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WCIĄś GROŹNE 

PoŜar ścierniska i zboŜa  -   Do groźnego poŜaru 

doszło w miejscowości Orle, 27 lipca ok. godz.17ºº.  PoŜar 
zaczął się na poboczu drogi, potem ogień pochłonął 23 
ha ścierniska i około 2 ha zboŜa. Silny wiatr, który 
utrudniał pracę straŜakom, niebezpiecznie zbliŜył ogień 
do lasu na pograniczu Orle-Chrztowo. Dzięki sprawnej i 
szybkiej interwencji naszych straŜaków, Ŝywioł udało się 
opanować. W akcji udział wzięło ponad 70 straŜaków z 13 

jednostek Systemu Krajowego Powiatu Kościerskiego- w tym 

trzy nasze tj. OSP Liniewo, OSP Wysin i OSP Lubieszyn. W 

gaszeniu ognia pomagali leśnicy, policjanci i przejezdni 

mieszkańcy okolicznych wsi. Przy obecnej wilgotności 
ściółki poniŜej 10%,tego typu poŜary są bardzo groźne !!!     
W naszej gminie to pierwszy tak powaŜny poŜar tego lata.   

StraŜacy ostrzegają, Ŝe być moŜe nie ostatni. Apelują ponadto  

o rozsądek i ostroŜność  podczas prac Ŝniwnych.  Pragniemy 

ostrzec osoby, które wypalają ścierniska po przeprowadzonym 

zbiorze zbóŜ. „Są to częste praktyki i przyczyny powstawania 

poŜarów w związku z trwaniem akcji Ŝniwnej”- mówi Wójt 

Gminy Liniewo. W poprzednich latach odnotowano równieŜ 
liczne  poŜary, ściernisk lub wypalanych traw lub łące z suchą 
trawą. Najczęstszą przyczyną powstawania poŜarów na 
naszym terenie są między innymi,  1. NieostroŜność osób 

dorosłych    ( np. papierosy), 2. Podpalenia, 3. PoŜary 

powstałe z wad urządzeń i instalacji elektrycznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

W związku z długotrwałym brakiem 
opadów oraz wysokimi temperaturami, a takŜe 

licznymi zgłoszeniami szkód w uprawach polowych 

przez rolników, Wójt Gminy w dniu 19 lipca wystąpił 

do Wojewody Pomorskiego o uznanie terenu Gminy 

Liniewo za dotkniętą klęską suszy oraz powołanie 
Komisji do szacowania szkód spowodowanych 
suszą w składzie: 

1. Stanisław Narloch- przewodniczący ( UG) 
2. Gabriela Borowicka- członek ( ODR) 
3. Jerzy Bałachowski- członek (PIR) 
4. Ryszard Kruszyński- członek ( Komisja Rolna RG) 
5. Hanna Potrykus- członek ( Komisja Rolna RG) 

Wojewoda Pomorski na,  wniosek Wójta Gminy Liniewo 

decyzją  nr. 34/2006 z dnia 24 lipca 2006 r. powołał w/w 

komisję. Jednocześnie wystąpiono do Instytutu Meteorologii i 

Gospodarki Wodnej/ Oddział w Gdyni o przesłanie informacji- 

ekspertyzy odnośnie przebiegu opadów na terenie gminy w 

okresie od kwietnia, do lipca br. Informacja ta jest warunkiem 

koniecznym, aby zaliczyć Gminę Liniewo do gmin dotkniętych 

klęską suszy. Dopiero na podstawie tego raportu, będzie moŜna 

uznać naszą gminę jako „ Dotkniętą klęską suszy” 

Rolnicy, u których wystąpiły szkody, mogą składać 
pisemne wnioski o dokonanie szacunku szkód w ich 

gospodarstwach. Protokół oszacowania będzie podstawą do 

ubiegania się o kredyty bankowe na wznowieniu produkcji 

rolnej, z dopłatą do ich opracowania z Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub innych form 

pomocy Państwa przewidywanych w sytuacjach klęskowych.   

Stanisław Narloch 
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Kilka słów na temat śmieci 
 

Skąd biorą się śmieci wie kaŜdy- z naszych czytelników. To 
przede wszystkim puste opakowania po artykułach  
Ŝywnościowych: papiery, torebki foliowe, puszki, słoiki, 
butelki itp. 
           Papiery spalane są w naszych piecach, ale wszyscy 

wiedzą, Ŝe nie tylko one. 

      Wystarczy wyjść zimowym popołudniem na „ świeŜe” 

powietrze lub otworzyć okno, smród palonych plastików i 

gumowych opon błyskawicznie dociera do naszych zmysłów i 

wnikał do mieszkań. 
      Umowy ze spółką „ABC” posiada większość mieszkańców 

naszej gminy. Co dzieje się zatem z pozostałą częścią śmieci? 

    Wraz z nadejściem wiosny odsłoniły się nam spod śniegu 

wysypywane popiołu i okazałe sterty śmieci. I są to nie tylko  

rozrzucone papiery, butelki i puszki. To, Ŝe mieszkańcy gminy, 

będący właścicielami  działek leŜących przy domkach 

letniskowych muszą na własny koszt sprzątać śmieci 

zostawione przez swoich bądź przejezdnych, mało kto wie. 

  Często są to  porzucone  zgniłe owoce, zwierzęce kości, 

zepsute domowe sprzęty, zuŜyte meble Ŝe juŜ nie wspomnę o 

pampersach czy innych  śmieciach. 

 

 
 

O skutecznym rozwiązaniu problemu ze śmieciami myślimy od 

kilku lat. MoŜe płacenie podatku śmieciowego rozwiąŜe  

problem? ( od osoby czy od domu). Gdybyśmy płacili za 

wywoŜenie śmieci w ramach podatku, tak jak w krajach 

zachodnich , problem rozwiązałby się sam. Wówczas nikomu  

nie opłacało by się podrzucać się śmieci na pola  czy teŜ na 

terenach leśnych. 

 

 
Rozwiązaniem moŜe być takŜe powołanie StraŜy Gminnej, 

która będzie dbać o czystość i porządek w Naszej Gminie.   

 

Temat śmieci wraca co roku jak bumerang. Czy zatem nie czas 

podjąć wysiłek, aby go ostatecznie rozwiązać? Jak rozwiązać 
ten problem?  

Napisz do nas ☺ ( adres na ostatniej stronie) 

 
 

PRZYJĘCIA INTERESANTÓW  
Wójt Gminy Liniewo, Mirosław Warczak przyjmuje 

interesantów w sprawach skarg i wniosków 
 w kaŜdy poniedziałek w godz. od 800 – do 1500 

 

 

Gminne Koło Wędkarskie „ śuraw” 
 

  z siedzibą w Głodowie zostało zarejestrowane w Sądzie 

Rejonowym w Gdańsku jako Stowarzyszenie i wpisane w 

Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

Skład  Zarządu 

-Bogdan Karczyński ( prezes K. W) 

-Adam Sosnowski (sekretarz K. W.) 

- Józef Dawidow ( skarbnik K.W.) 

-Arkady Rabski ( gospodarz K.W.) 

-Tadeusz Borkowski (członek 

Zarządu K.W.) 

 Rada Gminy na wniosek Koła Wędkarskiego 

podjęła uchwałę w sprawie uŜyczenia dwóch 

Jezior Lonka i Deka. Lonka o powierzchni 

8,66 ha i  Deka o powierzchni 10,82 ha. 

Jeziora te zostały uŜyczone stowarzyszeniu na okres 15 lat. W 

chwili obecnej jest 47 członków w tym 5 młodzieŜy do lat    

18- stu. Wpisowe wynosi 70 zł plus składka roczna w 

wysokości 50 zł. MłodzieŜ jest zwolniona z płacenia składki. 

Telefon kontaktowy- Pan Józef Dawidow  058 6878234- 

siedziba Spółdzielni Mieszkaniowej. 
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Mija pierwszy 

miesiąc wakacji, a część 

dzieci nie zdąŜyła jeszcze 

udać się na Ŝaden 

wypoczynek. Nie mogą 

jednak tego powiedzieć 

członkowie Kół Misyjnych 

naszej diecezji, gdyŜ mieli 

oni moŜliwość 

uczestniczyć w Obozie 

Misyjnym. Był on 

organizowany przez 

członków Kleryckiego Koła Misyjnego przy współpracy 

Proboszcza z parafii św. Andrzeja Apostoła w Garczynie, 

księdza Ryszarda Konefała. W wypoczynku udział wzięło 

łącznie prawie 180 dzieci, które gromadziły się na trzech 

jednotygodniowych turnusach. Uczestnicy przybywali 

licznie nie tylko z naszej diecezji, ale równieŜ z poza niej. 

Byli równieŜ zaprzyjaźnieni Mali Misjonarze z Torunia, 

Bydgoszczy oraz Rumii. Dzieci oprócz wspólnej zabawy, 

śpiewów i wypoczynku nad wodą, poznawały kraje 

misyjne i problemy tamtejszej ludności. Mimo ściśle 

zaplanowanego dnia znalazły takŜe czas nas spotkania ze 

specjalnymi gośćmi. Na pierwszym turnusie swoją 

obecnością zaszczycił nas ks. Biskup Jan Bernard Szlaga,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na drugim ks. Romuald Szczodrowski misjonarz, 

który pracował w Zambii, a na trzecim turnusie 

misjonarz ks. Marek Kaleta. 

Wśród miłej i przyjacielskiej atmosfery, przy 

sprzyjającej odpoczynkowi pogodzie, minęły nam kolejne 

turnusy Obozu Misyjnego, który w tym roku obchodzi juŜ 

swoją dziesiątą rocznicę istnienia. Mamy nadzieję, Ŝe był 

to wspaniały i wartościowy czas, nie tylko dla 

uczestników, ale i dla opiekunów. Właśnie kontakt z 

drugim człowiekiem uczy nas, rozwija i ubogaca.  

kl. Jerzy Zgoda 
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Wakacje - czas wolny od zajęć szkolnych, czas urlopów, 

wypoczynku….. Aby uatrakcyjnić dzieciom i młodzieŜy ten 

czas Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Wysin 

przygotowało wniosek na konkurs grantowy pt. „Wakacyjny 

Tydzień Wspólnej Zabawy”, na który udało się otrzymać 
dofinansowanie w ramach programu Liderzy PAFW. Liderzy 

PAFW to program Polsko – Amerykańskiej Fundacji 

Wolności, który jest realizowany przez Stowarzyszenie Szkoła 

Liderów. Koordynatorem projektu jest ElŜbieta Licznerska. W 

ramach projektu prowadzimy zajęcia sportowe, rekreacyjne 

oraz komputerowe. Starsza młodzieŜ uczy się tworzenia stron 

internetowych.  

 
 Zajęcia komputerowe z młodszymi dziećmi prowadzi  

A. Piotrzkowski. 
 

 
         Poczęstunek w przerwie zajęć: napoje, ciastka, bułki. 
 

26.07.2006 roku byliśmy odwiedzić z  

45 - osobową grupą mieszkańców Wysina i okolic, Hobbitów 

w ich wiosce, która leŜy przy Sierakowie Sławieńskim. 

Atrakcji było wiele, spotkało nas duŜo ciekawych i 

niebezpiecznych przygód. Na naszej drodze pojawiły się Enty 

– Drzewce, Orki, Trole, Królowa Elfów, Golum, itp.  Były to 

niesamowite spotkania.  

 

 
Mieliśmy słuŜyć za obiad niektórym stworzeniom 

 

 
Wieś Hobbitów. Przygotowanie i nauka do walki ze złem. 

 

 
Golum z małŜonką odpoczywa przed wyprawą tratwą. 

 

Poza udziałem w fabularnej grze terenowej „Tam i z 

powrotem” opartej na ksiąŜce Tolkiena, spotkaliśmy się z 

panią prezes Stowarzyszenia Hobbiton, która przybliŜyła 

dorosłym uczestnikom wycieczki ideę powstania wioski 

tematycznej, sposoby jej budowania i ukazała korzyści płynące 

z istnienia wioski. Jest to pomysł warty naśladowania.      

               

            Prezes Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Wysin 
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Festyn dla dzieci 
            Dnia 26 lipca 2006r odbył się festyn letni  dla dzieci. 

Organizatorem imprezy był GOKSiR w Liniewie wspólnie z 

sołtysem Panem Alfonsem Troką. Impreza odbyła się na placu 

wiejskim przy przedszkolu w Liniewie. 

    Dzieci miały sporo atrakcji. Pani Hanna Penk z Lubieszyna 

przewoziła bryczką nasze pociechy, a Pani Magda 

Gostkowska- Drzewicka z Sobącza sprawiała sporo radości 

dzieciakom przewoŜąc ich na grzbiecie pięknego konia. 

 

 
Wszyscy uczestnicy festynu mogli posilić się pyszną kiełbaską, 
upieczoną na grillu. 

 

Dzieci, które brały udział w konkursach, otrzymały słodkie 

nagrody.  

Mamy nadzieję ,Ŝe wszyscy doskonale się bawili ☺. 

Lucyna Piwowarczyk 

Wójt Gminy  Liniewo                             
zaprasza dzieci i młodzieŜ 

do udziału w wakacyjnym konkursie 

poetyckim: 

"Letnie wieczory poezji sprzyjają, 

dlatego nasze  dzieci wiersze układają"                                                                                         
Zadaniem uczestników jest napisanie wiersza (3-5 

zwrotek), limeryku lub wierszowanej bajki (200-300 

słów) na dowolny temat. Prace naleŜy składać w 

bibliotece  do końca września br.  
 

 

Na autorów najlepszych tekstów czekają atrakcyjne nagrody 

ksiąŜkowe!  

KONTAKT  

 (058) 687-80-32 wew. 34 

 gciliniewo@op.pl                                  
(Rozwiązanie konkursu w połowie października) 

Program „Ikonka” w Bibliotece 
Publicznej w Liniewie 

Informujemy, Ŝe program "Ikonka" jest programem 

Ministerstwa Edukacji i Nauki, polegającym na uruchomieniu 

"Czytelni Internetowych" w Bibliotekach Publicznych 

wszystkich gmin województwa. Głównym jego celem jest 

zapewnienie jak największej grupie społeczności lokalnej 

łatwego i powszechnego dostępu do Internetu. 

Biblioteka Publiczna w Liniewie otrzymała 3 komputery, które 

są zainstalowane i uruchomione w czytelni przy  

ul. Dworcowej 3 .  

Serdecznie zapraszamy do korzystania z komputerów. 
                                              

 
Czytelniku! Poszukujesz ksiąŜki, a my nie 

mamy jej w swoich zbiorach - NAPISZ DO NAS. 

Specjalnie dla Ciebie stworzyliśmy formularz, za 

pomocą którego moŜesz zaproponować 
zakupienie  ksiąŜki.  
 

 

 
Autor 
 

 

 
Tytuł 
 

 

 
Uzasadnij wybór 
to pomoŜe nam w 
decyzji o zakupie 
ksiąŜki: 
 

 

Email (jeśli chcesz 
być 
poinformowany o 
zakupie): 

 

 

KaŜdą propozycję rozpatrzymy, i jeśli uznamy, Ŝe pozycja jest 

wartościowa - zakupimy ją ☺  . Wystarczy wypełnić powyŜszą 
tabelkę, wysłać na adres Urzędu Gminy, bądź oddać w 

Gminnej Bibliotece Publicznej w Liniewie . 

Czekamy na propozycje!!! 
 

Biblioteka czynna: 
Pon. Wt. Pt.- 10-18 

 Śr. Czw. – 8-16 
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 Sierpniowe imprezy ☺☺☺☺  

 

12 sierpnia 2006 r.- XIV Turniej Gmin Powiatu    

                                   Kościerskiego w Lipuszu 

- Rozpoczęcie godz. 14°° na stadionie sportowym w  Lipuszu. W 

programie między innymi rozgrywki sportowe i sprawnościowe 

mieszkańców, radnych i pracowników poszczególnych samorządów. 

Wszystkich kibiców gorących zapraszamy na turniej !!! 

 

15 sierpnia „Festyn Sierpniowy w Liniewie”( plac GS 

przy Urzędzie Gminy w Liniewie)
                                                              

-15ºº-18ºº zabawa z Klaunem 
(dmuchana zjeŜdŜalnia dla dzieci , profesjonalne malowanie 

twarzy -zwierzątka ,baloniki gratis) 

-18ºº-19ºº teatr z Krakowa dla dzieci ze spektaklem 

pt „ Skarbnikowi dary”  

-19ºº-21ºº występ zespołu  
cygańskiego z piękną  
 

Eleną Rutkowską, 
 

- od 21ºº zabawa  

taneczna pod  

gołym niebem.                 
 

                                                                            

18 sierpnia 2006r. o godz. 19ºº zapraszamy 

wszystkich mieszkańców Gminy Liniewo na występ 

teatru z Sopotu na spektakl, który odbędzie się w Sali 

widowiskowej GOKSiR w Liniewie. 
                         WSTĘP WOLNY!!! 
 
 
26 sierpnia 2006r.- Festyn KsiąŜąt Pomorskich  
  ( Podgrodzie przy Jeziorze DuŜym w Garczynie) 

- 16 ºº-18 ºº zabawa dzieci z Klaunem,
  

-zamek dmuchany dla dzieci GRATIS !!! 
-18ºº-20ºº będzie grał zespół „ Dzikie Pola” 

   z Ukrainy, 

 

 
 

 

 

FolkowoFolkowoFolkowoFolkowo----rozrywkowarozrywkowarozrywkowarozrywkowa    

muzyka światamuzyka światamuzyka światamuzyka świata 
 

 

-od 20ºº zabawa taneczna „ Sekret z Kościerzyny” 

 

 

Uwaga na kleszcze !!! 
 

StrzeŜ się ukąszenia przez kleszcza-Samo ukąszenie przez 

kleszcza nie jest groźne. Groźne mogą być jego powikłania,          

w postaci kleszczowego zapalenia mózgu lub boreliozy. 

Co zrobić, gdy ugryzie nas kleszcz? 
- Przede wszystkim naleŜy niezwłocznie zgłosić się do 

lekarza, najlepiej do chirurga. Jednak  nie kaŜdy czuje 

ukąszenie kleszcza, poniewaŜ jest ono raczej bezbolesne. 

Zawsze, ilekroć wracamy z wędrówek leśnych, z działek, 

powinniśmy dokładnie obejrzeć swoje ciało. Jeśli 
stwierdzimy obecność kleszcza, moŜemy spróbować 
"wykręcić" go w kierunku przeciwnym do ruchu 

wskazówek zegara. Koniecznie naleŜy usunąć go w całości, 

a miejsce dokładnie odkazić. 
Jakie choroby przenoszą kleszcze? 
- Kleszczowe zapalenie mózgu (KZM) to choroba wirusowa 

przenoszona przez kleszcze, a druga to borelioza - choroba 

bakteryjna. KZM występuje w rejonach endemicznych. W 

Polsce występuje w okolicach BiałowieŜy, Mazur. 

Jakie objawy występują u osób, które zachorowały na 

KZM? 

- Część zakaŜeń przebiega łagodnie, niecharakterystycznie. 

Klinicznie jest to postać poronna. W innych przypadkach 

choroba przebiega dwufazowo. Początek nagły, z gorączką, 
dreszczami utrzymujący się ok. 7 dni. Po kilkudniowym 

okresie normalizacji pojawiają się bóle głowy, nudności, 

wymioty, objawy oponowe. Choroba moŜe przebiegać jako 

postać oponowa lub mózgowa.  

Czy choroba moŜe zakończyć się śmiercią? 
- Przebieg choroby jest cięŜki, jednak najczęściej kończy się 
ona pomyślnie, choć skutki pozostają. Niedowład i zanik 

mięśni cofają się bardzo powoli, niekiedy zostają jako 

trwałe następstwa. 

Polacy są nieuświadomieni, jakie mogą być tego 

konsekwencje. ChociaŜ w ostatnich latach, w dobie 

Internetu, pacjent zdobywa coraz więcej informacji.  

 
 

Wójtowie i Przewodniczący  
 

Pierwszym naczelnikiem reaktywowanej Gminy Liniewo był 

Jan Mądry, natomiast przewodniczącym GRN wybrano 

Edwarda Milczewskiego. W roku 1987 funkcję naczelnika 

pełnić zaczął Roman Szuta. W 1990 odbyły się pierwsze po 

zmianie ustroju w Polsce wybory do Rady Gminy. 

Przewodniczącym wybrano Edwarda Milczewskiego, a 

Wójtem został naczelnik Roman Szuta.  Kolejna kadencja 

przypada na lata 1994-1998 w której to Jacek Kmieciak zostaje 

Przewodniczącym Rady Gminy a Roman Szuta- Wójtem 

Gminy. Następnie po nieszczęśliwym wypadku, Wójtem został 

Jacek Kmieciak, a Przewodniczącym Rady Gminy Andrzej 

Skórski. Obecnie Wójtem jest Mirosław Warczak, a 

Przewodniczącym Rady Gminy -Ludwik Szparkowski, którzy 

pełnią swoje funkcję do dnia dzisiejszego.  
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W pytaniach, które dostałem 

generalnie przewijają się 

problemy Gminy. Problemy z 

którymi mieszkańcy spotykają się 

na co dzień. Nie wiem czy moje 

odpowiedzi zadowolą pytających, 

ale spróbuję. 
 

1.Czy prawdą jest Ŝe Pan Ludwik 
Szparkowski będzie kandydować na 
Wójta Gminy Liniewo na kolejną 
kadencję? 

Pragnę uspokoić mieszkańców naszej 

Gminy iŜ  nie zamierzam kandydować na 

Wójta w tegorocznych wyborach. 

UwaŜam Ŝe działania obecnego Wójta- Mirosława 

Warczaka idą w dobrym kierunku. Owszem było kilka 

potknięć ale jak mówi przysłowie „ Nie robi błędów ten co 

nic nie robi”. Nie wszystkie plany udało się zrealizować. 
Jest co robić przez najbliŜsze 4 lata. Moim zdaniem 

obecny Wójt gwarantuje stabilny rozwój Gminy. Ostatnie 

2 lata dowiodły, Ŝe warto Mirosławowi Warczakowi 

zaufać, warto oddać na Niego swój głos w najbliŜszych 

wyborach i pozwolić mu rządzić przez kolejną kadencję. 
 

2.Co, jako Przewodniczący Rady Gminy zamierza zrobić 
Pan  w sprawie dojazdu dzieci z Milonk i Stefanowa do 
szkoły?- jeździ tam buda nieprzystosowana do 
przewozu dzieci. 

Dzieci ze Stefanowa i Milonek mają zabezpieczony 

dojazd do szkoły przyczepą przeznaczoną do przewozu 

ludzi. Przyczepa ta posiada aktualny przegląd techniczny i 

jest dopuszczona do ruchu. Dzieci podróŜują pod opieką 
dorosłej osoby. Oczywiście nie są to komfortowe warunki 

podróŜy ale na chwilę obecną inny dojazd nie jest brany 

pod uwagę. 
 

3.Jakie plany Rada Gminy podjęła w sprawie remontów 
dróg? Nie chodzi o łatanie dróg tylko konkretne 
remonty. Wiadomo, Ŝe pieniądze z Unii będą i 
większość gmin zaczęła ubiegać się juŜ o pieniąŜki. 

Mówiąc o drogach Rada Gminy corocznie zwiększa pulę 

pieniędzy przeznaczoną na remonty dróg. Są to środki 

adekwatne do wysokości całego budŜetu. Wójt nie ustaje w 

wysiłkach, aby pozyskać dodatkowe środki na drogi z 

Wojewodą. Działania Sołtysów, Radnych i Wójta  

zmierzają do systematycznej poprawy nawierzchni dróg. 

Zakupiono małą równiarkę do bieŜących napraw dróg 

śródpolnych. Ostatnio Wójt zgłosił do Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2007-2013  wszystkie nasze drogi 

gminne i powiatowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 W 

perspektywie  

najbliŜszych lat, na podstawie tych 

zapisów, będzie moŜna pisać projekty i 

starać się o wsparcie z kasy unijnej. 

 

4.Klasy łączone- czy zgodzi się Pan 
Ŝe szukając  oszczędności w 
oświacie, skrzywdziliście tylko 
nasze dzieci? 

Pytanie w zasadzie do Wójta ale nie 

uchylam się od odpowiedzi. Zanim Wójt 

postanowił o klasach łączonych w 

szkołach podstawowych: Głodowo, 

Wysin i Garczyn, odbył wszędzie 

spotkania z Radami Pedagogicznymi i 

Rodzicami. Brałem równieŜ udział w 

tych zebraniach. Zaczęły rosnąć 
lawinowo koszty utrzymania szkół. 

Wysokość subwencji oświatowej jest uzaleŜniona od 

liczby dzieci. NiŜ demograficzny spowodował znaczne 

zmniejszenie ilości uczniów i tak np. w Garczynie w 

latach 80-tych uczyło się około 150 uczniów, a obecnie 65. 

Wójt stanął przed dylematem, albo doprowadzić do 

zamknięcia jednej szkoły, albo zmniejszyć koszty 

zmniejszając liczbę etatów nauczycielskich poprzez 

łączenie klas. Wybrał mniejsze zło, czyli klasy łączone. 

Nie jest to z pewnością najlepsze rozwiązanie ale 

zmobilizowało to Dyrektorów i Nauczycieli do  takich 

rozwiązań i organizacji pracy aby lekcje w klasach 

łączonych nie obniŜyły poziomu nauczania. Z tego co 

wiem, Wójt widząc zaangaŜowanie Nauczycieli i 

Rodziców postanowił od nowego Roku Szkolnego               

( wrzesień 2006)  wprowadzić rozdzielne lekcje  z 

matematyki i języka polskiego. NajwaŜniejsze, Ŝe 

placówki oświatowe  zostały utrzymane,  a wierzę, znając 

Nauczycieli, Ŝe poziom nauczania nie obniŜy się.  
 

5.Dlaczego Gmina Liniewo zaliczona jest tylko do I 
strefy ONW? Jakich warunków nie spełniliśmy aby 
zakwalifikować się do II strefy, przez co nasi rolnicy 
stracili około 80 zł od hektara. 

Gmina Liniewo podobnie jak Stara Kiszewa została zaliczona 

do I Strefy ONW. Decyzje o podziale Polski na róŜne Strefy 

zapadły w Warszawie w Ministerstwie Rolnictwa bez 

konsultacji z Gminami O tym czy i jaką Gminę zaliczono do I 

lub II Strefy decydował algorytm matematyczny. 

Algorytm ten brał pod uwagę: 
1. Bonitację gleb, 

2. Ukształtowanie terenu, 

3. Koncentrację ludności na 1 km ². 

Bardzo duŜo Gmin nie zostało zaliczonych do Ŝadnej strefy i 

rolnicy nie korzystają  z dopłat ONW. Jeszcze raz podkreślam, 

Ŝe Urząd Gminy i Rada Gminy na tę decyzję nie miała Ŝadnego 

wpływu.
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

 w Liniewie 
 

INFORMUJE, Ŝe 

osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy 

okres zasiłkowy moŜe złoŜyć wniosek z dokumentami do 

dnia 31 lipca. Świadczenia rodzinne przysługujące za 

miesiąc wrzesień wypłaca się do dnia 30 września 2006 

roku. 

Osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy 

okres zasiłkowy moŜe złoŜyć wniosek z dokumentami w 

okresie od 1 sierpnia do 30 września. Świadczenia 

rodzinne przysługujące za miesiąc wrzesień wypłaca się 

do dnia 31 października 2006 roku. 

Druki wniosków moŜna pobierać w biurze 

świadczeń rodzinnych. 

Tel. Kontaktowy (058) 687-80-13 

Rekrutacja !!!                                            
rok szkolny 2006/2007 

 2-letnie uzupełniające liceum ogólnokształcące 

 3-letnie liceum ogólnokształcące 

 LO ( 1 rok) w systemie eksternistycznym           

Szkoła Policealna (Technik administracji,Technik 

rachunkowości,Technik informatyk,Technik obsługi 

turystycznej,Technik ochrony środowiska,Technik 

rolnik,Rolnik,Opiekunka środowiskowa,Opiekun w 

domu pomocy społecznej.                

Uwaga !!!                                                                                     

!  I semestr wszystkich kierunków – czesne 50 %                               

! absolwenci wszystkich szkół- wpisowe 50 % 

SEKRETARIAT SZKOŁY                                         

Kościerzyna, ul. Partyzantów 4, godz. otwarcia 10ºº-17ºº;                                      

sob. 9 ºº-14ºº   Tel. ( 058) 686-79-88, dyr. 680-09-19, 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA 

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIśEJ  

60 000 EURO 
Rodzaje zadań: 

 WyposaŜenie świetlicy wiejskiej w Orlu 

 Wymiana poszycia dachowego na świetlicy wiejskiej 

OSP Wysin 

Osoby upowaŜnione ze strony zamawiającego do 

kontaktowania się z wykonawcami: 

Urząd Gminy Liniewo – Pan Krystian Breski, Piotr 

Piwowarczyk tel. 058 687 80 32 oraz fax 058 687 82 27 , e-

mail: refkom@interia.pl  

Wszystkie informacje opublikowane są na stronie BIP Urzędu 

Gminy Liniewo www.bip.liniewo.pl   ( przetargi) 

 

 

Pilnujmy psów ! 
 
 Obowiązkiem kaŜdego właściciela psa jest 

niedopuszczenie do tego, aby jego pies bez opieki 

opuszczał teren nieruchomości i , wałęsał się, 
stanowiąc zagroŜenie dla ludzi oraz 

innych zwierząt. 
Niewłaściwa opieka nad psem, w 

tym między innymi brak nadzoru nad 

zwierzęciem jest wykroczeniem, za które grozi kara 

mandatem. 

W przypadku zidentyfikowania właściciela wałęsającego 

się psa, będzie powiadamiana policja, celem ukarania 

właściciela za niedopełnianie ustawowych obowiązków. 

 

Zakaz wstępu do lasu 

Na Pomorzu wprowadzony został całkowity zakaz wstępu do lasów z 

powodu upałów  suszy. Wilgotność ściółki nie 

przekracza bowiem 10 proc. 

Mimo dramatycznej suszy, na szczęście 

nie zanotowano dotąd duŜej  liczby 

poŜarów. Jednak straŜ poŜarna, straŜ 
graniczna, leśnicy i policja całą dobę 
monitorują obszary leśne. 

Osoby, które mimo zakazu będą wchodzić do lasu 

mogą zostać ukarane - ostrzegają słuŜby porządkowe - 

mandatem w wysokości nawet 300 zł.  

 
Zadaj   pytanie !!! 

 

      Do   20 sierpnia  czekamy na pytania, które 
zadajemy Pani Barbarze Okrój – 
Dyrektorowi Gminnej Opieki Społecznej 
Wybierzemy 5 najciekawszych i najczęściej 
powtarzających się pytań, na które odpowiemy w 
następnym numerze. 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 !!! 
 

Jubileusz 50-lecia poŜycia małŜeńskiego 
Dostojni Jubilaci Państwo  
Wanda i Jan Kwiatkowscy 
1 lipca 2006 roku obchodzili 50 rocznicę ślubu. 
 

 

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 
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