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12 sierpnia 2006 r.  odbył się XIV  Turniej Gmin 

Powiatu Kościerskiego organizowany przez Gminę 
Lipusz.  

 W imprezie wzięły udział druŜyny reprezentujące 

gminy Liniewo, Nowa Karczma, Stara Kiszewa, 

Dziemiany ,Lipusz,, Karsin, Gmina Kościerzyna oraz  

Miasto Kościerzyna.                                                                                                    

.           Nasza gmina wystawiła na ten turniej ponad 

trzydziestoosobową reprezentację, która musiała 

stawić czoła przeciwnikom w konkurencjach 

wymagających nie tylko sprawności fizycznej, ale 

umiejętności przydatnych w codziennym Ŝyciu.                                                       
.                                                                            

ZZZZawodnicy startowali w następujących 

konkurencjach:   

�Tenis -Mirosław Warczak (m.IV) 

�Bieg w płetwach-Andrzej Hinc (m.IV) 

�Ubijanie piany- Tomasz Filipski,(m. IV)                                

 

 

 

 

 

 

Konkurencja straŜacka- 
Paweł   Bałachowski, 

Włodzimierz Myszkier, Sebastian 

Szarmach, Maurycy Swebodziński  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przerzucanie opony- 

Grzegorz Wanta,  

 
 

Wbijanie gwoździa-
Krzysztof Wakuliński (m.II) 

( niestety nie mamy zdjęcia ☺ ) 

 

 

Siatkówka 
plaŜowa 
Justyna Dunajska,   

Katarzyna Stolc, 

Agata Wołodkiewicz 
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�Piłka noŜna, m.IV (Radosław Stolc,Piotr 

Runowski,Andrzej Hinc,Daniel i Rafał Czuba,Daniel 

Szarmach,Włodzimierz Myszkier, Łukasz Korent) 

 

�Sztafeta biegowa ( Wiesława Łankowska, Michał 

Szarmach, Paweł Bałachowski) m. V   ☺ 

 

�Unihok- (Dominika Nowakowska, Daniel 

Wrosz, Piotr Ginter )  

       

  Ostatecznie osiągnięte przez naszych zawodników 

wyniki pozwoliły na zajęcie trzeciego miejsca, za co 

otrzymaliśmy pamiątkowy puchar i dyplom. 

ZwycięŜyła druŜyna z Dziemian, której zawodnicy 

reprezentowali najrówniejszą formę w ciągu całego 

turnieju. 

 

TABELA PUNKTOWA 

 

XIV Turnieju Gminy Powiatu Kościerskiego-            

Lipusz 12.08.2006r. 

Lp Gmina Ilość pkt. Miejsce 
1. Dziemiany 103,5 I 

2. Lipusz 101 II 

3. Liniewo 93,5 III 
4. Karsin 86 IV 

5. Stara Kiszewa 84,5 V 

6. Miasto Kościerzyna 70 VI 

7. Gmina Kościerzyna 59,5 VII 

8. Nowa Karczma 57 VIII 

 

 

 

w dniach od 1 do 30 września 2006r. będzie moŜna 

składać w Urzędzie Gminy Liniewo (biuro Nr 6 Podatki) 

wniosków o zwrot podatku akcyzowego    zawartego w 

cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do 

produkcji rolnej. Do wniosku o zwrot podatku niezbędne 

będzie: 
 

a) dołączenie faktur VAT lub ich potwierdzonych kopii na 

dowód zakupu oleju napędowego, wystawionych od dnia 

1 stycznia 2006r.( imiennie na danego producenta 

rolnego), 

 

b) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku, gdy 

producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru. 

Wypłata zwrotu podatku, przyznanego na podstawie decyzji, 

nastąpi w terminie od 1 do 30 listopada 2006r.  

 

            Podstawa prawna -  Ustawa z dnia 10 marca 2006r. 

o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do  produkcji rolnej (Dz. 
U. Nr  52, poz. 379) 

                                               .               

GGGGmina inwestuje                                              
W Gminie Liniewo prace nie ustają.                                              
JuŜ za nami ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺                                                                           

- nowy chodnik od przystanku PKS( około 80 m ²)                

w Chróstach Wysińskich                                                                                                                                                                     
-przebudowa istniejącego chodnika- koło kościoła                 

(około 300m ²)  w Garczynie                                                                                                      

-budowa nowego odcinka i przebudowa starego chodnika 

(łącznie około 600m ²) od cmentarza do kościoła                         

w Wysinie                                                                                 

                                                                                                                                  

W trakcie ☺☺☺☺ ☺☺☺☺                                                                                               
-przebudowa chodnika w Orlu przy głównej drodze, 

łącznie z wykonaniem odnowienia i wymianą dwóch 

hydrantów.                                                                             

Przed nami  ☺☺☺☺                                                                                       
- do wykonania została przebudowa chodnika w Sobączu , 

Głodowie oraz w Liniewie ( przy ulicy Wyzwolenia) .                     

„ Festyn KsiąŜąt Pomorskich” 

W ostatni wakacyjny weekend, 26 sierpnia 2006 r. 

Urząd Gminy oraz Gminny Ośrodek Sportu i 

Rekreacji zorganizował „ Festyn KsiąŜąt 
Pomorskich”. Impreza odbyła się pod grodziskiem 

przy jeziorze DuŜym  w Garczynie. Festyn miał na 

celu promocję  Gminy Liniewo oraz Regionu 

Pomorskiego.                                                          

Organizatorzy zapewnili  wiele atrakcji, między 

innymi:                                                                                                           

-do dyspozycji był  

dmuchany zamek 

do skakania dla 

dzieci,                        

-gry i konkursy z 

nagrodami,                                                              
-zabawa z klaunem. 
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.   O godzinie 18ºº wystąpił zespół artystyczny z Ukrainy                         

„ Dzikie Pola” 

 

 

 

 

 

Festyn zakończył się wspólną imprezą                           
taneczną, którą, prowadził zespół „Sandry” z 

Kościerzyny. 

„ Sierpniowy Festyn w Liniewie” 
 

Mimo braku słońca, dobry humor towarzyszył 

wszystkim, którzy uczestniczyli w „ Sierpniowym 

Festynie w Liniewie”  

Program przygotowany na ten  festyn był inny, 

niŜ w poprzednich latach . Wszystko za sprawą wielu 

atrakcji, przede wszystkim dla najmłodszych. 

Niewątpliwie jedną 
z nich była zabawa 

z klaunem,  inną  
spektakl pt. „ 

Skarbnikowe dary” 

który 

zaprezentowała 

dzieciom teatr z 

Krakowa.  

 

DuŜym zainteresowaniem wśród maluchów 

cieszyła się takŜe dmuchana zjeŜdŜalnia, jak i 

profesjonalne malowanie twarzy przez Karolinę Łakomiał. 

Około godziny 20ºº z 

muzyczno- tanecznym show 

wystąpił zespół        „ 

Cygańskie czary” z Elaną 
Rutkowską                                       
Od godziny 21ºº  mieszkańcy  

Liniewa i goście naszej 

Gminy, bawili się pod gołym 

niebem tańcząc w rytmie 

świetnej muzyki.              

 

 

 

 

     

KKKKoniec wakacji, ale przecieŜ pozostały 

wspomnienia. W słonecznym lipcu tego roku 

realizowaliśmy w Wysinie projekt pt.  „Wakacyjny 

Tydzień Wspólnej Zabawy, który był 

dofinansowywany przez Szkołę Liderów i PAFW. 

Elementem kończącym te zajęcia było spotkanie 

dzieci i młodzieŜy ze Skarszew z dziećmi z terenu 

naszej gminy w Ośrodku Rekolekcyjno – Misyjnym 

w Garczynie. Czas ten dzieci i młodzieŜ spędziła w 

sposób aktywny, zorganizowano zajęcia sportowe i 

rekreacyjne.  

 

 
 

DruŜyna przygotowuje się do meczu  
Niespodziankę zrobiła nam pani Maria Labuda radna 

Sejmiku Wojewódzkiego, dzięki której dzieci 

pojechały do parku wodnego w Sopocie. Dojazd 

zapewnił pan Mirosław Warczak, wójt gminy 

Liniewo. Organizacją wyprawy i opieką nad dziećmi 

zajęło się Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi 

Wysin.  

 
 

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do 
tego, by dzieci mogły atrakcyjniej spędzić czas 

wakacyjny. Teraz z większą ochotą 
przystąpią do realizowania swoich obowiązków. 
                                 

 

 E. Licznerska – prezes SRiPWW 
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Wolontariat Studencki 
 

w Szkole Podstawowej im. Ks. J. Sobisza  

w Wysinie. 

 
W czasie wakacji w Szkole Podstawowej w 

Wysin studenci z róŜnych stron Polski  w ramach 

programu Wolontariat Studencki prowadzili 

zorganizowane zajęcia z dziećmi. Program ten pod 

hasłem „ Studenci na rzecz edukacji dzieci i 

młodzieŜy z małych miast i wsi” realizowany jest 

przy pomocy Polsko - Amerykańskiej Fundacji 

Wolności przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i 

Animatorów KLANZA. Jego głównym celem jest 

wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i 

młodzieŜy z miejscowości poniŜej 20 tysięcy 

mieszkańców. 

Wolontariusze realizują swoje autorskie 

projekty w grupach od 2 do 5 osób, na które  

otrzymują dotację (w wysokości 250 zł) na zakup 

materiałów dydaktycznych, szkoła natomiast 

zapewnia studentom wyŜywienie i nocleg. 

Przez miesiąc wakacji studenci zrealizowali 

pięć projektów wakacyjnych. Obejmowały one 

animację w języku niemieckim, zabawy sportowo- 

rekreacyjne,      

                         

 
 
zajęcia komputerowe i plastyczne . 

 

 
 Regularnie w zajęciach uczestniczyło 15 – 20 dzieci. 

Zajęcia w naszej szkole w ramach Wolontariatu  

Studenckiego zorganizowane były po raz pierwszy, 

dlatego teŜ brały w nich udział tylko dzieci ze szkoły 

podstawowej. Po bardzo dobrych doświadczeniach                                   

w realizacji programu zamierzamy zaprosić do 

uczestnictwa w przyszłorocznych wakacyjnych 

zajęciach równieŜ młodzieŜ gimnazjalną i ze szkół 

średnich, która mieszka w Wysinie, Starym Wiecu, 

Chróstach Wysińskich i Rymanowcu. 

Dzieci uczestniczące w zajęciach 

przychodziły bardzo chętnie, poniewaŜ program 

zajęć był urozmaicony, a studenci mieli wspaniały 

kontakt ze swymi podopiecznymi.  

   

 
  

Pragnę podziękować Wójtowi Gminy 

Liniewo Panu Mirosławowi Warczakowi za 
wsparcie finansowe i rodzicom dzieci 
uczęszczających na zajęcia za bardzo smaczne 

obiady dla studentów.   
 

Wypowiedzi dzieci i rodziców  
na temat zajęć wakacyjnych w SP Wysin: 
 
Pani Dorota: Zadowolona jestem z zajęć, gdyŜ 
dziecko moje nabyło nowe umiejętności plastyczne, 

nauczyło się współpracy w grupie . Marcin , mój 

sześcioletni syn, uczestniczył chętnie w zajęciach i 

nawiązał właściwe relacje ze studentami. 

Paulina, uczennica klasy pierwszej: Wszystko  mi 

się podobało, a  najbardziej tańce i konkursy. 

Pani Barbara: Moje dzieci są bardzo zadowolone i 

ostatnio stwierdziły, Ŝe szkoda ,iŜ zajęcia juŜ się 
skończyły. Cieszyły się z nowo nabytych 

umiejętności w grach zespołowych i tańcu. 

Weronika, uczennica klasy piątej: bardzo podobały 

mi się zajęcia wakacyjne i chciałabym zaprosić 
większą liczbę dzieci na przyszły rok ( mam nadzieję 
, Ŝe zajęcia takie będą), najbardziej podobał mi się 
projekt języka niemieckiego. 

                                     Dyrektor Szkoły Podstawowej 

                                                           w Wysinie 

                                        Ewa Filipska 
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Rozpoczęcie roku szkolnego 

4 września , po dwumiesięcznej przerwie w szkołach 

podstawowych i w gimnazjum, zabrzmiał pierwszy 

dzwonek. W końcu nadszedł ten wyczekiwany z 

niecierpliwością przez wszystkich (a szczególności 

najmłodszych uczniów) moment - koniec wakacji i 

początek roku szkolnego. W związku z decyzją 
Ministra Edukacji rozpoczęcie roku szkolnego, 

odbyło się dopiero 4 września ☺☺☺ 

           W Zespole Oświatowym w Liniewie  

rozpoczęło naukę 44  pierwszaków ( w tym 6 
dzieci z terenu Garczyna), do podstawówki 

w Wysinie przybyło 10 ,  a do Głodowa– 8.                       
W klasach pierwszych gimnazjum uczyć się będzie  

65 uczniów. 
 

WWWWyprawka szkolna. 
W ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”, 

koordynowanego i przygotowanego przez Ministra 

Edukacji Narodowej i Sportu na podręczniki otrzymało 47 

pierwszoklasistów. (Liniewo+ Garczyn 32; Wysin 9  i 

Głodowo 6 ). Zostały one wręczone przez Dyrektorów 

Szkół w dniu rozpoczęcia roku szkolnego,                              

czyli 4 września.                                                                                                         

 
Z roku na rok wzrasta  świadomość społeczeństwa, iŜ 
dziecko lepiej rozwija się w grupie dziecięcej rówieśniczej 

i  dlatego rodzice chętniej zapisują  swoje pociechy nawet 

2 i półroczne do przedszkola. Liczba miejsc w 

przedszkolach jest  ograniczona, placówki  przyjmują 
dzieci po ustalonym terminie, tylko w razie posiadania 

wolnych miejsc, dlatego im wcześniej rodzice zapiszą 
dziecko, tym bardziej wzrasta szansa na jego przyjęcie. 

Terminowe zapisanie dziecka do przedszkola jest 

korzystne dla naszych maluchów. Dzieci aklimatyzują się 
w przedszkolu, jeśli zaczynają chodzić nieco wspólnie ze 

swoimi rówieśnikami, a nie np. od połowy roku szkolnego. 

Pedagodzy zgodnie twierdzą, Ŝe pobyt dziecka w placówce 

dydaktyczno-wychowawczej korzystnie wpływa na jego 

wszechstronny, prawidłowy rozwój psychiczny, fizyczny 

czy społeczny. Tym bardziej, Ŝe przedszkola wciąŜ 
wzbogacają swoją ofertę dydaktyczną dostosowując ją 
jednocześnie do moŜliwości rozwojowych wychowanków.                                                            
Rodzice muszą mieć świadomość, Ŝe dzieci powinny być 
właściwie przygotowane do przekroczenia progu 

przedszkola. Im dziecko więcej wie i potrafi, tym lepiej 

radzi sobie w grupie przedszkolnej.                                          
Nie ma gotowej i skutecznej recepty na to, aby dziecko 

bezboleśnie przeŜyło rozstanie z najbliŜszymi. MoŜna 

jednak złagodzić stres i sprawić, aby okres adopcyjny 

dziecka do nowych warunków był w miarę krótki. A oto 

kilka ‘dobrych” rad dla rodziców przyszłych 

przedszkolaków. Wiadomą rzeczą                                                                                                
jest, Ŝe inaczej przygotowujemy dziecko 2,5 letnie czy 

trzylatka  niŜ piecio-, sześciolatka.                                         

Tak np. 2,5 latek powinien w miarę samodzielnie jeść, 
sygnalizować swoje potrzeby fizjologiczne, podejmować 
próby ubierania się. DuŜym wyzwaniem dla rodziców, a                          

 

zwłaszcza kochających babć, jest uczenie dziecka 

samodzielności. Nawet tak małe dziecko musi posiadać juŜ 
swoje  obowiązki np. sprzątanie po zabawie. Nieraz 

dziecko mówi „ ja samo” i wówczas wykorzystywać 
naleŜy jego chęć do działania. Doskonałym sposobem jest 

pochwalenie dziecka za wysiłek, dalej sprawa jest juŜ 
prosta. Pociecha z ochotą wykonuje coraz to trudniejsze 

czynności. Wielu rodziców szybko traci cierpliwość, 
czekając  na efekty działań dzieci i niepotrzebnie 

przejmuje  całkowicie wykonywanie danej czynności np. 

ubieranie. To błąd! W Ŝadnym wypadku nie moŜna 

wyręczać dzieci!.                                                                             

Od 5-latka powinniśmy juŜ wymagać wykonywania 

trudniejszych zadań  niŜ samodzielne jedzenie czy 

porządkowanie zabawek. Pięciolatka cechuje wzmoŜona 

aktywność ruchowa, co sprzyja powierzaniu mu kolejnych 

obowiązków np. odnoszenie talerzyków po posiłkach , 

wycieranie kurzu na stoliku, zamiatanie przy stole itp.. 

Dzieci 6-letnie powinna cechować duŜa samodzielność. 
Sześciolatek potrafi sprawnie ubierać się, rozbierać, 
odkładać rzeczy i zabawki na wyznaczone miejsce, dbać o 

higienę osobistą oraz o ład i porządek w najbliŜszym 

otoczeniu. Winien takŜe wykonywać stałe obowiązki jak 

na przykład nakrywanie do posiłku, podlewanie kwiatków.                                                

Brak umiejętności  samoobsługowych powoduje 

uzaleŜnienie dzieci od osób dorosłych, co znacznie 

komplikuje pracę z grupą wychowanków. Niezmiernie 

waŜną sprawą jest równieŜ zorganizowanie w domowym 

zaciszu kącika zabawy dla dziecka.                                                          

Oprócz tradycyjnych zabawek takich jak: samochód, lalki 

czy klocki w kąciku powinny znaleźć się kredki, farby, 

malowanki, ksiąŜeczki obrazkowe, układanki czy puzzle. 

Dziecko czteroletnie powinno umieć posługiwać się 
noŜyczkami. Nie powinna mieć miejsca sytuacja, Ŝe 

dziecko sześcioletnie ma pierwszy kontakt z kredkami 

dopiero w przedszkolu.      

                                                                                           

Kontakty małych dzieci z otoczeniem utrudnia ich mało 

jeszcze komunikatywna i przewaŜnie sytuacyjna mowa. 

Wraz  z wiekiem wzbogaca się zasób słownictwa dzieci 

oraz wzrasta ich stopień zaciekawienia wiedzą. Dorosłych 

nieraz denerwują pytania zadawane przez „ milusińskich”, 

ale właśnie w taki sposób dzieci zdobywają podstawowe  

wiadomości o otaczającym świecie. Wiadomo, Ŝe 

maluchowi nie będziemy odpowiadać na tysiące pytań 
posługując się encyklopedią, ale juŜ w przypadku 6- latka 

będzie to jak najbardziej wskazane. Sześcioletniemu 

dziecku warto udostępnić równieŜ albumy, atlasy i inne 

przeznaczone do jego wieku pozycje ksiąŜkowe.          
Reasumując, dziecko dobrze radzące sobie z samoobsługą 
i prostymi czynnościami łatwiej wchodzi w „ nowe” 

sytuacje  i lepiej czuje się w przedszkolu.   
                                                                                          
Na końcu apel do rodziców, aby nie „ straszyli” dziecka 

odpoczynkiem w przedszkolu. Dzieci nie mają  złych 

doświadczeń związanych z leŜakowaniem. W naturze 

dziecka, szczególnie małego, leŜy poobiedni odpoczynek. 

Istnieją placówki , w którym nawet 6-latki  odpoczywają 
po objedzie, ale oczywiście jest to uzaleŜnione od 

specyfiki i organizacji pracy kaŜdego przedszkola. 
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1. Czy lubi Pani swoją pracę? 

Jestem zadowolona z swojej pracy zawodowej. Z pomocą 

społeczną mam kontakt od blisko 25 lat pracując w 

Urzędzie Gminy Liniewo, Nowa Karczma i w Dziale 

SłuŜb Społecznych Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Kościerzynie. Od maja 1990 r. kieruję Gminnym 

Ośrodkiem  Pomocy Społecznej w Liniewie. Praca ta 

bywa często stresująca, gdyŜ dotyka trudnych problemów 

społecznych jak bezrobocie, długotrwała choroba czy 

bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych. 

Mam świadomość,  Ŝe wielu spraw  nie udaje się nam 

załatwić według oczekiwań. UwaŜam, Ŝe pomoc społeczna 

powinna wspierać ludzie  w przezwycięŜaniu trudnych 

sytuacji Ŝyciowych, których nie są oni w stanie pokonać, 

wykorzystując własne uprawnienia i moŜliwości. 

2. Skąd GOPS posiada środki finansowe na 
swoją działalność? 

BudŜet GOPS uchwala Rada Gminy. Realizujemy 

zadania rządowe na które otrzymujemy dotacje z Urzędu 

Wojewódzkiego oraz zadania własne Gminy, na które 

środki pochodzą z subwencji czy podatków. 

3. Czym się Pani kieruje przyznając pomoc 

osobom potrzebującym? 

Decyzję o przyznaniu czy to zasiłku na opał, czy teŜ 

obiadów w szkole dla dzieci,  musza być poprzedzone 

rodzinnym wywiadem  środowiskowym, który 

przeprowadza pracownik socjalny w miejscu 

zamieszkania wnioskodawcy. Na podstawie wszystkich 

dokumentów i okoliczności sprawy, staram się w sposób 

obiektywny przyznać stosowną formę pomocy, biorąc 

równieŜ pod uwagę moŜliwości finansowe GOPS. 

  

 

      

4. Do kiedy moŜna składać wnioski na zasiłki 
rodzinne? 

Nowy okres zasiłkowy rozpoczyna się od 1 września 

2006 r. Osoby, które złoŜą wnioski z kompletem 

dokumentów dochodowych za 2005 rok do końca 

września, otrzymają wypłatę świadczenia w 

październiku  z wyrównaniem za wrzesień , 

oczywiście po spełnieniu wszystkich warunków, 

które określa ustawa o świadczeniach rodzinnych. 

5. Czy coś Pani wiadomo wypłatach zasiłków 
dla rolników poszkodowanych w skutek 
tegorocznej suszy? 

Mamy informacje, Ŝe Ministerstwo Pracy i Polityki 

Społecznej wydało rozporządzenie w stanie 

programu pomocy dla rolników dotkniętych klęska 

suszy. JeŜeli nasza gmina zostanie uznana za 

poszkodowaną skutkami  suszy, to rolnicy, u których 

komisja powołana przez Wojewodę oszacowała 

straty w uprawach powyŜej 30% , będą mogli 

ubiegać się w naszym ośrodku o jednorazowym 

zasiłek celowy. O przysługujących uprawnieniach, 

będziemy szeroko informować, miedzy innymi za 

pośrednictwem sołtysów. 

6. Czy to prawda Ŝe pracownicy socjalni 
jeŜdŜą w teren rowerami? 

Tak, bywa, Ŝe jeŜdŜą , ale tylko w sezonie letnim i na 

niewielkie odległości, na przykład po Liniewie. 

Większość terenu pokonują autobusami PKS lub 

korzystają z Busa Urzędu Gminy. Do niektórych 

miejscowości gminy nie dociera bowiem 

komunikacja publiczna np. Stefanowo, Milonki, 

Rymanowiec czy Bokowe Pole. 

               IIIInformacje GOPS- u                                                                          
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liniewie 

informuje, Ŝe posiada Ŝywność w 

Postaci mleka UHT, mąki, 

makaronu, kaszy i cukru 

przekazaną przez CARITAS w 

ramach programu „ dostarczanie 

Ŝywności dla najuboŜszej 
ludności Unii Europejskiej w 
2006 r. „ śywność przekazujemy 

rodzinom znajdującym się w 

trudnej sytuacji materialnej. 
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          NNNNowe kwoty świadczeń  
 

 Realizujemy zadania rządowe wynikające z ustawy o 

świadczeniach rodzinnych. Od 1 września rozpoczyna się 
ostatni  etap reformy systemu świadczeń rodzinnych. 

Zgodnie z nim tylko organy administracji lokalnej będą 
wypłacać te świadczenia, w zakładach zatrudniających 

powyŜej 20 pracowników powinny oni składać wnioski 

wraz z wymaganymi dokumentami w Biurze Świadczeń 
Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Liniewie. Od 1 września 2006 r. wysokość zasiłku 

rodzinnego będzie uzaleŜniona od wieku dziecka i będzie 

wynosić: 
o 48 zł na dziecko w wieku 0-5 lat, 

o 64 zł na dziecko w wieku 6-18 lat, 

o 68 zł na dziecko w wieku 19-24 lat, 
 

Wzrośnie takŜe wysokość niektórych dodatków do 
zasiłku rodzinnego: 

o 80 zł- dodatek z tytułu wielodzietności, 

o 100 zł- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, 

o 60 zł- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji 

dziecka niepełnosprawnego- na dziecko w wieku 0-5 

lat, 

o80 zł dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji 

dziecka niepełnosprawnego na dziecko w wieku 6-24 

lat, 

o 50zł- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki 

poza miejscem zamieszkania, 

o 90 zł- w przypadku podjęcia przez dziecko nauki 

poza miejscem zamieszkania i zamieszkania w 

internacie, bursie, na stancji. 

o 1000 zł- tyle wyniesie jednorazowy dodatek z tytułu 

urodzenia dziecka- wypłacany do czasu ukończenia 

przez dziecko pierwszego roku Ŝycia, 

o 400 zł- dodatek tytułu opieki nad dzieckiem w 

okresie korzystania z urlopu wychowawczego 

wypłacany przez okres 24 lub 36 lub 72 / dziecko 

niepełnosprawne/ miesięcy kalendarzowych, 

o170 zł miesięcznie / ale nie więcej niŜ 340 zł na 

wszystkie dzieci/ -dodatek z tytułu samotnego 

wychowywania dziecka, 153 zł zasiłek pielęgnacyjny. 

 

ŚWIĘTA NARODOWE I INNE DNI WOLNE 

 OD PRACY 

W czasie tych świąt narodowych większość banków i 

instytucji jest zamknięta, podobnie jak wiele mniejszych 

sklepów. 

1 stycznia: Nowy Rok 

Wielkanoc: niedziela i poniedziałek - pierwsza niedziela 

po pierwszej wiosennej pełni księŜyca 

1 maja: Święto Pracy 

3 maja: Święto Konstytucji 3 Maja  

BoŜe Ciało: czwartek dziewiątego tygodnia po 

Wielkanocy 

15 sierpnia: Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny, 

Święto Wojska Polskiego (rocznica “cudu nad Wisłą”) 

1 listopada: Dzień Wszystkich Świętych 

11 listopada: Dzień Niepodległości  

25, 26 grudnia: BoŜe Narodzenie 

 

 

Chętnie świętujemy wiele innych okazji, choć nie są one 

dniami wolnym od pracy:  

Tłusty czwartek: ulubione święto wielbicieli pączków 

(ostatni czwartek karnawału) 

 

Międzynarodowy Dzień Kobiet: w to popularne w 

czasach PRLu święto kobiety tradycyjnie obdarowywano 

goździkami. Dziś równieŜ wiele kobiet dostaje kwiaty, ale 

mało kto wie, Ŝe dzień ten został ustanowiony w USA dla 

upamiętnienia śmierci 129 kobiet w poŜarze nowojorskiej 

fabryki w 1908 (8 maja). 

 

Pierwszy Dzień Wiosny: obchodzony przez uczniów, 

którzy tradycyjnie tego dnia udają się na wagary(21marca) 

Prima Aprilis: dzień psotów i Ŝartów (1 kwietnia). 

Dzień Dziecka: rodzice sprawiają przyjemność dzieciom 

obdarowując je słodyczami lub na przykład zabierając je 

do ZOO. (1 czerwca). 

Wigilia Dnia Świętego Jana (noc świętojańska): wróŜby 

tej nocy dotyczą przede wszystkim miłości i małŜeństwa. 

Właśnie w tę najkrótszą noc co roku zakwita kwiat 

paproci. Tradycyja mówi, Ŝe ten, kto go odnajdzie, będzie 

wieść szczęśliwy i dostatni Ŝywot, ale uwaga: swoim 

szczęściem i majątkiem nie moŜe się z nikim dzielić. (24 

czerwca). 

 

Andrzejki: według pogańskiej tradycji w ten dzień 

wróŜymy, najczęściej lejąc wosk (29 listopada).  

Święto to ogólne określenie szczególnych okresów, 

współcześnie szczególnie dni wolnych od pracy 

powtarzających się regularnie co rok. 

Wrzesień 

�1 września - Międzynarodowy Dzień Pokoju; 

Dzień Kombatanta  

�3 września - Dzień Energetyka 

�8 września - Dzień Dobrych Wiadomości; 

Międzynarodowy Dzień Walki z Analfabetyzmem; 

Międzynarodowy Dzień Piśmiennictwa 

�9 września - Międzynarodowy Dzień Urody 

�12 września - Święto Wojsk Lądowych 

�13 września - Dzień Kolejarza 

�22 września - Europejski Dzień bez Samochodu 

�23 września - DoŜynki, Święto Plonów (etniczne 

słowiańskie)  

�26 września - Europejski Dzień Ptaków; 

Międzynarodowy Dzień Głuchego 

�27 września - Światowy Dzień Turystyki; Dzień 
Polskiego Państwa Podziemnego                                      

30 wrze30 wrze30 wrze30 wrześnianianiania - DzieDzieDzieDzień Chłopaka Chłopaka Chłopaka Chłopaka 
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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. 

 

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, 

ZZZZadaj   pytanie !!! 
 

  Do   25 września czekamy na pytania, które 

zadajemy 

1. Pani Marii Labudzie ( Gminnej 

Przewodniczącej KGW i Radnej Sejmiku Woj. 

Pomorskiego)  
2. Panu Krzysztofowi Michnowskiemu       

( Radnemu Powiatu Kościerskiego)  
Z wszystkich nadesłanych pytań, wybierzemy 5 
najciekawszych i najczęściej powtarzających się 
pytań, na które odpowiedzą wyŜejwymienieni  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 

CzekamCzekamCzekamCzekamy na pytania !!!y na pytania !!!y na pytania !!!y na pytania !!! 
 

  

 

                  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) 

                                              

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 

 

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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