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PONAD MLN ZŁ  DOTACJI     
DLA GMINY LINIEWO 

Z FUNDUSZY UNIJNYCH 
 
Gmina Liniewo po rozstrzygnięciu konkursu  

w ramach działania 8.2. Regionalnego Programu Ope-
racyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 
2007-2013 uzyskała bardzo wysoką dotację w kwocie 
3.193 tyś zł – 69,39% wartości zadania pod nazwą 
„Rozbudowa i Modernizacja Oczyszczalni Ścieków  
w Orlu wraz z Budową Kanalizacji Sanitarnej 
w Głodowie”. 

Ponadto wynegocjowane zostało dodatkowe ko-
rzystne umorzenie spłat rat preferencyjnej poŜyczki z 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Warszawie na łączna kwotę około 
800.000 zł z przeznaczeniem na zasilenie wyŜej wy-
mienionej  inwestycji i podniesienie procentu skumu-

lowanej dotacji  do wartości 86% całkowitej tej 
inwestycji. 

 

             Jest to najwyŜsza kwota dotacji, którą  Gmina Liniewo kiedykolwiek uzyskała. 
  Obecnie trwają przygotowania dokumentów, 
które są niezbędne do podpisania umowy o 
dofinansowanie. Wójt Gminy planuje, Ŝe roz-
poczęcie prac budowlanych nastąpi w II po-
łowie roku 2009. Dzięki tej koniecznej i dłu-
go oczekiwanej inwestycji, gmina uzyska 
nowoczesną i  zautomatyzowaną oczyszczal-
nię ścieków               o przepustowości gwa-
rantującej zapas dla skanalizowania pozosta-
łych części gminy oraz rozwiązania gospo-
darki wodnokanalizacyjnej na najbliŜsze 20-
30 lat.               W miejscowości Głodowo 
wykonane zostanie 2,5 km sieci kanalizacyj-
nej wraz z lokalną przepompownią, a w Orlu 
nowoczesna Oczyszczalnią Ścieków  z bazą 
lokalową pod przyszły Zakład Komunalny 
Gminy Liniewo.  
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Liniewo     .   
 

Z „Chaty Kociewia”do Liniewa 
Nasza gmina juŜ dawno włączyła się do działal-
ności Lokalnej Grupy działania „Chata Kocie-
wia”. Nasz Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i 
Rekreacji, grupy emerytów,  gospodyń wiejskich 
oraz dzieci i młodzieŜ  przystąpili do programu 
„Działaj lokalnie”, uzyskały 4,5 tysięcy złotych 
na przygotowanie teatralnych, muzyczno-
wokalnych 
przedsię-
wzięć 
związanych 
ze Święta-
mi BoŜego 
Narodzenia, 
Mikołaj-
kami. Gru-
pa dzieci 
młodszych 
przygoto-
wała przedstawienie, w którym dzieci spotkały się potomkiem 
Świętego Mikołaja, a następnie świetni bawiły się w towarzy-
stwie artystów zawodowych. Praca nad teatrzykiem trwała juŜ 
od października: najpierw scenariusz napisał Ryszard Łucz-
kiewicz, potem Lucyna Piwowarczyk zaprojektowała muzykę, 
śpiew i taniec (oprawa muzyczna Henryk Kurs), a następnie 
wiele razy młodzi artyści spotykali się na próbach prowadzo-
nych przez autora scenariusza, by wreszcie zaprezentować się 
w przeddzień imienin Mikołaja. 
Druga grupa, młodzieŜ i dorośli, przygotowywała spektakl 
„Czekanie na wujka Władka” (autorzy i reŜyseria ci sami, co 
w przedstawieniu dziecięcym). Wszyscy wykazali wielkie 
zaangaŜowanie w pracę ostatecznym kształtem występu, a nie 
ograniczała się ona tylko do aktorskich i wokalnych kreacji, 
lecz dotyczyła takŜe projektowania i wykonania scenografii, 
światła, nagrań podkładów muzycznych i efektów  akustycz-
nych, a takŜe przygotowania poczęstunku dla widzów, a zara-
zem uczestników tego teatralnego działania. 

 

               „Dziadzio Mikołaj” 
 

 
,,Dziadzio Mikołaj  lasem wędruje …”  
tymi słowami piosenki dzieci z Zespołu  
Oświatowego w Garczynie przywitały  
długo oczekiwanego gościa – Świętego  
Mikołaja, który przybył do szkoły na zaproszenie rodziców.  
I tak jak w dalszych słowach piosenki, tak i w szkole zapano-
wała tego dnia radosna atmosfera. JuŜ dzień wcześniej dzieci 
udekorowały własnoręcznie przygotowanymi ozdobami 
szkolną choinkę, a na spotkanie z mikołajem załoŜyły czer-
wone czapki. KaŜde z dzieci osobiście odebrało prezent z rąk 
Świętego, któremu pomagały szkolne elfy. 

 

Mikołajki w 
Wysinie 

       Odbyły się jako 
element dwóch projek-
tów realizowanych 
przez Stowarzyszenie  
Rozwoju i Promocji 
Wsi Wysin wraz z 
Parafią Wysin. Jeden 
„Warsztaty plastyczno 
– muzyczne w Wysinie” w ramach którego odbywały się 
zajęcia muzyczne i plastyczne dla dzieci dofinansowany był 
przez Starostwo Powiatowe w Kościerzynie. Drugi „Bądź-
my razem – świetlica w Wysinie” to projekt realizowany w 
ramach Programu Działaj Lokalnie VI z PAWF realizowa-
ny przez Lokalną Grupę Działania „Chata Kociewia”. Na 
spotkaniu gościli śmy prezesa LGD pana Mariana Firgonia. 
W ramach Mikołajek odbyła się zabawa z Mikołajem i 
ŚnieŜynką, kaŜde dziecko otrzymało upominek. MoŜna 
było obejrzeć wystawę prac dzieci wykonanych na zaję-
ciach. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangaŜowali się w 

przygotowanie spotkania, by dzieci mogły się bawić, 
szczególnie księdzu proboszczowi Andrzeja śur, Toma-
szowi Holc i wszystkim paniom przygotowującym poczę-
stunek.  

 
W czasie tego spotka-
nia wręczone zostały 
dyplomy poświadcza-
jące otrzymanie sty-
pendiów przez 5 sty-
pendystów w ramach 
Programu Stypendia 
Pomostowe „Dyplom 
z Marzeń”. Stypen-
dia zostały przyznane 
na pierwszy rok stu-
diów w wysokości 
3800,00 złotych 
ufundowane przez 
PAFW, FWW oraz 
pozyskane od sponso-
rów przez Stowarzy-
szenie przy pomocy 
Gminy Liniewo m.in. 
z Banku Spół-
dzielczego w Staro 
gardzie Gdańskim. 
 

 
Nasi stypendyści na 

zdjęciach: Dawid Zieliński, 
Joanna Stolc, w imieniu syna ojciec pan Nierzwicki. 

Pozostali stypendyści: Paulina Mamińska  
oraz Joanna Kurszewska 
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Projekt systemowy GOPS w Liniewie 
 

 
W dniu 12 grudnia 2008 r. w sali Gminnego Ośrodka Sportu i 

Rekreacji w Liniewie odbyło się spotkanie podsumowujące 
projekt systemowy „ Aktywizacja społeczno-zawodowa osób 
zagroŜonych wykluczeniem społecznym w gminie Liniewo „  
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego .  

 W projekcie brało udział 9 bezrobotnych kobiet  w róŜnych 
aktywnych formach integracji społecznej. 

Na podstawie podpisanych kontraktów socjalnych zorganizo-
wano warsztaty psychospołeczne z zakresu komunikacji inter-
personalnej , asertywności , doradztwa zawodowego , autopre-
zentacji , kreowania własnego wizerunku i planowania rozwoju 
osobistego. 

Panie zdobyły nowe umiejętności i kwalifikacje na kursach 
zawodowych z zakresu florystyki , gastronomii i kateringu  , 
obsługi kas fiskalnych  , obsługi komputera oraz  barman – 
kelner.  

Kursy zorganizowano w Kościerzynie zapewniając odpo-
wiednie praktyki w firmach szkolących. W programach szkoleń 
przewidziano przepisy BHP, a dla osób mających kontakt z 
Ŝywnością tematykę minimum sanitarnego. Ponadto dla 7 dzieci 
z rodzin objętych projektem zorganizowano 2 tygodniowe 
kolonie z programem profilaktycznym i socjoterapeutycznym w 
Jarosławcu nad morzem. 

 Spotkanie integracyjne podsumowujące projekt, połączono z 
warsztatem planowania rozwoju osobistego i prezentacją 
rezultatów wyniesionych z projektu przez uczestniczki. Zdobyte 
umiejętności zwiększyły szanse na zatrudnienie i wzmocniły 
poczucie własnej wartości . NaleŜy zaznaczyć, Ŝe dwie kursant-
ki podjęły juŜ staŜe zawodowe u pracodawców zgodnie z 
nabytymi kwalifikacjami.  Ponadto jedna z pań podjęła naukę w 
szkole średniej równieŜ w projekcie  finansowanym z Europej-
skiego Funduszu Społecznego.  

 Wójt Gminy Mirosław Warczak pogratulował beneficjent-
kom programu osiągnięć oraz Ŝyczył wytrwałości w dalszej 
drodze rozwoju osobistego i aktywności zawodowej. Dyrektor 
GOPS Barbara Okrój jako koordynatorka projektu wręczyła 
uczestniczkom dyplomy potwierdzające udział w projekcie. 

 

śywność dla najuboŜszych 
       W okresie przedświątecznym Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Liniewie w ramach podpisanego porozumienia z 
organizacjami pozarządowymi : Fundacją „ Sprawni Inaczej „ 
Oddział w Kościerzynie oraz Stowarzyszeniem Bank śywności 
w Tczewie pozyskał 8.727 kg Ŝywności dla najuboŜszych 

rodzin korzystających 
z pomocy społecznej 
     Pomoc w formie 
cukru, mleka , mąki , 
sera , płatków kukury-
dzianych , kaszy , 
makaronu , konserw 
mięsnych , musli 
otrzymało 250 rodzin. 
Do pomocy pracowni-
kom socjalnym w 

dystrybucji darów włączyli się radni i sołtysi. 
Wigilia w domu samopomocy w Lubieszynie 

    

 

10 grudnia 2008 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w 
Lubieszynie odbyło się  Spotkanie Opłatkowe,  w którym wzięli 
udział Podopieczni wraz z rodzicami, kadra oraz zaproszeni na 
tę uroczystość goście: Wójt Gminy Liniewo Mirosław Warczak, 
Starosta kościerski Grzegorz Cyrzan, przedstawiciel Lions 
Clubu Jacek Kmieciak, Dyrektor GOPS w Liniewie Barbara 
Okrój, Kierownik GOPS w Nowej Karczmie, z-ca Wójta Stara 
Kiszewa Andrzej Hinc, Dyrektor PCPR-u Sylwia Diedrich, ks. 
Proboszcz Grzegorz Flisikowski i inni. 
Podopiecznym Środowiskowego Domu Samopomocy złoŜono 
moc Ŝyczeń oraz liczne prezenty i paczki świąteczne, które 
znalazły się pod choinką. Uroczystość uświetnił występ zespołu 
muzycznego działającego w ŚDS w Lubieszynie pod kierun-
kiem p. Grzegorza Daszkowskiego. Przygotowano takŜe wy-
stawę prac boŜonarodzeniowych. Na gości czekał  poczęstunek, 
kartki świąteczne z Ŝyczeniami i skromne podarunki.  

 
 

      
 
                                          

                                          Dorocie i Zygmuntowi 
Kleist z Starego Wieca 
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rocznicę ślubu 

najserdecznienajserdecznienajserdecznienajserdeczniejjjjsze Ŝyczeniasze Ŝyczeniasze Ŝyczeniasze Ŝyczenia    
zadowolenia z kaŜzadowolenia z kaŜzadowolenia z kaŜzadowolenia z kaŜdegodegodegodego    

nowego dnianowego dnianowego dnianowego dnia    
orazorazorazoraz    

przeŜycia w szczęściu i zdrprzeŜycia w szczęściu i zdrprzeŜycia w szczęściu i zdrprzeŜycia w szczęściu i zdroooowiuwiuwiuwiu    
wielu pięwielu pięwielu pięwielu piękkkknych następnychnych następnychnych następnychnych następnych    

rocznicrocznicrocznicrocznic    



 2

ŜyczyŜyczyŜyczyŜyczy    redakcjaredakcjaredakcjaredakcja    
 
 
 

Finał ropzbudowy remizy OSP w Wysinie 
W dniu 13 maja 2008r. zaczęły się prace remontowo- budowlane 
w świetlicy środowiskowej z programem socjoterapeutycznym w 
Wysinie. Gmina na ten cel otrzymała dofinansowanie w wysoko-
ści 38 tys. zł między innymi na: 
-izolację dachu i 
podłóg, 
-remont pomiesz-
czeń; 
-montaŜ okien i 
drzwi; 
-instalacje elek-
tryczne; 
-wykonanie podłóg, 
balustrady i scho-
dów.  

   Otwarcie świetlicy nastąpiło w dniu11 grudnia 2008r., w któ-
rym wzięli udział przede wszystkim władze Urzędu Gminy Li-
niewo, zaproszeni goście, sponsorzy, zaangaŜowani działacze, 
prezesi OSP oraz mieszkańcy wsi i straŜacy. 
   Większość prac została wykonana przez ochotników straŜaków 
oraz mieszkańców wsi Wysin. Resztę wykonała firma „Janusz” z 
Nowej Karczmy. Wszystkie remonty muszą być zakończone do 
2010 roku, jubileuszu 100-lecia OSP w Wysinie. 
 Za wszelką pomoc i zaangaŜowanie wszystkim ochotnikom 

serdecznie 
dziękuje 
Zarząd Osp 
w Wysinie. 
 Projekt na 
dofinanso-
wania napi-
sała Pani 
Ewa Filip-
ska. 
 

     Jako Wójt Gminy Liniewo, jestem pod wielkim wraŜeniem 
zaangaŜowania, jedności i konsekwencji działania wszystkich 
osób, które przyczyniły się z własnej nieprzymusowej woli do 
stworzenia, w tak krótkim czasie tego wspaniałego dzieła pod 
nazwą” Rozbudowa Świetlicy Wiejskiej w Wysinie. 
      Szczególne gratulacje i wyrazy wdzięczności kieruj ę do 
wielu osób,  a w szczególności do 25-cio osobowej grupy 
mieszkańców i druhów z Wysina i okolic pod nadzorem i 
pomocą Prezesa Jerzego Bałachowskiego i Komendanta 
Gminnego-Wiesława Szarmacha. 

 
Kim są mieszkańcy gminy Liniewo 

Kaszubami czy Kociewiakami? 
 
     Uczniowie 
klas szóstych 
gminy Liniewo w 
programie „Inte-
grujemy się po-
znając swoją 
toŜsamość kultu-
rową” realizowa-
nego w ramach 
zadania „Kształce-
nie umiejętności 
społecznych i 
Ŝyciowych, kształ-
towanie właściwych relacji w kontaktach międzyludzkich” – 
Rządowy Program „Rozwój edukacji na obszarach wiejskich 
w latach 2008-2013”, priorytet 1, działanie 1.9.4., próbowali 
odpowiedzieć na pytanie :” kim są , kim się czują, z jaką kul-
turą są powiązani mieszkańcy naszej gminy. Odpowiedzi 
szukali poprzez wycieczki na Kaszuby i Kociewie, warsztaty 
sztuki , komunikacji i turystyczne oraz ankiety. I niestety 
jednoznacznej odpowiedzi nie znaleźliśmy. Najprościej moŜ-
na powiedzieć, Ŝe po trosze jesteśmy Kaszubami, po trosze 
Kociewiakami i jeszcze dodać moŜemy inne korzenie. Jedno 
zyskaliśmy na pewno realizując projekt, mianowicie ucznio-
wie klas szóstych poznali się wzajemnie, poznali kulturę Ka-
szub i Kociewia. Odwiedzili wiele ciekawych miejsc i zyskali 
nowe wzorce do naśladowania: mieszkańców Kaszub i Ko-
ciewia Ŝyjących godnie, rozwijających swe pasje i dbających 
o swój rozwój i swego regionu. 

 
 

 
Wycieczki i warsztaty dzieci podczas realizacji programu.  
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Sport po 16-tej 
      

Taką nazwę przyjął program proponowany przez Urząd Marszał-
kowski, w którym uczniowie naszej gminy biorą udział od wielu 
lat. Program koordynowany i rozliczany jest w Zespole Oświato-
wym w Liniewie, ale obejmuje dzieci i młodzieŜ z terenu całej 
naszej gminy. 
Program realizowany jest w dwóch nurtach. Dotyczy organizacji 
zajęć sportowych, zakupu sprzętu sportowego i organizacji zawo-
dów sportowych, które realizują poszczególne placówki oświato-
we. Jak równieŜ organizacji zajęć związanych z doskonaleniem 
nauki pływania oraz bezpiecznych zabaw nad wodą  dla uczniów z 
terenu naszej gminy. W ramach tego działania uczniowie nasi 
wyjeŜdŜali na basen do Starogardu Gd., gdzie pod nadzorem na-
uczycieli i ratowników doskonalili wspomniane umiejętności. 
naleŜy podkreślić, Ŝe aspekt bezpieczeństwa w tym działaniu był 
dominującym. Mamy nadzieje, Ŝe uczniowie biorący udział w tym 
przedsięwzięciu (brało w nim udział 440 ucz.) w przyszłości  

                                                                                                       po trafią się bezpiecznie bawić i wypoczywać nad wodą. 
 

„Wyrównywanie szans” w ZO w Liniewie 
Uczniowie z Zespołu Oświatowego w Liniewie ponownie wzięli 
udział w programie „Wyrównywania szans” edycja 2008. W ramach 
tego programu, zaproponowaliśmy szereg ciekawych zajęć, w któ-
rych uczestniczyli zarówno uczniowie ze szkoły podstawowej, jak i 
gimnazjum. 
Wśród propozycji naleŜy wymienić: zajęcia dziennikarskie, dodat-
kowe zajęcia logopedyczne pn „Gimnastyka języka”, zajęcia spor-
towe dla uczniów z nauczania zintegrowanego, zajęcia z modelar-
stwa lotniczego (uczniowie budowali modele szybowców). Ponadto 
uczniowie brali udział w dodatkowych zajęciach z języka angiel-
skiego oraz zajęciach czytelniczych pn „Od czytania do tworzenia”. 
Uczniowie gimnazjum mieli moŜliwość poszerzenia swoich wiado-
mości ekologicznych. Ciekawą formą zajęć objęte zostały dzieciaki 
z przedszkola. Nazwy zajęć :,,Czary, mary, kredką, pędzlem i palcami”, czy teŜ ,,Ze skrzatem 
wśród bajek” mówią  
same za siebie. RównieŜ propozycja zajęć sportowych dla przedszkolaków była bardzo trafną. 
 
Pozyskane środki na ten cel przyczyniły się do rozszerzenia naszej oferty edukacyjnej o wiele 
ciekawych  zajęć i szkoda, Ŝe ten program skończył się w grudniu. Liczymy, Ŝe będzie on 
kontynuowany w latach następnych, co pozwoli naszym uczniom rozwijać się w sposób ciągły 
i harmonijny. 

Projektor wyro Ŝnia nauczycieli 
     

Dnia 13 grudnia o 
godzinie 11:00 pro-
gram „PROJEKTOR 
– wolontariat stu-
dencki”  zorganizo-
wała w Ministerstwie 
Edukacji Narodowej 
uroczystość dla na-
uczycieli, którzy 
najbardziej przyczyni-
li się do rozwoju 
Programu w 2008 
roku.  
     Na spotkaniu w 
Ministerstwie Edukacji Narodowej wyróŜnieni Nauczyciele 
odebrali dyplomy i nagrody za wkład w rozwój Programu z rąk 
Ministra Edukacji Narodowej, Pana Krzysztofa Stanowskiego. 
Wśród osób nagrodzonych nauczycieli była równieŜ Pani Ewa 
Filipska- która reprezentowała jako jedyna,  

Gminę Liniewo. 
 

Raz w roku, w Wigilię Dnia BoŜego Narodze-

nia, pojawia się Gwiazda, która Wszystkim 

daje światło nadziei. Jest to czas pojednania, 

zadumy nad sobą, czas obdarowywania Bli-

skich. Na szczególny i niepowtarzalny nastrój 

tego okresu składają się: tradycja,  

wspomnienia i marzenia 

Niech ten czas, spędzony w gronie Rodziny 

 i Bliskich, przyniesie wszystkim pracownikom 

oświaty, uczniom oraz ich rodzinom, a takŜe 

pozostałym mieszkańcom naszej gminy wiele 

spokoju, radości i optymizmu. 

Na nadchodzący Nowy Rok 2009 Ŝyczę osobi-

stego szczęścia i satysfakcji zawodowej. 

 

Dyrektor ZO w Liniewie 

Zbigniew Werczyński 
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Moje Boisko- Orlik 2012 w Liniewie 

     Gmina Liniewo przystąpiła do programu  „Moje Boisko-Orlik 
2012”., który zakłada wykonanie kompleksu boisk sportowych. 
Obecnie na teranie przyległym do Zespołu Oświatowego w Linie-
wie trwają prace budowlane , których finał planuje się na pierwszy 
kwartał roku 2009. Gmina Liniewo dzięki staraniom Wójta uzyska-

ła na ten cel kwotę dofinansowania w wysokości 666 tyś zło-
tych z Urzędu Marszałkowskiego oraz Urzędu Wojewódzkiego.  

Kwota ta stanowi ponad 61% wartości inwestycji, która 
w planach miała zamknąć się kwotą poniŜej 1 mln. złotych.  W 
związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac oraz 
zleceniem dodatkowych usług zadania nie przekroczy 1.085 tyś. 
Do budowy kompleksu boisk przystąpiło 3 oferentów, którzy 
złoŜyli oferty od 1.043 do kwoty 1.569 tyś. Obecnie wykonana 
jest podbudowa pod sztuczną trawę na boisko do piłki noŜnej, 
podbudowa pod boisko wielofunkcyjne, wykonano oświetlenie 

oraz w grudniu planuje się wykonanie ciągów komunikacyjnych oraz ogrodzenia kompleksu, prace związane z 
montaŜem oświetlenia zostały juŜ zakończone.Wójt Gminy Mirosław Warczak uznaję budowę kompleksu 
boisk jako ogromny sukces, który pozwoli szkolić i wychowywać młodych kadrowiczów. Kompleks boisk 
wykonany został z myślą o wszystkich mieszkańcach Gminy Liniewo, będzie on powszechnie dostępnych dla 
tych, którzy tylko będą chcieli  z niego korzystać.  

Ponadto uwaŜam, Ŝe najlepszą instytucją jest inwestowanie w młodzieŜ i jej dobrą edukację. 
Serdeczne podziękowania naleŜą się Panu Dariuszowi Męczykowskiemu-Radnemu Sejmiku Woje-

wództwa Pomorskiego, który wspierał i promował tę sprawę w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku, aby 
została  pomyślnie sfinalizowana.  

 

Wodąciągi w Gminie Liniewo 
 Hydrofornia w Lubieszynie zasila znaczną cześć gminy Liniewo w wodę. Woda z ujęcia w Lubieszynie dostarcza wodę do gospodarstw Lubie-
szyna, Lubieszynka, Płacht, Liniewskich Gór, Sobącza, Chrztowa. W ujęciu tym jest najwyŜsze wydobycie wody o bardzo dobrych parame-
trach.  
W roku 2005 zmodernizowano jedną z dwóch istniejących na ujęciu studni, natomiast w bieŜącym roku zdecydowano się na wykonanie kolej-
nego otworu, aby zabezpieczyć to strategiczne ujęcie. Obecnie trwają prace budowlane, które zmierzają juŜ do zakończenia i podłączenia no-
wego otworu do istniejącej infrastruktury. Koszt wykonania 40 metrowego otworu wraz z załoŜeniem filtrów, podłączeniem i wykonaniem 
obudowy wyniesie blisko 70 tyś złotych. Wójt Gminy Liniewo kładzie bardzo duŜy nacisk na jakość wody i w tym celu  wykonany zostanie 
zbiornik retencyjny w Liniewskich Górach. Inwestycja ta ma spowodować poprawę jakości i ciśnienia wody w miejscowościach odległych od 
ujęć tj Liniewskich Górach, Sobączu czy teŜ Chorzowie. Obecnie gmina oczekuje na wydanie pozwolenia na budowę. 
Wójt nie zapomina takŜe o mieszkańcach korzystających z ujęcia w Starym Wiecu, o znaczeniu  sołectw Stary Wiec, Głodowo, Deka, Iłownica,  
Stefanowo. Zlecony został projekt budowlany na budowę i modernizację ujęcia w Starym Wiecu. Jest to inwestycja planowana na najbliŜsze 
lata, która ma pochłonąć około 1.200 tyś. złotych. Wykonana zostanie jedna z najnowocześniejszych hydroforni, której technologię praktykują 
pracownicy Politechniki Gdańskiej. 
   
 
 

 

Remonty w Urzędzie Gminy 
    Dobiega końca remont Sali Ślubów tutejszego urzędu. 
Dokonano w pomieszczeniu gruntownego remontu, a 
środki na ten cel pochodzą z Urzędu Wojewódzkiego. 
Całkowity koszt remontu to 42 tyś złotych z czego 
dotacja to kwota   40 tyś złotych. Prace polegały na 
wykonaniu podwieszanego sufitu,  
 gładzi na ścianach, ułoŜeniu nowej podłogi,  
                                                  wymianie części  
                                                  instalacji CO,  
                                                  wymianie drzwi,  
                                                 instalacji elektrycznej  
                                                 włącznie z montaŜem  
                                                   nowych kinkietów i  
                                                  Ŝyrandol. Zakupiono  
                                                  takŜe nowe  gggg  
                                                  wyposaŜenia  
                                                   w postaci krzeseł  
                                                  i biurka.  
 

Wywiad z Grzegorzem Michnowskim 
-Radnym Gminy Liniewo 

 
1.Czy moglibyśmy poznać Pana zamierze-

nia i cele związane z kadencją w obec-
nej radzie? 

Moim głównym celem jest poprawa estetyki wsi i 
remont dróg śródpolnych. 
 

2. Co Pana zdaniem jest największym pro-
blemem w naszej Gminie? 

Największym problemem jest brak miejsc pracy, zła 
komunikacja i brak świetlic i lokali( dawnych klubów) dla młodzieŜy. 

3. W wyborach uzupełniających wygrał pan z 64% poparciem mieszkań-
ców, co chciałby Pan zagwarantować swoim wyborcom? 

Dalszy rozwój wsi i lepsze drogi. 
 
4.Co zmieniły Pan w naszym budŜecie, z czy coś budzi pana wątpliwości? 

Największe wątpliwości budzi kalkulacja ceny wody. Powinna być duŜo niŜsza.  
 

5.Czego Ŝyczyłby Pan kolegom Radnym w nadchodzącym Nowym Roku? 
Obiektywizmu i otworzenia się na sprawy społeczne.  
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Sukces tenisistów z SP w Głodowie 
24 listopada 2008r. w Kaliszu, odbyły się Igrzyska Powiatu 
Kościerskiego w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców. 
DruŜyna chłopców z Szkoły 
Podstawowej w Glodowie 
zajęła II miejsce i zdobyła 
puchar dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Kaliszu, a 
druŜyna dziewcząt zajęła 
IV miejsce.  
Skład dziewcząt był nastę-
pujący: 
-KAROLINA SOSNOW-
SKA,- MONIKA BOR-
KOWSKA, -MONIKA 
STIEWE.  
Skład chłopców: 
-DAWID KLASA,- PA-
TRYK SZCZODROWSKI I MATEUSZ ZINKA .  
Na zdjęciu Dyrektor SP w Kaliszu wręczający puchary. 

Unihokej w ZO 
w Liniewie 

     25 października 
2008r.  w Zespole 
Oświatowym w Li-
niewie, odbyły się 
powiatowe zawody w 
unihoka. Nasza repre-
zentacja, pod czujnym 
okiem trenera- Pana 
Tomasza Gierszew-
skiego, zajęła I miej-
sce, awansując przy 
tym  do półfinału 
wojewódzkiego. 
Wyniki pozostałych druŜyn: 
(Chłopcy)   
I     Liniewo 
II   Nowa Karczma 
III  Wiele, 
IV   Lipusz, 
V   Wielki Klincz, 
VI  Dziemiany, 
VII  Kościerzyna, 

(dziewczęta) 
I    Lipusz, 
II  Wielki Podleś, 
III  Kościerzyna, 
IV    Liniewo, 
V    Osowo, 
VI   Grabowo, 
VII  Dziemiany. 

Skat sportowy 
 

Trwają rozgrywki Skata Sportowegoo Grand Prix „Serce 
Kaszub”. Odbył się III turniej z cyklu 10 zaplanowanych 
w dniu 14-12-2008r. w GOKSiR w Liniewie. Udział 
wzięło 38 graczy. Turniej stał na bardzo wysokim pozio-
mie sportowym i organizacyjnym. 
Wyniki turnieju: 

1.Adam Kraskowski- 207pkt.(Lipusz), 
2.Roman Klasa- 1966 pkt.(Lipusz), 
3.Jerzy Kozikowski- 1849 pkt.(Lipusz), 
Po trzech turniejach klasyfikacja przedstawia 
 się następująco: 
1.Jan Kazikowski- 5263 pkt.(Lipusz), 
2.Zenon Gostomski-5263 pkt.( Liniewo), 
3.Benedykt Knitter-4381 pkt.(Sobącz) 

Kolejny turniej skata 21 grudnia o godz. 14,00 w Lipuszu. 
Miło śników Skata Sportowego zapraszamy do wzięcia 
udziału w kolejnych zawodach. 

 

Szkolenia i wizyta studyjna w gminie Liniewo w 
ramach FOP 

     „Chcemy wiecej, chcemy lepiej” to projekt realizowany 
przez Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Li-

niewo w ramach FOP 
ze środków Mecha-
nizmu Finansowego 
Europejskiego Ob-
szaru Europejskiego 
oraz Norweskiego 
Mechanizmu Finan-
sowego i budŜetu 
Rzeczpospolitej. 
Realizacja działań 
zbliŜa się ku końcowi. 

W listopadzie odbyła się wizyta studyjna w Gminie Gniewino. 
Spotkaliśmy się z 
przedstawicielkami Kół 
Gospodyń Wiejskich z 
terenu gminy, rozma-
wialiśmy o swoich 
sukcesach, problemach 
i czy moŜliwa byłaby 
bliŜsza współpraca Kół 
z naszych gmin i w 
jakim zakresie. Byli-
śmy pod wraŜeniem 
rozwoju tej gminy. 

PoniŜej kilka zdjęć z wizyty w Gminie Gniewino. 
 

------------ 
W ramach projektu 

odbyło się szkolenie z 
tematu „Budowanie i 
kierowanie zespołem” 
prowadzone przez pa-
nią Waję Jabłonowską 
skierowane do liderów i 
liderek społecznych z 
terenu Gminy Liniewo.  

 
Na zdjęciach: 

uczestnicy w czasie 
zajęć szkoleniowych 
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Ŝyczy  redakcja 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pełnych radości i szczęścia 
Świąt BoŜego Narodzenia 
oraz wszelkiej pomyślności 

i samych sukcesów 
w Nowym Roku! 

Ŝyczy:  
Dyrektor Oddziału BS O/Skarszewy  
Kazimierz Knasiak z Pracownikami  

 
 

 

 
Do Pinokia przyszedł Mikołaj. 
Rozdał wszystkim w domu prezenty i rozmawia z Pinokiem: 
- O! ...widzę, Ŝe nie cieszysz się z tego zwierzątka, które ci podaro-
wałem. 
- Bo ja chciałem pieska albo kotka! 
- Niestety zabrakło! ...inne dzieci teŜ nie dostały. 
- Ale ja się boję tego bobra!  

 

 
Pytania: 
1.Wieszasz ją na choince.2. Świątecznie drzewko. 3.Sport zimowy 

na lodzie. 4.Dostajesz je od św. Mikołaja. 5.Lepisz go ze śniegu. 
6.ZjeŜdŜasz nimi z górki. 7.Potrawa wigilijna. 8. Dzielisz się nim z 
rodziną. 9.Odwiedza cię w Święta BoŜego narodzenia. 10.Pora roku. 
11.Powóz św. Mikołaja. 12.Pada w zimę. 13.Dzień „pierwszej 
gwiazdki”. 14.Ciągnie sanie Mikołaja. 

HASŁO: ______________________________ 
 

 

 
  Składniki :  
50 dag ugotowanych i dokładnie 
rozgniecionych na miazgę ziem-
niaków 
10 dag zmielonych orzechów 
włoskich 
2 małe jajka 
1 średnia cebula 
1 łyŜka masła 
6 łyŜek bułki tartej 
Sól, pieprz, 1 łyŜeczka ciemnego sosu sojowego ew. nieco 
posiekanej natki pietruszki, bułka tarta do obtaczania, olej do 
smaŜenia 
Sposób przygotowania:  
Cebulę drobniutko pokroić i usmaŜyć na złoto na maśle, pod 
koniec smaŜenia dosypać 2 łyŜki bułki tartej i zrumienić ją 
razem z cebulą. 2. Ziemniaki (muszą być koniecznie ostudzo-
ne!) dokładnie wymieszać ze zmielonymi orzechami i cebulą. 
Dodać jajko, resztę bułki tartej, sól, pieprz, sos sojowy do 
smaku, natkę pietruszki i wyrobić gładkie, miękkie ciasto. 
Masa nie moŜe być za twarda, ale jednocześnie musi się dać 
formować w małe ruloniki po obtoczeniu w bułce tartej. JeŜeli 
ziemniaki nie będą mączyste, moŜliwe, Ŝe trzeba będzie do 
niej dosypać więcej bułki tartej. 3. Z ciasta formować nieduŜe, 
zgrabne krokiety w formie krótkich ruloników. Nie obtaczać 
ich za grubo bułką tartą, bo ma ona tendencje do przypalania 
się na patelni. 4. Krokiety smaŜyć z kaŜdej strony na złoto, na 
patelni. 
 
 
 

Pismo redagowane przez   Urząd Gminy w Liniewie. 
Redakcja:  Wiesława Stolc, 

Adres do korespondencji Urząd Gminy w Liniewie, 
ul Dworcowa,83-420 Liniewo, tel. 058/ 687-85-27 
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