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Od podpisania umowy partnerskiej Gminy Liniewo Od podpisania umowy partnerskiej Gminy Liniewo Od podpisania umowy partnerskiej Gminy Liniewo Od podpisania umowy partnerskiej Gminy Liniewo         
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okazji do Liniewa przyjechała 12 września 2008 okazji do Liniewa przyjechała 12 września 2008 okazji do Liniewa przyjechała 12 września 2008 okazji do Liniewa przyjechała 12 września 2008 
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by wspólnie uczcićby wspólnie uczcićby wspólnie uczcićby wspólnie uczcić    ten jubileusz. Świetlica przy ten jubileusz. Świetlica przy ten jubileusz. Świetlica przy ten jubileusz. Świetlica przy 

remizie Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Głodowie remizie Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Głodowie remizie Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Głodowie remizie Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Głodowie 
była miejscem pierwszego oficjalnego spotkania była miejscem pierwszego oficjalnego spotkania była miejscem pierwszego oficjalnego spotkania była miejscem pierwszego oficjalnego spotkania                                                                     

i powitania władz obu gmin oraz naszych i powitania władz obu gmin oraz naszych i powitania władz obu gmin oraz naszych i powitania władz obu gmin oraz naszych 
niemieckich gości z ich polskimi gospodarzami, niemieckich gości z ich polskimi gospodarzami, niemieckich gości z ich polskimi gospodarzami, niemieckich gości z ich polskimi gospodarzami, 

rodzinami, które podejmowałrodzinami, które podejmowałrodzinami, które podejmowałrodzinami, które podejmowały w swoich domach y w swoich domach y w swoich domach y w swoich domach 
znajomych, kolegów, a częstokroć juŜ przyjaciół znajomych, kolegów, a częstokroć juŜ przyjaciół znajomych, kolegów, a częstokroć juŜ przyjaciół znajomych, kolegów, a częstokroć juŜ przyjaciół                                                 

z Ebsdorfergrund. Wójt Mirosław Warczak z Ebsdorfergrund. Wójt Mirosław Warczak z Ebsdorfergrund. Wójt Mirosław Warczak z Ebsdorfergrund. Wójt Mirosław Warczak 
powitał Bőrgermeistera Andreasa Schulza, wiele powitał Bőrgermeistera Andreasa Schulza, wiele powitał Bőrgermeistera Andreasa Schulza, wiele powitał Bőrgermeistera Andreasa Schulza, wiele 

osób padło sobie w ramiona i serdecznie się uściskało. Radosne wybuchy śmiechu znaczyły, osób padło sobie w ramiona i serdecznie się uściskało. Radosne wybuchy śmiechu znaczyły, osób padło sobie w ramiona i serdecznie się uściskało. Radosne wybuchy śmiechu znaczyły, osób padło sobie w ramiona i serdecznie się uściskało. Radosne wybuchy śmiechu znaczyły, 
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tam, tam, tam, tam,                                                             w Niemczech. Poczęstunek przygotowany dla przybyłych przez gospodarzy z w Niemczech. Poczęstunek przygotowany dla przybyłych przez gospodarzy z w Niemczech. Poczęstunek przygotowany dla przybyłych przez gospodarzy z w Niemczech. Poczęstunek przygotowany dla przybyłych przez gospodarzy z 
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poszczególnych gości poszczególnych gości poszczególnych gości poszczególnych gości                                         do ich do ich do ich do ich 
tymczasowych optymczasowych optymczasowych optymczasowych opiekunów.iekunów.iekunów.iekunów.    

        Główną częścią pobytu delegacji Ebsdorfergrund 
były oficjalne uroczystości rocznicowe, które tym 
razem gospodarze umiejscowili w niedawno 
wybudowanej i uruchomionej świetlicy w Orlu.            
W sali udekorowanej flagami Polski i Niemiec, Unii 
Europejskiej oraz obu zaprzyjaźnionych gmin, 
zgromadzili się oficjalni przedstawiciele władz Gminy 
Liniewo i Gminy Ebsdorfergrund, a takŜe – bardzo 
licznie – mieszkańcy Orla, Liniewa, Wysina, Sobącza, 
Głodowa, Lubieszyna i pozostałych miejscowości 
naszej gminy. Uroczystości prowadziła niestrudzona 
Lucyna Piwowarczyk, dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury, Sportu i Rekreacji w Liniewie z pomocą  – 
oficjalnej tłumaczki, pani Moniki Pocztar. Zgromadzeni w skupieniu  i z uwagą wysłuchali wystąpień Wójta 
Liniewo oraz Bőrgermeister Ebsdorfergrund Andreasa Schulza. 
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 Obaj mówcy podnosili te same kwestie: przypomnieli o tym, co się przez 
ostatnie dziesięć lat zdarzyło w relacjach partnerskich; mówili o znaczeniu 
regionalnej współpracy i partnerstwa dla stosunków polsko-niemieckich; 
podkreślali wagę międzyludzkich międzynarodowych kontaktów dla 
zacieśniania się więzi w ramach wspólnej Europy; przedstawiali poŜytki 
płynące z wymiany doświadczeń i wiedzy z róŜnych zakresów codziennego, 
współczesnego Ŝycia, a takŜe przepływu treści wchodzących w szeroko 
pojętą kulturę i tradycję. Obaj panowie zapewniali o nieustającej chęci 
podtrzymania tak świetnie i poŜytecznie rozwijającego się partnerstwa i snuli 
plany na przyszłość. Kolejnymi mówcami byli przewodniczący samorządów 
obu gmin Ludwik Szparkowski oraz Gotthard Seim, którzy potwierdzili i 
poŜytki dotychczasowej współpracy, i pragnienie podtrzymania oraz 
rozwijania jej przez kolejne lata, a nawet pokolenia. Teraz miejsce na trybunie 
zajęły panie: najpierw Elizabeth Newton, która podjęła się karkołomnego 
zadania – swoje wystąpienie przeczytała w języku polskim! I znów padły 
słowa o tym, Ŝe nic tak nie zbliŜy narodów, jak normalne kontakty zwykłych 
Polaków ze zwykłymi Niemcami, co widać po rezultatach partnerstw takich 
jak nasze. Pani Ewa Szuta, która przemawiała jako kolejna, była świadkiem 
partnerstwa Liniewa i Ebsdorfergrund od samego początku, to ona jako 
pierwsza usłyszała pomysł swojego męŜa Romana, ówczesnego wójta, by 
poszukać partnera do współpracy w Niemczech, to ona towarzyszyła męŜowi 
podczas pierwszych kontaktów między przedstawicielami obu stron, to ona 
przeŜywała wraz z męŜem początkowe wątpliwości i rozterki, ale teŜ radości i 
nadzieje. Po tragicznej śmierci małŜonka czynnie uczestniczyła w duŜej części 
wizyt wzajemnych i o tym wszystkim oraz o nadziejach na przyszłość partnerstwa i przyjaźni powiedziała ze wzruszeniem w 
swym wystąpieniu.  

Przekazano sobie wzajemnie mnóstwo kwiatów, upominków, listów od dzieci niemieckich do dzieci polskich, a potem 
wzniesiono szampanem toast za to, co było i za to, co będzie. Oficjalne uroczystości uświetnił swym występem Chór śeński 
Liceum Ogólnokształcącego w Kościerzynie pod dyrekcją Jana Zamkowskiego oraz śpiewające i tańczące dziewczęta z 
zespołów prowadzonych przez Lucynę Piwowarczyk w GOKSiR w Liniewie. Przyjęcie występu artystów było ogromnie 
gorące (standing ovation dla chóru!) i zaowocowało zaproszeniem obu zespołów na występy w Ebsdorfergrund. Na koniec 
gościnni 

gospodarze podjęli zagranicznych i miejscowych gości wspaniałym poczęstunkiem i zaprosili do zabawy, do której 
zachęcała Kaszubska Kapela „Burczybas” z Sierakowic. W niedzielę goście 

uczestniczyli w uroczystościach związanych z DoŜynkami Gminnymi, w poniedziałek natomiast zwiedzali Gdańsk, by 
wieczorem odlecieć do domu.

      .     

W niedzielę,14 września 2008 
roku, odbyły się tradycyjne 

DoŜynki Gminne. Tym razem 
centralną miejscowością 

uroczystości było Liniewo i stąd 
wywodzili się Starościna Jolanta 

Krefta i Starosta   Zenon 
Gostomski.  

Na początek uczestnicy i goście 
doŜynek   przeszli spod Urzędu Gminy 
do   miejscowego kościoła, gdzie 
proboszczowie parafii wchodzących w 
skład Gminy Liniewo odprawili 
uroczystą, okolicznościową Mszę 
Świętą, po której zgromadzeni 
przejechali i przeszli do sali 
widowiskowej GOKSiR i tam 
Starostowie, w sposób tradycyjny, 
przekazali symboliczny bochen chleba 
władzom samorządowym; Wójtowi 
Gminy Liniewo oraz 

Przewodniczącemu Rady Gminy Liniewo, którzy w dalszej części 
uroczystości podziękowali  wszystkim rolnikom i ich rodzinom, za trud 
w pozyskaniu tegorocznych plonów.   
                                      . 

Po części oficjalnej uczestnicy 
DoŜynek, mieszkańcy Gminy Liniewo 
i goście z Niemiec             i z Polski 

zostali zaproszeni na smakowity 
poczęstunek przygotowany przez 
pracowników szkolnej kuchni, 

GOKSiRu Urzędu  Gminy          
  i na zabawę, która trwała                  

znki 



 

  

 

Dzieci dzieciom
Nasi partnerzy z Ebsdorfergrund 
przywieźli dla dzieci z klas 
pierwszych szkół podstawowych 
naszej gminy indywidualne 
przesyłki od ich niemieckich 
rówieśników. Wójt Gminy 
odwiedził wszystkie 
„podstawówki” i przekazał 

wspólnie z radnymi i 
dyrektorami  adresatom 
dostarczoną korespondencję. 

Listy zawierały rysunki, 
pozdrowienia i banknot 
20 euro, które nasi 
pierwszoklasiści 
przeznaczyli na róŜne 
wspólne cele. Nasi 
najmłodsi uczniowie 
wraz  z wychowawcami 
i dyrektorami placówek 
przygotowują stosowne 
odpowiedzi i podziękowania dla 

swych dalekich kolegów. 
 

 
 

 
 

 

    Zajęcia muzyczne w świetlicy w 
Wysinie               Spotkanie z muzyk ą                                           Zajęcia plastyczne  
 
Gmina Liniewo od początku roku przynaleŜy do LGD "Chata Kociewia", która skupia w swych szeregach 15 gmin. Lokalna 
Grupa Działania „Chata Kociewia” we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłosiła Lokalny Konkurs 
Grantowy w ramach Programu "Działaj Lokalnie VI" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Z naszej gminy dwóch 
wnioskodawców w ramach tego konkursu otrzymały dotację: jeden to GOKSiR, który skupił się na działaniach związanych z 
teatrzykiem dla grup młodzieŜowo – dziecięcych, drugi to Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Wysin, który realizuje 
projekt "B ądźmy razem -świetlica w Wysinie" (jest on spójny z projektem dofinansowanym przez Starostwo Powiatowe w 
Kościerzynie pod nazwą "Warsztaty muzyczno - plastyczne w Wysinie"). W ramach obu projektów realizujemy zajęcia dla 
dzieci, które dzięki nim rozwijają swoje zainteresowania, uzdolnienia, a jednocześnie przebywają w grupie rówieśniczej. 
Zajęcia pozwolą dzieciom na poznanie nowych technik plastycznych, wykorzystują naturalne zasoby terenu np glinę. W ramach 
projektu organizujemy spotkania z filmem i muzyką, a po nich dyskusję na podejmowaną przez utwory tematykę. Zamierzamy 
zakończyć projekty spotkaniem mikołajkowo-promocyjnym  uczestników projektu, rodziców oraz zaproszonych gości. W czasie 
podsumowującego spotkania zorganizowane zostaną występy dzieci oraz wystawka prac plastycznych wykonanych w czasie 
zajęć.       
                                                                                                                                                          Przygotowała: ElŜbieta Licznerska
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„Idziemy dalej właściwą drogą „  

- czyli wyrównywanie szans edukacyjnych w gminie Liniewo juŜ po 
raz trzeci. 
    Udało się. JuŜ po raz trzeci w naszej gminie realizowany będzie 
program wyrównywania szans edukacyjnych . Po raz pierwszy w 
programie uczestniczą równieŜ przedszkolaki. Program „Idziemy dalej 
właściwą drogą” obejmuje swym zasięgiem wszystkich uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjum, uczniów niepełnosprawnych i w wieku 
przedszkolnym zamieszkałych na terenie gminy Liniewo. Biorąc pod 
uwagę wszystkie postulaty zgłaszane przez róŜne gremia    i bazując na 
wnioskach z realizacji dwóch poprzednich edycji programu 
wyrównywania szans edukacyjnych, przygotowaliśmy bardzo 
zróŜnicowany program  zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, które 
umoŜliwi ą uczniom  rozwijanie zainteresowań wykraczających poza 
podstawowy program realizowany w szkołach , zaspokoją równieŜ  
potrzeby aktywnego, właściwego i bezpiecznego spędzania czasu 
wolnego. Będziemy więc kontynuować prowadzenie zajęć, które cieszyły 
się duŜym zainteresowaniem. Mamy równieŜ nowe pomysły, między 
innymi: integrowanie uczniów pełnosprawnych z ich niepełnosprawnymi 
rówieśnikami, zajęcia dla przedszkolaków, zawody sportowo-poŜarnicze, 
konkursy i spotkania czytelnicze, działania teatralne, wyjazdy do teatrów, 
ćwiczenia logopedyczne, współzawodnictwo w zakresie znajomości 
ortografii, róŜnych sportowych konkurencji i poznawanie naszej małej 
ojczyzny – Gminy Liniewo. To wszystko przyczyni się do bardziej 
wszechstronnego rozwoju osobowości dzieci i młodzieŜy, a pogłębiając 
wiedzę o najbliŜszym terenie poprzez obserwacje przyrodnicze, zgłębianie 
wiedzy historycznej oraz spotkania z seniorami   (mieszkańcami, którzy są 
„Ŝywą historią”), będą się bardziej utoŜsamiać ze swoim miejscem 
zamieszkania i być moŜe w przyszłości zamiast „uciekać” do miasta, 
pozostaną i będą dbać o jego rozwój. Planujemy teŜ przygotowanie folder 
ów gminy i szkół . Zajęcia zaczęły się i trwać będą do 15 grudnia .   

Należy podkreślić , że zaangażowani w realizację 
programu nauczyciele połowę zajęć wykonują za 

darmo  
w ramach wolontariatu. 

    

    

    

Kurs przedmedycznego 
ratownictwa 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 października zorganizowano (z inicjatywy wójta 
Gminy Liniewo) w remizie OSP Głodowo 
szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy i 
podstawowych zasad ratownictwa. W szkoleniu, 
które prowadzili doświadczeni ratownicy z 
Pogotowia Ratownictwa w Gdańsku, Radosław 
Rębowski i Marcin Skierski, udział wzięli 
członkowie młodzieŜowych druŜyn poŜarniczych. 
Szkolenie z uwagą śledzili Wójt Gminy Liniewo, 
Komendant Gminny OSP oraz prezesi straŜy i 
opiekunowie druŜyn młodzieŜowych. Nikogo nie 
trzeba przekonywać o tym, jak poŜyteczne było to 
przedsięwzięcie, jak moŜe w przyszłości wpłynąć 
na sprawność druŜyn ratowniczych, ilu ludziom 
uda się dzięki nabytym umiejętnościom uratować 
zdrowie lub nawet Ŝycie. Dlatego w  imieniu 
wszystkich straŜaków podziękowanie za tę cenną 
inicjatywę, złoŜył na ręce Wójta Gminy, 
komendant Wiesław Szarmach. 

Integrujmy si ę poznając swą toŜsamość kulturow ą 
      Uczniowie klas szóstych gminy Liniewo uczestniczą we wspólnym 
programie w ramach zadania „Kształcenie umiejętności społecznych i 
Ŝyciowych, kształtowanie właściwych relacji w kontaktach międzyludzkich” – 
Rządowy Program „Rozwój edukacji na obszarach wiejskich w latach 2008-
2013”,priorytet 1, działanie 1.9.4. Koszt tego programu wynosi 17.800 złotych i 
finansowany jest ze środków MEN. Program” Integrujmy się poznając swą 
toŜsamość kulturową” ma pomóc i ułatwić trudne początki w nowej szkole, 
czyli gimnazjum, ma zintegrować uczniów poprzez  wspólne warsztaty komunikacji,  następnie działania artystyczne prowadzone 
przez twórców ludowych Kaszub i Kociewia. Po zajęciach ze  sztuki, na których uczniowie wykonają prace malarskie na szkle 
oraz małe formy rzeźbiarskie, odbędą się spotkania turystyczne przygotowujące młodzieŜ do dwóch wycieczek .Pierwsza będzie 
na Kaszuby- poznanie sztuki, folkloru, obrzędowości Kaszubów ( szkoły z językiem kaszubskim, dziecięcy zespół kaszubski, 
szkoła prowadzona przez stowarzyszenie, poznanie działalności Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego, zwiedzanie i małe 
warsztaty w Skansenie we Wdzydzach Kiszewskich itp.). Druga wycieczka powiezie uczniów  na Kociewie, aby  poznać kulturę, 
sztukę, obyczaje i język mieszkańców Kociewia ( Muzeum Ziemi Kociewskiej, Muzeum Diecezjalne w Pelplinie, Ogród 
Dendrologiczny w Wirtach itd.). Wszystkie wymienione działania będą miały na celu integrację uczniów klas szóstych gminy 
Liniewo,  będą teŜ próbą odpowiedzi na pytanie: Kim są mieszkańcy gminy Liniewo : Kaszubami czy Kociewiakami? 
Przeprowadzone przez  uczniów na początku i na końcu projektu ankiety wśród 100 mieszkańców gminy Liniewo i wśród nich 
samych pokaŜą, jakie są odczucia i jakie jest poczucie toŜsamości mieszkańców gminy Liniewo. Uczniowie, oprócz nauki  i 
rozwinięcia swoich zdolności, będą łączyć się we wspólnej zabawie przy muzyce i konkursach- Zabawa Andrzejkowa z obrzędami 
kaszubskimi i kociewskimi. Realizacja programu juŜ się zaczęła od warsztatów artystycznych, duŜym powodzeniem cieszy się 
malarstwo na szkle, niestety rzeźbiarstwo niektórym uczniom sprawiło trochę problemów. Mamy nadzieję, Ŝe realizacja programu 
dostarczy uczniom wielu wraŜeń i rozwinie ich umiejętności, a takŜe pozwoli na lepsze poznanie siebie i swoich rówieśników.           
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Dziękujemy… 
    W poniedziałek 13 października br. w Zespole Oświatowym w 
Liniewie, jak co roku odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej. Z tej okazji uczniowie wspólnie z opiekunami, 
przygotowali wspaniałe występy, podczas których recytowali wiersze, 
śpiewali piosenki oraz prezentowali inne swoje umiejętności. Wśród 
zaproszonych gości nie zabrakło nauczycieli uczących obecnie ale 
równieŜ tych, którzy kiedyś byli czynnymi nauczycielami w naszej 
placówce. W czasie występów padało wiele ciepłych słów zapewnień, 
o tym Ŝe  „ju Ŝ nie będziemy sprawiać kłopotów i pilnie będziemy się 
uczyć” ….  Wszyscy obecni w te zapewnienia  głęboko wierzyli. 
       Spośród zaproszonych gości głos zabrał Wójt Mirosław 
Warczak, składając nauczycielom Ŝyczenia z okazji ich święta, 
gratulował im osiąganych wyników w pracy z dziećmi i młodzieŜą, 

Ŝycząc im wiele radości i satysfakcji z wykonywanej pracy. Korzystając z okazji wręczył dyrektorom placówki nagrody. 
Do Ŝyczeń dołączyli się rodzice, którzy co zasługuje na podkreślenie, dość licznie przybyli na tę uroczystość.  
     Dyrektor Zbigniew Werczyński podziękował nauczycielom za codzienny trud 
oraz wielkie zaangaŜowanie w wykonywaniu swoich obowiązków. Składając 
Ŝyczenia nauczycielom emerytom powiedział …chc ę  Pa ństwa 
zapewni ć, Ŝe robimy wszystko aby ta najwi ększa szkoła 
w naszej gminie miała swoj ą rang ę i presti Ŝ w śród 
szkół ponadgimnazjalnych w naszym powiecie, nie 
marnujemy tego dziedzictwa, które Pa ństwo 
pozostawili ście …  
Jednocześnie złoŜył podziękowanie na ręce Wójta, Radzie Gminy za stałą troskę 
w codzienny rozwój placówki, by rozwijała się dalej, by mogła przynosić 
zaszczyty naszym mieszkańcom. 
     Tradycyjnie spotkanie było okazją dla dyrektora  do nagrodzenia nauczycieli 
szczególnie angaŜujących się w pracy z młodzieŜą. Nagrodę dyrektora w tym roku otrzymali: Wiesława Barańska, Marlena 
Figiel, Gabriela Formella, Anna Jereczek, BoŜena Karczyńska, Felicja Wojewska, ElŜbieta Łuczkiwicz, Beata Wajer, 
Sławomir Szweda. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy. Po uroczystościach, wszyscy nauczyciele oraz zaproszeni 
goście spotkali się w stołówce szkolnej przy kawie, wspominając poprzednie lata szkolne i wyraŜając nadzieję, Ŝe w przyszłości 
sytuacja w oświacie będzie stabilniejsza.      

Jesteśmy juŜ uczniami 
10 października niemal w przededniu święta edukacji 

narodowej 23 uczniów z klasy pierwszej w Szkole 

Podstawowej w Liniewie złożyło uroczyste 

ślubowanie. W rocie ślubowania dzieciaki ślubowały 

być dobrym uczniem, kolegą, Polakiem. Każdy z nich, 

rzetelność tych słów potwierdził odciskiem palca.  

Na uroczystości gościła Pani Wiesława Radelska - 

wizytator Delegatury Kuratorium z Kościerzyny. Życzyła 

uczniom wielu sukcesów w nauce, aby zdobywana 

codziennie wiedza przynosiła im wiele radości, a 

rodzicom satysfakcję z osiąganych wyników.  

Dyrektor zapewnił rodziców, żę nauczyciele przekażą całą swoją wiedzę, 

aby uczniowie mogli w przyszłości w pełni z niej korzystać. Aby rodzice mogli być dumni ze swoich dzieci kontynuujących naukę 

zgodnie z ich oczekiwaniami. 

Rodzice uświetnili tę uroczystość, wręczając dzieciom wcześniej przygotowane tuby ze słodyczami. 

Po uroczystości wszyscy wspólnie udali się do klasy, by przy kawie i smacznym cieście (znowu ci rodzice !) można było oddać się 

wspólnym zabawom. Całą uroczystość przygotowała wychowawczyni klasy pierwszej Pani Ewa Pawłowska, której wszyscy na 

miejscy, a my teraz bardzo dziękujemy!!!  

Dzień edukacji w SP Głodowo 
    

 

Z okazji Dnia Edukacji w szkole w Głodowie odbyła się uroczysta 
akademia. Obecni byli emerytowani nauczyciele i pracownicy z 
tut. szkoły . Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli przygotowali 

program artystyczny. Na 
zdjęciu  Tatiana Okrój i 
Karolina Trap podczas 
występu.  

5 studentów z Gminy Liniewo otrzyma wsparcie                              
z Programu „Dyplom  z marzeń” 

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Wysin juŜ po raz drugi 
startowało do Programu "Dyplom z marzeń" stypendia pomostowe 
Polsko-Amerykanskiej Fundacji Wolności, Narodowego Banku 
Polskiego, Fundacji Wspomagania Wsi, który jest administrowany 
przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości. Dzięki temu pięciu 
studentów z Gminy Liniewo otrzymało stypendium na pierwszy rok 
studiów w wysokości 380,00 zł miesięcznie przez 10 miesięcy, jest to 
spore wsparcie dla tych osób i umoŜliwia im podjęcie studiów w 
trybie dziennym. W poprzedniej edycji programu mieliśmy z Gminy 
Liniewo jednego studenta, widać wzrastającą potrzebę takich działań.



            Gazetka bezpłatna Nr 23; marzec, kwiecień 2008 r.  

 

"Pami ętaj, Ŝe warto - kształcenie ustawiczne to 
lepsza przyszło ść mieszka ńców Gminy Liniewo 

 
- to juŜ trzeci projekt realizowany przez podmioty z Gminy 
Liniewo z pieniędzy Uni Europejskiej, z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. Pierwszy projekt "Edukacja z radością" 
zrealizowało Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Wysin z 
Działania 9.5 "Oddolne inicjatywy edukacyjne", kierując 
działania do dzieci i młodzieŜy. Zorganizowane zostały 
dwunastodniowe warsztaty umiejętności interpersonalnych w 
Zakopanem. Drugi projekt realizuje Gminy Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Liniewie wspierając osoby korzystające z 
pomocy społecznej poprzez umoŜliwienie im zdobycie nowej 
wiedzy i umiejętności. Obecnie Urząd Gminy rozpoczął 
realizację projektu skierowanego do mieszkańców naszej 
gminy, którzy chcą podnieść swoje 
wykształcenie z poziomu podstawowego, 
gimnazjalnego, zawodowego do średniego 
lub zdobyć kwalifikacje zawodowe w 
formach szkolnych (szkoły policealne). 
Urząd Gminy w Liniewie złoŜył wniosek na 
ogłoszony przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Pomorskiego konkurs w 
ramach POKL, Działanie 9.3. Projekt 
znalazł się na 11  miejscu na liście 
rankingowej, tym samym kwalifikując się do 
dofinansowania.Trzynastu 

uczestników działań jest zadowolonych, nie tylko z 
powodu uzyskanego wsparcia finansowego w ramach 
projektu, ale przede wszystkim tym iŜ dzięki projektowi 
pozyskali motywację do własnego rozwoju osobistego, do 
uzupełnienia wykształcenia. "Na naukę nigdy nie jest za 
późno, z pewnością pomoŜe nam to w zdobyciu lepszej 
pracy lub stać się pełnowartościowym 
pracownikiem, co przy tak wspaniałej kadrze na pewno 
nam się to uda " - mówi uczestniczka programu Urszula 
Potrykus. Koordynatorem projektu jest ElŜbieta Licznerska 
- inspektor d/s programów w Gminie Liniewo, projekt będzie 
trwać dwa lata.  
 

 
informuje, Ŝe w dniach od 3 listopada do  

12 grudnia 2008r.        
   Biblioteka w Liniewie będzie 
nieczynna z powodu 

 

 
DLA OSÓB CHCĄCYCH WYJECHAĆ ZA 

GRANICĘ DO PRACY                                                 
7 listopad 2008 r. godz. 10.00 
Sala Starostwa Powiatowego  

w Starogardzie Gdańskim 
(zapisy w Powiatowym Urzędzie Pracy  
w Starogardzie Gdańskim, pokój nr 4) 

Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim i 
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku serdecznie zaprasza 
na bezpłatne warsztaty promujące usługi Europejskich 
SłuŜb Zatrudnienia EURES, skierowane do osób 
bezrobotnych i poszukujących pracy za granicą.  

JeŜeli chcesz zdoby ć cenne informacje na temat: 
-korzystania z bezpłatnych usług pośrednictwa pracy 

oferowanych przez Europejskie SłuŜby Zatrudnienia 
EURES,  

-warunków uzyskania zasiłku dla bezrobotnych,  
-zasad bezpiecznych wyjazdów za granicę, 
-warunków Ŝycia i pracy na przykładzie wybranych krajów 

Unii Europejskiej, 
-ubezpieczenia zdrowotnego, ubezpieczenia społecznego i 

rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych, 
-sporządzania Ŝyciorysu w formacie europejskim, 
a takŜe skorzystać z fachowych porad i wskazówek kadry 

EURES, przyjdź koniecznie na warsztaty promujące usługi 
EURES.  

Wielki sukces MłodzieŜowych DruŜyn 
PoŜarniczych z Gminy 

Liniewo 
   
   W dniu 27 września 2008r. w PCM w 
Garczynie odbyły się zawody sportowo-
poŜarnicze 
MłodzieŜowych DruŜyn PoŜarniczych. W 
kategorii dziewcząt historyczny sukces 
odniosły druhny z Głodowa, zdobywając 
mistrzostwo powiatu kościerskiego. 
Opiekunem druŜyny jest Prezes OSP 

Głodowo-Jarosław Gierszewski.  Na 
zdjęciu u góry od lewej: Karolina 
Iwanowska, Małgorzata Lidzbarska, 
opiekun druŜyny-Jarosław 
Gierszewski, Roksana Klasa, Monika 
Jurczyk i Agnieszka Wenta. U dołu 
od lewej: Komendant Gminny-
Wiesław Szarmach, Wójt Gminy-
Mirosław Warczak i mechanik OSP 
Głodowo-Wacław Potrykus.  

       
Gminę Liniewo reprezentowało 6druŜyn i które  to zajęły 
następujące miejsca: DruŜyny chłopięce: I Wysin, IV 
Liniewo, V Lubieszyn, VI Wysin, DruŜyny 
dziewczęce: I Głodowo,  II Liniewo. 
Wszystkie druŜyny otrzymały nagrody w postaci maskotek 

straŜaków oraz koszule, których fundatorem  
był Wójt Gminy Liniewo. 
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Mi ędzynarodowy miesiąc bibliotek szkolnych w 
Liniewie 

     Biblioteka szkolna 
w Liniewie 7 
października 2008 
roku zainaugurowała 
Międzynarodowy 
Miesiąc Bibliotek 
Szkolnych.  
Święto Bibliotek 
Szkolnych 
uczciliśmy poprzez 
oznakowanie 
cytatami i 
aforyzmami o 
ksiąŜce drogi do biblioteki i odświętne przyozdobienie 
pomieszczeń bibliotecznych, o święcie informowały teŜ gazetki 
biblioteczne. 
Nauczyciel biblioteki wraz z uczniami kl. V i IIIa gimnazjum 
przygotowali  inscenizację pt.: „Stan chorobowy”. W scenariuszu 
zawarte były treści róŜnych bajek, między innymi takich jak: 
„Kopciuszek”, „Pinokio”, „Królowa Śniegu”, „Królewna ŚnieŜka 
i siedmiu krasnoludków”, „Czerwony Kapturek”. Uczniowie 
bardzo chętnie poprzebierali się w postaci z bajek i bardzo chętnie 
wzięli udział w przedstawieniu. Dzieci dobrze się bawiły, 
częstowały się cukierkami i jabłkami. 
Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Edyta Flis ogłosiła 
konkursy biblioteczne na rok szkolny 2008/2009tj.: konkurs pt.: 
„Zakładka”, „Ulubiona ksiąŜka z lat szkolnych mojego ulubionego 
nauczyciela”, „Biblioteka moich marzeń” i konkurs na 
najlepszego czytelnika. Technika prac konkursów jest dowolna, a 
rozstrzygnięcie  konkursów nastąpi w miesiącu maju 2009 roku. 
Celem imprezy było: zwrócenie uwagi w atrakcyjny, wesoły i 
skuteczny sposób na święto bibliotek; wyeksponowanie roli 
biblioteki jako szczególnego miejsca w szkole.  

Felicja Wojewska 
 
 

Informacja GOPS w Liniewie 
 

GOPS w Liniewie realizując Rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 26 września 2008 roku w sprawie 
szczegółowych warunków realizacji programu 
pomocy dla rodzin rolniczych w których 
gospodarstwach powstały szkody spowodowane 
przez suszę w 2008 roku przyjął do dnia 10 
października wnioski 209 rolników ubiegających się 
o pomoc w formie zasiłku celowego z tytułu strat w 
uprawach rolnych. 
 

O pomoc mogły ubiegać się rodziny rolnicze jeŜeli: 
***co najmniej jedna osoba w tej rodzinie jest 
rolnikiem w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu 
społecznym rolników i jest objęta ubezpieczeniem w 
pełnym zakresie. 
***szkody w uprawach rolnych spowodowane przez 
suszę wynoszą średnio powyŜej 30% w 
gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o 
podatku rolnym i zostały oszacowane przez komisję 
powołaną przez wojewodę do szacowania strat w 
uprawach. 
 

Wnioski rolników są weryfikowane pod względem 
formalnym i zgodności z  w/w rozporządzeniem . 
Decyzje finansowe przyznające pomoc rolnikom 
zostaną podjęte po przekazaniu środków finansowych 
przez Wojewodę. 

 
 
 
             01.11 Wszystkich Świętych  
02.11 Zaduszki  
03.11 Święto Myśliwych  
10.11 Dzień MłodzieŜy  
11.11 Międzynarodowy Dzień Nauki i Pokoju  
11.11 Święto Niepodległości  
13.11 Dzień Niewidomych  
14.11 Dzień Seniora 
15.11 Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar 
Wypadków Drogowych  
17.11 Dzień bez przekleństw  
17.11 Międzynarodowy Dzień Studentów  

17.11 Światowy Dzień Rzucania Palenia  
20.11 Dzień Tolerancji  
21.11 Dzień Pracownika Socjalnego  
21.11 Dzień śywności i Walki z Głodem  
21.11 Światowy Dzień Telewizji  
21.11 Światowy Dzień śyczliwości i Pozdrowień  
24.11 Katarzynki 
25.11 Dzień Tramwajarzy i Kolejarzy  
30.11 Andrzejki 

 

Skat sportowy 
 

Bardzo dobrze spisują się skaciści zrzeszeni 
przy Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i 
Rekreacji.  Po V rozegranych kolejkach o 
GrandPrix o/ Pomorsko- Kaszubskieo, 
przechodzą dwaj gracze z tego klubu. 

1.Andrzej Wirkus       434 pkt. 
2.Zenon Gostomski    433 pkt. 

Na dobrych pozycjach jest jeszcze kilku graczy: Józef Wirkus-
22 m., Teresa Wróbel- 25m.,Zygmunt Orzłowski-28m na 
sklasyfikowanych 103 graczy. Do rozegrania została jeszcze 1 
kolejka. 
 
16 listopada( niedziela) o godz. 15,00w GOKSiR 
rozpoczyna się kolejna edycja zawodów sportowych w 
skacie „SERCE KASZUB”. Jest to cykl 10 turnieji 
rozgrywanych na terenie dwóch gmin(Liniewo-Lipusz). W 
ostatecznym rozrachunku liczą się punkty zdobyte w 8 
najkorzystniejszych grach dla zawodów. O to terminy 
spotkań w tym roku: 
16-11-2008r.   godz. 15.00 Liniewo, 
23-11-2008r.   godz. 15.00 Lipusz, 
14-12-2008r.   godz. 15.00 Liniewo, 
21-12-2008r.   godz. 15.00 Lipusz. 

 
Ze skaterskim pozdrowieniem, Stanisław Narloch 

 
 

 
                                         Gertrudzie i Zygmuntowi 

Pałubickim 
w 50 rocznicę ślubu 

najserdeczniejsze Ŝyczenia 
zadowolenia z kaŜdego 

nowego dnia 
oraz 

przeŜycia w szczęściu i zdrowiu 
wielu pięknych następnych 

rocznic 
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Informacja o stanie bezrobocia  
W powiecie kościerskim 

    

 Spadek liczby bezrobotnych we wrześniu 
2008r. odnotowano w 5 gminach powiatu 
kościerskiego, i tak:  
 -w gminie Liniewo o 38 osób, 
- w gminie Karsin o 24 osoby, 
- w mieście Kościerzyna o 23 osoby, 

- w gminie Nowa Karczma o 7 osób, 
- w gminie Kościerzyna o 3 osoby. 
W 3 gminach odnotowano wzrost liczby bezrobotnych, i 
tak:  
- w gminie Lipusz o 10 osób 
- w gminie Stara Kiszewa o 5 osób, 
- w gminie Dziemiany o 1 osobę. 
 
W poszczególnych gminach liczba bezrobotnych 
ukształtowała się 30 września 2008r. następująco: 

 
UCHWAŁY 

Rady Gminy Liniewo 
z  miesiąca październik 2008 r. 

•XXII/111/2008 w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ 
nieruchomości komunalnych w miejscowości Lubieszyn 

•XXII/112/2008 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu 
konkursowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, Działania 9.3 „Pamiętaj, Ŝe warto – 
kształcenie ustawiczne to lepsza przyszłość 
mieszkańców Gminy Liniewo” 

•XXII/113/2008 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 
XVII/92/2008 Rady Gminy Liniewo z dnia 16 
kwietnia 2008r.w sprawie ustalenia zasad korzystania 
ze stołówki szkolnej, zorganizowanej w Zespole 
Oświatowym w Liniewie, dla którego organem 
prowadzącym jest Gmina Liniewo, ustalenia 
wysokości opłat wnoszonych przez uczniów oraz 
nauczycieli   pracowników szkół, 

• XXII/114/2008 w sprawie ustalenia wysokości 
ekwiwalentu pienięŜnego dla członków ochotniczej 
straŜy poŜarnej za udział w działaniu ratowniczym lub 
szkoleniu poŜarniczym, 

•XXII/ 115/ 2008 w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy 
Liniewo, 
•XXII/116/ 2008 w sprawie określenia wysokości 
stawek opłaty targowej na obszarze gminy Liniewo, 
•XXII/117/2008 w sprawie zmian w budŜecie Gminy               
Liniewo na 2008r. 

 
 

SANDWICZ 
    
 

Uzupełnij brakuj ące litery i w pionowej, zaznaczonej 
kolumnie , odczytaj PRZYSŁOWIE i wyślij pod adres 
redakcji.  

Rozwiązanie : 

--- ----- ----- -  
--------, ---- --- 

 ------- ---- -------- 
Spośród nadesłanych 

odpowiedzi 
wylosujemy 

nagrodę główną, 
którą jest ksiąŜkę 

HARRY 
POTTER i  

Zakon Feliksa. 
Nagrodę wyślemy 

pocztą. 
Zapraszamy do udziały w konkursie i 

wspólnej zabawy. 
 

 
 

Do   10 GRUDNIA czekamy na 
pytania, które chcieliby państwo zadać  

Panu Grzegorzowi 
Michnowskiemu, Radnemu 
Gminy Liniewo. 
Z wszystkich nadesłanych pytań, 
wybierzemy  5 najciekawszych i 
najczęściej powtarzających się pytań, 
na które odpowiemy w następnym 
numerze. Na zgłoszenia pytań czekamy 
pod numerem (0 58) 687-85-27 Urzędu 
Gminy w Liniewie . MoŜna równieŜ 
wysłać e- mail na adres   
gciliniewo@op.pl. 
Czekamy na pytania! 

 
Pewna młoda kobieta przeprowadziwszy się 
na wieś postanowiła załoŜyć małą hodowlę 
kur. Pyta więc sąsiada: 
- Ile powinnam kupić niosek, Ŝeby starczyło 
jaj dla całej rodziny? 
- Niech pani kupi 15 niosek i jednego koguta - 
podpowiada sąsiad. 

Po kilku dniach sąsiad przychodzi w odwiedziny do młodej 
gospodyni i widzi, Ŝe obok kaŜdej z kupionych przez nią kur kręcą 
się koguty. 
- Ile pani tych kogutów kupiła? - pyta zaskoczony. 
- Tyle, ile kur - odpowiada kobieta. 
- Po co? Wystarczyłby jeden, no moŜe dwa. 
Na to kobieta karcącym głosem: 
- To pan tak myśli! Ale to jest typowo męski punkt widzenia. 
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