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6 października 2006 roku uczniowie szkół 

podstawowych i gimnazjów z powiatu 

kościerskiego spotkali się w Zespole 

Oświatowym w Liniewie na corocznym 

Powiatowym Sejmiku Ekologicznym. Była to 

juŜ trzynasta edycja tego przedsięwzięcia. 

Dopisała młodzieŜ – uczestniczyli 

przedstawiciele z 46 szkół! – dopisali równieŜ 
goście: był Wicemarszałek Województwa 

Pomorskiego Jacek Głowacz, dyrektor 

delegatury Kuratorium Oświaty w Kościerzynie 

Halina Uchman, starosta kościerski Grzegorz 
Cyrzan, prezes Zarządu Oddziału Ligi Ochrony 

Przyrody w Kościerzynie Teresa Preis, dyrektor 

Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego Andrzej 

Penk, radna Sejmiku Wojewódzkiego Maria 

Labuda, nadleśniczy Nadleśnictwa Kościerzyna 

Jerzy Borzyszkowski i  Nadleśnictwa Starogard 

Gd. Roman Tomczak,  przedstawicielka Biura 

Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody 

Lucyna Ptaszyńska, naczelnik Wydziału Ochrony 

Środowiska, Gospodarki Wodnej, Leśnej i Rolnictwa 

Starostwa Powiatowego w Kościerzynie Dorota 
śymierczykiewicz, Wójt Gminy Liniewo Mirosław 

Warczak, przewodniczący Rady Gminy Liniewo Ludwik 

Szparkowski, dyrektorzy szkół, opiekunowie młodzieŜy – 

nauczyciele przyrody, biologii, geografii  i inni jeszcze 

przyjaciele naszego naturalnego środowiska.  
 

                                                                                             

Spora teŜ jest lista sponsorów, jacy ufundowali   

nagrody          i przeznaczyli środki na przygotowanie 

imprezy, która zgromadziła ponad 200 uczestników!                                            

Są wśród nich: Wdzydzki Park Krajobrazowy 

(przekazał nagrody ufundowane przez WFOŚiGW w 

Gdańsku), Nadleśnictwa Kościerzyna i Starogard Gd., 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku, 

LOP, Starostwo Powiatowe  w Kościerzynie, Zespół 

Oświatowy  w Liniewie i Urząd Gminy w 

Liniewie. 

Gospodarzami Sejmiku byli dyrekcja, 

nauczyciele i młodzieŜ Zespołu Oświatowego w 

Liniewie. Dyrektor ZO Zbigniew Werczyński, 
bardzo zadowolony z organizacji, przebiegu i 

efektów imprezy, sens tego przedsięwzięcia widzi 

przede wszystkim w tym, Ŝe dzieci i młodzieŜ, 
będących przedstawicielami poszczególnych szkół 

powiatu kościerskiego – na wzór parlamentu – 

podjęli debatę nad Ŝywotną sprawą nas 

wszystkich: ekologią. Debatę szczególną, bo na 

piosenki, prace plastyczne, na prezentacje 

multimedialne, których tematyka mieściła się w 

haśle przewodnim tegorocznego spotkania:                                                  

„śyjmy w zgodzie z naturą”.  
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Ta ostatnia forma przekazu elektronicznego była 

nowością w dotychczasowych zmaganiach konkursowych 

i została przyjęta z duŜym zainteresowaniem. Dała duŜe 

moŜliwości wykazania się ich twórcom. Z duŜym 

aplauzem przyjęto prezentację uczniów gimnazjum 

liniewskiego, w której oprócz treści związanych z 

tematem, przedstawiono równieŜ uczestnictwo uczniów w 

licznych przedsięwzięciach proponujących aktywny tryb 

Ŝycia, ale równieŜ wspólne działania jakie podejmują 
nauczyciele tej placówki w celu propagowania aktywności 

fizycznej, dając tym samym doskonały przykład do 

naśladowania swoim uczniom. 

Wszystkie prezentacje przedstawione podczas 

sejmiku zostaną przekazane do szkół jako pomoce 

naukowe. Poszczególne formy wypowiedzi propagowały 

zdrowy styl Ŝycia: aktywny wypoczynek, wolność od 

nałogów, właściwe odŜywianie, higienę osobistą. Debata 

ta była podsumowaniem dotychczasowych działań 
ekologicznych, które na co dzień wykonywane są w 

szkołach.  

Kolejne prezentacje urozmaicane były inscenizacjami 

przygotowanymi przez uczniów Zespołu Oświatowego w 

Liniewie. Gimnazjaliści pokazali scenkę na temat 

zdrowego trybu Ŝycia, a uczniowie podstawówki sąd nad 

fast foodami, dziewczęta tańczyły tańce nowoczesne i 

śpiewały piosenki, co uczestnicy przyjęli z duŜym 

aplauzem. Dla podtrzymania sił Ŝywotnych kuchnia 

uraczyła wszystkich ekologicznymi potrawami, 

przyrządzonymi tylko z płodów ziemi. 

 

NiezaleŜne jury (do kaŜdego konkursu inne) 

przyznały nagrody i wyróŜnienia: 
Konkurs plastyczny „OdŜywiajmy się zdrowo”: 

I miejsce SP nr 3 w Kościerzynie i SP w Szatarpach, 

II miejsce SP w Wąglikowicach, 

III miejsce SP w Liniewie i SP w Dziemianch 

Konkurs plastyczny „W zdrowym ciele zdrowy duch”: 

I miejsce SP w Starych Polaszkach, 

II miejsce SP w Liniewie, 

III miejsce SP w Kornem. 

Konkurs plastyczny „Wolni pod nałogów”: 

I miejsce Prywatne Gimnazjum „Prymus” w Kościerzynie 

i Gimnazjum Publiczne w Liniewie, 

II miejsce Gimnazjum w Starej Kiszewie, 

III miejsce Gimnazjum w Dziemianach i Gimnazjum w 

Starych Polaszkach. 

 

Konkurs na piosenkę z własnym tekstem 

propagującym zdrowy styl Ŝycia: 
I miejsce SP w Dziemianach, 

II miejsce SP w Starych Polaszkach, 

III miejsce SP w Liniewie. 

 

Konkurs na prezentację multimedialną propagującą 
zdrowy styl Ŝycia: 
I miejsce Zespół Oświatowy w Liniewie, 

II miejsce Zespół Szkół w Starych Polaszkach, 

III miejsce Gimnazjum nr 2 w Kościerzynie. 

To była wspaniała i wielce poŜyteczna impreza, a za rok 

14 Powiatowy Sejmik Ekologiczny odbędzie się w Starych 

Polaszkach. 

 

Ryszard Ryszard Ryszard Ryszard ŁuŁuŁuŁuczkiewiczczkiewiczczkiewiczczkiewicz    
 

 

Szanowni Państwo 
          Serdecznie dziękuję za zaproszenie. Niestety, 
nagle obowiązki słuŜbowe nie pozwalają mi na udział                  

w XIII Sejmiku Ekologicznego. Bardzo Ŝałuję. 
Naprawdę chciałbym być tu teraz z Państwem                        

w Liniewie. 

      Gratuluję Panu Wójtowi Mirosławowi Warczakowi 

i Pani Prezes Zarządu Powiatowego LOP w 
Kościerzynie Teresie Preis podjęcia cennej inicjatywy 

zorganizowania Sejmiku Ekologicznego w Liniewie. 

       Mam nadzieję, Ŝe wpłynie to na wzrost 

świadomości ekologicznej nie tylko młodzieŜy, ale takŜe 

wszystkich mieszkańców gminy Liniewo i powiatu 
kościerskiego, przyczyniając się do skutecznej poprawy 

stanu środowiska przyrodniczego w naszym regionie. 
Z powaŜaniem, 

Wojewoda Pomorski 

////----/ Piotr Ołowski/ Piotr Ołowski/ Piotr Ołowski/ Piotr Ołowski    

Od dzisiaj juŜ są   
prawdziwymi uczniami. 

 
11 października w Szkole Podstawowej w Liniewie 

odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia. 44 dziewczęta          

i chłopcy z dwóch klas pierwszych w tym dniu, w sposób 

niezwykle uroczysty, zostało przyjętych do grona uczniów 

szkoły podstawowej wchodzącej w skład Zespołu 

Oświatowego w Liniewie. Dyrektor Zespołu Pan Zbigniew 

Werczyński wspólnie z rodzicami wysłuchał uroczystego 

ślubowania, a następnie za pomocą olbrzymiego ołówka, 

kolejno kaŜdego pierwszaka pasował na ucznia. Po 

dokonaniu tego wzniosłego aktu Dyrektor zapewnił 

zebranych na uroczystości rodziców, Ŝe dołoŜy wszelkich 

starań, aby ich dzieci otrzymały gruntowna wiedzę, która 

pozwoli spełnić ich oczekiwania edukacyjne względem 

szkoły.  

Podczas przedstawienia przygotowanego przez 

nauczycielki Panie Iwonę Borowicką oraz Justynę DrąŜek, 

dzieciaki, ubrane w gustowne birety prezentowały, co tu 

nie mówić, całkiem sporą wiedzę i umiejętności, które 

miały poświadczyć, Ŝe w pełni nadają się do tego, aby 

przyjąć ich do grona uczniów. W czasie uroczystości nie- 

jednemu z obecnych rodziców popłynęła łza, będąca 

wyrazem wzruszenia i dumy ze swojego dziecka. Furorę 
wśród dzieciaków zrobiły przygotowane przez rodziców i 

wręczone kaŜdemu uczniowi „ rogi obfitości” zawierające 

słodycze. Po wykonaniu pamiątkowych zdjęć wszyscy 

wspólnie udali na słodki poczęstunek, równieŜ 
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przygotowany przez rodziców. Uroczystości pasowania na 

ucznia na trwałe wpisały się w kalendarz roku szkolnego, 

pozwalając dzieciom zaprezentować swoje umiejętności 

przed rodzicami. Dodatkowo zbliŜa to rodziców do szkoły, 

o co zabiegamy w codziennej pracy wychowawczej. Tylko 

wspólne działania szkoły i rodziców będą przynosiły 

efekty i te dydaktyczne i te wychowawcze. 

  

 

                                                              na zdjęciu od lewej 

 Przemysław Chmara 

 i Gracjan Sarnowski 

 

Pozdrawiam 

 Zbigniew 

 Werczyński 

 

Festiwal Języka Polskiego 
                                                                                              
6 października 2006 roku w auli Uniwersytetu 

Gdańskiego odbył się 
regionalny finał 

Festiwalu Języka 

Polskiego 

organizowanego przez 

"Gazetę Wyborczą"                    

i Komisję Języka 
Polskiego. Wśród 8 

finalistów znalazł się 
mieszkaniec Liniewa 

Ryszard Łuczkiewicz, 

były dyrektor 

miejscowej szkoły. 

 

Gratulujemy!Gratulujemy!Gratulujemy!Gratulujemy!    

 

Od dwóch lat, przy parafii św. Andrzeja Apostoła w 

Garczynie, działa świetlica, której celem jest zapewnienie 

pomocy dzieciom i młodzieŜy w odrabianiu lekcji oraz 

zagospodarowaniu wolnego czasu. Praca świetlicy polega 

na dyŜurach nauczycieli- wolontariuszy, pełniących opiekę 
nad dziećmi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesienią 2005 roku opracowany został wniosek do 

Fundacji Wspomagania Wsi w ramach programu „Nasza 

Świetlica”. Projekt został przyjęty. Otrzymane środki w 

bieŜącym roku zostały wykorzystane na zakup nowych 

krzeseł, stolików, regałów. MoŜna teŜ było zakupić dwa 

komputery i drukarkę oraz sprzęt sportowo – rekreacyjny  

i naczynia 

                                                                                                                

Dzięki pracy wielu wolontariuszy udało się w budynkach 

parafialnych przeprowadzić niezbędne remonty.  

 Aktualnie od poniedziałku do czwartku w godzinach 

15.00-18.00 odbywają się zajęcia świetlicowe, w czasie 

których wolontariusze słuŜą pomocą dzieciom i 

młodzieŜy, często przy wykorzystaniu komputerów, co 

uatrakcyjniło pracę naszej świetlicy.  

  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

Funkcjonowanie świetlicy moŜliwe jest dzięki współpracy 

ze szkołą w Garczynie, Spółdzielnią Mieszkaniową w 

Orlu, Urzędem Gminy, Ośrodkiem Opieki, Rybakówką 
„Neptun”, a takŜe osobami prywatnymi. W czasie 

minionych wakacji nasze dzieci i młodzieŜ mogły wziąć 
udział w parafialnym obozie wakacyjnym   w Kamienicy 

Szlacheckiej. Odbyły się wycieczki do Trójmiasta i po 

regionie kaszubskim. Zorganizowano takŜe wyjazd na 

basen.  

 
Dzieci z naszej parafii brały udział  w obozach misyjnych. 

Warto zaznaczyć, Ŝe uczestnicy nie ponosili kosztów 

poniewaŜ środki na te cele były pozyskane od sponsorów.  

 

         Wszystkim, którzy pomagają  w pracy naszej 

parafialnej świetlicy,  za wszelką  Ŝyczliwość i 

okazane serce serdecznie dziękuję.  

Ks. Ryszard Konefał 
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Liniewo to nowoczesna, stabilnie rozwijająca 

się pomorska gmina, dumna ze swojego dziedzictwa, 

otwarta na wszelkiego rodzaju wiedzę i nowoczesne 

technologie, szczególnie w zakresie proekologicznym, 

gospodarczym oraz oświatowym, kulturalnym i 

sportowym. 

 

Tak mniej więcej moŜna, w wielkim telegraficznym 

skrócie, scharakteryzować główne determinanty - kierunki 

działania i rozwoju naszej Gminy. 

Główną osią i platformą  tych działań są jej 

mieszkańcy,  w imieniu i na rzecz których Wójt  (wspólnie 

z Radą Gminy) podejmują  stosowne działania zmierzające 

do poprawy jakości i warunków ich Ŝycia, zmniejszenia 

róŜnic, dysproporcji rozwojowych pomiędzy miastem a 

wsią. Jak na razie wieloletnie zaszłości udaje się  
naprawiać  duŜymi krokami – mówi Wójt Gminy. Czego 

dowodem są między innymi:  

 

•Realizacja największej w historii tej Gminy inwestycji w 

postaci  15 km Kanalizacji Sanitarnej oraz wymiany 10 

km Sieci Wodociągowej o wartości 2,770 mln zł. 

ZauwaŜyć naleŜy, Ŝe przy okazji realizacji tej inwestycji 

utworzonych zostało 9 nowych miejsc pracy. 

 
 

 

 

Środki na ten cel pochodzą z wysoce preferencyjnej 

poŜyczki z wynegocjowanym umorzeniem 41 % oraz 

oprocentowaniem 0,1 stopy redyskonta weksli.  

 

•Budowa Świetlicy Wiejskiej w Orlu – Małego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji o wartości 580.000 zł  sfinansowanego 

w 80% ze środków unijnych  /bezzwrotną dotacja/  
/Sektorowy Program Operacyjny oraz Ministerstwa 

Kultury.  

 

Świetlica ta ma pozwolić na odnowę Ŝycia 

społeczno-kulturalnego w tej części Gminy, która w 

szczególnie dotkliwy sposób odczuła przemiany, 

transformacji ustrojowej po 1989 roku w naszym kraju. 

Ludzie i nie są temu winni, a zapomniani zostali prawie 

przez wszystkich i stąd wynikają  nasze działania, jako  

lokalnych włodarzy i gospodarzy na tym terenie.  

 
 

Kolejną inwestycją jest : 

• Budowa, modernizacja, remont chodników o długości 

3300 mb tylko w 2006r, wcześniej wykonano około           

1700 mb czyli w sumie powstanie około 5000 mb 

chodnika na terenie całej Gminy do końca tego roku. 
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Jest to jeden z wielu elementów  budowy nowej 

infrastruktury turystycznej Gminy (o wartości około 

460.000 tyś zł.)  

ZauwaŜyć naleŜy to, iŜ przy realizacji tej inwestycji 

zatrudnienie znalazły 4 osoby z terenu naszej Gminy. 
 

Remont i modernizacja dróg – na ten cel wydatkowano 

kwotę 355.655 w tym 140.000 środków 

pozabudŜetowych. 

 
 
Oprócz rzeczy dotyczących twardej infrastruktury w Gminie 

tej nie zapomina się takŜe o sprawach społecznych tj: 

•fundusze sołeckie od początku 2002 roku zostały 

zwiększone o 100%, 

• inwestycje na drogi od początku 2002 roku zostały 

zwiększone pięć razy, 

• budŜet OSP od początku 22002 roku został  zwiększony                                                                                                      

.   o 4,5 razy, 

•modernizacja i doposaŜenie Środowiskowego Domu 

Pomocy w Lubieszynie/nowe mieszkanie, dach, kuchnia, 

łazienka/ na kwotę 100.000 zł – dotacja Wojewody 

Pomorskiego , 
 

•doŜywianie Dzieci w Szkołach Gminnych na kwotę około 

200.000, zł w tym 140.580 zł dotacji, 

•kompleksowe remonty i modernizacje Szkół w 
Wysinie oraz Głodowie, 

 

(Wysin – 207.539 zł w tym 75.128 zł środków spoza 

budŜetu Gminy,Głodowo – 59.686 zł) 
 

W tym roku dochodzi ponadto realizacja Kontraktu 

Wojewódzkiego w Głodowie - /remont, wymiana dachu/ 

oraz realizacja dwóch Programów Odnowy Wsi tj: 

• wymiana dachu na Remizie OSP Wysin, 

• doposaŜenie Świetlicy Wiejskiej w Orlu. 
 

Dla młodzieŜy od 3 lat zdobywamy środki na:  

•realizację Programu „Sport po 16-tej” zakładającego 

wyjazdy na basen oraz zakup niezbędnego sprzętu 

sportowego, 

•zakup Stołu Bilardowego w GOKSIR Liniewo oraz tzw. 

Piłkarzyków do szkół i świetlic, 

•utworzenie dodatkowych stanowisk komputerowych w 

Szkołach oraz Czytelni Gminnej, 

•organizacja wyjazdów kulturalnych oraz sportowo-

edukacyjnych, 

•rozwój sportu młodzieŜowego poprzez wsparcie 

działalności Klubu Sportowego GTS „Kasztelania”                

w Garczynie. 
 

II.  Zarządzanie i organizacja. 

Jako jedna ze 123 gmin /jednostek samorządu gminnego/ 

 otrzymaliśmy dyplom, wyróŜnienie w rankingu „Gmina 

Manager 2005r.” 

 

 na najlepiej zarządzaną gminę 
 w Województwie Pomorskim  

w kategorii  gmin wiejskich. 
 

 
III. Oświata 

JeŜeli chodzi o oświatę gminną to osiągnięta 

została stabilność i przewidywalność jej funkcjonowania. 

Poszczególne placówki oświatowe funkcjonują 
prawidłowo pod względem realizacji ramowych 

programów nauczania w zakresie dydaktycznym i 

wychowawczym. 

Z roku na rok zwiększana jest ilości godzin nauczania  

języków obcych tj.  j. angielskiego i niemieckiego. Od    

1.09.2006r odstąpiłem od łącznych zajęć /klas łączonych/ 

w zakresie matematyki i języka polskiego w szkołach 

podstawowych.   

Największym problemem były finanse 

oświatowe, ale i nad tym udało się zapanować. NiŜ 
demograficzny, zmniejszająca się drastycznie ilość 
uczniów w poszczególnych rocznikach spowodowała 

lawinowo rosnące koszty  edukacji jednego dziecka 

wynika to z tego, iŜ subwencja dla oświaty naliczana jest 

na podstawie ilości dzieci. Czym mniejsza ilość dzieci w 

gminie, tym subwencja jest mniejsza i w konsekwencji 

następuje wzrost kosztów nauki jednego ucznia. Podjęte w 

tym zakresie decyzje i działania miękkiej reformy  

ograniczyły niekontrolowany, lawinowo rosnący wzrost 

kosztów i pozwoliły  na utrzymanie tak waŜnych dla całej 

społeczności gminnej placówek oświatowych.                         

/ Bardzo istotnym jest to, iŜ nie zamknięto Ŝadnej z 

istniejących szkół/.  

Mając na względzie dobro i przyszłość naszych 

dzieci, w ostatnich latach bardzo mocno zwiększyłem ilość 
godzin na tzw. zajęcia dodatkowe, wyrównawcze , kółka 

zainteresowań.  
W przyszłej kadencji zamierzamy utworzyć 

fundusz stypendialny dla naszej najzdolniejszej młodzieŜy 

i dąŜyć do dalszej stabilizacji i przewidywalności 

funkcjonowania placówek oświatowych Gminy Liniewo. 

 

Nadmieniam ponadto, iŜ nie zamknięcie Ŝadnej 

ze Szkół na terenie naszej Gminy, utrzymanie obecnego 

stanu szkół , jest przejawem naszej troski o tę sferę 
Ŝycia społeczno-gospodarczego Gminy  i,  co 
szczególnie istotne, priorytetowego potraktowania             

tego zadania na przyszłość. 
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Bez  wahania mogę powiedzieć, Ŝe w tej gminie dobrze się 
mieszka, uczy i pracuje. 

W gminie tej nie tylko budujemy, ale takŜe 

uczymy się i bawimy. Dobry wypoczynek i rekreacja to 

takŜe cel, do którego zmierzamy. 

 

Podjęliśmy wiele róŜnych działań na rzecz rozwoju OSP 

Gminy Liniewo: zakup nowego sprzętu, wyposaŜenia 

remiz oraz ubioru  dla straŜaków.  W najbliŜszym czasie 

mamy zamiar pozyskać nowoczesny Lekki Samochód 

Ratownictwa Drogowego dla jednostki OSP Wysin. 

Będzie kosztował 130.000 zł. 

W zakresie pomocy dla kobiet, szczególnie 

gospodyń wiejskich, podjęto działania zmierzające do 

polepszenia funkcjonowania poszczególnych Kół 

Gospodyń Wiejskich, pomocy w organizacji między 

innymi wyjazdu studyjnego pań  z terenu naszej Gminy do 

Brukseli itp. 

Wymieniać moŜna by jeszcze duŜo i długo. 

JednakŜe celem tego podsumowania jest zasygnalizowanie 

głównych kierunków i działań, które zostały podjęte na 

rzecz naszych mieszkańców, by realizować w ten sposób  

przedwyborcze obietnice. 

Podsumowując tę krótką, ale treściwą informację 
jako Wójt Gminy starałem się przekazać Państwu 

moŜliwie w jak największym, telegraficznym  skrócie 

tylko pewien najwaŜniejszy zakres tematyczny podjętych 

działań, które mają warunkować szybki, lecz stabilny i 

dynamiczny jej rozwój. 

 

 UwaŜam, Ŝe gmina to nie tylko drogi, ulice, 

budynki.  Gmina to przede wszystkim ludzie, ich 

nadzieje, potrzeby i marzenia. A ja chcę pomóc je 

spełnić. 
 

Dziękuję za uwagę   
 

/-/ Mirosław Warczak 

Wójt Gminy Liniewo  

Wybory samorządowe                              

w Polsce 2006 

Wybory samorządowe w Polsce 2006 zostaną 
przeprowadzone w dniu 12 listopada; 2. tura (ponowne 

głosowanie) w wyborach wójtów, burmistrzów i 

prezydentów miast odbędzie się 2 tygodnie później, w 

dniu 26 listopada. 

 

Zarządzenie wyborów 
Wydając Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 

11 września 2006 r. w sprawie zarządzenia wyborów do 

rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady 

m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz 

wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz.U. 

Nr 162, poz. 1149 - z dnia 12 września 2006 r.) 

 

 Premier zarządził wybory na dzień 12 listopada 

2006 roku. W wystąpieniu telewizyjnym z 11 

września, Jarosław Kaczyński zaapelował o 

"spokojną i merytoryczną kampanię wyborczą". 
 

 

     Klub Seniora w Liniewie 
    Jego członkowie regularnie spotykają się w czwartki, 

raz w miesiącu.( W okresie wakacyjnym  równieŜ mieli 

przyjemność zorganizować sobie takie spotkania przy 

grillu ,kawie ,lodach )                                                                       

We wrześniu odbyła się wycieczka nad morze, seniorzy 

zwiedzili Hel, Rozewie, Jastarnie, Swarzewo....                                   

W październiku Klub Seniora wspólnie z KGW z Liniewa 

spędzili miło ze sobą czas przy występach artystycznych          

z piosenką francuską w wykonaniu Ewy Rzeszotowskiej                

z Gdańska, 

  
akompaniatorzy : gitara- Paweł Kierszka, oraz pianino  

-Tomasz Stroynowski.                                                              

W listopadzie członkowie klubu wybierają się do kina 

na  II część filmu pt.,, Karol-PapieŜ , który pozostał 

człowiekiem”                                                                                                                                      

j                                                         Lucyna Piwowarczyk 

 
SKAT SPORTOWY- 2006 

    

W dniu 22 października w GOKS i R w 

Liniewie odbył się V Wojewódzki Turniej 

Pomorsko- Kaszubskiej Okręgowej Ligii 

Polskiego  Związku SKATA SPORTOWEGO- 2006 r. Był 

to ostatni- podsumowujący turniej.  Wygrała go I druŜyna 

gospodarzy- GOKSiR w Liniewie w składzie Zenon 

Gostomski, Ryszard Borowicki  , Józef Wirkus i Stanisław 

Narloch. 
1. GOKS i R Liniewo I-9792p. 

2. ZKP Wejherowo 9423 p. 

3. GOKS i R Lipusz- 9219 p. 

Startowało 15 druŜyn z całego województwa. Klasyfikacja 

końcowa po odbyciu 5-ciu turniejów: 

1. GOKSiR Lipusz I – 45612 p. 

2. ZKP Wejherowo - 42166 p. 

3. GOKS i R Liniewo I – 41748 p. 

Zwycięska druŜyna  reprezentować będzie Województwo 

Pomorskie w zawodach krajowych Polskiego Związku 

Skata Sportowego. 

RównieŜ podsumowanie GRAND PRIX Pomorsko- 

Kaszubskiej Okręgowej Ligii PZ Skata w klasyfikacji 

indywidualnej odbędzie się w dniu 26 listopada w GOKS i 

R w Liniewie. Zawody o Grand Prix Liniewa 2007, 

rozpoczną się w listopadzie bieŜącego roku. 

 

Ze skaterskim pozdrowieniem, 

Stanisław Narloch 
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 Podsumowanie IV kadencji 

Rady Gminy w Liniewie 
 ( 2002-2006) 

Rada Gminy jest organem stanowiącym                          

i kontrolnym gminy.   

Wszystkie kompetencje i zakres działania Rady określają 
ustawy oraz statut gminy Liniewo.  

Aktualnie Rada Gminy liczy 15 radnych, którzy obradują 
w następujących komisjach: 

 

1.Komisji Rewizyjnej, 

2.Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska,  

3.Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia                                 

i Opieki Społecznej, 

4.Komisji Komunalnej i BudŜetu, 

 
Skład Rady zmienił się  22 kwietnia 2005 roku, w 

związku z wygaśnięciem mandatu radnego- Zenona 

Zielińskiego. Na jego stanowisko wybrany został 

Benedykt Knitter,  który 26 lipca 2005 roku złoŜył swoje 

ślubowanie na radnego. 

  

Przewodniczącym Rady Gminy jest Pan 

Ludwik Szparkowski, a Vice przewodniczącym, Pan 
Andrzejem Hinc. Kadencja rady trwa 4 lata, licząc od 

dnia wyborów- 19 listopada 2002 roku do 24 

października  2006 r.  Rada obradowała  na sesjach 

przewaŜnie raz w miesiącu, nie rzadziej jednak niŜ raz 

na kwartał, zgodnie z planem pracy. W sumie odbyło 

się 42 sesji zwyczajnych i 1 sesja nadzwyczajna oraz 
podjęto 235 uchwały.  

 

Radni, którzy nie opuścili Ŝadnego z  42 posiedzeń sesji: 
1. Ludwik Szparkowski 

2. Anna Derra 

3. Tomasz Filipski 

4. Jerzy Narloch 

5. Wiesław Szarmach 

6. Sławomir Zabrocki 

7. Knitter Benedykt 

Sołtysi , którzy nie opuścili posiedzenia sesji: 
1. Alicja Sobisz 

2. Adam Malarz 

3. Paweł Zieliński 

4. Jerzy Narloch 

Przewodniczący Rady Gminy                                                                                                                                                                                                                                            
Ludwik  SzparkowskiLudwik  SzparkowskiLudwik  SzparkowskiLudwik  Szparkowski    

Zwolnienia podatkowe 

dla przedsiębiorców 
   Dnia 17 października 2006 roku Rada Gminy w 

Liniewie podjęła  uchwałę w sprawie pomocy dla 

przedsiębiorców. 

    Uchwała ta dotyczy udzielenia przez gminę pomocy 

regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub 

tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowa 

inwestycją. 
     Zainteresowany przedsiębiorca powinien przed  

rozpoczęciem realizacji inwestycji, a nie później niŜ do 31 

grudnia 2006 roku, dokonać w tutejszym Urzędzie Gminy 

zgłoszenia zamiaru korzystania z tej pomocy.                      

( na stosownym druku). 

    Wymagane jest zobowiązanie się do pokrycia co 

najmniej 25 % kosztów inwestycji ze środków własnych. 

Pomoc dotyczy tylko nakładów poniesionych po 

dokonaniu zgłoszenia, a obejmujących nową inwestycję 
lub utworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową 
inwestycją. Warunkiem jest utworzenie co najmniej 5 

miejsc pracy i utworzenie  zwiększonego poziomu 

zatrudnienia przez 5 lat. 

      

 

 

 
W związku z zakończeniem 

IV  Kadencji Rady GminyIV  Kadencji Rady GminyIV  Kadencji Rady GminyIV  Kadencji Rady Gminy    
w latach 2002w latach 2002w latach 2002w latach 2002----2006200620062006    

Wszystkim Radnym i Sołtysom 

składamy 

wyrazy  uznania za pełną zaangaŜowania pracę  

dla dobra społeczności lokalnej. 

Dziękując za wysiłek włoŜony 

 na rzecz rozwoju naszej gminy, 

 Ŝyczymy dalszych sukcesów w Ŝyciu osobistym i 

zawodowym. 
 

        Przewodniczący                       Wójt Gminy Liniewo 
          Rady Gminy 

       Ludwik Szparkowski                             Mirosław Warczak 
 

Drodzy Nauczyciele! 
Z okazji waszego wielkiego święta jakim jest Dzień 
Nauczyciela ,chciałbym złoŜyć Wam wszystkim tj. 

Szanownemu Gronu Pedagogicznemu, pracownikom 

zaplecza gospodarczego i administracyjnego 

serdeczne Ŝyczenia oraz podziękowania za ogromny 

trud i wysiłek pedagogiczny  

oraz wychowawczy, który to zaszczepiliście                     

w młodym pokoleniu dzieci i młodzieŜy naszej małej 

liniewskiej ojczyzny. Największą więc nagrodą dla 

Was będzie zapewne ich wdzięczność, pamięć, 
szacunek, oraz powodzenie w przyszłości. 

śyczę takŜe   Wytrwałości, wiele uśmiechu i 

sukcesów na co dzień poczucia stabilności i 

przewidywalności w Oświacie, ale nade wszystko 

  zadowolenia z uczniów i ich osiągnięć 
 Specjalnie dla was,     

Wójt Gminy Liniewo 
Mirosław WarczakMirosław WarczakMirosław WarczakMirosław Warczak    
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SZKOLENIA DLA  ROLNIKÓW 

I DOMOWNIKÓW 
 

Kaszubski Uniwersytet Ludowy 
zaprasza  na bezpłatny kurs 

 Proponowana tematyka  (w  przewadze zajęcia 

praktyczne, w małej grupie): 
- zakładanie i prowadzenie działalności dodatkowej - 

zbliŜonej do rolnictwa; 
- rolnictwo ekologiczne; 

- rachunkowość rolnicza; 
- podstawy obsługi komputera; 
- kaszubska kultura ludowa;  
-      zajęcia integracyjne; 

- wymiana  doświadczeń – spotkania z rolnikami, 
którzy z powodzeniem prowadzą juŜ  „mały biznes” 
(wycieczki studyjne); 

Termin i miejsce szkolenia:  
- listopad 2006r. – marzec 2007r. (spotkania dwa razy w 

tygodniu); 
- miejsce zostanie dobrane do zamieszkania uczestników 

szkolenia.  

Zgłoszenia przyjmuje p. Ewa Filipska:   
- telefonicznie: 0 604 932 142; 
- po godzinie 18tej: 058 687 88 32;  
- e- mailem:  filipewa1@wp.pl  

Uczestnicy otrzymają, teŜ nieodpłatnie, materiały 

dydaktyczne oraz posiłek.  

 

Projekt „Wiedza – Umiejętności – Nowe Szanse dla 

Rodzin Rolniczych” 

     
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warsztaty na temat warunków 

Ŝycia i pracy 

w krajach Unii Europejskiej 

 
 
20 października o godz. 10.30  w sali GOKSiR w 

Liniewie, odbyły się zorganizowane wspólnie z 

Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku, warsztaty na 

temat warunków Ŝycia i pracy w krajach Unii 
Europejskiej. Warsztaty skierowane były do osób 

bezrobotnych,  zainteresowane wyjazdem do pracy za 

granicę. (Irlandia i Wielka Brytania) 

 

Wyręb drzew 

ZbliŜa się okres wyrębu drzew z zadrzewień. 
Przypomina się, Ŝe na kaŜde drzewo i krzew powyŜej              

5- ciu lat wymagana jest zgoda w formie decyzji Wójta 

Gminy. 

Nie wymaga się zgoda na wycinkę drzew w wieku poniŜej 

5 lat i na drzewa owocowe. 

Wniosek o wycinkę drzew naleŜy składać w formie 

pisemnej. 

Nie przestrzeganie przepisów i wycięcie drzew bez 
zezwolenia moŜe spowodować naliczenie wysokich kar 

ustawowych. 
 

HUMOR 

 

Facet przynosi do serwisu telewizor. 

- Co się stało? 

- A nie wiem, siedzę sobie spokojnie, grzebię w uchu 

gwoździem i nagle dźwięk wysiadł. 

 

Do sklepu wbiega facet i pyta sprzedawcy: 

- Jest cukier w kostkach  

- Nie ma! - Odpowiada sprzedawca 

- A jakaś inna, tania bombonierka dla teściowej? 
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