefft i
Weronika Pobłocka), trzecie zaszczytne
miejsce zajęły nasze sympatyczne panie z
marketu Lewiatan (Romualda Ciecholewska, Emilia Butowska, Zofia Szreder, Hanna Cysarz oraz gościnnie Ewelina Renka).
Nagrody wszystkim uczestniczkom oraz
statuetkę puchary wręczyła pani dyrektor GOKSiR Lucyna Piwowarczyk. GRATULUJEMY WSZYSTKIM PANIOM!!!

W turnieju oldbojów emocji, woli
walki i samej walki(sportowej oczywiście) było tyle, że można by nimi
było obdzielić kilka imprez sportowych jednocześnie. Z tej rywalizacji zwycięsko wyszła drużyna piłkarzy (przez duże P) drużyny ŁP optyk
Norbix-Kościerzyna (Tomasz Świecz-

Drużyna o tajemniczej nazwie „NIGGA in the box” (Sebastian Jankowski i
Adrian Trapkowski) to zwycięzcy wyczerpującej rywalizacji na boisku koszykówki, którzy w finałowym spotkaniu pokonali po dogrywce zespół
rodzinny „Szerszenie z Lubieszyna”
(Dariusz i Grzegorz Głowaccy). Nagrody wszystkim uczestnikom zawodów
oraz okolicznościowy puchar wręczyli animatorzy sportu na obiekcie „Orlik” w Liniewie, Tomasz Gierszewski i
Gerard Pobłocki.

Również publiczność, ta mała i duża,
miała możliwość popisania się własnymi
umiejętnościami sportowymi: wszystkich
obecnych zachwycił Krystian Kołsut swoją skutecznością strzelania rzutów karnych, a Maciej Błędzki techniką prowadzenia piłki – obaj chłopcy wygrali konkurencje zorganizowane dla publiczności.
„Są oni dowodem na to, że w przyszłości
nie zabraknie nam kolejnych uczestników
takich wspaniałych imprez masowych, bo
nie ostatnia to taka impreza” – tak na zakończenie powiedział sędzia główny i zarazem organizator zawodów Gerard Pobłocki życząc jednoczesnie wszystkim i
sobie zdrowia, zdrowia i zdrowia!

Do zobaczenia na kolejnych zmaganiach sportowych na obiekcie „Moje
boisko Orlik 2012” w Liniewie.
SX

Widzowie
matorów sportu na obiekcie „Orlik”. Rywalizacja we wszystkich trzech konkurencjach sportowych była ogromna i wymagała ogromnego wysiłku ze strony jej
uczestników.
Na boisku piłki siatkowej najlepszymi
zawodniczkami okazały się dziewczęta z
drużyny „Stokrotek”( Iza Ciecholewska,
Patrycja Ossowska, Karolina Ossowska,
Małgorzata Krefta i Monika Borkowska),

kowski, Eugeniusz Potrac, Kazimierz
Nakielski, Tadeusz Trzos, Dariusz i
Mariusz Weier). Kolejne miejsca zajęły drużyny „Albatrosa”, „Manhatanu”
oraz „Żubra” Skrzydłowo. Nagrody
oraz puchar dla zwycięzców wręczył
fundator Wójt Gminy Liniewo Mirosław Warczak.

Nasz
sportowiec

Wójt Gminy Liniewo Mirosław Warczak przyznał specjalną nagrodę za
szczególne osiągnięcia sportowe Mikołajowi Kosieckiemu z Orla, uprawiającemu karate. Serdeczne gratulacje
od wszystkich miłośników sportu.
Redakcja

Zawodnicy, sędziowie, trenerzy i sponsorzy.
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GMINNY OŚRODEK KULTURY,
SPORTU I REKREACJI W LINIEWIE
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Liniewie wkracza w kolejny rok
swej działalności, co roku przybywają nowe sekcje, nowe zajęcia, oferta przedstawiona mieszkańcom gminy jest coraz obszerniejsza, więc i udział młodszych i starszych
jest i liczniejszy, i aktywniejszy. Prowadzący zajęcia z trudem mieszczą się w salach,
salkach i zakamarka budynku, przez całe popołudnia Ośrodek tętni życiem – słychać
muzykę, śpiew, radosne głosy... Przedstawiamy ofertę tegoroczną:

Sekcje działające w roku szkolnym 2011/2012
Lp.

SEKCJE

DZIEŃ

1.

Nauka gry na gitarze klasycznej w
Liniewie grupa młodsza

2.

Nauka gry na gitarze klasycznej w
Poniedziałek
Liniewie grupa starsza
Czwartek

3.

Fitness

4.

Wokalny zespół piosenki dziecięcej
„WIGARO”

5.

Zespół Taneczny
„Junior Cheerleader”

Poniedziałek
Czwartek

Poniedziałek
Piątek
Wtorek

GODZINY

17:15-18:45
17:15-18:45

PROWADZĄCY
Paweł Kierszka

18:45-20:15
18:45-20:15

Paweł Kierszka

20.00 – 21.00

Agnieszka Pobłocka

14:30-15:30

Wtorek

15:30-16.30

Lucy na Piwowarcz yk,
Agnieszka Pobłocka
Agnieszka Pobłocka

6.

Zespół Taneczny
„Flash Dance”

Wtorek

16:30-18.00

Agnieszka Pobłocka

7.

Język angielski

17.00-18.00

Elżbieta Łuczkiewicz

8.

Emisja Głosu

Wtorek
Czwartek

Środa

15:00-15:30

Lucyna Piwowarczyk

9.

Wokalny zespół piosenki dziecięcej
„TĘCZA”

Środa

15:30-16:30

Środa

16.30-17.30

Lucyna Piwowarczyk,
Henryk Kurs

10.

Wokalny zespół piosenki
„Wenus”

Lucyna Piwowarczyk,
Henryk Kurs

11.

Nauka gry na organach

Środa

16.30 - 20.00

Henryk Kurs

12.

Zespół Tańca Dyskotekowego
„Magness”

Piątek

15:30-17.00

Agnieszka Pobłocka

13.

Zespół Tańca Młodzieżowego „Luna”

Piątek

17.00-18.30

Agnieszka Pobłocka

14.

Młodzieżowa Orkiestra Dęta

Piątek

19:00-21:00

Roman Gołuński,
Szymon Miętki

Poza powyższym:
Zapraszamy wszystkie Panie, na zajęcia z Fitness. Kontakt i zapisy w GOKSiR (tel: 058 687-85-35). Zajęcia rozpoczynamy od października.
My School- język angielski, zapraszamy na kurs. Zapisy do końca września w GOKSiR (osobiście lub telefonicznie).
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UDANA ZABAWA!!!

Wsz yscy wspa n ia le się baw i l i, n ie było ,,podpier a n i a ś c i a n” – m a my w g m i n ie s a mych m ist rzów ta ńca! M łod zież , d zieci i dorośl i 30 l ip ca na placu prz y Urzęd zie Gm i ny doskona le spę d z a l i z e sobą cz a s. Dobr a pogoda spr aw i ła , ż e
tego d n i a mog l i śmy w re sz c ie w y jś ć n a p ow ie t r z e, c ie sz yć się b ez de sz c z ow y m w ie c z orem , a
kon ku r sy i ś w iet n a mu z yk a roz we s el a ł a n a sz e
serca.
D z iękujemy kolegom DJ- om , któr z y poprowad z i l i i mprezę i w prowad z a l i wsz yst k ich uczestn i ków dyskotek i w m i ł y na st rój.

Pielgrzymi w Liniewie

Piesza Pielgrzymka Kaszubska (dla uczczenia okrągłej rocznicy) ma wyjątkowo wydłużoną trasę, co czyni ją najdłuższą pieszą pielgrzymką w historii pielgrzymek w Polsce (1040 km). Rozpoczęła się w najbardziej na północ wysuniętym punkcie naszego kraju,
a skończyła na Słowacji, w narodowym sanktuarium
Maryjnym, które podczas jednej ze swoich podróży
odwiedził papież Jan Paweł II.
29 lipca pielgrzymka zawitała do Liniewa, jej uczestnicy mogli odpocząć, napić się gorącej kawy, herbaty,
zjeść słodkości oraz opowiedzieć nam o swojej wytrwałości i poświęceniu.

„Uśm iech kolor a m i t ęcz y ”

Mimo że są wakacje i można dłużej sobie pospać, dzieci i młodzież pojawiła się
na festynie zorganizowanym 6 lipca na
Placu Zabaw w Liniewie. Już od godziny
jedenastej wywoływaliśmy uśmiechy na
buziach dzieciaków poprzez ich udział w
licznych konkursach, taniec przy wspaniałej muzyce, zabawę na dmuchanej
zjeżdżalni. Dzieci zostały obdarzone słodkościami i wspaniałymi nagrodami rzeczowymi. Słońca trochę brakowało, lecz
dzięki wspaniałej zabawie i znakomitym
prowadzącym imprezę- „ Magic show”,
mogliśmy rozgrzać się i zapomnieć o złej
pogodzie. Impreza się udała, dzieci wraz z rodzicami mogli zatańczyć na koniec „Kaczuszki” , które wywołały uśmiechy jak kolory tęczy.
Teksty: Agnieszka Pobłocka
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Taniec, muzyka, zabawa

Festyn Sierpniowy, to już nasza tradycja – tym razem14 dnia tego letniego miesiąca mogliśmy się wspólnie bawić i słuchać pięknej muzyki, brać udział w loterii fantowej i innych atrakcjach. Uczestników festynu rozbawiał duet Krzysztof Bartoszewicz i Witold
Burakowski, a dzieciaki z zachwytem i zapałem brały udział w zabawach i konkursach, za co zdobywały nagrody.
Atrakcją wieczoru był zespół z Grecji „MYTHOS”. Ta wspaniała piątka wykonawców w swych wokalnych i tanecznych popisach
przeniosła zasłuchanych uczestników imprezy do słonecznej Grecji, na skaliste wysepki, w pomarańczowe gaje i wąskie uliczki starożytnych miasteczek.
Festyn zakończył się tradycyjną zabawą pod gołym niebem: do tańca grał zespół „Foxtroit”, który swą muzyką przywołał na

parkiet bardzo wielu tancerzy.

JUBILEUSZE
50 lat małżeństwa
Tyle lat przeżyli ze sobą

Urszula i Zygmunt Borowiccy.

Mieszkają w Liniew ie, prowad zili gospoda rst wo
rol ne i tutaj pojaw i ło się na św iecie ich pięcioro
dzieci, które los rozrzucił w różne st rony. Dzisiaj
mają ju ż szesna ścioro w nucz ąt, pociech póź nego
w ieku. Z oka zji św ięta Pa ńst wo Borow iccy ot rz ymali mnóstwo powinszowań i życzeń od swoich bliskich i znajomych, zacnych jubilatów odwiedzili także przedstawiciele władz Gminy Liniewo: wójt Mirosław Warczak i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Felicja Szutenberg i także złożyli serdeczne życzenia
oraz drobny upominek.

Agnieszka Pobłocka

50 i jeszcze 5
wspólnych lat
Szmaragdowe Gody obchodzili

Wanda i Jan Kwiatkowscy

z Wysina. Ślub
cy w i l ny bra l i w
Częstochowie (tam
w t e d y m ie s z k a li), ale kościelny w
Wysinie, w parafialnym kościele.
Ta wieś to rodzinne
strony Pani Wandy,
do których powróciła wraz z mężem
przed trzydziestu
lat y. Mają dwo je dzieci, czworo
wnucząt i, od niedawna, prawnuczkę, maleńką Alicję
Małgorzatę. Po pracowitym zawodowym i społecznikowskim życiu, odpoczywają na niezwykle zasłużonej emeryturze. Dzięki temu, że dopisuje im
zdrowie i życiowy optymizm, ciągle uprawiają przydomowy ogródek i włączają się w życie społeczne swej wsi. Z
okazji jubileuszu otrzymali mnóstwo życzeń, upominków,
między innymi od wójta Gminy Mirosława Warczaka i
kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Felicji Szutenberg –
przedstawicieli miejscowych władz.

Przyłączamy się do życzeń: żyjcie Państwo długie lata w zdrowiu i szczęściu!
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