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    W czwartek, 19 kwietnia 2007 roku w Liniewie odbyła się 
absolutoryjna sesja Rady Gminy Liniewo. Była to sesja 

szczególna, gdyŜ na niej rozpatrywano projekt uchwały w 

sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. Obrady 

otworzył i obradom przewodniczył Przewodniczący Rady 

Ludwik Szparkowski. Radni Gminy, co jest warte 

podkreślenia, jednogłośnie udzielili absolutorium Wójtowi 

Mirosławowi Warczakowi z tytułu wykonania budŜetu 

Gminy.  

 

      Dziękując za udzielenie mu absolutorium, Mirosław 

Warczak  wyraził wdzięczność Radzie Gminy, sołtysom i 

wszystkim pracownikom za ich wkład w funkcjonowanie 

gminy.  

 

   Podczas sesji Przewodniczący Rady Gminy,  Ludwik 

Szparkowski wręczył kwiaty Wójtowi Gminy oraz Skarbnik- 

Danucie Skuza oraz  pogratulował        im ich poparcia 

społecznego.  

 

 

 

 

Piątek 13 kwietnia 2007 r. była dla naszej Gminy 

dniem niezwykle przyjemnym. Zostaliśmy juŜ po raz 

drugi wyróŜnieni w rankingu 

„ Gmina- Menager 2007 ” 
 na najlepiej zarządzaną gminę  

w województwie pomorskim  

w kategorii gminy wiejskie. 

 

Oceniano 40 gminy wiejskich 

wchodzących w skład naszego 

województwa. Wyboru dokonano w 

oparciu o 28 wskaźników, mających 

odzwierciedlać funkcjonowanie  

administracji. Wśród nich m.in. 

planowanie strategiczne, gospodarkę 
finansami i zasobami ludzkimi oraz 

efekty działań w gospodarce,   

                             rozbudowie infrastruktury, czy tworzeniu  

                                      społeczeństwa obywatelskiego.                                                

 

 Komisja konkursowa doceniła zaangaŜowanie Gminy 

Liniewo w pozyskiwanie środków ze źródeł zewnętrznych a 

takŜe z realizowanych  projektów. 

  
Wyniki konkursu ogłoszono 

podczas otwarcia 

Międzynarodowych Targów 

Gdańskich. Jego 

organizatorami byli: Bałtycki 

Instytut Gmin w Sopocie, 

Uniwersytet Gdański, 

Marszałek Województwa 

Pomorskiego oraz spółka 

Międzynarodowe Targi 

Gdańskie. 

  Nagrodę przyznawała 

kapituła składająca się z przedstawicieli wszystkich 

organizatorów pod przewodnictwem Wicemarszałka 

Województwa Pomorskiego- Mieczysława Struka 
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INTERNET NA WSI 

- WIEŚ W 

INTERNECIE 

W dniach 17-19.05. 2007 odbyło 

się juŜ szóste Ogólnopolskie 

Spotkanie Organizacji 

Działających na Obszarach 
Wiejskich. Tegorocznym tematem 

przewodnim było „INTERNET 

NA WSI- WIEŚ W 
INTERNECIE”, czyli 

wykorzystanie technologii 

informacyjnych w społecznym i 

ekonomicznym rozwoju obszarów 

wiejskich. W trakcie spotkania 

odbyły się sesje plenarne i 

warsztaty przybliŜające 

moŜliwości wykorzystania ICT w 

rozwoju społeczności lokalnych, a 

w szczególności w pracy lokalnych 

organizacji. Obok tematów 

związanych z Internetem 

poruszanych było wiele innych ciekawych i poŜytecznych problemów. Pani GraŜyna Gęsicka – Minister Rozwoju Regionalnego 

przybliŜyła nam np. „MoŜliwości wykorzystywania środków Unii Europejskiej w rozwoju wsi”, zaś Inga Kołomyjska z Fundacji na 

rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa mówiła Inicjatywie Leader w nadchodzących latach. Spotkania odbywają się co roku w maju, 

pozwalają na poznanie innych organizacji, ich pomysłów, które moŜna potem wykorzystać na swoim terenie. Miejscem takim był 

prezentowany w drugim dniu spotkania Jarmark Inicjatyw Lokalnych, podczas którego na specjalnie przygotowanych stoiskach były 

prezentowane róŜne formy przedsiębiorczości mieszkańców wsi w zakresie produkcji, rzemiosła i usług oraz szeroko rozumianej 

aktywności osób, organizacji, samorządów i społeczności lokalnych, które w sposób praktyczny i skuteczny wspomagają lokalny 

rozwój gospodarczy. Warto tam być i zobaczyć to wszystko. 

 

Minął termin składania 

wniosków 

 o dopłaty bezpośrednie 

 
15 maja minął termin składania przez rolników wniosków o 

unijne dopłaty bezpośrednie. Choć rolnicy będą mogli składać 
wnioski po tej dacie jeszcze do 9 czerwca, muszą się liczyć, Ŝe 

wówczas za kaŜdy dzień roboczy spóźnienia płatność będzie 

pomniejszona o 1 proc. - przypomina Agencja Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). 

Jak informuje rzecznik Agencji, Radosław Iwański, wnioski o 

dopłaty moŜna takŜe wysyłać pocztą (liczy się data stempla 

pocztowego). 

 

Wg danych ARiMR, do 9 maja br. rolnicy złoŜyli 900 tys. 

wniosków o przyznanie płatności do gruntów rolnych za 2007r. 

ARiMR wysłała do rolników blisko 1,5 mln 

spersonalizowanych formularzy wniosków. 

Zgodnie z przepisami, realizacja płatności za 2007 r. odbędzie 

się od 1 grudnia 2007 r. do 30 czerwca 2008 r. 

 

ARiMR juŜ po raz czwarty przyjmuje wnioski o dopłaty 

bezpośrednie. W minionym roku rolnicy złoŜyli w ARiMR 

ponad 1,4 mln takich wniosków. 

          W tym roku po raz pierwszy zostaną wprowadzone nowe 

płatności: paszowa i do roślin energetycznych. O dopłaty te 

rolnicy mogą ubiegać się na tym samym formularzu, co o 

dopłaty bezpośrednie. 

 

Tłuczeń w gminie 
Zakupiono tłuczeń na drogi w ilości 72 transportów czyli 

około 800 ton za kwotę 30 tys. zł. Całość została nawieziona 

na drogi gminne a następnie dokonano wyrównania dróg 

gminnych, 
 PoniŜej przedstawiamy zestawienie 72 transportów tłucznia, 

który został podzielny na sołectwa. Tłuczeń został 

rozwieziony za zgodą, wiedzą i wskazówkami sołtysa danego 

sołectwa 

 
Lp. Sołectwo Liczba 

transportów 

1.  Iłownica 8 

2.  Liniewo 9 

3.  Lubieszynek 7 

4.  Stefanowo 6 

5.  Chrztowo 6 

6.  Garczyn 5 

7.  Głodowo 5 

8.  Liniewskie Góry 4 

9.  Chrósty Wysińskie 6 

10.  Wysin 6 

11.  Sobącz 3 

12.  Lubieszyn 2 

13.  Orle 2 

14.  Stary Wiec 1 

15.  Płachty 1 

16.  Deka 1 
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Informacja dot. śniętych ryb w Jeziorze DuŜym 

w miejscowości Orle 
 

 
    

W  dniu  18 maja 2007r. /piątek/   Mirosław   

Warczak - Wójt Gminy Liniewo po powzięciu 

informacji o śniętych rybach w Jeziorze DuŜym w 

miejscowości Garczyn.   

W trybie natychmiastowym powołał komisję 
z Urzędu Gminy, w celu dokonania oględzin stanu 

jeziora. Jednocześnie powiadomił Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku, 

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w 

Kościerzynie, Powiatowego Lekarza Weterynarii w 

Kościerzynie, Regionalny Zarząd Gospodarki 

Wodnej w Gdańsku, Wydział Zarządzania 

Kryzysowego w Kościerzynie i Gdańsku oraz 

właściciela i dzierŜawcę jeziora Dyrektora Zakładów 

Rybackich we Wdzydzach o zaistniałej sytuacji i 

podjęcie niezwłocznej pilnej  interwencji. 

W dniu 18 maja  Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska i SANEPID z  K-ny pobrały próbki wody 

do badań laboratoryjnych w celu ustalenia przyczyn 

degradacji środowiska. Wyniki badań 
przeprowadzonych przez Sanepid wykazały zbyt 

małą zawartość tlenu w wodzie jeziora 50% na 

minimalną normę 80%. 
W wyniku braku interwencji  właściciela i 

dzierŜawcy jeziora Wójt w dniu 23 maja Br 

powiadomił Prokuratora rejonowego w K-nie o 

moŜliwości popełnienia przestępstwa polegającego 

na degradacji środowiska.   Ponadto 24.05.2007r. 

skierował do akcji wszystkie jednostki OSP Gminy 

Liniewo. W celu wyeliminowania zagroŜenia 

epidemiologicznego. W tym celu straŜacy w ilości 

30-40  osób codziennie prowadzili akcję  wyławiania 

śniętych ryb oraz ich utylizacji . Akcja prowadzona 

jest w sposób ciągły do dnia dzisiejszego wraz z 

odpowiednim monitoringiem całego jeziora. 

 

 
 

Do dnia dzisiejszego 

właściciel i dzierŜawca nie 

podjęli skutecznych działań 
zmierzających do zaŜegnania 

wystąpienia epidemii chorób na 

tym terenie. 

Z ustaleń powołanej komisji wynika ponad wszelką 
wątpliwość, iŜ Oczyszczalnia Ścieków  Orlu nie była 
 

 w Ŝaden sposób przyczyną tej  klęski ekologicznej. 

DZIEŃ ZIEMI INACZEJ 
10 kwietnia 2007 roku w Zespole Oświatowym w 

Liniewie odbyła się kolejna impreza z okazji Dnia Ziemi. Tym 

razem przygotowali ją uczniowie gimnazjum i zrobili to nieco 

inaczej niŜ zwykle. 

Punktem kulminacyjnym uroczystości była 

inscenizacja zatytułowana „Eko - swaty”. Przedstawienie 

zainspirowane fragmentami „Zemsty” Aleksandra Fredry 

spotkało się z niezwykle Ŝyczliwym przyjęciem zarówno 

uczniów jak i nauczycieli.  

Temat ochrony środowiska potraktowany na wesoło z 

pewnością w większym stopniu przyczyni się do pogłębienia 

świadomości ekologicznej uczniów niŜ patetyczny apel. Dzięki 

przedstawieniu kaŜdy młodzieniec wie, Ŝe aby zyskać względy 

swej wybranki musi nie tylko prawić jej komplementy, ale 

równieŜ segregować śmieci, oszczędzać energię i wodę.  
Piękna scenografia i stroje aktorów dały widzom 

namiastkę teatru w całkiem niezłym wydaniu. Wątek miłosny, 

choć niełatwy do zrealizowania przez nastolatków, uatrakcyjnił 

inscenizację i sprawił, Ŝe uczniowie Gimnazjum Publicznego w 

Liniewie juŜ dziś czekają na kolejną tego typu imprezę. 

 
Na zdjęciach wybrane sceny z przedstawienia. 
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Realizacja programu 

"Za rękę z Einsteinem" 
 

 
 W środę 11 kwietnia grupa studentów z koła naukowego 

z Politechniki Gdańskiej wraz z opiekunką gościła w 

Gimnazjum Publicznym w Liniewie w ramach realizacji 

programu "Za rękę z Einsteinem". Studenci 

zaprezentowali szereg ciekawych doświadczeń i pokazów 

z fizyki oraz przedstawili matematykę i sposoby jej 

pojmowania w  innym świetle. Uczniowie z klas I-II 

objęci tym programem po zajęciach stwierdzili, Ŝe 

przedmioty te nie są takimi strasznymi. Co więcej, doszli 

do wniosku, Ŝe fizyka i nierozłącznie z nią  występująca 

matematyka są wszechobecnymi i występują w 

otaczającym ich świeci niemal na kaŜdym kroku. JuŜ 
widać pierwsze rezultaty udziału w tym  

programie.

  

MłodzieŜ zaciekawiła się przedmiotami przyrodniczo-

matematycznymi, zauwaŜyła konieczność ich poznawania. 

Zajęcia dodatkowe organizowane w ramach tego 

programu równieŜ cieszą się ogromnym powodzeniem, 

mimo, ze część z nich odbywa się w sobotę. 
 

 

Wiwat Konstytucja, 

wiwat Trzeci Maj ! 
 

 
 

Jak co roku uczniowie z Zespołu Oświatowego w Liniewie 

przygotowali w przededniu święta majowego akademie z okazji 

uchwalenia Konstytucji. Wykorzystując tę samą scenografię 
przygotowano uroczystości osobno dla uczniów ze szkoły 

podstawowej i osobno dla uczniów z gimnazjum. Pomimo, Ŝe 

treści te same, jednak sposób ich prezentacji zostały 

dostosowane do odbierających je słuchaczy.  

 
NaleŜy przyznać, Ŝe obie akademie przygotowane zostały z duŜą 
starannością, a dzieci i młodzieŜ w nich występująca 

przygotowała się do nich nad wyraz sumiennie. Podczas 

występów przekazane zostały uczniom wiadomości związane z 

ogłoszeniem pierwszej w Europie Ustawy zasadniczej oraz 

zaprezentowano polskie pieśni patriotyczne. Uczennice z 

gimnazjum w przedstawionej inscenizacji zaprezentowały 

przygotowania oraz moment ogłoszenia Konstytucji, 

przekazując jej główne tezy językiem epoki. NaleŜy stwierdzić, 
Ŝe tak podawane wiadomości docierają do uczniów. MłodzieŜ w 

duŜym skupieniu odbierała prezentowane treści, dając wyraz 

swojej dojrzałości. 

- Na specjalne podziękowanie zasługują nauczyciele 

przygotowujący uczniów do akademii: Panie Wiesława 

Barańska, Danuta Szultka, Alicja Werczyńska. Tak 

przygotowane Ŝywe lekcje historii stają się jednocześnie 

wspaniałymi lekcjami patriotyzmu dla młodych ludzi 

uczęszczających do Zespołu Oświatowego w Liniewie – dodał 

na zakończenie dyrektor Zbigniew Werczyński. 
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Puchar Wójta Gminy Liniewo 

19 maja 2007 rok 

 

Zawody wędkarskie 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 19 maja 2007 r. na jez. Lonka odbyły się 
Zawody Gminnego Koła Wędkarskiego „ śuraw” o 

Puchar Wójta Gminy Liniewo. W zawodach wzięło udział 

11 zawodników. Klasyfikacja końcowa zawodów: 
1 m. Henryk Pepliński 
2 m. Adam Sosnowski 

3 m. Ludwik Złotowski 

4 m. Jacek Sosnowski 
 

                                                                    

Tenis stołowy 
 

 
 

W miejscowości Głodowo, 19 maja odbyły się zawody tenisa 

stołowego o Puchar Wójta Gminy w ramach integracji 

parafialnej. W zawodach wzięło udział 12 zawodników. 

 
                Na zdjęciu zwycięzca turnieju 

 

Klasyfikacja końcowa zawodów: 
1 m Tadeusz Bukowski- Pogódki 

2 m Bogdan Klofczyński- Głodowo 

3 m Rafał Świeczkowski - Pogódki 

4 m Henryk Marchewicz – Pogódki

Po zakończeniu rozgrywanych w  sportowej atmosferze pojedynków, Sekretarz Gminy Liniewo  Jacek 
Sosnowski wręczył w imieniu Wójta Gminy wszystkim zwycięzcom pamiątkowe puchary.  
 

Obowiązkowe szczepienia  
przeciw wściekliźnie 

Zakończyły się wiosenne szczepienia psów przeciw wściekliźnie. 

Przypominamy, Ŝe obowiązkowi szczepienia podlegają wszystkie psy 

powyŜej 3 miesiąca Ŝycia.  

Wścieklizna 
Jest to ostra choroba wirusowa, przebiegająca z objawami zapalenia 

mózgu i rdzenia, prowadząca nieuchronnie do śmierci. 
W przypadku pokąsania lub oślinienia przez zwierzę chore, 
przed zachorowaniem chroni szczepionka przeciw wściekliźnie, 

podana jak najszybciej po zakaŜeniu. 
Pamiętajmy:  
- Lekarz weterynarii dokonujący szczepienia zobowiązany jest do 

wystawienia świadectwa p/wściekliźnie, 

 

 

Maturzysto !!! 
JeŜeli jesteś zdolny, ambitny, chcesz podjęć 
naukę na dziennych studiach magisterskich i 

pochodzisz z rodziny byłego pracownika ppgr  

powinieneś to przeczytać. 
Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości działająca w 

porozumieniu z Polsko- Amerykańską Fundacją Wolności, 

Narodowym Bankiem Polskim, Fundacją PZU, Fundacją BRE 

Banku SA, Fundacją Jana Kantego Steczkowskiego, Bankiem  

pocztowym S.A.,  oraz Agencją Nieruchomości Rolnych ( 

wsparcie organizacyjne) proponuje kontynuację  Programu 

Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2007/2008. 
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Program stypendiów Pomostowych 2007/2008 

Jest skierowany do maturzystów, którzy ukończyli szkołę 
ponad gimnazjalną w 2007 r. i którzy spełniają łącznie 

następujące kryteria: 
� dostaną się  na I rok dziennych studiów magisterskich, 

realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym, 

polskich uczelniach mających uprawnienia magisterskie, 

�są dziećmi byłych pracowników państwowych 

przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni 

w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w 

okresie co najmniej 3 lat; 

�osiągnęli na egzaminie maturalnym : liczbę punktów nie 

niŜszą niŜ 90. Osoba ubiegająca się o stypendium oblicza 

samodzielnie liczbę punktów, zgodnie z algorytmem 

zamieszczonego w załączniku nr 1 do regulaminu. 

�Mieszkają na terenach wiejskich lub miastach do 20 tyś. 
mieszkańców; 

�Pochodzą z rodzin, w których dochód na osobę w 

rodzinie nie przekracza 655 zł lub 758 zł, gdy członkiem 

rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o 

umiarkowanym lub znacznym stopniu 

niepełnosprawności, 

Termin składania wniosków upływa 10 sierpnia 2007 roku. 
Po przyjęciu na studia, student składa we właściwym 

terytorialnie oddziale ANR wniosek o stypendium, kopie 

świadectwa dojrzałości, kopię zawiadomienia o przyjęciu na 

studia oraz oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych o 

źródłach dochodu rodziny, udokumentowanych odpowiednimi 

orzeczeniami i zaświadczeniami. Wnioski złoŜone po 10 

sierpnia nie będą rozpatrywane. 

Szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie określa „ 

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów 
pomostowych dla studentów w roku akademickim 
2007/2008”. Regulamin wraz z 

załącznikami i formularze wniosków 

aplikacyjnych są dostępne w szkole oraz 

na stronie internetowej Fundacji 

Edukacyjnej Przedsiębiorczości : 

http:///www.stypendia-pomostowe.pl 

 

Informacji o Programie udzielają: 
Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w 

Gdańsku 
ul. Powstańców Warszawy 28 

83-000 Pruszcz Gdański 

Tel. (058) 300 48 41;    300 48 42 

e- mail Gdańsk@anr.gov.pl 

 
PROGRAM STYPENDIÓW 

POMOSTOWYCH 2007/2008 
Akcja ”Dyplom z marzeń” 

 
To wspólne przedsięwzięcie Polsko – Amerykańska Fundacja 

Wolności, Fundacji Wspomagania Wsi, Wydawnictwa 

Presspublica SP.z o.o.wydawcy dziennika Rzeczpospolita, 

Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości.  

Cel programu to ułatwienie młodzieŜy ze wsi pokonania trudnej 

bariery związanej z podjęciem nauki w szkole wyŜszej poprzez 

ufundowanie stypendiów na pierwszy rok studiów dziennych 

magisterskich w polskich uczelniach. 

Maturzysto z Gminy Liniewo 
 

 

Jeśli chcesz otrzymywać stypendium w wysokości 380,00 zł 

przez 10 miesięcy i spełniasz warunki regulaminu 

(najwaŜniejsze to dochód netto na osobę 655,00 zł lub 758,00 

gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne; egzamin 

maturalny min 90 pkt) zgłoś się po bliŜsze informacje do 
Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Wysin z siedziba w 

Wysinie ulica Polna, tel. kontaktowy 058 6878827 po 16, tel. 

kom 0695670998. bliŜsze szczegóły zostaną podane na 

wiejskich tablicach ogłoszeń. 

 

Dzień StraŜaka 
 

 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 W dniu 4 maja 2007 roku w 

miejscowości Lubieszyn, odbyło się 
Gminne Święto StraŜaka, którego 

organizatorem była jednostka OSP 

Lubieszyn. Uroczystość rozpoczęła się 
mszą święta  polową pod 

przewodnictwem Ks. Kapelana Janusz 

Grzybka w Koncelebrze z Kapłanami 

parafii gminy Liniewo oraz Księdzem 

Dziekanem Ryszardem Konefałem . W 

uroczystości oprócz straŜaków i władz 

gminnych, uczestniczyli przedstawiciele 

Komendy Powiatowej, Zarządu 

Powiatowego PSP w Kościerzynie, 

radni sejmiku wojewódzkiego, rady powiatu  i rady  gminy oraz 

licznie zebrani mieszkańcy gminy. Z okazji Święta wyróŜniających 

straŜaków uhonorowano odznaczeniami straŜackimi. 

Złoty medal za zasługi dla PoŜarnictwa otrzymali : 
1) Antoni Ginter, 

2) Henryk Kaizer, 

3) Kazimierz Styp Rekowski, 

Srebrny medal za usługi dla poŜarnictwa 
1)  Jerzy Niemczyk, 

2) Jarosław śakowski. 

3) Mariusz Białas , 

4) Tadeusz Kotas, 

5) Stanisław Krefta, 

Brązowy medal za zasługi dla poŜarnictwa: 
1) Grzegorz Myszkier, 

2) Sławomir Szultka, 

3) Marek Góra. 

Odznaczenie straŜaka wzorowego: 
- Radosława Łankowska, 

- Maria Ginter, 

- Rafał Mech, 

- Piotr Malarz, 

- Stanisław Wierczyński, 

- Krzysztof Płottke, 

- Dariusz Borzyszkowski.
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Serdecznie zapraszamy 
wszystkie dzieci na  

 
 1 czerwca (piątek) od godz. 15ºº 

na plac wiejski w Liniewie. 
   

               W programie wiele niespodzianek i atrakcji  
 

  

 
 

            
 

 
 
Jeśli ktoś spędza najbliŜszy weekend na Kaszubach w 
okolicach Liniewa, warto w sobotę, 2 czerwca zawitać do 
miejscowości Małe Liniewo, gdzie odbędzie się Piknik 
Agroturystyczny „BliŜej Kaszub”. 
  

 
 

na 

 
 

który odbędzie się 2 czerwca 2007 
w miejscowości 

 
               gmina Liniewo   

 

godz. 11.00 Wycieczka rowerowa                                                      

              spod Urzędu Gminy Liniewo  

              na Farmę Strusi do Garczyna.             

                      (zapisy na miejscu) 

godz. 15.00           uroczyste otwarcie Pikniku  

                                          

 

 

w programie Pikniku: 
- rozstrzygnięcie konkursu na "Najciekawszą kwaterę 
agroturystyczną", 
- konkurs kulinarny na potrawę regionalną , 
- degustacja potraw regionalnych, 

- pokazy twórczości ludowej i rękodzieła, 

- występy zespołów artystycznych 

- gry i konkursy 

- turniej gry w "baśkę" 

- zaŜywanie tabaki 

- kaszubskie ruchanki dla wszystkich, 

- zabawa taneczna przy kapeli ludowej 

 

Informacja i rezerwacja noclegu oraz zgłaszanie  
uczestnictwa w wycieczce rowerowej 
    tel. 058 686 71 56 lub 661 620 777 

 

 

 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubieszynie oraz 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liniewie informują, 
Ŝe dnia 17 czerwca 2007 r. w godz. do 13ºº-17ºº odbędzie się 
V Majówka Integracyjna. 

  
Atrakcjami festynu będą przejaŜdŜka 
 konna oraz przejaŜdŜka  bryczką. Ponadto loteria 
fantowa, kiełbasa z grilla , kawa, herbata, zimne 
napoje, ciasta domowych wypieków i darmowa 
grochówka. 
Program: 

13 ºº Powitanie gości V Majówki w 

Lubieszynie 

13 ³º Występ zespołu muzycznego „Sandry” 

14 ºº Występ zespołu „Wiesio Bend” z Środowiskowego 

Domu Samopomocy w Lubieszynie i Big Bandu „Freddens 

Junior” działającego przy Kościerskim Domy Kultury 

15 ºº Konkursy 

15 ³º Występ  zespołu muzycznego „Sandry” 

16 ³º Konkursy 

17 ³º Zakończenie V Majówki w Lubieszynie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Racuszki z ciasta chlebowego smaŜone na gorącym tłuszczu, 

posypywane cukrem pudrem lub cukrem, spoŜywane na 

ciepło. Potrawa znana na Kaszubach. Składniki: 

2, 5 szklanki mąki,  
15 dkg. masła  

3 jaja,  

3/4 szklanki cukru,  

szklanka mleka,  

8 dkg. droŜdŜy wanilia,  

olej do smaŜenia.  
Przygotowanie: 

zrobić rozczyn z droŜdŜy, mleka cukru, gdy wyrośnie dodać 
do przesianej mąki, dodać stopione masło, jaja, resztę mleka 

wanilię. Doskonale wyrobić postawić do wyrośnięcia. SmaŜyć 
racuchy na nie parującym oleju, pilnować temperatury 

tłuszczu, usmaŜone odsączać z tłuszczu posypywać cukrem 

pudrem
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OGŁOSZENIE 
       
    Wójt Gminy Liniewo ogłasza nabór do prac 

interwencyjnych, organizowanych przez Urząd Gminy w 

Liniewie. W ramach prac interwencyjnych mogą być 
zatrudnione osoby, które zarejestrowane są w Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Kościerzynie jako osoby bezrobotne. 

      Zatrudnienie będzie w pełnym wymiarze czasu pracy na 

okres co najmniej 6 miesięcy, z moŜliwością 
przedłuŜenia  na dalszy okres.  

Wynagrodzenie 1 200 zł brutto. 
    Wójt Gminy Liniewo 

 
1 czerwca - Dzień Dziecka 

22 czerwca - Początek astronomicznego lata 

23 czerwca - Dzień Ojca 

23/24 czerwca - Noc Świętojańska  
Dzień Dziecka - Międzynarodowy Dzień Dziecka  

obchodzony jest co roku w dwóch terminach: 1 czerwca i 20 

listopada. Data 20 listopada upamiętnia dni uchwalenia przez 

Organizację Narodów Zjednoczonych Deklaracji Praw 

Dziecka (1959) oraz Konwencji Praw Dziecka (tego samego 

dnia 30 lat później). Jednak bardziej w obchodach tego święta 

upowszechniła się data 1 czerwca, prawdopodobnie dlatego, 

Ŝe przypada w okresie letnim i pewnie lepiej przypadła do 

gustu samym zainteresowanym.  

Początek astronomicznego lata - zwany letnim przesileniem, 

jest to najdłuŜszy dzień w roku (16 godzin 45 minut). Tego 

dnia słońce jest w zenicie na Zwrotniku Raka, a cień padający 

w południe na naszej półkuli jest najkrótszy w roku 

Dzień Ojca - podobnie jak Dzień Matki przywędrował do nas 

z Zachodu, a zaczęto go obchodzić w pierwszych latach po II 

Wojnie Światowej. Mimo Ŝe tak długo juŜ widnieje w 

kalendarzu, niestety, wciąŜ cieszy się mniejszym 

powodzeniem niŜ obchodzony znacznie bardziej uroczyście 

święto Matki 

Noc Świętojańska - za czasów pogańskich nazywana Nocą 
Kupały, poniewaŜ poświęcona była kupale - pierwszej 

obrzędowej kąpieli w danym roku. Wraz z przyjęciem 

chrześcijaństwa przez Polskę przyjęła się nowa nazwa tego 

święta- noc świętojańska, jako Ŝe przypada w wigilię dnia św. 

Jana Chrzciciela. Obchody jednak nie zmieniły się. Polegały 

one na wspólnym paleniu ognisk, przy których zbierali się 
wszyscy mieszkańcy wsi. Od zachodu do wschodu słońca 

biesiadowano, tańczono i śpiewano. Były to głównie pieśni 

miłosne. Tylko tego dnia kawalerowi wolno było bezkarnie 

porwać pannę, a panny rzucały na wodę wianki - symbol 

swego panieństwa, aby przekonać się, która najwcześniej 

wyjdzie za mąŜ (ta, której wianek najkrócej utrzymał się na 

wodzie). Wielu historyków uwaŜa, Ŝe tego dnia  powinniśmy 

tradycyjnie obchodzić święto zakochanych, a nie 14 lutego jak 

świat zachodni. 

 
Kochane Mamy! 

Z okazji tego szczególnego święta, 

Ŝyczę Ci wszystkiego co najlepsze, 

 duŜo zdrowia, szczęścia, wszelkiej 

pomyślności, radości oraz spełnienia marzeń i 

zadowolenia 

 z dzieci i bliskich. 

                             Mirosław Warczak 

                             
 

Wójt Gminy Liniewo informuje iŜ od dnia 
15 czerwca 2007 r.  numery  

058 687 80 32 i  058 687 80 36  
          będą  nieaktualne!!! 

 

SANDWICZ 
Uzupełnij brakujące litery i w pionowej, 

zaznaczonej kolumnie , odczytaj aforyzm. 

  Rozwiązanie :   --- ----- -----  

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

---- ------ 
Rozwiązanie zagadki z 

poprzedniego miesiąca 
 

Odpowiedz : „NAJCIĘśSZE DZIEŁO 

DO CZYTANIA TO PUSTA KSIĄśKA ” 
 

ROZWIĄZANIE:    

 Z wielu  nadesłanych 

odpowiedzi, nagrodę główną 
wylosowała Pani Anna 

Sandalewska,  mieszkanka 

wsi Liniewskie Góry.  

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

odpowiedzi serdecznie dziękujemy. 

 
 

Stawiennictwo bezrobotnych 
w gminie w III kwartale 

2007 roku 
-  5 lipca (czwartek)  
-  6 sierpnia (poniedziałek) 

-  6 (czwartek) i 12 (środa) września 

 
 

Wójt Gminy Liniewo 
informuje, o utworzeniu Punktu    

Konsultacyjnego dla Przedsiębiorców 

                           z terenu Gminy Liniewo. 
Pierwsze konsultacje odbędą się w sali USC Urzędu 

Gminy 19 czerwca 2007 r. w godz. 10 ºº-14ºº. 

Konsultacje poprowadzi Pani Katarzyna Matuszak 

z Centrum Przedsiębiorczości w Sopocie 

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 


