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„Kiedy nasze zboŜe u naszego progu, 

Trzeba za to wszystko podziękować Bogu. 

Ten wianek uwity to przecieŜ Dar Boski , 

  NiechŜe się rozwieją wszystkie nasze troski”. 
 
DoŜynki Gminne 

odbywają się kaŜdego 

roku w innej 

miejscowości gminy.          

W tym roku obchodzone 

były  w Wysinie i 

rozpoczęły się mszą 
świętą  o godz. 15°°  

Tegorocznymi starostami 

DoŜynek Gminnych byli 

Pani Lidia Czapiewska i 
Pan Józef Plutowski.  
  

Korowód doŜynkowy 

zebrał się pod figurką św. Jana w Wysinie i stamtąd 

przeszedł do kościoła na mszę św. którą odprawiało  

4 księŜy : ks. Andrzej śur z Wysina ks. Grzegorz 

Flisikowski z Liniewa, ks. Janusz Grzybek z 

Pogódek oraz ks. Ryszard Konefał z Garczyna.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 Następnie uczestnicy doŜynek przeszli 

do sali OSP w Wysinie, tam nastąpiło 

przekazanie chleba doŜynkowego przez 

starostów na ręce Wójta Gminy Pana 

Mirosława Warczaka oraz 

Przewodniczącego Rady Gminy Pana 

Ludwika Szparkowskiego. 
 

 O godz. 16
15

 rozpoczęła się część 
artystyczna prowadzona przez artystę- 
muzyka Pana Tomka Stroynowskiego z 

Nowej Wsi Kościerskiej. Trzeba 

podkreślić ,Ŝe zdołał włączyć publiczność 
do wspólnej zabawy. Niesamowite 

SHOW zrobił  zespól taneczny ,, Paradise" z Karsina  

 

 
 

pod kierownictwem Pani Iwony Laski,  

dziewczęta zainteresowały swoim 

 występem wszystkich  

uczestników doŜynek , 

 pokazały swój profesjonalizm. 
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 Kabaret ,, BAMBINO" z Lubichowa bawił do łez Ŝartami 

mieszkańców oraz zaśpiewał wiele piosenek biesiadnych 

oraz przedwojennych.  

 
Gościnnie wystąpił mały geniusz z Kanady z Calgary.           

11- letni Jan Lisiecki zachwycił publiczność swoją grą ,                          
a wykonał Preludium-cis-moll, Sergiusza Rachmaninowa 

Występy trwały do godz. 21.00 przeplatane muzyką w 

wykonaniu zespołu ,,THE ROSCHMISCH" pod 

kierownictwem Pana T. Stroynowskiego.  

 
 

Tradycyjnie odbyła się loteria fantowa , której atrakcją w 

tym roku była para gołębi.  

 
 

Mimo niesprzyjającej aury, wszyscy świetnie się bawili. 

 

MMMMarszałek Województwa Pomorskiego                             
.                                                                                                                    . 

.         Bardzo serdecznie dziękuję 
za zaproszenie mnie na 

Gminne Święto Plonów w 

Wysinie. WaŜny to dzień dla 

całej waszej społeczności 

rolniczej, albowiem wieńczący 

całoroczną trudną   i mozolną 
pracę rolników oraz tych, 

którzy na rzecz rolnictwa i wsi 

pracują.                                                                              
.     Odbywające się w tym dniu Krajowe DoŜynki        

na Jasnej Górze nie pozwalają mi na wzięcie 

udziału w Waszym Święcie. Dlatego teŜ pragnę tą 
drogą przekazać wszystkim Rolnikom wyrazy 

uznania i jeszcze raz podziękować za zaproszenie 

oraz Ŝyczyć abyście przeŜyli to Święto w wielkiej 

radości integrując się do wspólnych działań i 

wyznań na przyszłość.                                                                 
.         Niechaj praca na roli będzie dla Was radością 
i dostarcza satysfakcji a takŜe zapewni godne i 

dostatnie Ŝycie Wam  i Waszym Rodzinom.                                          

.        Korzystając z okazji chciałbym serdecznie 

pozdrowić mieszkańców Gminy Liniewo oraz 

wszystkich uczestników doŜynek.                                                     

.       Wszystkiego dobrego. Szczęść BoŜe. 

               

Wybory samorządowe                              

w Polsce 2006 

Wybory samorządowe w Polsce 2006 zostaną 
przeprowadzone w dniu 12 listopada; 2. tura 

(ponowne głosowanie) w wyborach wójtów, 

burmistrzów i prezydentów miast odbędzie się 2 

tygodnie później, w dniu 26 listopada. 
 

Zarządzenie wyborów 
Wydając Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 

dnia 11 września 2006 r. w sprawie zarządzenia 

wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików 

województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic 

m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i 

prezydentów miast (Dz.U. Nr 162, poz. 1149 - z dnia 

12 września 2006 r.) Premier zarządził wybory na 

dzień 12 listopada 2006 roku. W wystąpieniu 

telewizyjnym z 11 września, Jarosław Kaczyński 

zaapelował o "spokojną i merytoryczną kampanię 
wyborczą". 
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Wybory wójtów 
(burmistrzów, prezydentów miast) 

Wybory te są regulowane przez Ustawę z dnia 20 

czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, 

burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U. nr 113, poz. 

984, nr 127, poz. 1089 i nr 214, poz. 1806; z 2004 r. 

Nr 102, poz. 1055; z 2005 r. Nr 175, poz. 1457). 

Według dyrektywy Rady Unii Europejskiej 

94/80/WE z dnia 19 grudnia 1994 r. i zmiany ustawy 

z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz.U. nr 102, poz. 1055, 

Art 1. 2 3)) po raz pierwsze prawo do głosu (w 

wyborach do rad gmin oraz w wyborach 

bezpośrednich) przysługuje równieŜ obywatelom 

państw członkowskich Unii Europejskiej. 

KALENDARZ WYBORCZY 
Termin wykonania 

czynności 

Treść czynności 

wyborczej 

1 2 
do13 -10- 2006r. do godz. 

24°° 
Zgłaszanie terytorialnym 

komisjom wyborczym list 

kandydatów na radnych, 

odrębnie dla kaŜdego 

okręgu wyborczego dla 

wyborów do rad gmin. 
do 28 -09- 2006 r. - powołanie przez 

komisarza wyborczego 

terytorialnych komisji 

wyborczych. 
do 18-10-2006 do godz. 24°° - zgłaszanie gminnym 

komisjom wyborczym 

kandydatów na wójtów, 

burmistrzów i prezydentów 

miast 
do 22 -10-2006 r. -powołanie przez gminną 

komisję wyborczą 
obwodowych komisji 

wyborczych 
do 28 października 2006 r. -rozplakatowanie 

obwieszczeń, 
 

KOMUNIKAT 
Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Gdańsku 

Nr.7-06 z dnia 28 września 2006 r. w sprawie 

powołania gminnych komisji wyborczych powołana 

została Gminna Komisja Wyborcza w Liniewie dla 

przeprowadzenia w dniu 12 listopada 2006 r. 

wyborów do Rady Gminy w Liniewie i 

bezpośredniego wyboru Wójta Gminy w Liniewie. 

1. Romualda Zofia Ciecholewska 

2.Ewa Dunajska 

3.Maria Grabowska 

4.Marcelina Leszka 

5.Urszula Potrykus 

6.Ewelina Słomińska 

7.Edmund Szwichtenberg 

              

               Na pierwszym posiedzeniu w dniu 

02.10.2006 r. Komisja wybrała ze swojego grona 

przewodniczącego Komisji, Panią Marię 
Grabowską, oraz zastępcę przewodniczącego 

komisji Panią Ewę Dunajską. 
          Gminna Komisja Wyborcza w Liniewie 

ma swoją siedzibę w Urzędzie Gminy przy ulicy 

Dworcowej3, pokój numer 2. 

Telefon 058 687-80-32 

 

KKKKOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI 

WYBORCZEJ W LINIEWIE 

 
w sprawie: przyjmowania zgłoszeń list 
kandydatów na radnych do rady gminy w 
Liniewie i kandydatów na wójta gminy. 
 

Gminna Komisja Wyborcza w Liniewie podaje do 

publicznej wiadomości co następuje; 

 

1. Gminna Komisja Wyborcza w Liniewie , listy 

kandydatów na radnych do Rady Gminy w 

Liniewie i kandydatów na Wójta Gminy 

wybieranych w wyborach zarządzonych na dzień 
12 listopada 2006 r. przyjmuje w Urzędzie Gminy 

w Liniewie, ul. Dworcowa 3. 
 
2. Zgłoszenia list kandydatów   na radnych 

wybieranych do Rady Gminy w Liniewie odrębnie 

dla kaŜdego okręgu wyborczego utworzonego do 

wyboru tej Rady, mogą być  dokonane najpóźniej 

do dnia 13 października 2006 r. do godz. 24.00 
 
3. Zgłaszanie kandydatów na Wójta Gminy mogą 

być dokonywane najpóźniej do dnia 18 

października 2006 r. do godz. 24.00. 
  W tym okresie w siedzibie Gminnej Komisji   

Wyborczej członkowie Komisji będą przyjmowali 

zgłoszenia codziennie ( z wyjątkiem soboty i 

niedzieli) w godzinach od 12.00 do 15.00. 

 
4. Zgłoszenia, o którym mowa w pkt.2 i 3 powinny 

być dostarczone w siedzibie Gminnej Komisji 

Wyborczej przez pełnomocnika komitetu 

wyborczego bądź  przez osobę niego upowaŜnioną. 
Zgłoszenia powinny spełniać wymogi  określone w 

Ordynacji wyborczej od rad gmin, rad powiatów i 

sejmików województw oraz w ustawie z dnia 20 

czerwca 2002 r o bezpośrednim  wyborze wójta, 

burmistrza i prezydenta miast, a takŜe w przepisach 

wydanych na ich podstawie 

 

Przewodniczący  
Gminnej Komisji Wyborczej 

Maria Grabowska 
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Podatek akcyzowy 
117  rolników złoŜyło wnioski o zwrot 

podatku  akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego do produkcji rolnej na rok 2006 r. 
Wnioski te moŜna było składać od 1-30 września ( 
pisaliśmy o tym w poprzednich numerach)                                                    
Ze złoŜonych wniosków wynika, Ŝe tylko 7 
rolników wykorzystało w 100 % przyznany limit. 
DuŜa ilość uprawnionych nie wykorzystała 
ustalonego limitu z powodu braku faktur VAT na 
zakupiony olej napędowy. Faktury wystawione od 
1 września do 28 lutego 2007 roku, będą 
potrzebne do zwrotu podatku akcyzowego w 
marcu 2007 roku.  
Wszyscy rolnicy, którzy złoŜyli wnioski, 
otrzymają decyzję wójta Gminy i zwrot gotówki w 
miesiącu listopadzie br. w kasie Urzędu Gminy. 
Rolnicy, którzy podali swoje konta bankowe, 
otrzymają naleŜną kwotę przelewem równieŜ w 
listopadzie br.                                                                                
Rolnicy !!! Pamiętajcie! Przy zakupie paliwa- 
Ŝądajcie faktury VAT !                                                                 
Osoby, które złoŜyły wnioski o oszacowanie szkód 
spowodowanych klęską suszy, mogą ubiegać się o 
kredyt w Banku Spółdzielczym w Starogardzie 
Gdańskim od/Skarszewy na preferencyjnych 
warunkach . Oprocentowanie 1,2 % w skali 
rocznej.    

Stanisław Narloch 

GMINNY OŚRODEK POMOCY 

SPOŁECZNEJ W LINIEWIE  

informuje, Ŝe od 18 września 2006r do 15 października 
2066 roku przyjmujemy wnioski rolników o zasiłek 
celowy w związku z suszą 2006 r. 

1.O pomoc w formie jednorazowego zasiłku mogą  
ubiegać się rolnicy,u których komisja powołana przez 

Wojewodę oszacowała straty w uprawach rolnych 

powyŜej 30 %. 

2.Pomocy udziela się rodzinie, jeŜeli co najmniej 

jedna osoba w tej rodzinie podlega ubezpieczeniu 

rolniczemu z mocy prawa / opłaca składki Krus/               

- ostatni dowód wpłaty lub zaświadczenie z KRUS. 

3.Dodatkową kwotę mogą uzyskać rolnicy, u których 

oszacowano straty w uŜytkach zielonych powyŜej 

30%/ oraz posiadają bydło, owce, kozy lub konie- 

paszport zwierząt gospodarskich do wglądu. 

Druki wniosków moŜna odbierać w biurze Gminnego                                  Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Liniewie w godz.7ºº-15ºº.                                                            Tel 
058/687-80-48 lub u sołtysów 

                    
                     

 
 
Państwu i MariiMariiMariiMarii    iiii    KlaudiuszowiKlaudiuszowiKlaudiuszowiKlaudiuszowi                                                                                                        
....                                                                                    BuzalskimBuzalskimBuzalskimBuzalskim    
 

WWWWójt Gminy  Liniewo,  wyraŜa gorące 

podziękowanie za zorganizowanie zawodów 

wędkarskich na Łowisku Piaseczno dla młodzieŜy  z 

terenu  Gminy Liniewo. 

 

                                            JJJJestem niezmiernie wdzięczny za  

ufundowanie wszystkich nagród i upominków oraz 

za dostrzeganie i zaspokajanie potrzeb atrakcyjnego 

spędzania czasu naszej młodzieŜy. Tak miły gest, na 

pewno  pozostanie w ich pamięci na bardzo  długo. 
 

                            Z  wyrazami szacunku, 
                             Wójt Gminy Liniewo 

Skat Sportowy  

          DuŜy sukces odnieśli gracze z 

Liniewa w druŜynowym turnieju 

SKATA SPORTOWEGO w 

Świekatowie( woj. kujawsko -

pomorskie). DruŜyna w składzie 

Stanisław Narloch, Józef Wirkus, Zenon Gostomski i 

Zygmunt Orłowski zajęła II miejsce.                                  

Były to zawody wojewódzkie. Po trzech turniejach 

druŜyny Liniewskie są na wysokich pozycjach ( 2,4 i 

7 miejsce). 

Czwarty kolejny turniej , odbędzie się 8 października 

w Redzie, a zakończenie ligi  wojewódzkiej Skata 

Sportowego, 22 października w Liniewie w GOKSiR 

Z Skaterskim pozdrowieniem, 

Stanisław Narloch 
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1.Jakie są plany na inwestycje 
związane z budową dróg? Na 
zebraniu wiejskim w Orlu 
usłyszeliśmy Ŝe będzie nowy 
asfalt na trasie Liniewo- Sobącz. 
Kiedy to nastąpi? 

Jako radny wprowadziłem do 

wieloletniego planu 

inwestycyjnego Powiatu 

Kościerskiego drogi Liniewo-

Sobącz- Niedomowo- Dębogóry  

i  Garczyn- Kobyle. Na drogę 
Liniewo- Debogóry jest 

wykonana pełna dokumentacja,   

a realizacja inwestycji jest 

uzaleŜniona od pozyskania 

środków na te zadania z Unii 

Europejskiej na lata 2007-2013. 

Jako radny dołoŜę wszelkich 

starań, aby odbudowa tej drogi 

odbyła się w 2007/2008 roku. 

Chciałbym poinformować, Ŝe wynikiem moich 

starań, dalsza odbudowa drogi na odcinku Nowa 

Karczma- Rogazy z ułoŜeniem chodnika w 

miejscowości Lubieszyn zakończona zostanie w 

2007 roku. Ponadto duŜo uwagi poświęciłem 

polepszeniu  i utrzymaniu dróg w okresie zimowym 

i letnim. Kłótnia  

 

2.Jaki jest Pana stosunek  do obecnie 
prowadzonych  inwestycji? 
 

Nasza gmina ma znaczące opóźnienie inwestycyjne, 

ale poprzez działania obecnego Wójta, jak i jego 

poprzedników nastąpił znaczący wzrost inwestycji. 

Największą inwestycją kończącej kadencji jest 

kanalizacja Liniewa, co uwaŜam za sukces tej 

kadencji, a szczególnie podjęcie decyzji o wymianie 

podłączeń wodociągowych, o co sam usilnie 

zabiegałem. Mimo pozytywnej oceny muszę 
zaznaczyć, iŜ ta inwestycja mogła być tańsza i mniej 

uciąŜliwa dla części mieszkańców. 

Drugą pod względem wielkości inwestycji  jest 

budowa świetlicy wiejskiej w Orlu. Przedsięwzięcie 

to dla drugiego co do wielkości sołectwa jest 

niezbędna , dlatego usilnie je wspierałem w okresie 

przygotowawczym i w pozyskiwaniu środków na jej 

realizację. Koszty jakie ponosi gmina to   20 % 

wszystkich wydatków, ale koszty eksploatacji mogą 
być wysokie i trzeba je rozsądnie racjonalnie 

zaplanować. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ZauwaŜalnymi 

inwestycjami w gminie są 
budowy chodników i 

odwodnień, które gmina 

prowadzi przy 

współudziale powiatu. 

UwaŜam, Ŝe lata 2007-

2013 będą bardzo duŜym 

wyzwaniem 

inwestycyjnym- dla Gminy 

Liniewo, ale czy jesteśmy 

odpowiednio 

przygotowani? 

 
3.Czy prawdą jest, Ŝe w 
najbliŜszych wyborach 
samorządowych, będzie 
Pan startował na 
stanowisko Wójta Gminy    

                                          Liniewo? 
Stanowisko Wójta Gminy nie jest dla mnie  celem 

dziś , ale w przyszłości moŜe być środkiem 

uświadomienia  społeczeństwu, jak duŜo zaleŜy od 

Wójta, a moŜna zrobić o wiele więcej i lepiej.. Nie 

moŜemy zmarnować szansy, jaką dają nam 

przyznane środki na lata 2007-2013. 

 
4.Co Pan zrobił dla dobra naszej gminy jako 
radny powiatowy? 
Na to pytanie odpowiem w bardzo duŜym skrócie, bo  

zakres działań, jakimi się zajmowałem był ogromny, 

a jeŜeli kogoś interesują szczegóły, proszę o kontakt 

indywidualny. 

    Po pierwsze, z mojej inicjatywy przy udziale 

powiatu wybudowano w gminach około 15 km 

chodników, a w naszej gminie dotyczy to 

Lubieszyna, Głodowa, Wysina, Orla i Sobącza           

( w realizacji). DuŜą uciąŜliwością są  przydroŜne 

zalewiska wodne, dlatego wykonaliśmy odwodnienia 

w Liniewie( m.in. przy pawilonie), Orlu, Garczynie, 

Wysinie a ostatnio w Głodowie. Szczególną uwagę 
zwróciłem na utrzymanie dróg w okresie letnim i 

zimowym i stworzenie moŜliwości odbudowy dróg 

powiatowych, Liniewo- Sobącz- Dębogóry, Kobyle- 

Garczyn. Inicjowałem i wsparłem utworzenie trzech 

sekcji: 

-teatralno filmowej, 

-plastycznej, 

-tenisa stołowego przy Zespole Oświatowym w 

Liniewie z funduszy Starostwa.                                
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Poprzez sekcje organizowałem turnieje, podczas 

których młodzieŜ otrzymywała nagrody, a szkoły 

stoły do tenisa stołowego ( 5 szt.) 

Organizowałem coroczne trzydniowe bezpłatne 

wyjazdy młodzieŜy do Domu Wczasów Dziecięcych 

w Wygoninie. Poprzez Starostwo zakupiono 

zabawki, zieleń , pomoce dydaktyczne dla 

przedszkoli i szkół w Liniewie, Głodowie, Wysinie. 

Mojego własnego wsparcia udzieliłem wszystkim 

szkołom naszej gminy. Wsparcie otrzymały 

wszystkie organizacje pozarządowe, a szczególnie 

Ochotnicze StraŜe PoŜarne, o czym część straŜaków 

zapomina (tęskniąc za rządzącymi w powiecie w 

poprzedniej kadencji), którzy nie zauwaŜali 

problemów ochotniczych straŜy. 
 

PoniewaŜ nasza gmina jest rolnicza zabiegałem  o 

poprawy stanu rolnictwa poprzez obniŜenie opłat za 

padłe bydło, stworzenie moŜliwości uboju z 

konieczności w ZM- Kościerzyna. pomoc w 

uzyskaniu atestów umoŜliwiających odbiór mleka, 

przygotowałem 6 wniosków do Sektorowego 

programu Operacyjnego dotyczących melioracji  

szczegółowej łąk w miejscowościach Liniewo, 

Garczyn, Stare Polaszki, Wilcze Błota, Czerniki, 

Pałbin, którą rozpoczynamy  w tym roku od 

melioracji podstawowej Małej Wierzycy i kanału A. 

Dla informacji dodam, Ŝe do Urzędu 

Marszałkowskiego  wpłynęło 79 wniosków z całego 

województwa  o melioracje szczegółowe 

zakwalifikowano 23, w tym 6 prowadzonych przeze 

mnie. 

Z satysfakcją patrzę , jak budowana jest świetlica 

wiejska w Orlu, bo między innymi dzięki staraniom i 

ś.p. Zdzisława Sapierzyńskiego  i moim Starostwo 

Powiatowe dopomogło w przygotowaniu projektu,     

a wspólnie z Urzędem Gminy ( Wójtem) z wielką 
determinacją podjęliśmy działanie mające na celu 

pozyskanie środków z Urzędu Marszałkowskiego. 

No i udało się! Mieszkańcy Orla mają swoją 
świetlicę. 
Starałem się wspierać wszystkie sołectwa naszej 

gminy, ale największą satysfakcje mam z 

współorganizowania , tworzenia nowych sołectw, 

Deki i starego Wieca, bo nadchodzą dobre czasy  dla 

lokalnych samorządów i tylko od aktywności 

mieszkańców zaleŜy, jak będą  wyglądały nasze 

miejscowości. 

 

Na koniec chciałbym  podziękować za współpracę, 

apelując o udział w wyborach, bo frekwencja i 

oddanie głosu na kandydatów znanych z uporu i 

konsekwentnego działania na rzecz mieszkańców 

naszej Gminy pozwoli mieć nadzieję, Ŝe będziemy 

mieli swojego przedstawiciela w Radzie Powiatu. 

 
Październik 

�1 października - Dzień Wegetarianina; 

Międzynarodowy Dzień Muzyki; Międzynarodowy 

Dzień Lekarza; Międzynarodowy Dzień Ludzi 

Starszych  

�4 października - Światowy Dzień Ochrony 

Zwierząt  
�5 października - Światowy Dzień Nauczycieli  

�6 października - Światowy Dzień Mieszkalnictwa  

�9 października - Światowy Dzień Poczty; Dzień 
Znaczka Pocztowego  

�10 października - Światowy Dzień Zdrowia 

Psychicznego 

�14 października - Święto Edukacji Narodowej; 

Światowy Dzień Normalizacji; Międzynarodowy 

Dzień Zmniejszania Skutków Klęsk śywiołowych  

�15 października - Międzynarodowy Dzień 
Niewidomych  

�16 października - Światowy Dzień śywności; 

Dzień PapieŜa Jana Pawła II (polskie, nie jest dniem 

wolnym od pracy)  

�17 października - Międzynarodowy Dzień Walki z 

Ubóstwem; Dzień Walki z Rakiem  

�18 października - Dzień Łącznościowca; Dzień 
Poczty Polskiej  

�22 października - Światowy Dzień Jąkających się  
�24 października - Dzień Walki z Otyłością; Dzień 
Organizacji Narodów Zjednoczonych; Światowy 

Dzień Informacji  

�27 października - Światowy Dzień Modlitwy o 

Pokój (katolickie)  

�31 października - Światowy Dzień Oszczędności; 

Halloween 

W jednym z waŜniejszych dni w całym 

roku szkolnym, Dniu Nauczyciela, 

chcielibyśmy złoŜyć najserdeczniejsze 

Ŝyczenia całemu Gronu Pedagogicznemu 

duŜo, duŜo zdrowia, cierpliwości, wytrwałości, 

wielu sukcesów zawodowych oraz 

zadowolenia z uczniów! 

 

.  
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Rozkład jazdy autobusów 

Liniewo centrum 
 
KIERUNEK PRZEZ GODZINY 

ODJAZDÓW 
GARCZYN LIN.  13 54

k,15 11 
F 

GDAŃSK WYSIN,  
PRUSZCZ GD. 

6 08
K,12 04

K 

KOŚCIERZYNA N.KARCZMA 4 30
K,6 01 6*,6 58

F, 
8 25

K,8 37
U,8 49

F, 
1400

F,1716
CU,1757

K 
KOŚCIERZYNA N. KARCZMA 

N.BARKOCZYN 
5 48

F,11 20
F,15 05

F 

KOŚCIERZYNA SOBĄCZ     
LINIEWKO KOŚ. 

5 54
F,9 34

F 

KOŚCIERZYNA SOBĄCZ  
N.BARKOCZYN 

7 08
F,16 09

F,17 14 
F, 

2109
km 

KOŚCIERZYNA SZTARPY 13 28 A,15 10 U 
SKARSZEWY IŁOWNICA 4 54

F,4 59 6*,7 26
F, 

14 59
F, 16 04

CU, 
16 12

F, 20 05 km 
ST.KISZEWA  15 48 k, 17 29 k 
STAROGARD 
GD. 

KOBYLE   
JAROSZEWY 

11 29 F 

STAROGARD 
GD. 

KOBYLE    
POGÓDKI 

16 02 A 
STAROGARD 
GD. 

OŁOWNICA 20 47
 Um 

STAROGARD 
GD. 

ST.KISZEWA    
ZBLEWO 

8 04 F 

*     - nie kursuje w dni świąteczne 

6   - kursuje w soboty 
A    - nie kursuje w niedziele i święta 
C    - kursuje w soboty, niedziele i święta 
F    - kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku 
U   - nie kursuje 25.12.2006 r, 01.01   1 dzień Wielkanocy 

 k - nie kursuje w sob.niedz.święta 14.08.2006 r,04.05, 08.06 2007 r 
   m   - nie kursuje 24 i 31 grudnia 
 

Otyli bardziej naraŜeni 
na utratę wzroku 
( lekarze ostrzegają) 

Osoby otyłe są dwukrotnie bardziej naraŜone na utratę 
wzroku, niŜ ludzie szczupli. 
 
Naukowcy brytyjscy biją na alarm, poniewaŜ coraz liczniejsze 

badania dowodzą, iŜ miliony otyłych Brytyjczyków są zagroŜone 

ślepotą. 
 

Otyłość zwiększa ryzyko wystąpienia takich schorzeń, jak 

retinopatia cukrzycowa, jaskra, czy katarakta, które z kolei wiąŜą 
się z ryzykiem trwałego uszkodzenia wzroku lub całkowitej 

ślepoty. Eksperci przypominają, Ŝe wzrok moŜna pielęgnować i 
chronić poprzez zdrową dietę obfitującą w świeŜe owoce i 

warzywa, aktywność fizyczną, utrzymywanie prawidłowej wagi, 

regularne badania oraz unikanie papierosów. 

 

 
 
 

 

Nowe ulgi 
 w komunikacji miejskiej 

Z dniem 1 września 2006 r. w komunikacji miejskiej 

w Kościerzynie zostały wprowadzone nowe  

n/w ulgi przewozowe: 

Osoby uprawnione 
Dokument 
poświadczający 
uprawnienie 

Wielkość 
ulgi 

Osoby powyŜej 65 roku 
Ŝycia 

Dowód osobisty 100% 

Dzieci i młodzieŜ w 
okresie od rozpoczęcia 

odbywania 
obowiązkowego rocznego 

przygotowania 
przedszkolnego do 

ukończenia gimnazjum 
lub szkoły 

ponadgimnazjalnej 
publicznej lub 
niepublicznej o 

uprawnieniach szkoły 
publicznej, nie dłuŜej niŜ 
do ukończenia 24 roku 

Ŝycia. 

1. Zaświadczenie 
dyrektora szkoły lub 

przedszkola o 
odbywaniu 

obowiązkowego 
rocznego 

przygotowania 
przedszkolnego. 
2. Legitymacja 

szkolna 

50% 

Informacje dodatkowe, tel. (058) 686-44-35 
 

W NASTĘPNYM BIULETYNIE ROZKŁAD 
AUTOBUSÓW WSI Wysin.   

GMINNY OŚRODEK 

KULTURY SPORTU                          

I REKREACJI W LINIEWIE  

   Zawiadamia dzieci i młodzieŜ ,Ŝe rozpoczął  nabór 

nowych osób do zespołów takich jak; 

- zespół taneczno- wokalny,, Wigaro” 

- zespół wokalny ,, Tęcza” 

- zespół wokalny,, Wenus” 

- zespół tańca dyskotekowego 

- kółko plastyczne 

- nauka gry na organach dla początkujących i 

zaawansowanych 

- nauka języka niemieckiego zapisy do 1 

października 

OD PAŹDZIERNIKA ZAKŁADAMY SZKOŁĘ 
MUZYKI ROZRYWKOWEJ  
( w tym nauka na róŜnych instrumentach-

bliŜsze informacje na spotkaniu) 
BARDZO SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

KaŜdy znajdzie coś dla siebie 
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Publikacje Polskiej Telefonii  
ul. śurawia 22  

00-515 Warszawa 

 

Uwaga na tę firmę! pseudo faktury zatytułowane KsiąŜka 

Telefoniczna, w których stara się wyłudzić kwotę 387,35 

za jak pisze Publikację w PPT KsiąŜce Telefonicznej na 

rok 2006  
Opłacenie tej pseudo faktury, oferty jak pisze po drugiej 

stronie ww. spółka to nie tylko strata 387,35 ale równieŜ 
zgoda, Ŝe firma ta pobierze opłaty w kolejnych miesiącach 

a umowa zawarta na 12 miesięcy zostanie przedłuŜona na 

kolejny rok jeśli nie zostanie pisemnie wypowiedziana.  
 
P.S. To nie pierwsza i ostatnia firma, która w ten 
sposób wyłudza pieniądze. Więc naleŜy uwaŜać. 
 

Palce lizać 
(Mieszkaniec Gminy poleca) 

Mam super przepis na nalewkę malinową!!! 
 Weź 1kg malin, zalej 1/2 l wódki i 1/2 l spirytusu, ma stać 
2-4 tygodni od czasu do czasu wstrząsnąć Następnie zlać 
sok a maliny zasyp 1 kg cukru jak się rozpuści                  

(ok. tygodnia) wlać do poprzednio zlanego płynu, im 

dłuŜej postoi tym lepsze malinki moŜna zjeść pycha i 

jedno i drugie przepis mojej cioci niezrównany!!!!!!!!! 

 

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 

 

Wójt Gminy informuje 
 

20 października o godz. 10.30  w sali GOKSiR 

w Liniewie, odbędą się wspólnie z 

Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku, 
warsztaty na temat warunków Ŝycia i pracy w 
krajach Unii Europejskiej. Warsztaty 

skierowane są do osób bezrobotnych i 

poszukujących i zainteresowane wyjazdem do 

pracy za granicę. (Irlandia i Wielka Brytania) 
    

ZZZZadaj  pytanie !!! 
 

  Do   25 października czekamy na pytania, które 
zadajemy 
1. Panu Mirosławowi Warczakowi             

( Wójtowi Gminy Liniewo)  
Z wszystkich nadesłanych pytań, wybierzemy           
5 najciekawszych i najczęściej powtarzających        
się pytań, na które odpowiedzą wyŜej wymienieni         
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 

Czekamy na pytania !!!Czekamy na pytania !!!Czekamy na pytania !!!Czekamy na pytania !!! 
 

HUMOR 
 

Pamiętnik czyściocha 

- Poniedziałek - myję się pod pachami. 

- Wtorek - myję obie nogi. 

- Środa - przemywam oczy i uszy. 

- Czwartek - myję szyję. 
- Piątek - podmywam swoje "klejnoty". 

- Sobota - myję zęby. 

- Niedziela - zmieniam wodę 

~*~ 
Piękna kobieta to niebo dla oczu, piekło dla duszy i 
czyściec dla kieszeni. 

B. Fontenelle 

~*~ 
Mówią, Ŝe ostroŜność jest matką powodzenia, ale to nie 
prawda, bo gdyby była ostroŜna, nie zostałaby matką. 
 

Julian Tuwim 

~*~ 
 

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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