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Dochody budŜetowe w roku 2007
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W dniu 29 grudnia 2006 roku Rada Gminy 

 w Liniewie, uchwałą nr III/12/2006                                                         

(14 głosami „za” i 1 głosem „przeciw”), 
zatwierdziła projekt budŜetu naszej Gminy na 2007 rok. 

 

 

Dochody 

budŜetu zaplanowano w wysokości  10.126,708,- 

zł, 

Wydatki  budŜetu zaplanowano w wysokości 

10.130,708, -zł 
 

 BudŜet Gminy jest rocznym planem  finansowym 
 i upowaŜnieniem dla Wójta do dokonywania 
 wydatków oraz zaciągania i spłacania  
zobowiązań. Ponadto budŜet ma 
zapewnić wykonywanie zadań 
 własnych gminy wynikających 
 z realizacji właściwych ustaw, 
rozporządzeń i przepisów 
 szczegółowych w zakresie:  
oświaty i wychowania, pomocy społecznej, 
 kultury, sportu, gospodarki komunalnej 
 i ochrony środowiska, bezpieczeństwa publicznego, 
 ładu i polityki przestrzennej, dróg, turystyki, 
administracji  publicznej, gospodarki mieszkaniowej, 
transportu itd.  
 Zakłada takŜe realizację obecnych oraz kontynuację 
wcześniej przyjętych zadań inwestycyjnych, poprzez 
spłatę   wieloletnich zobowiązań tj. poŜyczek i kredytów 
. 

  Zapewnia takŜe długoletnią stabilność,   
                          płynność finansową oraz stabilny  
                           i zrównowaŜony rozwój  Gminy. 

                       Pomimo iŜ wielkość tego budŜetu  
                          jest  dalece  niewystarczająca w   

                              stosunku do oczekiwań, ilości  
                      mieszkańców oraz naszych ambicji,    

                    zakłada  jednakŜe nieustanny  
rozwój i jest  propozycją 

                                wyjściową  na 2007r. 
                       BudŜet ten zapewne będzie  jeszcze                                 

       wielokrotnie modyfikowany i dostosowywany  
      do sytuacji  finansowo - gospodarczej Gminy.  

Podobnie było w latach ubiegłych, kiedy  nie 
                  zakładaliśmy wielu zadań (szczególnie  

          inwestycyjnych), a  pomimo to zostały one 
wykonane z  wiadomym dla Państwa skutkiem. 

 
 

 Wydatki  budŜetowe w roku 2007
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Gimnazjum z Liniewa idzie „Za rękę z einsteinem”

Gimnazjum Publiczne w Liniewie zgłosiło swój udział i 

zostało zaproszone do projektu pn. „Za rękę z Einsteinem”, 

jako jedna z 80 szkół województwa pomorskiego. 

        Głównym organizatorem tego przedsięwzięcia,  

w oparciu o Europejski Fundusz Społeczny (EFS), 

 jest Politechnika Gdańska, która ze swojej strony oferuje 

atrakcyjne pokazy z fizyki i matematyki na terenie naszej 

placówki oraz zaprosi do siebie w okresie wakacji 40 

uczniów na trzydniowe seminarium- mówi dyrektor 
Zespołu Oświatowego Zbigniew Werczyński. 
     W ramach letniej szkoły uczniowie będą uczestniczyć w 

ciekawych zajęciach w salach wykładowych i laboratoriach 

Politechniki Gdańskiej, a po południu w zajęciach 

kulturalnych oraz zwiedzać trójmiasto i okolice. 

Na realizację projektu liniewskiemu Gimnazjum przyznano 

kwotę maksymalną, jaką moŜna było uzyskać tj. 38.500 zł. 
Jeszcze trudno uwierzyć, Ŝe udało nam się uzyskać tak duŜe 

pieniądze na realizację tego zadania. 

 

Zapamiętaj sobie, 8 marca 

 jest Dniem Kobiet! 
 

Międzynarodowy Dzień Kobiet w obiegłych latach 

obchodzono 

 z   w i e l k ą   p o m p ą .  Prawdopodobnie Dzień Kobiet 

wywodzi się z czasów staroŜytnego Rzymu, gdzie w 

pierwszych dniach marca obchodzono tzw. Matronalia, 

święto związane z macierzyństwem i płodnością. Po raz 

pierwszy jednak prawdziwy Dzień Kobiet obchodzono 20 

lutego 1909 roku w Stanach Zjednoczonych, kolebce 

kapitalizmu. Następnie zwyczaj dotarł do Europy, gdzie 

trafił na podatny grunt w takich krajach jak Austria, 

Dania, Niemcy i Szwajcaria. Datę 8 marca przyjęto w 

1922 r., na pamiątkę marcowych strajków kobiecych w 

Sankt Petersburgu w 1917 r. W Polsce święto kobiet 

zaczęto obchodzić po II wojnie światowej, zwłaszcza, Ŝe 

idealnie  
 

 

 

 
Wykorzystując te fundusze, Gimnazjum nasze będzie 

organizowało przez rok zajęcia pozalekcyjne, zajęcia 

wyrównawcze, konkursy fizyczne i matematyczne, 

wycieczki badawcze 

- wszystko, co pozwoli młodzieŜy uwierzyć w swoje 

moŜliwości, a tym samym zaktywizuje i umotywuje 

uczniów do zdobywania dodatkowej wiedzy i 

umiejętności z matematyki i fizyki. 

W ramach tego projektu pragniemy równieŜ spotykać 
się z rodzicami uczniów oraz z samorządem lokalnym, 

aby jeszcze zwiększyć zainteresowanie losami i 

szansami edukacyjnymi naszej młodzieŜy.  

Projekt  zakłada teŜ szkolenia, konferencje i spotkania 

nauczycieli matematyki i fizyki, podczas których 

zostaną oni zapoznani z nowoczesnymi metodami 

nauczania fizyki z wykorzystaniem środków 

audiowizualnych i pokazów. Wpłyną one na wzrost 

zainteresowania młodzieŜy, tymi dyscyplinami 

naukowymi co, oczywiście, równieŜ nie jest bez 

znaczenia. 

Niestety samorządy lokalne nie są juŜ w stanie 

udźwignąć samodzielnie coraz bardziej 

rozbudowanych zadań oświatowych i myślę, Ŝe takie 

formy pozyskiwania środków-poprzez róŜnych 

pogramów stają się powoli koniecznością, aby oferta 

edukacyjna szkoły była atrakcyjną, dającą wiele 

moŜliwości placówce. Na podkreślenie zasługuje fakt, 

Ŝe wniosek, który został bardzo wysoko oceniony 

przez organizatorów projektu, przygotowali 

samodzielnie nauczyciele gimnazjum.  

Projekt ten będzie realizowany przez rok i zakończy 

się 31 marca 2008 r. JeŜeli przyniesie on zakładane 

efekty, to wierzymy, Ŝe uda nam się, wspólnie z 

samorządem lokalnym, na stałe włączyć go w 

działania naszej placówki. 

 
 

pasowało do socjalistycznej propagandy sukcesu. 

Przedszkolaki oraz dzieci w szkołach malowały piękne 

laurki dla swoich nauczycielek. Organizowano 

uroczyste akademie z całą masą wyróŜnień i 
dyplomów dla zasłuŜonych kobiet. W zakładach pracy 

składano Ŝyczenia i rozdawano prezenty. Wówczas 

były to deficytowe towary "spod lady": mydełka, 

kawa, czekolada, rajstopy- wszystko w towarzystwie 

czerwonych goździków. Dzień kobiet w uroczystym 

wydaniu został zniesiony w 1993 roku przez rząd 

Hanny Suchockiej. Obecnie 8 marca obchodzony jest 

znacznie skromniej. Ostatnie lata pokazują jednak, Ŝe 

zainteresowanie świętem rośnie. Symboliczne sygnały 

lepszych czasów dla tego świata zdają się pojawiać w 

szkołach oraz generalnie wśród ludzi młodych. 

Przychylnie o Dniu Kobiet wypowiadają się młode 

kobiety do 30 roku Ŝycia. Tak więc: panowie  

do dzieła... nie zapominajcie o Święcie swoich  
 zawsze pięknych i uśmiechniętych kobiet ! 
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Przegląd hydrantów  w gminie Liniewo 
 

W styczniu 2007 roku dokonano przeglądu hydrantów 

przeciwpoŜarowych w gminie Liniewo. 

 Do obowiązków gminy naleŜy utrzymanie sieci 

hydrantów. Na spotkaniach wiejskich zgłaszano wójtowi 

potrzebę remontu, usprawnienia hydrantów. W związku z 

tym został przygotowany ich spis hydrantów w 

poszczególnych miejscowościach oraz sprawdzony ich 

stan techniczny. Ich stan jest bardzo waŜny, bowiem 

hydranty są jedynym źródłem wody dla straŜy 

poŜarnej podczas akcji gaszenia poŜaru. 
W czasie największych upałów mieszkańcy niektórych 

wsi w gminie, zrywali plomby z hydrantów i nielegalnie 

pobierali wodę. Powodowało to gwałtowny spadek 

ciśnienia w sieci wodociągowej i pogorszenie jakości 

wody. Z kranów leciała brudna woda. Za nielegalne 

odkręcenie hydrantu 

wprowadzono kary!!! 

Po przeglądzie 

stwierdzono Ŝe kilka 
hydrantów jest 
niesprawnych. Ich 

naprawa i 
konserwacja nastąpi 

w najbliŜszym czasie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwrot akcyzy  
 

      55 groszy za kaŜdy zakupiony litr, ale nie więcej niŜ 86 

litrów na hektar na taki zwrot mogą liczyć rolnicy, którzy 

wystąpią o dotacje do paliwa. Wnioski będą mogli składać w 

urzędach  gmin juŜ od 1 marca.  

Zakup paliwa do prac polowych to ogromna część budŜetu 

kaŜdego gospodarstwa. Niestety z roku na rok wydatki są coraz 

większe. Dlatego rolnicy, przyznają Ŝe pomoc w postaci zwrotu 

części akcyzy, choć niewielka ,to jednak warto się o nią starać.  
      W marcu rolnicy będą mogli rozliczyć paliwa kupione od 1 

września ubiegłego roku do końca lutego. To nie znaczy Ŝe faktury 

za paliwo kupione po 1 marca nie będą mogły być rozliczone. 

Faktury od marca będą potrzebne do zwrotu w miesiącu wrześniu 

br. 

     Rolnicy, przy rozliczeniu paliwa rolniczego, muszą  
 

 

Wybory sołtysów w gminie Liniewo 
 

      Przez ostatnie kilka tygodni we wszystkich 

sołectwach naszej gminy odbyły się wybory nowych 

sołtysów i rad sołeckich. 

        PoniŜej zamieszczamy wykaz wybranych 

sołtysów:   

 

 

 

 

 

 

 

Sołectwa Gminy Liniewo  

 

•CHRZTOWO-  Kobiela Roman   (058) 687-82-31  

•GARCZYN-Potulski Janusz         (058) 687-82-64  

•GŁODOWO- Czapiewski Jerzy   (058) 687-90-06  

•IŁOWNICA- Zinka Andrzej        (058) 687-84-01  

•LUBIESZYN- śakowski Lech     (058) 687-80-89  

•LUBIESZYNEK- Peek Henryk    (058) 687-81-63  
•LINIEWO- Troka Alfons             (058) 687-81-24  

•LINIEWSKIE GÓRY-Narloch Jerzy 

                                                (058) 687-81-08  

•PŁACHTY-Wenta Danuta           (058) 687-81-91 

•SOBĄCZ- Formela Agnieszka            
•MILONKI- Urban Stefan               0 606-260-627  

•WYSIN-Zieliński Paweł                (058)687-88-14  

•CHRÓSTY WYSIŃSKIE- Stolc Wacław        

                                                (058) 680-97-87  

•ORLE- Borkowski Tadeusz         (058) 687-93-59  

•STARY WIEC- Alicja Sobisz        (058) 687-91-39  

•DEKA-Bogusław Ryng                     0501 505 573 
 

 

 

 
pamiętać tylko o jednym – wszystkie wydatki 

powinny być udokumentowane. Komisja Europejska nie 

zgodziła się na zwolnienie rolników z obowiązku 

przedstawiania faktur. 

     Dlatego resort rolnictwa nie zamierza na razie nic 

zmieniać w sposobie dotowania zakupu oleju 

napędowego.  

     Rolnicy twierdzą, Ŝe obecny system dotacji do paliwa 

rolniczego jest bardzo skomplikowany, ale moŜna się do 

niego przyzwyczaić.  
    Na złoŜenie wniosku o zwrot części poniesionych 

wydatków rolnicy mają czas do końca marca, w 

miesiącu kwietniu wójt wyda decyzję, a 

płatności w miesiącu maju na konto 

wskazane przez rolnika lub w kasie 

Urzędu Gminy. 

Miejscowość Razem 

Liniewo 42 

Orle 10 

Garczyn 9 

Chrztowo 11 

Wysin 22 

Równe 3 

Stary Wiec 5 

Chrósty Wysińskie 20 

Lubieszyn 20 

Rogazy 1 

Lubieszynek 28 

Płachty 4 

Bukowe Pole 1 

Liniewskie Góry 11 

Małe Liniewo 5 

Głodowo 25 

Deka 1 

Stefanowo 2 

Iłownica 16 

Razem: 236 
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Skat sport 
Trwa zacięta rywalizacja w 

 rozgrywkach SKATA SPORTOWEGO 

 o Grand Prix Liniewa. Do rozegrania  

zostały jeszcze dwa turnieje. Po rozegraniu 8- miu 

turniejów klasyfikacja jest następująca : 

1.Stanisław Narloch (Liniewo)              - 12476 

2.Wacław Połocki (Skarszewy)              -12452 

3.Teodor Formela (Przywidz)                 -11592 

4.Zygmunt Orłowski (Tczew)                -11411 

5.Józef Wirkus  (Liniewo)                     - 11121 

6.Andrzej Borzyszkowski(N.Karczma)  -10529 

 

Klasyfikacja ta jednak moŜe ulec zmianie, 

poniewaŜ do końcowego wyniku liczą się 
punkty zdobyte w  8 najkorzystniejszych dla 

graczy turnieji. Ogółem w Grand Prix 

przewinęło się juŜ prawie 50 graczy. 

 

Wyniki rozegranego 8 turnieju : 
1.Jacek Sosnowski (Liniewo)                   -2112 

2.Zygmunt Orłowski (Tczew)                 -1976 

3.Teodor Formela (Przywidz)                 -1961 

4.Adam Kraskowski (Lipusz )               - 1912 

5.Józef Michnowski ( N-y Barkoczyn)   -1548 

6.Wacław Połocki (Skarszewy)               -1500 

 

Kolejne turnieje zaplanowano na  10 i 17i  24 

marca w GOKS i R w Liniewie 29 kwietnia w 

GOKS i R odbędą się rozgrywki ligi 

wojewódzkiej w klasyfikacji druŜynowej. 

Udział weźmie 15 druŜyn z całego 

województwa Pomorskiego w ramach 

rozgrywek ligowych Polskiego Związku Skata. 

Z Liniewa biorą udział 3 druŜyny 4 osobowe. 

 

       Ze skaterskim pozdrowieniem, 

                 Stanisław Narloch 

    
    

    
Rok sprawozdawczoRok sprawozdawczoRok sprawozdawczoRok sprawozdawczo----wyborczywyborczywyborczywyborczy    
w jednostkach OSP Liniewow jednostkach OSP Liniewow jednostkach OSP Liniewow jednostkach OSP Liniewo    

 

 W sobotę 21 lutego, w sali GOKSiR w Liniewie, odbyło 

się walne spotkanie sprawozdawczo wyborcze 

Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Liniewie. Głównym 

zadaniem zebrania było udzielenie absolutorium 

ustępującemu zarządowi i wybór nowego, podsumowanie 

działalności w okresie minionej kadencji oraz przyjęcie 

planu pracy na 2007 rok.  

      Liniewscy druhowie powołali nowy zarząd . Po raz 

czwarty w historii tutejszej straŜy funkcję Prezesa 

powierzono Tadeuszowi Rekowskiemu. Jego zastępcą 
został Jacek Kmieciak.  

 

Wykaz i godziny czynności aptek 
 

     Zarząd powiatu Kościerskiego 14 lutego 2007 

roku przyjął uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu 

godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie 

Powiatu Kościerskiego. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie od 1 marca 2007 roku. 

 

 

 

Następne miejsca  w zarządzie objęli: 
1. Krystyna Molzan- Sekretarz 

2. Wiesław Słomiński- Skarbnik 

3. Krystian Rekowski- Gospodarz 

4. Irena Rekowska- Kronikarz 

      Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został    

      Bronisław Breski. 
 

ZEBRANIA SPARAWOZDAWCZO WYBORCZE  
ODBYŁY SIĘ KOLEJNO W MIEJSCOWOŚCIACH : 

 

WYSIN  (6.01.2007), 

GŁODOWO (20.01.2007) i 

LUBIESZYN (27.01.2007)
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Walentynki w Gimnazjum liniewskim. 
 
Na tydzień przed feriami w naszym gimnazjum zrobiło się 
bardzo "gorąco", bowiem wielkimi krokami zaczęło zbliŜać 
się do nas coś, co u większości ludzi powoduje wrzenie 

krwi i szybsze bicie serca - DZIEŃ ŚWIĘTEGO 
WALENTEGO.  

Ruszyła poczta walentynkowa, dzięki której kaŜdy z nas 

mógł wczuć się w rolę prawdziwego wielbiciela i wysłać 
miłosny list:-). W piątek przed feriami (08.02.2007r) 

nastąpił wielki finał. Amory tego dnia swymi miłosnymi 

wyznaniami i kolorowymi kartkami zdołały dopaść 
równieŜ nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły:-). 

 

Wśród uczniów nie zabrakło przyjacielskich walentynek 

jak i tych bardziej tajemniczych, które nie jednego z nas 

przyprawiły o szybsze bicie serca. Uzupełnieniem tego 

święta była parodia znanego teleturnieju pt. „RANDKA W 

CIEMNO’’. Wystąpiły w niej trzy wspaniałe kandydatki: 

Regina (A.Pobłocka), Renata (M. Raźniaczyk) oraz 
Maria (J. Jurczak). Wybierającym był Michał 
Michnowski.  

 

 

Po cięŜkich 

zmaganiach 

zwycięŜczynią 
programu 

została Renata, 

która razem z 

Michałem 

wyjedzie na            

3-dniową 
wycieczkę do 

Iraku. śyczę 
bombowej 

zabawy :-) 

Przewodnicząca SU Monika Damps

WalentynkiWalentynkiWalentynkiWalentynki
                                                                               Kocham Cię, w innym języku 
  

Walentynki to święto 

zakochanych, które 
obchodziliśmy 14 lutego. 

Tego dnia zakochani wysyłali 
do ukochanych „walentynkę” 

- wiersz albo wyznanie 

miłosne.  
Walentynki to drugie po BoŜym 

Narodzeniu święto pod 

względem ilości wysyłanych 

kartek z Ŝyczeniami! 

Albańskim 

Angielskim 

Arabskim 

Bułgarskim 

Brazylijskim 

Chińskim 

Czeskim 

Duńskim 

Esperanto 

Estońskim 

Fińskim 

Francuskim 

Greckim 

Hebrajski 

Hiszpańskim 

Holenderskim 

Te dua 
I love you 
Ohiboka 
Obiczam te 

Eu te amo 
Wo ai ni 
Miluji te 
Jeg elsker dig 

Mi amas vin 
Mina armastan sind 
Minä rakastan sinua 
Je t´aime 
S´agapo 

Anee ohev otakh 
Te Quiero 
Ik houd van jou 

Indonezyjskim 

Islandzkim 

Łacińskim 

Niemieckim 

Norweskim 

Portugalskim 

Rosyjskim 

Rumuńskim 

Serbskim 

Słowackim 

Słoweńskim 

Szwedzkim 

Węgierskim 

Włoskim 

Morse'a 

Braille 

Saya cinta padamu 
Eg elska thig 
Te amo lub Vos amo 
Ich liebe dich 

Jeg elsker deg 
Te amo 
Ja ljublju tiebja 
Te jubesc 

Volim te 
Lubim ta 
Ljubim te 
Jag älskar dig 
Szeretlek 

Ti amo 
-.-/---/-.-./..../.-/--/-.-./../..-.. 
:..:| ..:| |..-.. .::":.., :.:; 



                Gazetka bezpłatna Nr 15; luty 2007r.  

  

 

 

Z okazji 

    
pragniemy złoŜyć wszystkim Paniom, 

najlepsze Ŝyczenia, duŜo słońca i radości,    
niechaj uśmiech na twarzach wszystkich Pań 

przez cały następny rok gości. 
      

Moc uśmiechów i  
spełnienia marzeń 

Ŝyczą 

 

                          Wójt wraz Radą 

                         Gminy Liniewo. 
 

 
Tenis stołowy w GOKSiR 
21 lutego podczas ferii  2007 r 

KLASYFIKACJA KOŃCOWA 
Szkoła Podstawowa chłopcy: 

1 Trzebiatowski Daniel z Głodowa 

2 Dalecki Łukasz z Sobącza 

3 Wrosz Daniel- z liniewa 

4 Dalecki Krzysztof z Sobącza 

Szkoła Podstawowa dziewczęta: 
1. Zinka Małgorzata z Iłownicy 

2.  Iwanowska Karolina z Głodowa 

3. Jurczyk Joanna z Liniewa 

4. Stark Beata z Chrztowa 

Gimnazjum chłopcy: 
-Majer Jakub z Głodowa 

-Ronkowski Wojciech z Garczyna 

-Trzebiatowski Zbigniew z Głodowa  

-Jurczak Maciej z Liniewa 

Uczestnicy turnieju otrzymali Puchary , statuetki  

 w kaŜdej kategorii oraz dyplomy.  

Sędzią głównym był Pan Jarosław Gierszewski wieloletni 

nauczyciel  ze Szkoły Podstawowej z Głodowa. 

 
 

 

Ferie w ZO w Liniewie 

W okresie ferii zimowych Zespół Oświatowy w Liniewie 

przygotował ciekawą ofertę dla swoich uczniów. Jak co roku 

największą popularnością cieszyły się zajęcia sportowe, 

podczas których młodzieŜ mogła doskonalić swoje 

umiejętności w grach zespołowych. W zespołach mieszanych 

(dziewczęta i chłopcy) grali w siatkówkę, koszykówkę, piłkę 
noŜną i unihokeja. Uczestnictwo w tych zajęciach przynosiło 

im wiele radości i pozwoliło bezpiecznie pod okiem 

opiekunów spędzić czas wolny. 

Inny charakter miały zajęcia z modelarstwa lotniczego.  

 
 

Niewielka tym razem grupa uczniów z duŜą cierpliwością i 
wielkim zapałem budowała modele szybowców. Na 

zakończenie uczniowie zorganizowali pokaz lotów 

szybowców, który był nagrodą za trud włoŜony w ich budowę. 
Jest nadzieja, Ŝe modelarstwo lotnicze „przyjmie się” wśród 

uczniów naszej 

szkoły.

 
Kolejnym nowym doświadczeniem było wykonywanie 

„papierowych obrazów”, które w niedługim czasie staną się 
elementem wystroju naszej szkoły. 

Dodatkowo uczniowie mieli moŜliwość wzięcia udziału w 

zajęciach z szydełkowania, malarstwa na szkle czy układania 

Sudoku. Niewielkim zainteresowaniem cieszyły się 
udostępnione pracownie komputerowe – cóŜ, internet stał się 
na tyle powszechny, Ŝe nie stanowi sam w sobie juŜ 
dostatecznej atrakcji. 

Największą korzyścią dla wszystkich uczestników było 

spędzenie czasu wolnego w okresie ferii w sposób bezpieczny, 

ciekawy i dający moŜliwość własnego rozwoju. 

W tym miejscu naleŜy podziękować wszystkim nauczycielom, 

którzy prowadzili nieodpłatnie zajęcia, poświęcając swój czas 

wolny.   
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UWAGA !!! 
Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie 

informuje, Ŝe trwają zapisy na niŜej wymienione 
szkolenia : 

Uchwały 
Rady Gminy Liniewo 

• z  dnia 14 lutego 2007 r z  dnia 14 lutego 2007 r z  dnia 14 lutego 2007 r z  dnia 14 lutego 2007 r....    
Nr IV/19/2007 r. w sprawie powołania zastępcy Kierownika 

urzędu Stanu Cywilnego       

 

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 

 

 
•1 marca — Międzynarodowy Dzień Chorego;  

•2 marca — Międzynarodowy Dzień Obrony                
Cywilnej 

•3 marca — Międzynarodowy Dzień Pisarzy  
•5 marca — Dzień Teściowej  
•8 marca — Dzień Kobiet  

•10 marca — Dzień MęŜczyzn  
•15 marca — Międzynarodowy Dzień Konsumenta  

•17 marca — Światowy Dzień Morza  
•22 marca — Dzień Ochrony Bałtyku;  

•23 marca — Światowy Dzień Meteorologii  
•24 marca — Światowy Dzień Walki z Gruźlicą  
•25 marca — Dzień Świętości śycia (katolickie)  

•27 marca — Międzynarodowy Dzień Teatru  
•29 marca — Dzień Metalowca  

•Święta ruchome:  
o marzec/kwiecień — Wielkanoc (chrześcijańskie, 

zwykle róŜne terminy dla róŜnych 

obrządków) 
o trzecia niedziela marca 

Nr IV/20/2007 r. w sprawie rocznego planu potrzeb w 

zakresie wykonywania prac społecznie uŜytecznych w 2007 

roku       

Nr IV/21/2007 r. w sprawie wieloletniego planu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Liniewo   

Nr IV/22/2007 r. w sprawie przyjęcia zasad wynajmowania 

lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 

Liniewo       

Nr IV/23/2007 r. w sprawie zasad odpłatności za korzystanie 

z obiektów i urządzeń uŜyteczności publicznej będących w 

zarządzie Gminy Liniewo       

Nr IV/24/2007 r. w sprawie uzgodnienia planu ochrony 

rezerwatu przyrody "BRZĘCZEK"       

Nr IV/25/2007 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

dla Starostwa Powiatowego w Kościerzynie       

Nr IV/26/2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Gminnej Biblioteki publicznej w Liniewie z filią  
w Wysinie za 2006 rok. 

Nr IV/27/2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego GOKSiR za 2006 rok 

 

Wszystkie uchwały dostępne są na stronie Urzędu Gminy 

Liniewo    www.bip.liniewo.pl 

 

Zmiana czasu 

Czas letni to czas lokalny, który dany kraj 

przyjmuje dla danego okresu roku, 

zazwyczaj róŜniący się o godzinę od 

standardowego czasu geograficznego.  Zmiany czasu mają 
spowodować efektywniejsze wykorzystanie światła dziennego 

(nie marnować światła słonecznego). Latem standardowy czas 

geograficzny jest przesuwany o godzinę do przodu, więc czas 

aktywności człowieka jest lepiej dopasowany do godzin, w 

których jest najwięcej światłą słonecznego. Wielu jest 

przeciwników i wielu zwolenników przesuwania wskazówek 

zegara w przód wiosną i w tył jesienią. Główną zaletą jest 

oszczędność energii. Czas letni "sprawia", Ŝe słońce wstaje 

godzinę później. Jeśli dzień trwa 12 godzin (a jasno jest na 

godzinę przed i po zachodzie słońca) to przy czasie 

geograficznym będą to godziny 5 - 19, natomiast w czasie 

letnim 6 - 20. PoniewaŜ mało osób wstaje przed 6 natomiast 

nikt nie idzie spać o 19 pojawiają się oszczędności na 

oświetleniu. Niestety, oszczędności te pomniejszają się 
podczas 4 najciemniejszych miesięcy w roku: listopada, 

grudnia, stycznia i lutego; później się włącza światło 

wieczorem, ale za to wcześniej rano. Kolejną zaletą jest 

zwiększone bezpieczeństwo na drodze. Poruszanie się 
samochodem jest bezpieczniejsze, kiedy jest jasno. Dla ludzi o 

ustabilizowanym trybie Ŝycia zmiana czasu jest niekorzystna i 

potrzebują oni nawet kilku dni by dostosować swój zegar 

biologiczny do nowych warunków. Przeprowadzana dwa razy 

w roku operacja zmiany czasu jest kosztowna i 

skomplikowana. W całej Unii Europejskiej dyrektywa UE 

2000/84/EC) o 1:00 czasu uniwersalnego  w ostatnią niedzielę 
marca (26 marca 2006 roku) zegary przestawia się godzinę 
do przodu, w ostatnią niedzielę października, o godzinę do 

tyłu.  

 

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 
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ZZZZadaj  pytanie !!! 
 

  Do   25 marca czekamy na pytania, które zadajemy 
� Wiesławowi Szarmachowi 

(Komendantowi Gminnego Związku OSP RP 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 
 

Za ciekawe pytania skierowane do 
 Pana Marcina Prądzińskiego,  

serdecznie dziękuję!!! 
 

Zapiekanka z makaronem 
(mieszkaniec gminy poleca) 

 Składniki: 

- paczka makaronu świderki lub muszelki (500 g), 

- 300 g mielonego mięsa, 

- ser Ŝółty, 

- mleko 1,5 szklanki, 

- oregano, 

- mąka,  

- czosnek, 

- cebula, 

- pomidory w puszce, 

- koncentrat, 

- sól, pieprz, chili.  

 
Jak przyrządzić? 
Gotujemy makaron, odcedzamy i odstawiamy na bok. Na 

patelni smaŜymy cebulę i czosnek dodajemy mięso mielone 

pomidory w puszce, trochę koncentratu. Doprawiamy do 

smaku. Do duŜego garnka wlewamy mleko dodajemy, mąkę 
(2 łyŜki), łyŜkę masła i połowę startego sera oraz oregano. Do 

tego wrzucamy ok. 70 % makaronu. Wyłączamy, gdy się te 

składniki połączą. 
 

Do naczynia Ŝaroodpornego na dno dajemy makaron 

przygotowany w sposób podany powyŜej, na to wylewamy 

mięso z sosem pomidorowym. Na wierzch układamy 

pozostały makaron i posypujemy startym serkiem. 

Zapiekamy około 25 minut. 
 

Z okazji Dnia Kobiet, redakcja „Aktualności Gminnych” 
Ŝyczy wszystkim Paniom wszystkiego najlepszego, duŜo 
szczęścia, uśmiechu, na codzień, pogody ducha  i więcej 

cierpliwości dla... – Panów ;-) 

 

 

 
 

20 powodów, dla których warto 
obchodzić  Dzień Kobiet 

1. Dawno nie było Ŝadnej imprezy. 

2. Potrzebujesz klina na lekarstwo, a za jeden głupi goździk napijesz 

się darmowej wódki. 

3. Być moŜe do wódki dorzuca śledzika. Zaoszczędzisz wtedy na 

lunchu. 

4. Wycałujesz bezkarnie wszystkie ładne koleŜanki (brzydkie 

niestety tez). 

5. Staniesz się stałym gościem babskich imprez. 

6. Dostaniesz przepisy na ciasta inne ciekawe potrawy. 

7. Nauczysz się, jak cerować skarpety. 

8. Jeśli odpadnie ci guzik, któraś z koleŜanek szybko ci go przyszyje. 

9. Staniesz się powiernikiem kobiet - poznasz ich troski i radości 

(niektóre z nich sam rozwiąŜesz - najlepiej pod nieobecność facetów 

załamanych kobiet). 

10. Usłyszysz, jak nazywa się najprzystojniejszy prezenter i 

najbrzydsza prezenterka tv. 

11. Dowiesz się wielu ciekawych rzeczy o swoich kolegach z pracy. 

12. Dowiesz się jeszcze więcej ciekawych rzeczy o sobie samym. 

13. Niewykluczone, ze zostaniesz zaproszony na kontynuowanie 

imprezki w mieszkaniu jednej z uczestniczek spotkania. 

14. Zapoznasz się z nazwami najskuteczniejszych proszków 

piorących najlepszych podpasek i pampersów. 

15. W przyszłości będziesz miał, od kogo 

poŜyczać cukier, kawę i herbatę. 
16. KoleŜanki chętnie przyjdą na party, 

organizowane przez ciebie w domu 

17. Daj kwiatek Ŝonie - moŜesz liczyć na dobry 

obiad(nie dawaj dwóch, bo zacznie cos 

podejrzewać lub zaoferuje ci małŜeński seks). 

18. Goździk dany teściowej wprawi te zacną 
kobietę w osłupienie. 

19. Jeśli podeprzesz to jakimś wyszukanym 

komplementem(np: "Ale mamusia dziś ekstra 

wygląda!"), osłupienie teściowej moŜe 

utrzymywać się tygodniami. 

20. Jeśli masz dorastającą córkę, ta tez po 

otrzymaniu kwiatka zbaranieje. W najbliŜszym 

czasie nie będzie męczyć cię o pieniądze na 

płyty, ciuchy i nowy sprzęt hi-fi 

 

SANDWICZ 

Uzupełnij brakujące litery i w 
pionowej, zaznaczonej kolumnie , 

odczytaj aforyzm. 

Rozwiązanie : ------- -- -----

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

Rozwiązanie zagadki 

styczniowej 
Gdzie jest 1 zł ? 

 
ROZWIĄZANIE:    
 Z trzech nadesłanych odpowiedzi, 

tylko jedna była prawidłowa. 

Nadesłał ją Jacek Zdrojewski  
mieszkaniec Garczyna.  Nagrodę 
główną ENCYKLOPEDIĘ, 

prześlemy pocztą. Wszystkim, którzy nadesłali 

prawidłowe odpowiedzi serdecznie dziękujemy.  

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 


