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Mirosław Warczak 
- ponownie został wybrany na 

Wójta Gminy Liniewo z wynikiem 

74,3 % głosów poparcia. 

Jest to najlepszy wynik wyborczy 

w powiecie kościerskim                       

z gmin wiejskich. 
 

Na poszczególnych kandydatów oddano 

następującą liczbę głosów waŜnych: 

 
Liczba wyborców uprawionych 

            do głosowania -   3550       

Liczba głosów niewaŜnych  23 

Liczba głosów waŜnych   2184      

                    

          Frekwencja wyniosła 

62,2 % uprawnionych  do głosowania. 
 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Pierwsza inauguracyjna sesja nowo wybranej 

rady została zwołana  27 listopada 2006 roku. 

Sesję tą poprzedziła Msza celebrowana przez 

księdza Grzegorza Flisikowskiego. Ksiądz 

wygłosił kazanie o odpowiedzialności                      

i o cięŜkiej pracy, jaka spoczywać będzie                 

na nowo wybranych radnych. 
 

  Po Mszy Świętej w sali  GOKSiR w Liniewie,                    

nowo wybrani radni złoŜyli ślubowanie i wybrali 

Przewodniczącego Rady, którym został po raz kolejny  

Ludwik Szparkowski , zaś funkcję wiceprzewodniczącego 

powierzono Bogdanowi Karczyńskiemu.  

1. Mirosław Warczak 74,3 % 
 2. Andrzej Hinc 23,5 %    

3. Alicja Netz 2,2 % 
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Ukształtowały się równieŜ 
Komisje Rady Gminy: 

 

1. Komisja Rolna i Ochrony Środowiska:                            

-  Jerzy Bałachowski – przewodniczący, 
           -   Jerzy Czapiewski, 
           -   Ryszard Kruszyński, 
           -   Stanisław Korynt. 
2. Komisja Komunalna i BudŜetu: 
 -   Benedykt Knitter – przewodniczący, 

           -   Zdzisław Bela, 
           -   Alfons Troka, 
           -   Zbigniew Rekowski. 
3.Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, 

        Zdrowia i Opieki  Społecznej: 

- Wiesław Szarmach – przewodniczący, 
           -   Andrzej Hinc, 

           -   Ludwik Szparkowski, 

           -   Bogdan Karczyński. 

4. Komisja Rewizyjna:                                                           

-Sławomir Zabrocki – przewodniczący, 
           -   Romuald Kupper, 

         -  Ryszard Barzowski. 

 

 

Wyniki wyborów do Powiatu. 
Wybraliśmy równieŜ radnego 
powiatowego, Pana Krzysztofa 

Michnowskiego  z KWW „ WSPÓLNOTA 
ZIEMII KOŚCIERSKIEJ”.  Jest to jedyny             
radny  z naszej gminy, 
 

 

 

Wyniki wyborów do Sejmiku 

Województwa Pomorskiego. 
 

W wyborach do Sejmiku 

Województwa Pomorskiego, 

zdobyliśmy jeden mandat, który 

otrzymała Pani Maria Labuda z  

„SAMOOBRONY”. 

 
 

 

 

 

 

 

Wszystkim składam serdeczne gratulacje 

z okazji wyboru na zaszczytne funkcje. 

Jednocześnie Ŝyczę wszelkiej pomyślności 

i owocnej pracy społecznej na rzecz mieszkańców 

Naszej Liniewskiej Ojczyzny. 
 

Z  wyrazami szacunku 

i uznaniem, 

                Mirosław WarczakMirosław WarczakMirosław WarczakMirosław Warczak 

 

OSP Wysin 
 

     Dnia 24 listopada 2006 roku, OSP Wysin pozyskał 

nowy samochód  poŜarniczy- Ford Transit 350       

M/100 KM o napędzie miejskim( 4x2) z częściowym 

wyposaŜeniem ratowniczo- gaśniczym, na które 

składają się : 
-agregat wysokociśnieniowy ze zbiornikiem 2001                 

  i linią szybkiego natarcia, 

-wyciągarka elektryczna, 

- maszt z najaśnicami.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 Lekki samochód jest przeznaczony do ratownictwa 

drogowego oraz likwidacji skutków wypadków 

drogowych. 

 

W kupno samochodu zainwestowali : 
Bank Spółdzielczy Skarszewy                                 - 1 000 

Lasy Państwowe, Starogard Gd.                            - 2 000 
PZU, Starogard Gd.                                                - 5 000 

Starostwo Powiatowe w Kościerzynie                   - 5 000 

Krajowy System Ratownictwa Gaśniczego        - 15 000 

Zarząd Wojewódzki Związku Ochotniczych  

    StraŜy PoŜarnych RP w Gdańsku                   - 47 400 

Urząd Gminy Liniewo                                          - 53 000 
       

          CAŁKOWITY KOSZT          128 400 
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GOPS w Liniewie 

realizował Rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 29.08.2006 roku 

w sprawie szczegółowych 
warunków realizacji programu 
pomocy dla gospodarstw rolnych w celu 

złagodzenia skutków suszy. 

Pomocy udzielono 203 rolnikom w formie zasiłków 
celowych na łączną kwotę 253 124 zł. 

1.O pomoc w formie jednorazowego zasiłku mogli  ubiegać 
się rolnicy, u których komisja powołana przez Wojewodę 
oszacowała straty w uprawach rolnych powyŜej 30 %. 

2.Pomocy udziela się rodzinie, jeŜeli co najmniej jedna 

osoba w tej rodzinie podlegała ubezpieczeniu rolniczemu z 

mocy prawa / opłaca składki Krus/.                

3.Dodatkową kwotę mogli uzyskać rolnicy, u których 

oszacowano straty w uŜytkach zielonych powyŜej 30% 

oraz posiadali bydło, owce, kozy lub konie( z paszportem 
zwierząt gospodarskich do wglądu). 

UCHWAŁY  

Rady Gminy Liniewo 
 

•    z  dnia 27 listopada 2006 r.z  dnia 27 listopada 2006 r.z  dnia 27 listopada 2006 r.z  dnia 27 listopada 2006 r.    
Nr I/1/2006 w sprawie wyboru Przewodniczącego 

                     Rady Gminy Liniewo. 

Nr I/2/2006 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego  

                     Rady Gminy Liniewo. 

Nr I/3/2006 w sprawie powołania komisji rewizyjnej. 

Nr I/4/2006 w sprawie powołania komisji stałych  

                            Rady Gminy Liniewo. 
 

•        z dnia 5 grudnia 2006 r.z dnia 5 grudnia 2006 r.z dnia 5 grudnia 2006 r.z dnia 5 grudnia 2006 r.    
 
Nr II/5/2006 w sprawie zmian w budŜecie gminy. 

Nr II/6/2006 w sprawie określenia wysokości stawek  

                     podatku  od nieruchomości na obszarze  

                    gminy Liniewo. 

Nr II/7/2006  w sprawie określenia wysokości stawek  

                       podatku od posiadania psów oraz opłaty  

                       targowej na obszarze Gminy Liniewo. 

Nr II/8/2006 w sprawie określenia wysokości stawek  

                     podatku od środków transportowych. 

Nr II/9/2006 w sprawie zwolnień w podatku od środków  

                      transportowych. 

Nr II/10/2006 w sprawie ustalenia stawki za  

                       składowanie odpadów na składowisku  

                       gminnym w Liniewskich Górach. 

Nr II/11/2006 w sprawie ustalenia stawki za pobór wody 

                     z wodociągów wiejskich, wprowadzenie  

                    ścieków do kanalizacji oraz zrzut ścieków 

                    / do oczyszczalni  ścieków w Orlu/  

                    w Gminie Liniewo na rok 2007. 

 
Wszystkie uchwały dostępne są na stronie 

Urzędu Gminy Liniewo 

www.bip.liniewo.pl 

Świętować moŜna teŜ inaczej! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     W Garczyńskiej szkole od kilku lat staramy się 
obchodzić waŜne wydarzenia w formie interesującej, 

nawet zabawnej, zrozumiałej dla wszystkich uczniów, 

nie uchybiając oczywiście wadze patriotycznych treści. 

Tegoroczne Narodowe Święto Niepodległości-                

11 listopada, przygotowane głównie przez Samorząd 

Szkolny i Kółko Historyczne, obok zwyczajowej 

sprawy plastyczno-informacyjnej, składało się z dwóch 

zasadniczych części : artystycznej i konkursu 

historycznego. 

 
 Pod hasłem „ Z pieśnią do Niepodległej Polski” 

przedstawiano walką o wolną ojczyznę prezentując 

utwory patriotyczne, które towarzyszyły zmaganiom 

narodu z zaborcami. Uczestnicy uroczystości nie dzielili 

się na biernych widzów i przedstawiających, lecz 

wspólnie śpiewali narodowe pieśni. 

Jak w latach ubiegłych, ogromne emocje wywołał 

konkurs wiedzy historycznej,  w tym roku uczestniczy 

odpowiadali na pytania związane z Józefem Wybickim, 

treścią hymnu i naszą Małą Ojczyzną. DuŜo wiedzy 

pokazali opisując wylosowane eksponaty z powstającej 

w Garczynie  Izby historycznej. Okazało się, Ŝe 

 „ szuńdy” , popielnica twarzowa czy Ŝelazko z „duszą” 

nie są przedmiotami obcymi, obojętnymi dla uczniów. 

        Konkurs zdecydowanie wygrał uczeń klasy piątej, 

Adrian Pawelczyk. 
   Uroczystość kolejny raz pokazała, Ŝe historię moŜna 

nie tylko się nauczyć, ale ją zrozumieć i polubić. 
Dowodem atrakcyjności świątecznego spotkania 

wspólnoty szkolnej, było  między innymi zachowanie 

najmłodszych, nawet przedszkolaki wytrzymały w 

spokoju całą godzinę. 
Oto potęga historii! 

 

W.S. 
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Ad. 1Co z 
wysypiskiem śmieci ?. 
Dlaczego inne 
sąsiadujące gminy 
zapełniają nasze 
wysypisko ?. 
  

JeŜeli chodzi o przyszłość składowiska śmieci, które 

zlokalizowane jest w Liniewskich Górach  to zgodnie z 

zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami 

przewidziane zostało  ono do zapełnienia  i rekultywacji   

do 2009 roku. 

            W poprzednim roku podjąłem się negocjacji z 

gminą Nowa Karczma, aby ta zechciała  ponieść równieŜ 
część kosztów związanych z odgazowaniem i  

wykonaniem piezometrów na tymŜe składowisku. Po 

wielu trudnych spotkaniach i przedstawieniu naszych 

racji udało się przekonać gminę Nowa Karczma w tym 

względzie. 

JednakŜe podstawowym moim wnioskiem w 

stosunku do Gminy Nowa Karczma było wspólne 

poniesienie kosztów rekultywacji tego składowiska na co 

nie uzyskałem akceptacji sąsiadów. W załoŜeniu w 

momencie jego powstania tj. 14 lat temu składowisko to 

miało słuŜyć obu naszym gminom. Sprawa wspólnego 

ponoszenia kosztów nie została uregulowana od  samego 

początku jego istnienia – funkcjonowania i taki stan 

rzeczy zastałem . 

 W związku z tym, iŜ około 70 % odpadów 

pochodzi z terenu Gminy Nowa Karczma a koszty  

bieŜącego utrzymania i późniejszej rekultywacji ponosi 

tylko i wyłącznie nasza gmina. W grudniu br. 

 zmniejszyłem w wydanych koncesjach firmom 

odbierającym śmieci ilość w woŜonych z terenu 

sąsiedniej gminy śmieci do 10-15 %. To drastyczne, ale 

konieczne ograniczenie ma przedłuŜyć Ŝywotność tego 

składowiska i uchronić naszych mieszkańców od 

drastycznych podwyŜek za śmieci. / 2-3 krotnej 

podwyŜki cen/ do czasu jego rekultywacji . 

W przyszłości  po zamknięciu tego składowiska 

nie da się jednakŜe uniknąć podwyŜek za śmieci, 

poniewaŜ będą one odbierane przez wyspecjalizowane 

firmy i  wywoŜone  na zupełnie  inne składowisko a więc 

 na zupełnie innych warunkach co niewątpliwie wiązać 
się będzie ze znacznymi podwyŜkami cen za odbierane 

śmieci . 

  

 
 
 
 
 
 
Ad.2  Z jakimi najpowaŜniejszymi problemami 
obecnie boryka się Gmina Liniewo ?. 

Odpowiedz na to pytanie wbrew pozorom nie 

jest wcale proste jak mogłoby się zdawać, wynika to z 

tego, iŜ  gmina jest pewnym zbiorem naczyń 
połączonych, wzajemnie uzupełniających się i stale 

zmieniających /ewolułujacych struktur/ w konsekwencji  

tworzących jedną wartość czy teŜ wymiar społeczno-

gospodarczy /wspólnotę/ zwaną gminą. 
            Odnosząc się więc do aspektów społecznych to na 

pewno bardzo powaŜnym problemem jest bezrobocie. 

Natomiast w wymiarze gospodarczym problemem 

pozostaje nadal za mała ilość lokalnych firm 

funkcjonujących na terenie naszej gminy oraz stara i 

awaryjna infrastruktura  sieci wodociągowej,  potrzeba 

dalszej kanalizacji  wsi szczególnie Głodowa i Wysina 

oraz  ściągania nowych  strategicznych inwestycji. 

            Nadmienić naleŜy ponadto, iŜ  powaŜnym 

problemem  jest takŜe niewielka liczba ulic 

utwardzonych i odwodnionych w gminie oraz 

niewystarczająca  ilość dróg śródpolnych 

wyprofilowanych i utwardzonych tłuczniem.  

  

Istotnym zagadnieniem jest takŜe zbyt mała liczba posesji 

posiadających kosze na odpady, dotyczy to głównie 

terenów zabudowy letniskowej. 

 

Ad.3  Zmienił się w połowie skład rady. Co Wójt sądzi 
o nowych radnych, z jakiej dziedziny jest ich 
najwięcej? 
 

Co prawda nie analizowałem jeszcze pod tym kątem 

składu rady, ale z tego co zauwaŜyłem najwięcej jest 

wśród nowo wybranych radnych rolników, 

przedsiębiorców prywatnych oraz osób zatrudnionych w 

firmach poza gminą. Brak natomiast jest oświatowców. 

Cieszy mnie bardzo to, Ŝe w tym składzie rady jest tak 

duŜo rolników oraz osób reprezentujących 

przedsiębiorców. Jest to układ  rokujący dobrą 
reprezentację tych środowisk oraz gwarantujący dalszy 

stabilny, dynamiczny i zrównowaŜony rozwój 

gospodarczy naszej  Gminy. 

            Zbyt wcześnie jeszcze jednakŜe na  powaŜniejsze 

oceny tych radnych, poniewaŜ  muszą się wdroŜyć  w 

sprawy Gminy, jej problemy i oczekiwania.  Ja ze swej 

strony jestem dla nich otwarty na dobrą, modelową 
współpracę, nowe pomysły, inicjatywy oraz pomoc w 

tym początkowym okresie. Bardzo budującym dla mnie 

jest ich entuzjazm i zapał do pracy, którym to się właśnie 

wykazują. Jest to dobry sygnał i prognostyk na najbliŜszą 
przyszłość. 
Aby coś zrobić to przecieŜ najpierw trzeba chcieć a 

chcieć to móc. 
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Ad.4 Jaka była Pana największa pomyłka w 
poprzedniej kadencji ?. 
  

Pomyłki zdarzają się kaŜdemu inaczej Ŝycie nie byłoby 

tak ciekawe i ekscytujące. Pomyłki to takŜe przyczynki 

do wyciągnięcia z nich powaŜnych i konkretnych 

wniosków na przyszłość, aby ich nie powielać czy 

powtarzać. 
W poprzedniej kadencji oczywiście nie obyło się 

bez takowych jak np. zbyt małe zwrócenie uwagi na 

potencjał inwestycyjny lokalnych przedsiębiorców. 

Okazało się ,Ŝe to właśnie oni są jak na razie główną siłą 
napędową, rozwojową naszej lokalnej gospodarki.  

To oni właśnie  gwarantują stabilnie powstające i 

utrzymujące się długo na rynku nowe miejsca pracy. To 

właśnie oni są najbardziej przewidywalni, związani  z 

kulturą i dziedzictwem naszej Gminy. 

Pomyliłem się takŜe co do kwestii tworzenia 

grup producenckich. Pomimo duŜego wysiłku 

organizacyjnego na początku poprzedniej kadencji nie 

udało się poza pewnymi wyjątkami załoŜyć takich na 

terenie gminy.  Dopiero po pewnym czasie doszedłem do 

tego, Ŝe w naszej społeczności po prostu nie było takich 

tradycji organizacji i tworzenia grup producentów 

rolnych. Trudno więc zachęcić rolników do czegoś 
nowego do czego nie mają w 100 % przekonania. Myślę 
,Ŝe po prostu czas i wolny rynek zrobią swoje. Zbiegiem 

czasu rolnicy sami dojdą do wniosku, Ŝe naleŜy skupiać 
się w  pewne branŜowe grupy produkcyjne. PoniewaŜ 
właśnie to w tych grupach jest odpowiednia siła przebicia 

 szczególnie teraz w warunkach gospodarki wolno 

rynkowej. 

Były równieŜ inne drobne pomyłki jednakŜe 

udało się je w porę zlokalizować  i skorygować. 
 

Serdecznie dziękuję za udzielenie wywiadu      
coololi                                                                         

śyjmy zdrowiej 
 

 – nauka pływania dla dzieci i młodzieŜy” 
 

           Dzięki dofinansowaniu Starostwa Powiatowego 

 w Kościerzynie przygotowanego przez Stowarzyszenie 

Rozwoju i Promocji Wsi Wysin wniosku „śyjmy zdrowiej 
– nauka pływania dla dzieci i młodzieŜy” na konkurs dla 

organizacji pozarządowych z terenu powiatu dzieci                            

i młodzieŜ mają moŜliwość wyjazdów na basen do 

Starogardu Gdańskiego, dzięki którym oswajają się z wodą, 
uczą się pływać lub pogłębiają tą umiejętność. Z wyjazdów 

na basen korzysta 25-ro dzieci i młodzieŜy pod opieką osób 

dorosłych. Chciałabym w imieniu uczestników wyjazdów 

podziękować osobom, które umoŜliwiają dojazd na basen, 

poniewaŜ te koszty ponoszą właściciele pojazdów, którymi 

dzieci są dowoŜone na miejsce. 

 Dziękuję Państwu: J i A Bronk, 

 E i T Filipskim, H i T Holc, B 
 i M Kupper, I i L Plichta,  

M i S Posańskim oraz księdzu 

proboszczowi Andrzejowi śur. 

 
E. Licznerska – przez SRiPWW 

V Turniej SKATA SPORTOWEGO 

 
     W dniu 26 listopada 2006 roku odbył się V Turniej 

SKATA SPORTOWEGO- Grand Prix Pomorza 2006. 

Gospodarzem turnieju był GOKSiR w Liniewie. 

Uczestniczyło 58 skaterów z terenu całego województwa. 

Zawodnicy gospodarzy turnieju byli gościnni w stosunku do 

przyjezdnych i nie zajęli czołowych miejsc w turnieju. 

WYNIKI TURNIEJU: 
1. Formela Olek- LIBOR Reda (3299 p.) 

2. Szczypior Stefan-LIBOR Reda (2948 p.) 

3. Spierewka Kazimierz-GOKSiR Lipusz (2875 p.) 

 
Klasyfikacja po rozegraniu V turniej ów: 
1. Bekisz Zdzisław- MOKSiR Puck (466 p.) 

2. Myszewski Henryk- Goksir Puck (456 p.) 

3. Szczypior Stefan- LIBOR Reda (452 p.) 

 

 
     Ogółem sklasyfikowano ponad 90 graczy.    
    Miejsca graczy z Gminy Liniewo to: 

13. A. Wirkus; 15 Z. Gostomski; 17.  T. Wróbel;                     

22. S. Narloch; 26. R. Szmagliński; 32. J. Michnowski 

 

W dniach 18 i 19 listopada I druŜyna GOKSiR w Liniewie 

wzięła udział w mistrzostwach Polski w  SKACIE 

SPORTOWYM w Lędzinach koło Katowic. DruŜyna grała 

w składzie J. Orłowski, J. Wirkus, Z. Gostomski I S. 

Narloch. Choć nie zajęliśmy czołowego miejsca w kraju, to 

występ druŜyny uwaŜam za udany.  

 

JuŜ w sobotę 2 grudnia rusza VII edycja Grand Prix Liniewa 

2007. W poprzedniej edycji uczestniczyło ponad 60-graczy. 

Miłośników gry w „SKATA” zapraszamy do wzięcia 

udziału w grach turniejowych. 

Ze SKATERSKIM Pozdrowieniem 

Stanisław Narloch 
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Opowieści Dziadka Rocha 

 

LINIEWO 
 

Dziadek Roch 

siedział, jak zwykle około 

południa, przed swoim 

domkiem i przyglądał się 
zwykłemu o tej porze dnia 

ruchowi na wiejskich 

drogach. JuŜ z daleka dostrzegł dzieci wracające ze 

szkoły. Pomyślał nawet, Ŝe chyba za wcześnie idą do 

domów, ale teŜ wiedział, iŜ za chwilę wszystko mu 

wyjaśnią, bo właśnie się zbliŜały. 

- A co tak wcześnie?  

- Nie mieliśmy dziś lekcji, ba byliśmy na zawodach w 

piłkę ręczną w Liniewie – odpowiedziała za 

wszystkich Mirka. 

- A. W Liniewie. I co? Wygraliście? 

- Gdzie tam – Ŝachnął się Maciek – Nowa Karczma 

była lepsza, Kościerzyna teŜ, ale my juŜ na trzecim. 

- To zupełnie nieźle – ucieszył się Dziadek Roch – A 

jak tam teraz wygląda pałacyk liniewski? 

- Pałacyk? My tam nie widzieli Ŝadnego pałacyku – 

zdziwił się Paweł. 

- Ale za to piękną mają szkołę, taką duŜą, Ŝółtą, w 

duŜym parku -  zachwycała się Basia – W jednym 

budynku podstawówka, w drugim gimnazjum, 

połączone wszystko łącznikami z salą gimnastyczną. 
- Wiesz Dziadku, Ŝe oni tam mają nawet szkolne 

muzeum – wtrąciła Mirka. 

- To zacnie. Ale nie wiedziałem o rozbudowie szkoły, 

bo właśnie mieściła się ona w pałacyku, o który 

pytałem. Teraz to pewnie jeden z budynków 

oświatowych, taki z szerokim wejściem... 

- Tam teraz jest podstawówka! – zawyrokował Paweł. 

- A damę widzieliście? – zaciekawił ich Dziadek. 

- Damę! Jaką damę? – pytali niemal chórem. 

- Nie znacie opowieści o liniewskiej damie? 

- Nie! 

- To wam opowiem, jeŜeli macie trochę czasu. 

- Jasne. Mamy. Słuchamy. 

c.d.n 
 ( w następnym numerze „Cień Białej Damy”)  

Jakub Rywicz 

Grudzień 
• 1 grudnia - Dzień walki z AIDS  

• 2 grudnia - Światowy Dzień Walki z Uciskiem  

• 3 grudnia - Międzynarodowy Dzień 
Niepełnosprawnych  

• 4 grudnia - Dzień Górnika i Naftowca; Barbórka  

• 5 grudnia - Międzynarodowy Dzień Wolontariusza  

• 6 grudnia - Świętego Mikołaja  

• 7 grudnia - Międzynarodowy Dzień Lotnictwa 

Cywilnego  

• 10 grudnia - Dzień Odlewnika; Międzynarodowy 

Dzień Praw Człowieka  

• 13 grudnia - Dzień Księgarza; Światowy Dzień 
Telewizji dla Dzieci  

• 18 grudnia - Międzynarodowy Dzień Emigrantów  

• 20 grudnia - Dzień Ryby  

• 21-22 grudnia - Święto Godowe (etniczne 

słowiańskie)  

• 24 grudnia - Wigilia BoŜego Narodzenia 

(chrześcijańskie, kościoły zachodnie)  

Przebieg 
Tradycyjnie wieczerza wigilijna rozpoczyna się wraz z 
pierwszą gwiazdką na niebie. Jest to symboliczne 
nawiązanie do Gwiazdy Betlejemskiej, oznaczającej 
narodziny Jezusa, którą na wschodniej stronie nieba ujrzeli 
Trzej Królowie. 
Kolację, w polskiej tradycji postną, rozpoczyna łamanie się 
opłatkiem, składanie Ŝyczeń, a takŜe modlitwa i czytanie 

fragmentu Ewangelii według św. Mateusza lub Łukasza 

dotyczącego narodzin Jezusa. 

Na stole, przykrytym białym obrusem, z wiązką sianka pod 

spodem, ustawia się jedno nakrycie więcej, niŜ jest 

uczestników wieczerzy. Jest ono symbolicznie przeznaczone 

dla niezapowiedzianego gościa, natomiast dawniej dla ducha 

przodków. Niegdyś wigilijna kolacja była mocno związana 

ze światem duchów, a dusze zmarłych krewnych były 

szczególnie wyczekiwane tego wieczoru. Aby nie wyrządzić 
krzywdy przybyłym, nie naleŜało zajmować miejsca bez 

jego uprzedniego zdmuchnięcia, bo mogła na nim juŜ 
siedzieć dusza. 

Zwyczaj stawiania dodatkowego nakrycia szczególnie 

upowszechnił się w XIX wieku, miał wówczas patriotyczną 
wymowę, w wielu domach miejsce to symbolicznie było 

zarezerwowane dla członka rodziny przebywającego na 

zesłaniu na Syberii 

• 25-26 grudnia - BoŜe Narodzenie (chrześcijańskie, 

kościoły zachodnie)  

• 28 grudnia - Międzynarodowy Dzień Pocałunku  

• 29 grudnia - Światowy Dzień RóŜnorodności 

Biologicznej  

• 31 grudnia - Noc sylwestrowa 

(międzynarodowe)  
Noc sylwestrowa - święto obchodzone nocą z 31 grudnia 

(imieniny Sylwestra) na 1 stycznia, kiedy to kończy się stary 

rok a zaczyna nowy. Stanowi okres hucznych zabaw, 

toastów, sztucznych ogni, petard. Organizowane są teŜ bale 

sylwestrowe. 

Pierwszy raz święto obchodzone było uroczyście w roku 

999, kiedy papieŜem był Sylwester II. Wedle 

wcześniejszego proroctwa Sybilli w 1000 roku miał nadejść 
koniec świata, stąd mieszkańcy Rzymu (podobnie jak 

innych miast Europy) 31 grudnia 999 roku powitali z wielką 
obawą. Kiedy jednak dzień minął i obawy związane z 

nadejściem końca świata okazały się bezpodstawne, w 

chwilę po północy ludzi ogarnęła wielka radość, zaczęto się 
bawić i świętować, a Sylwester II udzielił pierwszy raz w 

historii błogosławieństwa urbi et orbi ("miastu i światu"), 

które od tego czasu kaŜdego pierwszego dnia nowego roku 

udzielane jest przez papieŜy. Do Polski tradycja 

świętowania nocy sylwestrowej trafiła w XIX wieku i 

przyjęła się początkowo w miastach wśród 

najzamoŜniejszych osób.  
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Serdecznie zaprasza wszystkich, 

 którzy pragną się bawić w 

  

dnia 31 grudnia ( niedziela) 

 o godz. 20 ºº 

przy muzyce mechanicznej 

( rytmy weselne, biesiadne, muzyka lat 

80’) 

     Zapewniamy wspaniałą zabawę!!! 

 

Bilet wstępu 35 zł od osoby 

( w tym wspaniały nastrój, wystrój, 

napoje, kawa, herbata, szampan)  

 

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 27 

grudnia (środa) 2006 r. 

Liczba miejsc ograniczona! 

 
 

 

Spotkania opłatkowe seniorów, 

 podczas których najstarsi mieszkańcy gminy mogą 
spotkać się przy ciastku, aby obejrzeć występy dzieci  
i zaproszonych artystów oraz wystawy plastyczne 

•Wysin, 6 grudnia 2006 r. godz. 12ºº w sali OSP 

•Głodowo 7 grudnia 2006 r. godz. 12ºº w sali OSP, 

• Liniewo,12 grudnia 2006 r. godz. 12ºº 

                  w sali GOKSiR, 

•Garczyn, 4 stycznia 2007 r. godz. 15ºº 

                   na terenie Parafii Garczyn 

 

UWAGA! 
Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie informuje, Ŝe 

trwają zapisy na szkolenie: 

TOKARZ- FREZER 

(przyuczenie do zawodu) 

 

WYMAGANIA: 
- osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w 

Kościerzynie nie dłuŜej niŜ 2 lata, 

 

Zapisy osób oraz udzielenie bliŜszych informacji na 

temat powyŜszego kursu trwają w siedzibie Powiatowego 

Urzędu Pracy w Kościerzynie, ul. Tkaczyka 1 
 w pokoju nr 8 lub 8a 

(I piętro) 

Lub telefonicznie pod nr tel. 686-58-88, 

wew.  273,264 

KURSY SĄ BEZPŁATNE 
 

 

 
 

    
PaPaPaPańńńństw ustw ustw ustw u                     

Jadwidze i Walfrydowi 
Zielińskim 

oraz  Państwu 
 Bronisławie i Bernardowi 

Robalewskim 

 
w 

      
rocznicrocznicrocznicrocznicęęęę    śśśślubulubulubulubu     

serdeczne gratulacjeserdeczne gratulacjeserdeczne gratulacjeserdeczne gratulacje     
oraz najlepsze oraz najlepsze oraz najlepsze oraz najlepsze ŜŜŜŜyczenia pom yyczenia pom yyczenia pom yyczenia pom yśśśślnolnolnolnośśśścicicici     

i szczi szczi szczi szczęśęśęśęścia w  cia w  cia w  cia w  ŜŜŜŜyciu  rodzinnymyciu  rodzinnymyciu  rodzinnymyciu  rodzinnym     
składajskładajskładajskładająąąą::::     

 
           Kierownik                               

Urzędu Stanu Cywilnego         Wójt Gminy Liniewo 

Felicja Szutenberg    Mirosław  Warczak                   
 

 

 

Najstarsi mieszkańcy Gminy Liniewo 

 
1.Jan Olszewski- Wysin                            04.07.1909 

2.Cecylia Ćwiklińska- Milonki                 22.11.1911 
3.Marta Borkowska- Wysin                     18.07.1912 
4.Katarzyna Kończyńska- Głodowo        30.05.1913 

5.Anna Gurska - Płachty                           24.06.1913 
6.Marcin Prądziński- Liniewo                 13.10.1913 

 

ZZZZadaj  pytanie !!! 
 

  Do   2o stycznia czekamy na pytania, które 
zadajemy 

� Panu Marcinowi Prądzyńskiemu. 
(najstarszy mieszkaniec wsi Liniewo) 

 
Z wszystkich nadesłanych pytań, wybierzemy           

5 najciekawszych i najczęściej powtarzających        

się pytań, na które odpowie wyŜej wymieniony,        

a odpowiedzi  zamieścimy w następnym numerze 
naszej gazetki. Na zgłoszenia pytań czekamy pod 

numerem (0 58) 687 80 32 wew. 24. 

 Urzędu Gminy w Liniewie  
 

MoŜna równieŜ wysłać e- mail na adres   
gciliniewo@op.pl 

Czekamy na pytania !!!Czekamy na pytania !!!Czekamy na pytania !!!Czekamy na pytania !!!



                                                                                              Gazetka bezpłatna   Nr 13 ; grudzień 2006 r. 

 8 

 
Szanowni Mieszkańcy Gminy Liniewo ! 

 

WWWW  zw iązku z ponow nym  w yborem  m nie przez W as na W ójta W ójta W ójta W ójta 
G m iny L iniew o,G m iny L iniew o,G m iny L iniew o,G m iny L iniew o, 

serdecznie w szystkim  dziękuję za tak w ielkie poparcie                  
i udzielony m i m andat zaufania. 

 
TTTT o ogrom ny dla  m nie zaszczyt, a le zarazem  zobow iązanie na 

przyszłość. 
Tym , którzy rozum ieli m ój sposób działania,                                  

a  było ich zdecydow anie w ięcej, 
 z całego Serca jeszcze raz D ziękuję. 

 
TTTT ym , których nie przekonałem  postaram  się udow odnić w  

kolejnej kadencji, 
Ŝe w arto m i zaufać i poprzeć w  działaniach. 

                                                                                                             
N iech U czciw ość i P racow itość, 

Będą zaw sze dla  nas przew odnikiem  
i celem  sam ym  w  sobie. 

 
Mirosław WarczakMirosław WarczakMirosław WarczakMirosław Warczak    

       Wójt Gminy Liniewo    

Pierogi ruskie 

(mieszkaniec gminy poleca) 
 

Ciasto:  
pół kilo mąki pszennej  
Ŝółtko  
płaska łyŜka masła  
230 ml ciepłej wody  
sól - około płaskiej łyŜeczki  
 
Farsz:  
kilogram ziemniaków  
pół kilo twarogu  
2 średnie cebule  
sól, pieprz 

 

Ziemniaki ugotować w osolonej wodzie, dokładnie 

rozgnieść specjalnym tłuczkiem z dziurkami i zmiksować z 

twarogiem, jak jeszcze będą ciepłe - powstanie wtedy 

gładka masa i łatwiej będzie moŜna formować farsz na 

placuszkach. Cebulę pokroić w kosteczkę i zrumienić na 

złoto na patelni. Wymieszać z twarogiem z ziemniakami. 

Przyprawić na ostro solą, pieprzem i papryką, farsz nie 

powinien być mdły. 

Ciasto: 
Do michy wsypać mąkę, sól, wbić Ŝółtko, dodać masło i 

rozetrzeć składniki. Teraz jedną ręką wlewać powoli ciepłą 
wodę, a drugą mieszać ciasto, Ŝeby składniki ładnie się 
połączyły. Zagnieść gładkie ciasto i rozwałkować je na 

cieniutko na blacie posypanym nieco mąką. Szklanką 
wykrawać placuszki, sowicie nakładać farsz, dokładnie 

sklejać i wrzucać partiami na gotującą się, osoloną wodę. 
Podawać polane masełkiem ze zrumienioną na brązowo 

cebulką, dobre są teŜ ze skwarkami z chudego boczku albo 

nawet z podwędzanej ogonówki. 

 

 

WYKREŚLANKA 
          Wykreśl z diagramu poziomo, pionowo, ukośnie i na 

wspak poszczególne słowa. Wyraz, który powstanie z nie 

wykreślonych liter jest rozwiązaniem zabawy i nagrodą 
główna konkursu., która zostanie wylosowana. Odpowiedzi 

prosimy przesyłać, bądź przekazać w sekretariacie UG. 

 

 

ROZWIĄZANIE:  _ _ _ _ _ _ _ 
 

 
•AKTORZYNA 

•ANEMIK 

•BICYKL 

•BRZYDAL 

•CHŁOPAK 

•ELSNER 

•EROTYZM 

•IRKUCK 

•JONTEK 

•KANDELABR 

•KIERPEC 

•KOPIAŁ 

•LAIKAT 

•LASKARZ 

•LEGATOR 

•LEGENDA 

•LEKARZ 

•LEKOMAN 

•LEKTORKA 

•LEOPARD 

•LEPTONY 

•LESZEK 

•LIBERYJKA 

•LICZNIK 

•LITERA 

•LIZANIE 

•LIZAWKA 

•OBROŃCA 

•OKRZYK 

•OŁAWIANKA 

•OPINIA 

•OPRYCH 

•ORŁOWA 

•OWSIAK 

•POGWIZD 

•POLSKA 

•ZBYSZKO 

 

 

HUMOR 
 

Dzieci wybierają zawody aktorek, piosenkarzy, straŜaków, 

policjantów, itp. Tylko Jaś mówi, Ŝe chciałby zostać 
Świętym Mikołajem. 

- Czy dlatego Jasiu, Ŝe roznosi prezenty? - pyta 

nauczycielka. 

- Nie. Dlatego, Ŝe pracuje raz w roku. 
 

 

Pismo redagowane przez Urząd Gminy w Liniewie. 

Redakcja:  Wiesława Łankowska, 

Adres do korespondencji :Urząd Gminy w Liniewie, ul Dworcowa 3, 

                                             83-420 Liniewo,  tel. 058/ 687-80-32 


