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    LINIEWO 
     Aktualności Gminne 
 

 

 

 

 

Turniej Sołecki 

   ************************************ 

 

 
 

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji zorganizował XV Turniej wsi sołeckich o Puchar Wójta Gminy 
Liniewo, który odbył się na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej im. Ks. Józefa Sobisza w Wysinie. 

W imprezie wzięło udział 11 sołectw spośród 16 istniejących na terenie gminy.  

Rozegrano 6 konkurencji, z których jedna była przeznaczona dla sołtysów. Konkurencja ta polegała na 10 rzutach 

woreczkami gimnastycznymi do kosza z odległości 2,5 m. Najlepszym sołtysem w tej konkurencji okazał się członek 

Rady Sołeckiej z Głodowa pan Jarosław Gierszewski, za nim sołtys z Garczyna Janusz Potulski. Trzecie miejsce 

jednocześnie zajęli sołtysi Andrzej Zinka z Iłownicy oraz Stefan Urban ze Stefanowa.       
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Pozostałe konkurencje to konkurencja rodzinna, konkurencja dla dzieci, slalom rowerowy, tor przeszkód. Wszystkie 

konkurencje wywołały wielkie emocje i Ŝywy doping. Zawodnicy, którzy w poszczególnych konkurencjach 

zajmowali miejsca I – III, otrzymali indywidualne nagrody rzeczowe. 

 I miejsce Wysin – sołtys Paweł Zieliński 

 II miejsce Orle – sołtys Tadeusz Borkowski 

 III miejsce Liniewskie Góry – sołtys Jerzy Narloch 
 

           
 

Fundatorem pucharu za zajęcie IV miejsca, które objął członek Rady Sołeckiej Jarosław Gierszewski z Głodowa, był 

Andrzej Zinka sołtys z Iłownicy. 

W trakcie konkursów rozgrywał się mecz piłki noŜnej pomiędzy Rolnikami z Gminy Liniewo a Pracownikami 

Pomorskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który zakończył się remisem 2:2. 

 

      
 
Po turnieju odbyła się Zabawa Taneczna w świetlicy wiejskiej w czasie, której przygrywał H. Kurs z Grabowa 

Kościerskiego.  

 

Aktualności  

z Urzędu Gminy. 
  

W liniewskim przedszkolu odbywa się 
kapitalny remont: łazienki, pomieszczenia, w których 

przebywają dzieci są odnawiane, unowocześniane i 

malowane. W Szkole Podstawowej w Głodowie w 

czasie wakacji odbywa się remont podłóg. 

 

******************** 

W czasie wakacji letnich istnieje moŜliwość 
korzystania z sali gimnastycznej w szkole w Liniewie. 

Informacje w sekretariacie szkoły.  

******************** 

21.06.2005 roku odbyła się debata na temat 

przyszłości oświaty w Gminie Liniewo. Do dyskusji 

zostali zaproszeni przedstawiciele wszystkich 

środowisk z terenu gminy. Było to pierwsze spotkanie, 

które zapoczątkowało dyskusje na temat zmian w 

liniewskiej oświacie. 

 

******************** 

04.07.2005 roku odbył się konkurs na 

Dyrektora Zespołu Oświatowego w Liniewie. 

Dyrektorem został pan Zbigniew Werczyński.  

 

******************** 

W dniach 19.05.-02.06. br. nastąpiła awaria 

stacji uzdatniania wody obsługująca wodociąg 

grupowy: Liniewo - Sobącz - Lubieszynek - 

Chrztowi - Głodowo - Stary Wiec. Przekroczenie 

dopuszczalnej ilości związków manganu w wodzie 

spowodowało wydanie przez Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Kościerzynie decyzji o 

zakazie spoŜywania wody przez mieszkańców w/w 

miejscowości. W czasie awarii pracownicy Urzędu 
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Gminy w Liniewie dostarczali ludności w 

pojemnikach 1000 l wodę zdatną do spoŜycia. 

Firma, która na zlecenie UG Liniewo wykonała stację, 
w ramach gwarancji usunęła awarię i zabezpieczyła 

stację przed ponownymi wypadkami. 

Po długotrwałym płukaniu sieci wodociągowej i 

zgodzie Sanepidu woda została dopuszczona do 

spoŜycia. 

W chwili obecnej stacja uzdatniania wody jest pod 

ścisłym nadzorem Sanepidu, który 1-2 razy w 

tygodniu przeprowadza kontrolne badania wody. 

                                              Referat Komunalny 

 W dniu 20 maja 2005r. Urząd Gminy w 

Liniewie złoŜył do Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska w Warszawie wniosek na kwotę 3 mln 

800 tys. zł dotyczący budowy sieci kanalizacyjnej w 

miejscowości Liniewo. Od 3.06.2005r. trwa 

rozpatrywanie wniosku oraz negocjacje co do 

sporządzanej umowy. 

 

                                          Referat Komunalny 

******************** 

 07.07.2005 roku zostały przeprowadzone 

wybory uzupełniające skład Rady Gminy Liniewo. 

Nowym radnym został Benedykt Knitter.  

******************** 

 Przy Urzędzie Gminy Liniewo została 

umieszczona tablica informacyjna z mapą Gminy 

Liniewo. 

******************** 

 W dniach 13-17.08.2005 r Gmina Liniewo 

będzie gościć 22- osobową delegację z 

zaprzyjaźnionej niemieckiej gminy Ebsdorfergrund. 

 
******************** 

 14.08.2005 r odbędzie się w Garczynie 

Festyn KsiąŜąt Pomorskich. Wezmą w nim udział 

równieŜ goście z Niemiec. Wszystkich serdecznie 

zapraszamy.  
 

******************** 

 Mieszkańcy gminy korzystający z pomocy 

opieki społecznej mogli skorzystać z pomocy w 

formie Ŝywności (np. ryŜ, mleko). Do 

rozdysponowania było około 5 ton Ŝywności.  

 

******************** 

 Odbył się w Kościerzynie Kongres Sołtysów, 

na którym za swoją działalność zostali wyróŜnieni 

sołtysi z naszej gminy – Orle-Tadeusz Borkowski, 

Wysin-Paweł Zieliński 

 

******************** 

 Gmina Liniewo posiada do sprzedaŜy 

atrakcyjnie połoŜone działki budowlane i 

pensjonatowe nad jeziorem liniewskim. Ceny działek 

kształtują się od 8 800 do 48 000 zł.  Kolejny przetarg 

odbędzie się w miesiącu sierpniu 2005 roku. 

BliŜszych informacji udziela Urząd Gminy w pokoju 

11 lub pod numerem tel. 687 80 32 i 687 80 36.  

 

 
 

 Dnia 13 czerwca na posiedzeniu XXVIII 

zwyczajnej sesji Rady Gminy w Liniewie, wójt 

Mirosław Warczak rozdał dyplomy i puchary za 

całokształt pracy społecznej oraz popularyzację 
sportu i kultury w Gminie Liniewo. 

Szczególnie wyróŜnione zostały następujące 

osoby; 

 

1. Maria Kurszewska 

2. ElŜbieta Szandrach 

3. Paweł Kreft 

4. Sebastian Posański 

5. Jarosław Gierszewski 

6. Stanisław Narloch 

    

******************** 

 

Uwaga rolnicy 

W  AR i MR w Kościerzynie moŜna 
jeszcze składać wnioski na: 

-renty strukturalne, 

-do 15 lipca na zalesienia, 

-od 1 sierpnia na programy 

rolnośrodowiskowe. 

 Szczegółowe informacje moŜna uzyskać 
w biurze PODR w Liniewie oraz w AR i MR w 

Kościerzynie. 

 Opracowała: 

PZDR  w Kościerzynie 

Gabriela Borowicka 

 

 

 16 czerwca b.r. rolnicy i mieszkańcy z 

Gmin Kościerzyna, Stara Kiszewa, Liniewo 

zainteresowani uprawą róŜnych gatunków roślin 

oraz rozwojem agroturystyki – jako dodatkowym 
dochodem w gospodarstwie rolnym - uczestniczyli 

w seminarium wyjazdowym do: 
- Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 

oddział w Starym Polu 

- Budzisz Centra Demonstracyjne Rokity – Agro 

- Dzierzgoń pracownia artystyczna 

- Barlewice kwatera agroturystyczna.  

 Organizatorem wyjazdu była specjalistka do 

spraw doradztwa rolniczego Gabriela Borowicka. 

W ramach seminarium zwiedzaliśmy Pomorski 

Ośrodek Doradztwa Rolniczego oddział w Starym 

Polu gdzie kierownik oddziału Zygmunt Kiersz, 

który zapoznał nas z działalnością ośrodka. 

Następnie udaliśmy się na Centra Demonstracyjne 

do Budzisza. W tym roku wiodącą ideą Center 

Demonstracyjnych było hasło: „Technologia dla 

natury”. Rolnicy mieli okazję zapoznać się z 
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nowoczesną technologią uprawy róŜnych gatunków 

zbóŜ, buraków i rzepaku.  

 

 
 

Porównać skuteczność zastosowanych środków 

ochrony roślin. Ponadto kaŜdy uczestnik otrzymał od 

firmy materiały o zastosowanych herbicydach, 

regulatorach wzrostu i fungicydach. Firma równieŜ 
zadbała o poczęstunek w postaci pysznych potraw z 

grilla oraz zimnych napoi. Kolejnym etapem naszego 

wyjazdu było zwiedzenie pracowni artystycznego 

zdobnictwa ręcznego w Dzierzgoniu u Pani 

Małgorzaty Krause. Gdzie podziwialiśmy przepięknie 

zdobione wydmuszki z jaj strusich, gęsich i kurzych 

oraz kolekcję obrazów. Rodzaj działalności tej Pani 

wywarł duŜe wraŜenie na uczestnikach wyjazdu 

szkoleniowego wszyscy podziwiali zdolności 

manualne gospodyni. Pani Małgorzata równorzędnie z 

tą działalnością w tym samym budynku prowadzi bar, 

gdzie moŜna tanio i smacznie zjeść. 
Ostatnim punktem pobytu na ziemi Ŝuławskiej były 

Barlewice i gospodarstwo agroturystyczne Pani Alicji 

Lubelskiej – Radziszewskiej. Gospodarstwo jest 

niewielkie, ale ciekawostką dla gości jest pałac z 

końca XVIII w. W gospodarstwie tym organizowane 

są, co roku międzynarodowe plenery malarskie oraz 

wystawy indywidualne. W wystroju wnętrz widnieją 
obrazy niektórych twórców, którzy tutaj gościli 

między innymi Profesor Kiejstut BereŜniak z Sopotu, 

Maria Arto, Józef Charytoniuk, Antoni Wróblewski. 

Do dyspozycji gości jest pięć pokoi z łazienkami, 

estetycznie zagospodarowane siedlisko, stawy rybne, 

w których moŜna bezpłatnie łowić ryby i je 

przyrządzać na ognisku lub grillu, jak i równieŜ 
skorzystać z całodziennego wyŜywienia. 

 

 
 

Tegoroczny wyjazd szkoleniowy w odczuciu 

uczestników naleŜał do bardzo udanych. Rolnicy 

zgodnie uznali, Ŝe takie wyjazdy są bardzo potrzebne 

nie tylko w celach doskonalenia zawodowego, ale 

równieŜ w sposobności do towarzyskiego spotkania 

w gronie innych rolników. 

Opracowała Gabriela Borowicka 

PZDR w Kościerzynie 

 

 

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH 

W LINIEWIE 
 

 Stało się juŜ tradycją Liniewskiego Koła 

Gospodyń Wiejskich, Ŝe co roku Przewodnicząca 

organizuje integracyjne wyjazdy szkoleniowe. 10 

czerwca br. wyjechaliśmy wspólnie z Wójtem 

Gminy Mirosławem Warczakiem, oraz ks. 

Proboszczem Grzegorzem Flisikowskim do Wiela. 

Starej duŜej wsi kaszubskiej połoŜonej malowniczo 

nad jeziorem Wielewskim w Gminie Karsin. 

Pierwsze swoje kroki skierowaliśmy do kościoła pw. 

Św. Mikołajem w Wielu, gdzie czekał na nas ks. 

Proboszcz Eugeniusz Filipski, kustosz sanktuarium 

kalwaryjskiego w Wielu, który przedstawił nam 

historie kościoła i kalwarii wielewskiej. Kościół 

wybudowano w latach 1904-1906 w miejscu 

dawnych drewnianych kościołów. Obecna 

neobarokowa, orientowana murowana świątynia 

nawiązuje do stylu i planu poprzedniej. Jej wnętrze 

kryje cenne zabytki: 

- łaskami słynący barokowy obraz Matki BoŜej 

Pocieszenia w ołtarzu głównym 

- trzy osiemnastowieczne ołtarze barokowe z 

poprzedniego kościoła 

- dwie barokowe nastawy ołtarzowe  

- dzwon z 1686 r odlany przez A.Wittwerecka w 

Gdańsku 

- polichromia wnętrza wykonana przez artystów 

Władysława Leona i Kazimierza 

Draapiewskich. 

  Następnie udaliśmy się na kalwarię 
wielewską, jest to unikatowy w skali kraju zespół 

kalwaryjski (jeden z siedmiu w Polsce, najmłodszy). 

Powstała ona w latach 1915-1927 z inicjatywy 

proboszcza parafii Wiele ks. Józefa Szydzika dla 

podtrzymania ducha katolickiego i Polskiego wśród 

kaszubskiej ludności, oraz upamiętnienia ofiar I 

wojny światowej. Składa się z malowniczo 

wkomponowany w układ terenu 23 kaplic i 

kompozycji rzeźbiarskich. Drogi krzyŜowej o 

wysokiej wartości artystycznej, architektonicznej w 

stylach modernizmu i baroku. Do najciekawszych 

naleŜą: święte schody, Pałac Kajfasza, rzeźba Wi 

Durka „Ecce Homo”, stacja IV drogi krzyŜowej, 

gdzie w postaciach Matki BoŜej i klęczącego Ŝyda 

utrwalone zostały oblicza fundatorów kalwarii – 

Anny i Michała Durajewskich. Największym 

obiektem jest kaplica UkrzyŜowania. Kalwaria 

została zaprojektowana przez T. Mayra z 

Monachium, a wykonana przez artystów 

monachijskich, oraz polskich m.in. O.Meyra, W 

Durka, I. Zelka, L. Drapiewskiego. Kalwaria posiada 
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wybitne walory krajobrazowe – pagórkowaty teren 

połoŜony nad jeziorami Wielewskim i Ciepłym 

połączonymi strugą przypominającą jerozolimski 

Cedron poprzecinany licznymi wąwozami i dolinami, 

porośnięty borem mieszanym sosną, dębami, bukami. 

Kalwaria słynie jako miejsce kultu i celu licznych 

pielgrzymek. Dwa razy w roku odbywa się tutaj 

odpust kalwaryjski. W maju święto Wniebowstąpienia 

i w sierpniu święto Matki BoŜej Pocieszenia. Kalwaria 

jest i pozostanie świadectwem chrześcijańskiej kultury 

regionu. Na zakończenie naszego pielgrzymowanie 

udaliśmy się do kwatery agroturystycznej, do Pana 

Stefana Lewińskiego, która połoŜona jest przy samej 

kalwarii wielewskiej. Pan Stefan oprócz wygodnych 

pokoi z łazienkami proponuje pełne wyŜywienie, 

odpoczynek i rozrywkę na wydzielonym terenie. Dom 

wzniesiony jest na wzgórzu, a cały teren opada 

stopniowo, aŜ w dół do jeziora. W gospodarstwie tym 

moŜna organizować imprezy plenerowe połączone z 

grzybobraniem, ogniskiem i grilowaniem. My takŜe 

zakończyliśmy swój wyjazd na wspólnym 

biesiadowaniu przy ognisku. 

 

     Opracowała Przewodnicząca KGW w Liniewie 

Gabriela Borowicka 

 

Ochotnicza StraŜ PoŜarna 

 
 Ostatnie miesiące obfitowały w zawody 

straŜackie, pozwalają one na sprawdzenie 

umiejętności jednostek OSP na naszym terenie.  

 

21.05.2005 r odbyły się w Wysinie zawody gminne 

OSP 

I miejsce druŜyna OSP Wysin 
II miejsce druŜyna OSP Lubieszyn  

III miejsce druŜyna OSP Liniewo 

 
01.06.2005 r odbyły się zawody MłodzieŜowych 

DruŜyn PoŜarniczych z terenu naszej gminy w 

Głodowie. 

 

4/5.06.2005 r odbył się Zlot MłodzieŜowych DruŜyn 

OSP Województwa Pomorskiego, gdzie MDP OSP z 

Wysina reprezentująca Gminę Liniewo zajęła II 

miejsce w województwie 

 

11.06.2005 r DruŜyna OSP z Wysina zdobyła 

I miejsce Powiatowych Zawodach Jednostek OSP 
w Garczynie koło Kościerzyny. Drugie miejsce 

zajęła DruŜyna OSP z Łubiany, a trzecie przypadło 

zawodnikom z Lubania.  

 

 
 

 
Środowiskowy Dom Samopomocy 

w Lubieszynie 

 

Wypoczynek w Garczynie. 
 

Od 30 maja do 12 czerwca 2005 roku juŜ po raz 

kolejny odpoczywaliśmy na obozie rehabilitacyjnym 

w Garczynie, gdzie razem z nami odpoczywali nasi 

przyjaciele z Warsztatów Terapii Zajęciowej w 

Gdańsku.  

Podczas obozu nie było czasu na nudę. 
Organizatorzy zadbali o wiele atrakcji, tak byśmy 

cały czas mogli się bawić i poznawać nowe ciekawe 

miejsca. Mieliśmy okazję nauczyć się pływać na 

rowerkach wodnych.  

DuŜo czasu spędzaliśmy na pieszych wycieczkach. 

Pojechaliśmy na wycieczkę do Chojnic, gdzie 

korzystaliśmy z basenu oraz zwiedziliśmy Kamienne 

Kręgi w okolicy Leśna.  

Tradycją naszego wypoczynku w Garczynie jest 

wycieczka do Zakładów Porcelany Stołowej 

„Lubiana” w Łubianie”, gdzie dowiedzieliśmy się w 

jaki sposób powstaje porcelana, gdzie ją importują i 
jakie jest na nią zapotrzebowanie na polskim i 

zagranicznym rynku.  

Wieczory spędzaliśmy przy ogniskach i na 

dyskotekach. dyskotekach pobytu w Garczynie 

jesteśmy wszyscy bardzo zadowoleni, wypoczęci i 

pełni zapału gotowi do nowych zajęć.  
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III Majówka w Lubieszynie 

 
Samorząd Środowiskowego Domu Samopomocy w 

Lubieszynie, Rada Domu oraz rodzice zorganizowali 

III Majówkę.  
Festyn odbył się 29 maja 2005 roku w niedzielę na 

boisku wiejskim w Lubieszynie. Wielkim przeŜyciem 

dla kadry oraz rodziców był występ zespołu 

instrumentalnego ze Środowiskowego Domu 

Samopomocy, który przez wiele miesięcy 

przygotowywał się do tego występu. 

Majówka przebiegała w miłej atmosferze i przy 

wspaniałych występach zaprzyjaźnionych zespołów z 

Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w 

Liniewie. Oprawę muzyczną zapewnili nam „Big-

Bend Freddens Junior” z Kościerskiego Domu 

Kultury oraz Zespół „Standard” z Głodowa. 

Wszyscy goście, którzy przybyli na naszą III 

Majówkę mogli usiąść przy stolikach, kupić pyszne 

ciasta, pączki, wypić kawę, zjeść kiełbaskę z grila, 

bigos myśliwski, swojski chleb ze smalcem lub 

przygotowaną grochówkę. Dzieci, które przyszły z 

rodzicami brały udział w róŜnych konkursach. 

Dodatkową atrakcją był pokaz straŜacki przygotowany 

przez Powiatową Państwową StraŜ PoŜarną z 

Kościerzyny i Ochotniczą StraŜ PoŜarną z Wysina. 

Wszystkim dobroczyńcom, sponsorom, rodzicom 

oraz wolontariuszom chcemy na łamach tego 

biuletynu serdecznie podziękować za osobisty 
wkład pracy. 

                                                                         

Środowiskowy Dom Samopomocy 

          w Lubieszynie 

 

  

 

 

 

Zdzisław   

Sapierzyński 

wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kościerskiego 

mieszkaniec Orla w Gminie Liniewo 

Z woli wyborców gmin: Liniewo, Nowa Karczma, 

Stara Kiszewa zostałem radnym Rady Powiatu 

Kościerskiego na kadencję 2002- 2006. Dobre 

wypełnianie obowiązków z tego tytułu wynikających 

nie zajmuje w całości czasu jakim dysponuje. 

Zdecydowałem się więc zaangaŜować w kierunku 

niesienia pomocy osobom potrzebującym. Moim 

zamiarem nie jest dublowanie zadań Ośrodków 

Pomocy Społecznej, lecz wypełnianie obszarów, 

którymi nikt się nie zajmuje. Według mego rozeznania 

większość mieszkańców nie orientuje się z jakimi 

sprawami mogą się zwracać i gdzie  skierować swe 

działania celem zmiany sytuacji w jakiej się znaleźli. 
Niekiedy sytuacja wydaje się beznadziejna. 

Przedstawcie swoje problemy. Postaram się doradzić, 
napisać podanie, wypełnić dokumenty, pokierować w 

odpowiednie miejsce. Nieskromnie muszę 

powiedzieć, Ŝe udało mi się doprowadzić wiele 

spraw do pozytywnego zakończenia. Jestem osobą 
otwartą, wraŜliwą na ludzką niedolę. Gwarantuję 
pełną dyskrecję.  
Czekam na państwa w następujące dni tygodnia  

• Poniedziałki w godzinach od 8.30 - 11.00 w 

urzędzie gminy Nowa Karczma 

• Czwartki w godzinach od 8.00 - 11.00 w 

biurze Rady Gminy Liniewo.  

(od 15 do 20 sierpnia przerwa urlopowa) 

W sprawach bardzo pilnych proszę dzwonić:  
687 94 57 stacjonarny  

606 601925 komórkowy 

śyczę państwu wszelkiej pomyślności 
 

Informacja OPS w Liniewie 

 

Osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne na 
nowy okres zasiłkowy od 1 września 1005 do 31 

sierpnia 2006 mogą w terminie od 1 lipca 2005 

roku składać wnioski wraz z kompletem 

dokumentów w biurze świadczeń rodzinnych 

Ośrodka Pomocy Społecznej 
Zgodnie z artykułem 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 28 

listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. 

U.  nr 228, poz. 2255 z późniejszymi zmianami): 

-osobom, które złoŜą wniosek wraz z kompletem 

dokumentów na nowy okres zasiłkowy do dnia 31 

lipca  2005 r. świadczenia rodzinne przysługujące za 

wrzesień wypłaca się do 30 września 2005 r. 

-osobom, które złoŜą wniosek w terminie od 1 

sierpnia do 30 września 2005 r. świadczenia 

rodzinne przysługujące za wrzesień wypłaca się do 

31 października 2005 r . 

 

Od 1 września 2005 r. OPS wypłaca świadczenia 

rodzinne nowym grupom uprawnionym tj. 

• osobom dotychczas pobierającym zasiłek z 

ZUS 

• rolnikom 

• pracownikom zakładów zatrudniającym do 

20 osób 

• osobom ubiegającym się o dodatek do 

zasiłku rodzinnego na 3-cie i kolejne dzieci  

• osobom ubiegającym się o dodatek do 

zasiłku rodzinnego z tytułu dojazdów 

dziecka do szkoły lub pobytu w internacie. 

Szczegółowe informacje  moŜna uzyskać w Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Liniewie pod numerem 

telefonu 687 80 13 

 

Liniewscy gimnazjaliści  
w nagrodę za udział w międzynarodowym  

konkursie fizycznym spotkali się z 

prof. W. Niedzickim z Warszawy na gdańskim 

uniwersytecie. 
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Ostatki, czyli poŜegnanie  

Zespołu Kształcenia i Wychowania  

w Liniewie. 
 

Zaledwie cztery lata przetrwał nasz 

Zespół, zaledwie cztery lata dane nam było 
tworzenie nowego, a juŜ zmiana. Takie Ŝycie, takie 

decyzje. Po wakacjach będzie Zespół Oświatowy w 

Liniewie skupiający w swych szeregach liniewskie 

dzieci od lat trzech do trzynastu i młodzieŜ całej 

gminy do lat szesnastu. Przed nowym kierownictwem 

nowe, waŜne zadania, bo takie „cielsko” składające się 
z ponad czterystu uczniów i ponad trzydziestu 

nauczycieli kryje w sobie ogromną siłę, która moŜe 

zrobić bardzo duŜo dobrego – innej myśli do siebie 

nawet nie dopuszczam. 

Ale cóŜ w tym Zespole działo się w ostatnich 

miesiącach jego istnienia? Jak zwykle sporo. 

Zorganizowaliśmy wielki festyn z okazji Dnia 

Dziecka, jednak nie święto młodych było 1 czerwca 

najwaŜniejsze. Znowu staraliśmy się pomóc naszej 

chorej uczennicy Jagodzie Barkowskiej. 

Zorganizowaliśmy (dzieci, ich rodzice, nauczyciele i 

wszyscy pracownicy szkoły) kiermasz róŜności, a 

takŜe loterię, w której kaŜdy spośród ponad czterystu 

losów był pełny – kaŜdy otrzymywał fant, a 

najwaŜniejszym był aparat fotograficzny. Wszystkie 

przedmioty wygrywane w naszej zabawie były 

podarowane przez wielu sponsorów, którym w tym 
miejscu serdecznie dziękujemy. To właśnie za waszą 

przyczyną udało się zebrać ponad 2000 złotych. 

Jagoda, która będąc na przepustce ze szpitala, na 

parę minut odwiedziła nas w szkole, była szczerze 

wzruszona, podobnie jak jej rodzice, tym, co dla nich 

usiłujemy robić. Ale była teŜ wspaniała zabawa: 

konkursy i zawody dla najmłodszych, bieg 

przełajowy, rozgrywki sportowe, mecz siatkówki 

uczniowie kontra nauczyciela, jazda konna, 

fotografie, duŜo muzyki, napoje, kiełbaski, frytki i 

słodyczy ile tylko brzuszki dziecięce pomieściły. 

Ostatnie tygodnie to przede wszystkim 

wycieczki, biwaki, podsumowania, a dla niektórych 

jeszcze ostatnie odpowiedzi, sprawdziany. 

Dziękujemy wszystkim, którzy te imprezy 
zorganizowali, sponsorowali i uświetniali ( nie 

wymieniam ich indywidualnie, bo mogę „strzelić 
gafę”, kogoś pominąć, lub wymienić nazwisko 

kogoś, kto tego sobie nie Ŝyczył). A potem juŜ tylko 

koniec roku – poŜegnanie absolwentów: 27 zasili 

szeregi gimnazjum, przeŜywaliśmy pierwsze 

promocje najmłodszych i szykowaliśmy się do 

wakacji. 

PoŜegnano równieŜ mnie. Policzyłem, Ŝe 
spędziłem w szkolnych murach równe 50 lat: 7 

jako uczeń podstawówki, 5 Technikum 

Chłodniczego, 5 studiów polonistycznych i 33 w 

zawodzie nauczyciela, w tym 19 jako dyrektor szkół. 

DuŜo doświadczeń, duŜo radości, ogrom satysfakcji, 

ale czasami złe chmury przesłaniały pogodne niebo 

mojej pracy. Takie jest Ŝycie. Dziękuję tym, którzy 

mnie Ŝegnali w bardzo wzruszający sposób, 

dziękuję tym, którzy zauwaŜyli, Ŝe przez dziewięć 
lat mego dyrektorowania w Liniewie co nieco w 

szkole się zadziało, a takŜe tym, którzy 

wskazywali mi (niekiedy w sposób brutalny) na 
niedociągnięcia i nieprawidłowości mej 

działalności. 

                                      Ryszard Łuczkiewicz 

 

Szkoła Podstawowa Garczyn 

Radosna wiadomość na zakończenie roku. 
 Miłą wiadomość otrzymała Szkoła 

Podstawowa w Garczynie niemalŜe przed samym 

zakończeniem roku szkolnego. Była to informacja o 

wynikach konkursu „Szukaj zysku w odzysku” 

Konkurs zorganizowało starostwo powiatowe w 

Kościerzynie. Uczestnikami byli dzieci i młodzieŜ z 

placówek oświatowych połoŜonych na terenie 

powiatu kościerskiego. – szkół podstawowych, 

gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Podczas 

akcji zebrano 18 200 kg makulatury i 447 kg puszek.  

Po podsumowaniu ilości zebranych odpadów ze 

szkół biorących udział w konkursie wyłoniono 

zwycięzców w dwóch kategoriach: I - makulatura, II 

-  puszki. Uczniowie ze szkoły w Garczynie zdobyli 

II miejsce w pierwszej kategorii. Zebrali łącznie 

730 kg makulatury co daje 14,90 kg na ucznia. 

Najbardziej zaangaŜowali się w zbiórkę uczniowie 

klasy V największą ilość makulatury dostarczyła 

Kornelia Kurszewska. 

 Szkolnym opiekunem konkursu był  

pan Wiktor Schroeder.  
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Dzień  Dziecka z Andersenem w Wysinie. 
 

      Tegoroczny Dzień Dziecka w Szkole Podstawowej 

w Wysinie obchodzony był pod hasłem „Dzień 
Dziecka z Andersenem” ze względu na 200 rocznicę 
urodzin i 130 śmierci tego wielkiego bajkopisarza. 

Pomysłodawczynie i główne inspiratorki tego projektu 

to pani Irena Bałachowska prowadząca filię Biblioteki 

Publicznej w Wysinie oraz pani Janina Bronk 

nauczycielka S.P.Wysin. Oczywiście poza paniami  

zaangaŜowani byli wszyscy nauczyciele i pracownicy 

S.P.Wysin.  

 
     

  Obchody zaczęły się przemarszem ulicami Wysina 

ze wznoszeniem okrzyków na cześć Andersena oraz 

ze śpiewem. W pochodzie oprócz nauczycieli, 

uczniów, pani Ireny, brali udział rodzice, sponsorzy, a 

oprawę muzyczną zapewnił pan Klemens Plichta. 

Dalsza część imprezy odbywała się na boisku 

szkolnym. 

 
     

Po krótkim wprowadzeniu przez uczniów klas IV–VI 

w Ŝycie i twórczość duńskiego bajkopisarza dzieci 

prezentowały postacie z baśni Andersena. Podczas 

parady dzieci z odrobiną kokieterii i niemałym 

wdziękiem, jakiego mogliby pozazdrościć im 

zawodowi modele, przedstawiali znane postacie z 

baśni Andersena. Trzeba przyznać, Ŝe członkowie jury 

mieli nie lada kłopot z wyborem najciekawszych 

przebrań. Pomysły dzieci i ich matek były bardzo 

ciekawe i wykonane z bardzo duŜą starannością. 
Dlatego nagrody otrzymały wszystkie dzieci. Niemałą 
atrakcję stanowiły konkurencje sportowe, przy czym 

najwięcej emocji wzbudziły biegi w workach.  

     Niestety pogoda nie pozwoliła na całkowitą 
realizację zaplanowanych konkursów, ze względu na 

deszcz zabawę trzeba było przenieść do pawilonu 

szkolnego, gdzie w konkursach brały udział nie tylko 

dzieci, ale równieŜ ich matki. 

     Myślę, Ŝe imprezę moŜna zaliczyć do bardzo 

udanych mimo niesprzyjającej aury. 

Zaszczycił imprezę swoją obecnością Wójt Gminy 

Liniewo Pan Mirosław Warczak , który z okazji 

Dnia Dziecka podarował do biblioteki szkolnej 

ksiąŜki ulubione przez młodzieŜ. 
     Dopisali sponsorzy jak zwykle pamiętający o 
uczniach S.P.Wysin. Dzięki nim wszyscy biorący 

udział otrzymali nagrody a dzieci, które 

uczestniczyły w imprezie otrzymały mnóstwo 

słodyczy. Byli to: Rada Sołecka w Wysinie, 

państwo Marzena i Sebastian Posańscy , pani 

GraŜyna i pan Krzysztof Balcerzak, pan Marian 
Bałachowski, pan Tomasz Filipski, pani Honorata 

Golnau  i pani ElŜbieta Licznerska.  
     Mam nadzieję, Ŝe w przyszłym roku impreza 

będzie równie interesująca.        

                                                   Obserwator                                                            

 

TURNIEJ PIŁKARSKI W GARCZYNIE 

 

 

 W sobotę 25 czerwca 2005 r. Garczyn 

gościł uczestników turnieju piłkarskiego, w którym 

wzięły udział druŜyny Pomorskiego Oddziału 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 

Agencji Nieruchomości Rolnych, Pomorskiej Izby 

Rolniczej oraz reprezentacja „Kasztelani” Garczyn. 

Celem tego sportowego wydarzenia było 

przybliŜenie mieszkańcom naszej gminy tych 

instytucji, które są odpowiedzialne za wdraŜanie i 

promowanie polityki rolnej Unii Europejskiej oraz 

rozwój gmin wiejskich. Przybyli na stadion rolnicy 

mieli okazję spotkania z przedstawicielami instytucji 

odpowiedzialnych między innymi za wypłatę dopłat 

bezpośrednich. Turniej wygrała reprezentacja 

Agencji Nieruchomości Rolnych, która w finale 

pokonała gospodarzy „Kasztelanię” Garczyn. Po 

zakończeniu rozgrywek uczestnicy turnieju wzięli 
udział w festynie rekreacyjnym nad jeziorem DuŜym 

organizowanym przez Sołectwo Garczyn.   

Andrzej Hinc 

Wiceprezes GTS „Kasztelania” 

Karsin. Sportowa rywalizacja gmin. 
 


