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W dniu 11 kwietnia br. w miejscowości Orle gmina Liniewo 

dokonano uroczystego otwarcia i poświęcenia świetlicy wiejskiej. 

Wstęgę przecięli Wicemarszałek Senatu RP Maciej PłaŜyński  

oraz wójt Gminy Mirosław Warczak . Sala została poświęcona 

przez ks. Dziekana  Dekanatu  

Skarszewskiego Ryszarda Konefała , ks. Rafała Cieszyńskiego z 

Garczyna , oraz ks. Grzegorza Flisikowskiego. Ponadto na 

uroczystość tą zaproszeni zostali  : Radni Sejmiku 

Wojewódzkiego, Radni Powiatu Kościerskiego oraz radni Gminy 

Liniewo , sołtysi i sponsorzy.  

Pan Marszałek Senatu RP- Maciej PłaŜyński w swym 

wystąpieniu podkreślił kwestię  zasadności uruchamiania budowy 

takich obiektów dla lokalnych społeczności wiejskich, które to w 

wyjątkowo dotkliwy sposób odczuły okres transformacji 

przemian gospodarczych po 1989r.  

Wspomniał równieŜ o potrzebie skierowania większej pomocy dla obszarów wiejskich dla zrównowaŜenia stabilnego 

rozwoju oraz wyrównania szans rozwojowych małych wiejskich gmin. 
 

Mirosław Warczak – wójt gminy Liniewo w swojej wystąpieniu podkreślił, iŜ 
cieszy się bardzo z tego, Ŝe ma w gminie tak wspaniałych mieszkańców w których 

warto inwestować tj: otwarta na wszystkiego rodzaju wyzwania i naukę młodzieŜy 

oraz rodziców zawsze chętnych do pomocy i dobrej rady. 

Liczę na to, Ŝe młodzieŜ będzie tu wychowywana poprzez róŜnego rodzaju 

zajęciach i kółka zainteresowań , a jednocześnie otwarta na wyzwania nowego 

wieku, bo tylko młodzi ludzie świadomi swego 

dziedzictwa, swoich korzeni, a jednocześnie rzutcy  

                                       

 

                                                MłodzieŜ z sekcji działających w GOKSiR    

                                          wystąpiła z programem artystycznym, 

                                                 dając świadectwo tego, jak moŜna rozwijać swoje  
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II Polskie Forum Przedsiębiorczości 
 

 
 

29 marca 2007 roku Wójt Gminy Liniewo wraz zaproszonymi  

przedsiębiorcami wziął udział w II Pomorskim Forum 

Przedsiębiorczości, które odbyło się w Gdyni w Pomorskim 
Parku Naukowo-Technologicznym.  
W Forum wzięło udział ponad 250 osób - przedsiębiorców, 

przedstawicieli instytucji wspierania przedsiębiorczości oraz 

świata nauki, a takŜe osoby zainteresowane załoŜeniem 

własnego biznesu. 

W trzech panelach dyskusyjnych: „Rozwinąć skrzydła”, 
„Pierwsze kroki w biznesie” oraz „Innowacje jako czynnik 
budowania przewagi konkurencyjnej firmy” wzięli udział 

przedsiębiorcy z województwa pomorskiego, kraju i 

zagranicy. Ostatni z wymienionych paneli, w nowatorskiej 

formie giełdy projektów, miał na celu 

umoŜliwienie przedsiębiorcom z Pomorza dostęp do 

partnerów zainteresowanych współpracą z nimi w wielu 

innowacyjnych obszarach.  

 
 

Dodatkowo, podczas Forum swoje stoiska wystawiennicze 

zaprezentowało 36 instytucji wspierania przedsiębiorców z 

Pomorza. NaleŜy tu wymienić Centrum Obsługi Biznesu z 

Gdańska, Fundację Gospodarczą z Gdyni czy fundusze 

poŜyczkowe i poręczeniowe. W miasteczku Przyjaznym 

Przedsiębiorcy bezpłatnie doradzali przedstawiciele Urzędu 

Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu 

Celnego itd. 

Kolejne, III Pomorskie Forum Przedsiębiorczości 

planowane jest w drugiej połowie października 2007 roku. 

Informujemy, iŜ od maja lub czerwca uruchomiony 
zostanie Punkt Konsultacyjny Informacyjny na terenie 

naszego urzędu dla Przedsiębiorców. 

NATURA  2000 
„Dolina Środkowej Wietcisy” 

 

 
30 marca w piątek o godz.10 w Sali GOKSiR w Liniewie 

odbyło się spotkanie właścicieli gruntów znajdujących się 
na obszarze „ NATURA 2000 „ połoŜonych w dolinie rzeki 

Wietcisa w miejscowościach Wysin i Lubieszyn. Celem 

spotkania było przedstawienie programu odtwarzania 

naturalnego dziedzictwa przyrodniczego na tym obszarze. 

 Wszyscy rolnicy dowiedzieli się, jakie przysługują im 

dodatkowe dopłaty i preferencje za posiadane grunty na 

tym terenie. Wszystkie moŜliwości dopłat zostały 

dokładnie przedstawione i wyjaśnione przez zaproszonych 

gości. W spotkaniu wzięli przede wszystkim udział 

przedstawiciele Uniwersytetu Gdańskiego, zawodowo 

zajmujący się sprawami przyrody i ekologii m.in. dr 

Michał Buliński oraz Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa i Ośrodka Doradztwa Rolniczego. 

 
 

Po zebraniu, o godz. 12 ºº odbyło się kolejne szkolenie, tym 

razem dla wszystkich zainteresowanych rolników. 

Głównymi tematami szkolenia było: 

� Wypełnianie wniosków o płatności obszarowe. 
� Informacja o moŜliwości skorzystania przez rolników 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013. 
 

Wszystkie szkolenia cieszyły się 
duŜym zainteresowaniem. 
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Sprawozdanie Wójta Gminy Liniewo 
 z podjętych działań w okresie 

międzysesyjnym 
 (tj. od 14 lutego do 22 marca) 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

W okresie sprawozdawczym podjąłem następujące działania: 

•brałem czynny udział w spotkaniu roboczym – 

konsultacyjnym Regionalnego Programu Operacyjnego 

Powiatu Kościerskiego, 

•wyjazdowym posiedzeniu Zarządu StraŜy ZOSP RP Gminy 

Liniewo w Wysinie, 

•spotkaniu z Sołtysem i Radą Sołecką w Chrztowie odnośnie 

przyszłości  sklepu  spoŜywczego oraz świetlicy wiejskiej w 

tej miejscowości, 

•zorganizowałem spotkanie z Dyrektorami Placówek 

Oświatowych Gminy Liniewo, 

•zainicjowałem, takŜe spotkanie w sprawie ostatecznego 

rozwiązania  funkcjonowania Punktu Spędu śywca 

zwierzęcego, 

•zorganizowałem spotkanie z Zarządem Dróg Powiatowych 

odnośnie  wspólnych planów remontowych i 

modernizacyjnych w zakresie dróg, chodników, odwodnień, 
•przeprowadzone zostało takŜe spotkanie z Prezesem GTS 

Kasztelania w sprawie finansowania w roku 2007r, 
 

Umorzenia 

W rozpatrywanym okresie na wniosek podatników umorzono: 

• podatku od nieruchomości  na kwotę   -  34,00 zł, 
• podatek rolny  na kwotę                        -  0,00 zł, 

• podatek leśny  na kwotę                        -  0,00 zł, 

• podatek od środków transportowych na kwotę 0,00 zł 

……………………………………………………………. 

                                                             Razem   34,00 zł 

Zarządzenia 
W  rozpatrywanym okresie podjąłem następujące 
zarządzenia: 
���� Zarządzenie nr 3/ 2007  z 22 lutego 2007r.  w sprawie:  

Przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej 

oraz spraw obronnych, 

���� Zarządzenie nr 4/2007 z 19 marca 2007r. w sprawie: 

przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budŜetu 

jednostki samorządu terytorialnego za 2006 rok, 

����  

Zarządzenia dostępne są na stronie Urzędu Gminy Liniewo 
www.bip.liniewo.pl 

 

Ponadto podjąłem działania mające na celu: 

����dalszego zabiegania o środki śródpolne na następny rok – 

złoŜyliśmy stosowny wniosek, 

 

����wpisania miejscowości Wysin i Lubiszyn, Iłownica do tzw. 

Aglomeracji  Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków 

Komunalnych, 

����dalszego usilnego  zabiegania  o pozyskanie inwestorów 

strategicznych dla Gminy, 

����zorganizowania spotkania z radnymi Liniewa odnośnie 

planów i zamierzeń remontowo-inwestycyjnych na tym 

terenie w kadencji 2007 -2010r, 

���� zorganizowania Spotkania Wójtów, Burmistrza i Starosty w 

dniu 12.04.2007r.  w Zespole Oświatowym w Liniewie,  

����przeprowadzenie stosownych rozmów w sprawie 

odstąpienia ANR od naliczonej opłaty w kwocie 16.800zł za 

działkę zlokalizowaną między innymi pod kościołem i terenie 

przylegającym w Głodowie,   

 
W odniesieniu do spraw związanych z tematyką 

oświatową chciałbym Państwa poinformować, iŜ  w 

rozpatrywanym okresie sprawozdawczym mieliśmy 

moŜliwość i zaszczyt gościć na terenie naszych Szkół  

wizytację tzw. TROJEK szkolnych , które wizytowały 

wszystkie nasze placówki oświatowe . Po tej kontroli spisane 

zostały oczywiście stosowne protokoły pokontrolne . 

Ogólne wypadliśmy dobrze co nie oznacza, Ŝe nie naleŜy 

pewnych spraw poprawić i dopracować. 
 

VIGNEUX  DE BRETAGNE 
 
 

 

 

 

 

 

Ponadto poinformować chciałbym Państwa o tym, iŜ  zwróciła 

się do mnie grupa nauczycieli z inicjatywą i propozycją 
nawiązania współpracy z gminą francuską  Vigneux de 

Bretagne. Jest to gmina rolnicza  licząca około 10 tyś 
mieszkańców. Wspólne kontakty zostały nawiązane w ramach 

realizacji programów unijnych przez Szkołę Podstawową w 

Liniewie a teraz Zespół Oświatowy w Liniewie. 

Nawiązanie takowej współpracy powinno być poprzedzone 

wspólnym przedyskutowaniem tej kwestii i wypracowaniem 

odpowiedniego stanowiska. 
 

Dopłaty dla rolników 
- edycja 2007 

 

Rolnicy mogą juŜ składać wnioski o dopłaty bezpośrednie 

na rok 2007. 

15 marca rozpoczyna się proces składania wniosków o 

dopłaty bezpośrednie na ten rok w biurach Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Spersonalizowane wnioski wraz z załącznikiem 

graficznym (tak zwaną "mapką") trafią do kaŜdego 

zarejestrowanego gospodarstwa do końca marca - 

wnioski przyjmowane będą do połowy maja.  
 

Wystąpić o płatności moŜe kaŜdy rolnik gospodarujący na 

obszarze większym niŜ 1 ha gruntów rolnych zgodnie z 

wymaganiami dobrej praktyki rolnej i posiadający nadany 

przez Agencję numer identyfikacyjny producenta rolnego. 

Wypłaty za ten rok rozpoczną się 1-szego grudnia. 
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Analiza bezpieczeństwa poŜarowego powiatu kościerskiego
 
       Na terenie powiatu kościerskiego ilość zdarzeń w 

roku 2004-2006 przedstawiała się następująco 
rok poŜary miejscowe 

zagroŜenia 
alarmy 

fałszywe 
łącznie 

2004 144 467 40 651 
2005 204 451 24 679 
2006 219 501 15 735 

 
        Z tabeli moŜna wywnioskować Ŝe znacząco spadła liczba 

fałszywych alarmów, szczególnie złośliwych. W ostatnich 

latać widać wyraźnie efekt wprowadzenia przez kilku laty 

identyfikacji numerów dzwoniących na 998.  
W akcji gaszenia poŜarów, których straty ogólnie wyniosły 
89 tyś. zł, uratowano mienie wartości 429 tyś. zł. Świadczy 
to o zwiększającej się skuteczności akcji gaśniczych. 
 
 
e 

 
rok poŜary miejscowe 

zagroŜenia 

alarmy 
fałszywe 

łącznie 

1997 3 3 0 6 

1998 3 8 1 12 

1999 11 18 1 30 

2000 3 18 0 21 

2001 5 20 0 25 

2002 4 37 0 41 

2003 13 13 1 27 

2004 4 14 0 18 

2005 11 20 2 33 

2006 7 25 0 32 

    
 
  
 

 
 
 

Sumując wydatki na ochronę 
przeciwpoŜarową z 

poszczególnych gmin w 2006 
roku otrzymano kwotę 

1 249.850,71 zł co w przeliczeniu 
na 1 mieszkańca powiatu 

( 68 083 osób) 
wyniosło 18,36 zł. 

 

Najwięcej na ochronę 
przeciwpoŜarową wydaje się  
w Gminie Liniewo ( 43,17  zł) 

 

 

 

        

 

 

Zestawienie pojazdów poŜarniczych 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

OSP 
miejscowość 

Marka 
podwozia 

Typ i model 
podwozia 

Rok 
produkcj

i 
Głodowo FORD  TRANSIT 1973 

JELCZ 315 1983  
Liniewo MERCEDES LF 408 1972 

Lubieszyn MERCEDES LF 408 1976 

STAR 200 1988 
VOLVO 244 1993 

 
Wysin 

 RORD M 330 2006 
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VII edycja Grand PrixVII edycja Grand PrixVII edycja Grand PrixVII edycja Grand Prix    

    
         Zakończyły się rozgrywki VII edycji o Grand 
Prix Liniewa 2007 w SKACIE SPORTOWYM. W 
sumie w okresie od listopada 2006 do marca 2007 
roku rozegrano 10 turniejów. Do końcowej 
klasyfikacji wzięto 8 wyników z najkorzystniejszych 
dla gracza. Przez cały cykl przewinęło się 51 graczy 
z najdalej położonych miejscowości z całego 
województwa. 
1.1.1.1.Teodor FormelaTeodor FormelaTeodor FormelaTeodor Formela---- Przywidz Przywidz Przywidz Przywidz    
2.2.2.2.Stanisław NarlochStanisław NarlochStanisław NarlochStanisław Narloch---- Liniewo Liniewo Liniewo Liniewo    
3.3.3.3.Józef MichnowskiJózef MichnowskiJózef MichnowskiJózef Michnowski---- N N N N----BarkoczynBarkoczynBarkoczynBarkoczyn    
4.4.4.4.Wacław PobłockiWacław PobłockiWacław PobłockiWacław Pobłocki---- Skarszewy Skarszewy Skarszewy Skarszewy    
5.5.5.5.Józef WirkósJózef WirkósJózef WirkósJózef Wirkós---- Liniewo Liniewo Liniewo Liniewo    
6.6.6.6.Ryszard BRyszard BRyszard BRyszard Borowickiorowickiorowickiorowicki---- Liniewo Liniewo Liniewo Liniewo    
Zwycięzcy otrzymali puchary( pierwsza 10-ka) oraz 
medale ufundowane przez W-ce Prezesa BS 
Starogard Gd- Dyrektora o BS Skarszewy Pana 
Kazimierza Knasiaka. Odbyło to się na 
podsumowaniu i rozegraniu Super Grand Prix w 
Skacie sportowym w dniu 31 marca. Udział wzięło 
30 graczy. 

 
 
 Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe puchary 
ufundowane przez Wójta Gminy Mirosława 
Warczaka, Przewodniczącego Rady Gminy Ludwika 
Szpakowskiego, Dyr. GOKSiR Lucynę Piwowarczyk, 
W-ce Prezesa Pomorsko- Kaszubskiego oddziału PZ 
Skat Stanisława Narlocha oraz Sołtysa wsi Liniewo 
Alfonsa Trokę. 
    Rozgrywane zawody SKATA Sportowego stały na 
bardzo wysokim poziomie sportowym i 
organizacyjnym. 
     Kolejne zawody w rozgrywkach skata odbędą się 
29 kwietnia w sali GOKSiR w Liniewie. Będą to 
rozgrywki drużynowe Ligi Pomorsko Kaszubskiej 
Polskiego Związku SKATA. Udział wezmie 15  
drużyn. Początek zawodów o godz.11ºº. 
 

Stanisław Narloch 

Wręczono medaleWręczono medaleWręczono medaleWręczono medale 

dyplomy i nagrodydyplomy i nagrodydyplomy i nagrodydyplomy i nagrody    
 

 
        
    W dniu 8 marca br w Urzędzie Gminy w Liniewie odbył 

się gminny turniej wiedzy poŜarniczej  

pt.„ MŁODZIEś ZAPOBIEGA POśAROM”.  
    W turnieju wzięło udział 18 uczestników w trzech  grupach 

wiekowych ( uczniowie szkół podstawowych , gimnazjum 

oraz szkół średnich. 

     Najlepsi w poszczególnych grupach wiekowych : 

 

I grupa wiekowa ( SZKOŁY PODSTAWOWE) 
1. Damian Szwarc -  Szkoła Podstawowa Wysin 

2. filip Urban – Szkoła Podstawowa w Głodowie 

3. Maciej Cylkowski- Szkoła Podstawowa Wysin 

 

II grupa wiekowa ( GIMNAZJA ) 
1.Dawid  Świeczkowsk- Wysin 

2. Michał Michnowski -Liniewo 

3. Karolina Iwanowska -Głodowo 

III grupa wiekowa ( szkoły ponadgimnazjalne ) 
1. Dorota Burczyk - MDP  Wysin 

2. AndŜelika Pocztar- MDP Wysin 

 

  Na zakończenie konkursu Wójt Gminy Mirosław Warczak , 

Ks. Kapelan Janusz  Grzybek Przewodniczący Komisji oraz 

Komendant Gminny OSP Wiesław Szarmach wręczyli 

wszystkim uczestnikom  turnieju nagrody , dyplomy i 

pamiątkowe medale.  
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Wykaz telefonów 
do Urzędu Gminy w Liniewie 

 
 

Lp. 
 

Referat 
 

 
Numery 

bezpośrednie 
1. Sekretariat 

Wójt 
Sekretarz 

 
058 687 85 20 

2. Podatki 058 687 85 21 

3. FAX 058 687 85 22 

4. Kasa 058 687 85 23 

5. Komunalny - Woda 058 687 85 24 

6. Księgowość  058 687 85 25 

7. Komunalny – Kierownik 058 687 85 26 

8. Rolnictwo i Kadry 058 687 85 27 

9. USC 058 687 85 28 

10. Skarbnik Gminy 058 687 85 30 

11. Oświata 058 687 85 31 

12. Obrona Cywilna 058 687 85 32 

13 Koordynator ds. Oświaty 
Inspektor ds. pisania programów 

058 687 85 33 

14. Biblioteka 058 687 85 34 

15. GOKSiR 058 687 85 35 

16. Zasiłki Rodzinne 058 687 85 36 

17. GOPS - Dyrektor 058 687 85 37 

18. GOPS– Pracownicy Socjalni  058 687 85 38 

    
 

1 maja – Święto Pracy 

JuŜ 1 maja 2005 roku jest Międzynarodowe Święto Pracy - 

Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy. W tym 

samym dniu 2005 roku przypada 1. rocznica naszego 

przystąpienia do Unii Europejskiej.  

2 maja – świętego Floriana i Dzień Flagi 
Święto naszych straŜaków, tych z ochotniczych i zawodowych 

straŜy poŜarnych. Jest okazją do podsumowania dorobku, 

parad i defilad straŜackich, a takŜe do nadawania sztandarów i 

odznaczeń dla tych którzy szczególnie wyróŜnili się w 

ratowaniu Ŝycia i mienia swoich bliskich.  Od dwóch lat dzień 
2 maja świętowany jest jako Dzień Flagi Rzeczypospolitej 

Polskiej. Został on ustanowiony  przez Sejm 20 lutego 2004 

roku ustawą o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie 

Rzeczypospolitej Polskiej. Wprowadzenie do kalendarza świąt 
Dnia Flagi RP ma na celu propagowanie wiedzy o symbolach 

narodowych, ich historii, zasadach uŜywania godła, flagi i 

hymnu narodowego przez obywateli i instytucje publiczne. 

3 maja – Święto Narodowe jest świętem wolnym od 

pracy - Świętem Konstytucji 3 Maja. Kościół katolicki oddaje 

w tym dniu hołd Najświętszej Maryi Pannie - Królowej 

Polski. Świat obchodzi zaś w tym dniu Międzynarodowy 

Dzień Wolności Prasy. 

 

 

 

 

9 maja – Dzień Zwycięstwa 

Zakończyła się najstraszliwsza w skutkach II wojna światowa. 

Toczyła się w Europie, Azji i Afryce, na lądzie, w powietrzu, 

na wodzie i pod wodą na wszystkich morzach i oceanach 

świata. Na frontach, w ruchu oporu, łagrach i obozach 

koncentracyjnych Ŝycie straciło miliony ludzi. My Polacy 

złoŜyliśmy na ołtarzu boga wojny ofiarę największą: 6 

milionów istnień ludzkich i 38 % majątku narodowego.                                                              

26 maja- Dzień Matki   Korzenie Dnia Matki sięgają 
staroŜytności. JuŜ Grecy i Rzymianie celebrowali święto na 

cześć Matki Bogów. Dzień Matki to święto obchodzone 

corocznie jako wyraz szacunku wobec matek. W tym dniu są 
one zwykle obdarowywane laurkami, kwiatami i prezentami 

przez własne dzieci, rzadziej inne osoby.    

     Z okazji  Dnia Matki,                                                  

wszystkim matkom Ŝyczę 
wszystkiego najlepszego, 

szczęścia, pomyślności 

   i duŜo radości.                                                                                                

.      Mirosław Mirosław Mirosław Mirosław 

WaWaWaWarczakrczakrczakrczak 

 

Obwieszczenie 
 

Wójt Gminy Liniewo zaprasza zainteresowanych do 

przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu 

uŜytkowego o powierzchni 40 m2 połoŜonego w miejscowości 

Chrztowo działka 71, najem na 3 lata. 

 

 Lokal ten 

przeznaczony jest na działalność handlową- sklep. 
 

Warunki najmu lokalu: 
Najemca ponosi koszty eksploatacji lokalu tj. energii 

elektrycznej, ogrzewania, wody bieŜących remontów itp. 

Kwota czynszu nie zawiera podatku od nieruchomości 

Najemca nie zmieni przeznaczenia lokalu 

Czynsz płatny z góry do 10-go kaŜdego miesiąca 

 

Wywoławcza wysokość miesięcznego czynszu za najem wynosi 

20 zł + VAT. 
 

Przetarg odbędzie się w dniu 23-04-2007r o godzinie 10.00 w 

Urzędzie Gminy Liniewo-Gabinet Wójta Gminy. 

 

Warunki przetargu: 

Minimalne postąpienie 10 zł. 
 

BliŜsze informacje moŜna uzyskać pod numerem telefonu 
68-78-526 lub w pokoju 10 Urzędu Gminy Liniewo w 
godzinach urzędowania Urzędu Gminy. 
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KOMUNIKAT  W  SPRAWIE   DOWODÓW   
OSOBISTYCH 

    
 Urząd Gminy w Linienie Wydział Spraw Obywatelskich  
przypomina  o obowiązku wymiany dowodów osobistych 
starego typu - ksiąŜeczkowe, wydanych przed dniem  01 
stycznia 2001 r,.na nowe, plastikowe. 
 

PoniŜej podajemy  wykaz  terminów – rok wydania oraz  okres 

waŜności ,  w których powinny być juŜ wymienione stare  

dowody toŜsamości   tj: 

           

w latach  1962 –1972 dowody utraciły waŜność 
                                   dnia  31 grudnia 2003 roku   

w latach  1973 –1980 dowody utraciły  waŜność 
                                   dnia 31 grudnia  2004 roku 

w latach  1981 –1991 dowody utraciły  waŜność  
                                   dnia  31  grudnia 2005 roku 

w latach  1992 –1995 dowody utraciły  waŜność  
                                   dnia 31 grudnia  2006 roku    

w latach  1996 –2000 termin waŜności kończy się 
                                   z dniem 31 grudnia 2007 roku. 
 

Wobec powyŜszego  po 01 stycznia 2008 roku nie  mając 
nowego dowodu osobistego nie będzie moŜliwości  
załatwienia   spraw urzędowych we wszystkich  instytucjach. 
 

Apeluje się do wszystkich mieszkańców gminy, którzy muszą 
dokonać wymiany swoich dokumentów, by nie zwlekali do 
ostatnich dni grudnia, by uniknąć  kolejek  i niepotrzebnych 
uciąŜliwości. 
  
Przypomina się ,Ŝe kaŜdy wnioskodawca  musi osobiście złoŜyć 
wniosek w celu złoŜenia podpisu w obecności urzędnika . Jest to  

gwarancją autentyczności  danego podpisu, który zostaje 

przeniesiony na awers dowodu. 
 

Do wniosku naleŜy dołączyć: 
- 2  aktualne fotografie, 

- odpis skrócony aktu urodzenia  / dla osób stanu wolnego, 

urodzonych poza terenem Gminy     

  Liniewo/ 

- odpis aktu małŜeństwa , osoby,  które  zawarły  związek 

małŜeński poza terenem naszej  Gminy                                           

- wpłata do kasy Urzędu Gminy w kwocie 30,- zł. za wydanie 

Dowodu Osobistego. 

Gminny Konkurs Recytatorski 
 

 
 

   Dnia 30.03.br. w Szkole Podstawowej w Wysinie 

odbył się Gminny Konkurs Recytatorski. Wzięło w nim 

udział 16 uczniów, którzy zostali podzieleni na dwie 

kategorie wiekowe- kl. I-III oraz kl. IV-VI. 
 KaŜdy z uczestników zaprezentował dwa utwory, 

których wysłuchało jury, w skład którego weszli 

nauczyciele ze szkół naszej gminy: GraŜyna 

Lewandowska, Joanna Eron, Iwona Borowicka oraz 

Sylwia Błędzka. Przewodniczącym komisji był Ryszard 

Łuczkiewicz- koordynator ds. oświaty gminy Liniewo. 

W kategorii klas młodszych I miejsce zajęła Klaudia 

Szreder ( SP Liniewo), II- Edyta Flis ( SP Liniewo), III- 

Magdalena Pliszka ( SP Garczyn). W kategorii klas IV- 

VI I miejsce zajęła Weronika Myszkier ( SP Wysin),            

II- Karolina Sosnowska ( SP Głodowo), III- Patrycja 

Ossowska ( SP Liniewo). Osoby, które zdobyły I i II 

nagrodę, będą reprezentowały gminę Liniewo  w 

konkursie rejonowym, który odbędzie się 16.04.br. w 

Kościerzynie. 

 
 

 

Szanowni mieszkańcy 
 

Widzimy wszyscy, że nadeszła już prawdziwa wiosna, słoneczko świeci,Widzimy wszyscy, że nadeszła już prawdziwa wiosna, słoneczko świeci,Widzimy wszyscy, że nadeszła już prawdziwa wiosna, słoneczko świeci,Widzimy wszyscy, że nadeszła już prawdziwa wiosna, słoneczko świeci,    

    

boćki klekocą, a żabki kumają,boćki klekocą, a żabki kumają,boćki klekocą, a żabki kumają,boćki klekocą, a żabki kumają,    

że nie wolno wypalać traw,że nie wolno wypalać traw,że nie wolno wypalać traw,że nie wolno wypalać traw,    

aby dalej istniał nasz kochany las.  aby dalej istniał nasz kochany las.  aby dalej istniał nasz kochany las.  aby dalej istniał nasz kochany las.      

Posprzątajmy zaPosprzątajmy zaPosprzątajmy zaPosprzątajmy zatem wokół obejścia i las,tem wokół obejścia i las,tem wokół obejścia i las,tem wokół obejścia i las,    

a przyroda polubi w przyszłości za to Nasa przyroda polubi w przyszłości za to Nasa przyroda polubi w przyszłości za to Nasa przyroda polubi w przyszłości za to Nas....    
    

    

Komendant Gminny OSPKomendant Gminny OSPKomendant Gminny OSPKomendant Gminny OSP                                                Wójt Gminy LiniewoWójt Gminy LiniewoWójt Gminy LiniewoWójt Gminy Liniewo    
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UWAGA !!! 
Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie informuje, Ŝe trwają 

zapisy na niŜej wymienione szkolenia : 

Zapisy osób oraz udzielenie bliŜszych informacji na temat 

 powyŜszych kursów trwają w siedzibie Powiatowego  

Urzędu Pracy w Kościerzynie, ul. Tkaczyka 1 w pokoju 

 nr 8 a, piętro I oraz telefonicznie :  

0 58 686-58-88 lub 0 58 686-23-05 wew. 264, 273 lub  

w terminach stawiennictwa w danej grupie.  

KURSY SĄ BEZPŁATNE 
 

UCHWAŁY 

Rady Gminy Liniewo 
 

• z  dnia 23 marca 2007 z  dnia 23 marca 2007 z  dnia 23 marca 2007 z  dnia 23 marca 2007 r. r. r. r.    

Nr V/28/2007 w sprawie upowaŜnienia    

            Przewodniczącego Rady Gminy do wykonywania 

            czynności z zakresu prawa pracy,  

            wobec Wójta Gminy 
Nr V/29/2007  w sprawie uchwalenia regulaminów   

            wynagrodzeń nauczycieli na 2007 rok 
Nr V/30/2007  w sprawie wysokości ryczałtów  

        dla przewodniczącego, wiceprzewodniczącego,  

        przewodniczących komisji i radnych Rady Gminy  

        Liniewo za uczestniczenie w sesjach, posiedzeniach  

        komisji stałych i doraźnych oraz sposobu ustalania  

        naleŜności z tytułu zwrotu kosztów podróŜy  

        słuŜbowych radnych Gminy Liniewo 

Nr V/31/2007 w sprawie zmian w budŜecie gminy 

Nr V/32/2007 w sprawie obowiązku przedłoŜenia  

       oświadczeń  lustracyjnych 
Wszystkie uchwały dostępne są na stronie Urzędu 
Gminy Liniewo 

www.bip.liniewo.pl 

    

 
 

 
 

Czy wiemy kim są nasi Radni?   
 

W kaŜdym numerze naszej gazetki opowiemy o jednym 

radnym naszej Gminy. 
 

SANDWICZ 
Uzupełnij brakujące litery i w pionowej, 

zaznaczonej kolumnie , odczytaj 
aforyzm. 

Rozwiązanie :    
----------  

------ -- -------- -- ----- ------- 

Rozwiązanie zagadki 
 

Odpowiedz : „WYJĄTKI OD REGUŁY 
STANOWIA O UROKU śYCIA” 
 
ROZWIĄZANIE:    

 Z wielu  nadesłanych 

odpowiedzi, nagrodę 
główną 
wylosowała Pani Halina 
Kleist,  mieszkanka Orla.  

Nagrodę główną 
ENCYKLOPEDIĘ DLA 
DOCIEKLIWYCH, prześlemy pocztą. 
Wszystkim, którzy nadesłali prawidłowe 

odpowiedzi serdecznie dziękujemy. 
 

HUMOR 
 

Zięć po wizycie teściowej u lekarza pyta: 
- Panie doktorze czy jest jakaś nadzieja? 
- Niestety, to tylko zapalenie ucha 
środkowego. 

 
śona mówi do męŜa. 
- Kochanie, co kupimy mojej matce na 
urodziny? 
- Wiem, Ŝe chciała coś na prąd.  
MąŜ 
-MoŜe krzesło?  
 
PrzyjeŜdŜa teściowa do młodego 
małŜeństwa. 
Zięć pyta: 
- Na ile mamusia przyjechała? 
- Nie wiem, na ile byście chcieli? - pyta 
teściowa. 
A na to zięć: 
- Ojej!! To mamusia nawet nie wejdzie? 

                      
 

 
L 

 
Nazwa szkolenia 

Planowany 
termin 

rozpoczęcia 
1. Prace wykończeniowe 

związane ze stolarką typu : 

układanie podłogi, montaŜ 
okien i drzwi itp. 

III-IV /2007 

2. Pomocnik stolarza III-IV /2007 

3. Księgowość z obsługą 
komputera i programów 

komputerowych 

III-IV /2007 

4. OPIEKUNKA Z JĘZYKIEM 

ANGIELSKIM 

IV-V /2007 

5. MenadŜer ds. projektów 

finansowych ze środków Unii 

Europejskiej 

IV-V /2007 

6. Kurs magazynowy z obsługą 
kas fiskalnych 

IV-V /2007 

7. BRUKARZ 9 (układanie 

kostki brukowej) 

IV-V /2007 

8. Dekarz- cieśla IV-V /2007 

Pismo redagowane przez Urząd Gminy w Liniewie. 
Redakcja:  Wiesława Łankowska 

Adres do korespondencji: Urząd Gminy Liniewo, ul.Dworcowa 3, 

                                             83-420 Liniewo,  tel. 058/ 687-85 26 
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