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„Zwycięstwo w Powiatowych Zawody                                   

Sportowo – PoŜarniczych OSP” 

Tradycyjnie, jak co roku 

Ochotnicze StraŜe PoŜarne z terenu powiatu 

kościerskiego uczestniczą w „Powiatowych 

Zawodach Sportowo – PoŜarniczych OSP”. 

W tym roku zawody odbyły się 5 czerwca 

w Powiatowym Centrum MłodzieŜy w 

Garczynie koło Kościerzyny. 

Jednostka z Wysina w wspaniałym, 
przebojowym stylu,  pomimo ogromnej i 
doskonale wyszkolonej konkurencji 

zajęła I miejsce druŜynowo w Powiecie 

Kościerskim zakwalifikowując się w ten 
sposób do Zawodów Wojewódzkich OSP. 
Trzymajmy więc wszyscy za nich kciuki . 

 

   
  Zawody te były waŜnym egzaminem 

sprawności, wydolności organizacyjnej, 

bojowej straŜaków oraz będącego w ich posiadaniu podstawowego sprzętu (motopompy, prądownice, węŜe 

itp). Ponadto były znakomitą popularyzacją idei straŜackiej w naszym powiecie. 

 Wniosły ogromne oŜywienie i mobilizują do jeszcze lepszego przygotowania bojowego wszystkich jednostek. 

Zmagania straŜaków były waŜnym egzaminem, poniewaŜ pokazały mocne i słabe strony przygotowania 

poszczególnych jednostek. Dzięki temu wiadomo będzie w przyszłości nad czym naleŜy jeszcze bardziej naleŜy 

popracować i co udoskonalić – mówi  Mirosław Warczak Wójt Gminy Liniewo. 
 

Nasi StraŜacy rywalizowali w dwóch konkurencjach – sztafecie poŜarniczej 7x50 m z przeszkodami   oraz ćwiczeniach 

bojowych. Po bardzo zaciętej walce najlepszy czas w sztafecie oraz ćwiczeniach bojowych uzyskała druŜyna z Wysina. 

Zdobyła I miejsce w danej grupie i  zakwalifikowała się do zawodów wojewódzkich.  
 

Wyniki, jakie nasi straŜacy osiągnęli na zawodach szczebla powiatowego dowodzą niezbicie  

 naszą dominację w tej dziedzinie w powiecie kościerskim od kilku juŜ dobrych lat. 
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GGGGminne zawody sportowo- 

poŜarnicze    
 

        W dniu 3 czerwca w Garczynie przeprowadzono 

Gminne Zawody Sportowo- PoŜarnicze, w których 

wzięły udział 4 druŜyny ( Liniewo, Lubieszyn, Głodowo 

i Wysin).  W skład komisji sędziowskiej powołano               

kpt. Wiesława Kiedrowicza. 

 

Zawody rozegrane były w konkurencjach: ćwiczenia 

bojowe oraz sztafeta poŜarnicza 7x 50 metrów z 

przeszkodami.Klasyfikacja generalna zawodów 

przedstawia się następująco: 

 

I m. Wysin (Dowódca- Sebastian Posański) 

II m. Liniewo(Dowódca- Tomasz Cylkowski) 

III m. Głodowo ( dowódca Jarosław Gierszewski) 

IV m. Lubieszyn ( dowódca Mariusz Koszałka) 

Zwycięska druŜyna z Wysina, będzie reprezentowała 

naszą Gminę na powiatowych zawodach straŜackich      

w Garczynie za Kościerzyną. 

 

StraŜackie zmagania 

 
   Tegoroczne zawody  MłodzieŜowych DruŜyn 

PoŜarniczych z terenu gminy Liniewo odbyły się  
1 czerwca w Wysinie.  

Rywalizacja odbywała się w dwóch konkurencjach: 

biegu sztafetowym i ćwiczeniach bojowych. O 

wyniku decydował łączny czas konkurencji. 

 
Do udziału przystąpiło 7 druŜyn w dwóch grupach: 

 Grupa IA Dziewczęta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. MDP Liniewo( dowódca Michalina Kurszewska) 

2. MDP Liniewo ( dowódca Joanna Kmieciak) 

Grupa I A Chłopcy 
1. MDP Wysin (dowódca Piotr Borzestowski) 

2. MDP Głodowo( dowódca Tomasz Wenta) 

3. MDP Wysin ( dowódca Piotr Zieliński 

4. MDP Liniewo (dowódca Wojciech Olewiński) 

5. MDP ( dowódca Adam Szwarc) 

Zwycięskie druŜyny nagrodzono  

pamiątkowymi pucharami oraz medalami , 

które wręczyli Wójt Gminy 

Liniewo- Mirosław Warczak i 

Komendant Gminy- Wiesław 

Szarmach. 
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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 – 

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) 

 

PPPPlebiscyt Dziennika Bałtyckiego 

rozstrzygnięty. 
 

Dobiegł końca plebiscyt „Dziennika Bałtyckiego" na 
najbardziej przyjaznego nauczyciela z naszego 
powiatu. Największe uznanie zdobyła Ewa Filipska ze 

Szkoły Podstawowej w Wysinie.                                                           
Za co cenimy naszych nauczycieli?                                  

Z opinii osób głosujących w plebiscycie wynika, Ŝe nasze 

uznanie przede wszystkim zdobywają ci,                        

dla których praca jest takŜe pasją.                                                                                                                    
„Jest osobą bardzo kontaktową i otwartą potrafi pomóc 

i doradzić. Bardzo aktywnie działa równieŜ poza szkołą, 

a tak poza tym to cud kobieta choć i jej zdarzają się 

gorsze dni” - pisze o Ewie Filipskiej, laureatce 

plebiscytu na najbardziej przyjaznego nauczyciela, 
jeden z Internautów.                                          
Wyniki głosowania: pierwsze miejsca                                                                                                                                                                                      

1. Ewa Filipska - Szkoła Podstawowa w Wysinie                                        

-                         -16 065 głosów 
3. Katarzyna Woźniak – Zespół Oświatowy                     

…                                    w Garczynie   - 8152 
    

    

    

PPPPowiatowy KKKKiermasz 

KsiąŜki w Wysinie 

 
 Stowarzyszenie Małej Szkoły w 

Wysinie, dzięki projektowi 

napisanemu do Starostwa Powiatowego w 

Kościerzynie, otrzymało wsparcie finansowe na 

organizację Powiatowego Kiermaszu Ksiązki w 

Wysinie. Partnerami  Stowarzyszenia w organizacji 

projektu były Szkoła Podstawowa im ks. Józefa 

Sobisza i Biblioteka Publiczna w Wysinie. Patronat 

medialny nad imprezą objął Dziennik Bałtycki.  

   Odbywająca się w niedzielę 11 czerwca 2006 roku 

na boisku przy Szkole Podstawowej w Wysinie 

impreza, wzbudziła duŜe zainteresowanie 

mieszkańców gminy. Przyszły dzieci, pojawiła się 
młodzieŜ, zajrzeli starsi… 

 
 Wiele atrakcji czekało na gości kiermaszu. MoŜna było 

zakupić ciekawe ksiąŜki, obejrzeć wystawę artysty 

ludowego, laureata Nagrody Oskara Kolberga, Pana 

Zygmunta Bukowskiego .  

DuŜym powodzeniem cieszyły się zabawy plastyczne 

zatytułowane „ Namaluj mi dinoŜaura”, prowadzone 

przez artystkę plastyk z Trójmiasta Panią Marzenę 
Niećko. Szczudlarze z Teatru Znak zadziwiali 

uczestników kiermaszu swoimi zabawami na szczudłach 

i  pełnym wdzięku i precyzji tańcem z ogniem. Dla 

lubiących domowe wypieki, panie ze Stowarzyszenia 

przygotowały smaczne ciasta i bardzo dobry smalec, a 

Pani Danuta Wenta - sołtys z Płacht, podarowała  

upieczony przez siebie wyśmienity chleb. Sołtys Wysina 

Pan Paweł Zieliński obwoził uczestników kiermaszu 

bryczką.  Chętni do zakupu losów mogli wygrać nawet 

rower w Loterii Dziennika Bałtyckiego. Powiatowy 

Kiermasz KsiąŜki poprzedzony był tygodniem spotkań i 
konkursów pod hasłem „ KsiąŜka Ŝyciu pomaga”. 

 

Wszystkim, którzy włączyli się w organizację 

imprezy lub wsparli ją w inny sposób, serdecznie 

dziękuję . 
Ewa Filipska
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7 czerwca 2006r. 
 

 
GOKSiR oraz Rada sołecka w Liniewie zorganizowali 

wspólnie festyn dla dzieci z okazji Dnia Dziecka. Data  

uległa zmianie poniewaŜ 1 czerwca pogoda była 

nieodpowiednia, natomiast 7 czerwca słońce świeciło dla 

dzieciaczków z Liniewa przez cały dzień.                                                                                    
Imprezę prowadził aktor -śpiewak z Teatru Muzycznego 

z Gdyni Pan Rafał Ostrowski.  
 

Najmłodsze dzieci 

skakały w 

dmuchanym 

zamku, który 

wzbudzał 

niesamowite                 

zainteresowanie  

 

 

  

 

KaŜdy uczestnik mógł posilić się kiełbaską  
z grilla. Sołtys wsi Liniewo, Pan Alfons Troka  

częstował dzieciaki pysznymi lodami. Tego dnia dla 

naszych milusińskich nie zabrakło atrakcji.Było mnóstwo 

konkursów z nagrodami i warto wspomnieć, Ŝe kaŜde 

dziecko zostało nagrodzone przynajmniej słodyczami. 

Wielką 
atrakcją 
przede 

wszystkim 

dla 

chłopców 

były 

przejaŜdŜki 

wozem 
staŜackim i 

policyjnym. 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bardzo serdecznie dziękujemy drogim  sponsorom na 

których od wielu lat moŜemy liczyć ,dzięki którym 

mogliśmy wzbogacić  nasz festyn: Panu Stanisławowi 

Hirszowi, Panu Maciejowi Szutenbergowi , Panu 

Ludwikowi Szparkowskiemu ,Pani Marii 

Zabrockiej,Panu Marianowi Borowickiemu,  

Panu Zdzisławowi Bonkowskiemu, Panu Pawłowi 

Kropidłowskiemu, Państwu Jolancie i Dariuszowi 

Raźniaczykom ,Pani Henryce Rutce 
 

 L. Piwowarczyk 

 

Cukierki na Dzień Dziecka. 

Radosnego dzieciństwa, przepełnionego 

uśmiechem i obfitującego w 
spełniające się marzenia Ŝyczył 
Mirosław Warczak wszystkim 

dzieciom z okazji ich święta. 
 1 czerwca Wójt Gminy Liniewo odwiedził z 

koszem cukierków dzieci z przedszkoli w 
Głodowie i Liniewie. 

 

 
(Głodowo) 

 

 
(Liniewo )    
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Rozstrzygnięcie konkursu 
plastycznego  młodzieŜy ze 

wszystkich szkół Gminy 

GOKS i R w ramach wieloletniej juŜ współpracy 

ze szkołami naszej gminy, prowadzi dla 

młodzieŜy szkolnej rozmaite zajęcia. Jednym z 

elementów takiej współpracy są organizowane 

konkursy plastyczne, oto ostatnie tematy:  

1.Co przyroda myśli o nas? 

2. Narkotyki i alkohol to droga do.............. 

3. MłodzieŜ zapobiega poŜarom.    

      Nadesłane prace były bardzo interesujące i jury 

miało nie lada problem z wyborem najlepszych. 

Dzieła podzielono na prace wykonane przez 

gimnazjalistów, uczniów szkół podstawowych oraz 

dzieci najmłodsze,  czyli przedszkolaków. Ogółem 

przyznano 7 nagród pierwszych ( śpiwory), 7 nagród 

drugich i trzecich( ksiąŜki) oraz 25 nagród-

wyróŜnień . 
Komisja sędziowska w składzie:                                           
- Przewodniczący – Ewa Dunajska;                                                              

- Członkowie:      – Wiesława Łankowska;                                                         

                             – Anna Turzyńka ;                                                                                                                              

.                           -- BoŜena Narloch ;                                     

po ocenie z prac dzieci i młodzieŜy wyróŜniła 

następujących:                                                                        
Szkoła Podstawowa w Głodowie                                     

1.  Maciej Truchliński                                                                                                              

Gimnazjum Liniewie:                                                                    
1.  Marta Raźniaczyk     

  Zespół Oświatowy w Garczynie                                           
1. BłaŜej Potrykus                                                             

Zespół Oświatowy w Liniewie                                         

1. Justyna Szałajda                                                                                     
Szkoła Podstawowa w  
Wysinie                                   
1.  Sandra Myszkier   
                                                
Garczyn „0”                                                                       

1.  Bartosz Butowski                                                     
Liniewo „0”                                                                     

1. Aleksandra 

Piwowarczyk                                                

    

Gratulujemy 
laureatom konkursu ! 

 

 
 

 

NNNNoc Świętojańska w Liniewie. 
 

23 czerwca tradycyjnie w Liniewie odbyła się 
„Noc  Świętojańska”. 

 
 Najmłodsi mieszkańcy wykonali wianki, które płynęły 

na stawie na posesji ,u Państwa Miętkich. 

 

 
  

Najpiękniejszy wianek, w tym roku, wykonał 

 Hubert Willich z Kościerzyny.  
 

 
Dzieci ,które przyszły na imprezę nocy świętojańskiej z 

wiankiem otrzymały nagrodę  za podtrzymanie 

wieloletniej tradycji. Sołtys wsi Liniewo Pan Alfons 

Troka zadbał ,aby nie zabrakło ogniska, na którym 

piekliśmy kiełbaski. Pogoda bardzo dopisała , więc 

mogliśmy bawić się pod gołym niebem ,do tańca grał 

duet ,,Ritmo” z Grabowa Kościerskiego do 1.00 w nocy. 
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IV IV IV IV ” majówka” w 

Lubieszynie. 
18 czerwca w godzinach od 13ºº do 18 ºº odbyły się dni 

otwarte Środowiskowego Domu Samopomocy w 

Lubieszynie. 

 
 Organizatorzy imprezy (Fundacja „Sprawni  Inaczej” 

Oddział w Kościerzynie i Stowarzyszenie Samorządności 

Ziemi Kościerskiej oraz Rada Domu, młodzieŜ rodzice i 

kadra Środowiskowego Domu Samopomocy w 

Lubieszynie) byli pełni obaw, czy dopisze pogoda, czy 

ludzie przyjdą. Pogoda na szczęście dopisała a i ludzie 

oczywiście nie zawiedli. 

Wspólna zabawa odbyła się przy muzyce zespołu 

„STANDARD” z Głodowa ,  na boisku sportowym w 

Lubieszynie. 

  
Głównymi atrakcjami zabawy były między innymi 

występy: 

-zespołu mandolinowo- gitarowego ze Szkoły    

  Podstawowej  w Gołubiu, 

-Big- Bandu „ Freddens- Junior” 

-„Tęcza” GOKSiR w Liniewie 

- zespołu muzycznego i prezentacja prac młodzieŜy 

niepełnosprawnej z ŚDS w Lubieszynie. 

 
Przez całą zabawę odbywały się róŜnego rodzaju 

konkursu z nagrodami oraz loteria fantowa.  

Wspólnie ugotowano znakomitą  
grochówkę upieczono pyszne domowe 

ciasta, gofry i swojski chleb. 
Wielu chętnych skorzystało z darmowego mierzenia 

ciśnienia. 

NaleŜą się podziękowania wszystkim ludziom dobrej  
woli za wsparcie duchowe, finansowe i organizacyjne. 

    

Wywiad z Ewą Dunajską 
 

– Pełnomocnikiem d/ s Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych . 
 

1.Kto dostarcza 
Pani informacji 
np. Ŝe w danej 
rodzinie ktoś 
naduŜywa 
alkoholu? 

-informację na temat 

problemu z 

alkoholem danej 

osoby, dostarczają 
mi między innymi: Policja, Ośrodek Pomocy Społecznej, 

rodzina oraz sąsiedzi,                                                   

2.Czym dokładniej zajmuje się komisja ds. 

rozwiązywania problemów alkoholowych?                                                       
- zadaniem Gminnej Komisji przeciwdziałania 

alkoholizmowi jest: -działalność wychowawcza i 

informacyjna,- krzewienie trzeźwości i abstynencji, -

oddziaływanie na osoby naduŜywające alkoholu oraz 

udzielenie pomocy ich rodzinom,- ograniczanie 

dostępności alkoholu,- zapobieganie negatywnym 

następstwom alkoholu i ich usuwanie,- zwiększaniem 

dostępności pomocy terapeutycznej dla osób 

uzaleŜnionych ( punkt konsultacyjny w kaŜdy ostatni 

piątak miesiąca w UG Liniewo, terapia dla kobiet współ 

uzaleŜnionych a Szkole Podstawowej w Garczynie),- 

udzielenie rodzinom, w których występują problemy 

pomocy psychologicznej, obrony przed przemocą w 

rodzinie,- prowadzenie przedstawień profilaktycznych 

dla dzieci i młodzieŜy,- prowadzenie świetlic 

terapeutycznych dla dzieci,- ustalaniem zasad wydawania 

i cofanie zezwoleń na prowadzenie sprzedaŜy napojów 

alkoholowych, -kierowanie na leczenie osób 

uzaleŜnionych i współ uzaleŜnionych,                                      

3.W naszej Gminie liczba osób, która naduŜywa 

alkoholu, maleje czy rośnie?                                               
W naszej Gminie, jak w większości gmin, liczba osób 

naduŜywających alkoholu rośnie, gdyŜ pije niestety coraz 

młodsze pokolenie. Staramy się z tym walczyć.                 
4.Kim najczęściej są osoby uzaleŜnione od alkoholu?            
-osoby naduŜywające alkoholu pochodzą z rodzin 

patologicznych oraz te które są słabe psychicznie i nie 

umieją powiedzieć „ nie” alkoholowi. Nie umieją radzić 
sobie  z obecną sytuacją Ŝyciową.                                        
5.Co świadczy Ŝe osoba jest w „ stadium uzaleŜnienia”    
-Osoba jest w stadium uzaleŜnienia od alkoholu, kiedy 

musi pić codziennie, gdyŜ nie umie bez alkoholu 

normalnie funkcjonować.                                                 
-o tym, czy osoba jest uzaleŜniona od alkoholu stwierdza 

biegły psychiatra i psycholog. 
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LLLLato ze skatem sportowym.  
 

         

 

         Blisko czterdziestu zawodników wzięło udział w 
turnieju skata sportowego z cyklu "Lato ze skatem w 

Liniewie". Zawody były na bardzo wysokim 
poziomie, aŜ pięciu graczy zdobyło ponad dwa tysiące 

punktów. 
 

- Do Liniewa przyjechali zawodnicy reprezentujący 

róŜne miejscowości województwa pomorskiego - 

mówi Stanisław Narloch, organizator imprezy. - 

Najlepsi zawodnicy, pierwsza szóstka, otrzymali 

pamiątkowe puchary, które ufundował Jacek Knitter z 

Kościerzyny. Z kolei medalami uhonorowani zostali 

inni wyróŜniający się gracze. 

Kolejne zawody odbędą się juŜ 2 lipca, początek  

o godz. 14ºº. Miejscem rywalizacji będzie tradycyjnie 

sala Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w 

Liniewie.                                                                            

Najlepsi zawodnicy 
1. Jan Nierzwicki - Iłownica, 2301 pkt 

2. Stanisław Burandt - Łubiana, 2176 pkt 

3. Tadeusz Gostomczyk - Osława Dąbrowa, 2156 pkt 

4. Wojciech Kozikowski - Lipusz, 2103 pkt 

5. Wacław Pobłocki - Skarszewy, 2075 pkt 

6. Józef Krampa - Wejherowo, 1962 pkt 
 

      Na 20 sierpnia zaplanowane są zawody z cyklu 

Grand Prix Pomorsko- Kaszubskiej Ligii Okręgowej w 

Skacie Sportowym, które odbędą się w tutejszym 

GOKSiR w Liniewie. Udział wezmą skaciści z całego 

województwa pomorskiego. Zawody organizowane są 
zarówno dla graczy zrzeszonych jak i nie zrzeszonych.  
 

Są to juŜ czwarte zawody z tego cyklu. Wcześniej 

odbyły się w Pucku, StęŜycy i Redzie. W zawodach tych 

równieŜ na wysokich pozycjach znajdują się gracze 

GOKSiR w Liniewie. 
    

ZZZZakończenie roku szkolnego 

2005/2006  
Czerwiec to miesiąc kojarzący się zazwyczaj z 

zakończeniem roku szkolnego, z podsumowaniem 

całorocznej pracy, przemówieniami i kwiatami, 

świadectwami, nagrodami, uśmiechami i łzami, a 

nade wszystko z wakacjami – wszystko to ujęto w 

ramy mniej lub bardziej oficjalnego ceremoniału 

szkolnego. Tak nie było jednak zawsze. Okazuje się, 
Ŝe uroczyste zakończenie roku szkolnego  nie ma 

zbyt długiej historii. Wcześniej zakończenie roku 

szkolnego sprowadzało się w zasadzie do skreślenia z 

listy szkolnej tych uczniów, którzy kończyli 

najwyŜszą programowo klasę lub z innych przyczyn 

przerywali swą edukację na poziomie elementarnym i 

udzielenia kilkutygodniowych wakacji pozostałym. 

 
Dziś ceremoniał zakończenia roku szkolnego jest 

znacznie bogatszy (kwiaty, część artystyczna, 

ślubowanie, nagrody itp.). 
 

Bezpieczne wakacje 
Kilka cennych rad i uwag na temat :  

Jak spędzić bezpiecznie wakacje? 

1. Nad wodą 
– nigdy nie skaczemy do wody  

        na „główkę” 

- nie wchodzimy do wody po posiłku, 

-kąpiemy się tylko w miejscach dozwolonych i pod 

opieką rodziców, 

- w wodzie zachowujemy się kulturalnie i nie utrudniaj 

kąpieli innym, 

2. Dbaj o bezpieczeństwo. 
-rozpalajmy ogniska tylko w miejscach do tego 

przeznaczonych, 

-informujemy rodziców dokąd wychodzimy, po zmroku 

nie wychodź bez opieki dorosłej osoby, 

-  nie otwieramy drzwi obcym osobom, 

-nie korzystamy z propozycji jazdy samochodem z 

nieznajomymi 

-uczestnicząc w pracach polowych zawsze 

zachowujemy ostroŜność ; - nie zbliŜamy się do obcych 

psów. 
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INFORMUJE, Ŝe 

-osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na 

nowy okres zasiłkowy moŜe złoŜyć wniosek z 

dokumentami do dnia 31 lipca, świadczenia 

rodzinne przysługujące za miesiąc wrzesień 
wypłaca się do dnia 30 września 2006 roku. 

-osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na 

nowy okres zasiłkowy moŜe złoŜyć wniosek z 

dokumentami w okresie od 1 sierpnia do 30 

września, świadczenia rodzinne przysługujące za 

miesiąc wrzesień wypłaca się do dnia 31 

października 2006 roku. 

Druki wnioskówruki wnioskówruki wnioskówruki wniosków pobierać można 

w biurze świadczeń rodzinnych. 
 

 
 

 

W związku z zawiązaniem się 
    

 „Kościerskiego Zrzeszenia 

Producentów Trzody 

Chlewnej- Zagroda”  
ZAPRASZAMY  
zainteresowanych rolników- 
hodowców trzody chlewnej do 

kontaktu z Zarządem Zrzeszenia. 
Numery kontaktowe: 

1. Henryk Pek-Lubieszyn (058) 687 81 63 
2.Stanisław Burek-Lubieszyn (058) 687 80 63    

3.Ryszard Kleinszmidt-Grabówko 0605 413 994 
4.Biuro PIR w Kościerzynie 
       ul. Przemysłowa 4   (058) 686 76 07 

 

 

    

DDDDarmowe badanie słuchu w  

Kościerzynie 

Od niedawna w Kościerzynie, przy aptece im. 

Majkowskiego na ulicy Mickiewicza 2, 

funkcjonuje klinika, wykonująca darmowe 

badania słuchu. Przyjmuje wszystkich pacjentów, 

którzy mają problemy ze słuchem w kaŜdą środę 
w godzinach od 10.00 do 13.00, 

- Jest to punkt zgłoszony do Narodowego 

Funduszu Zdrowia .Badania wykonywane są 
zawsze bezpłatnie, a ksiąŜeczki zdrowia nie są  
potrzebne. W przypadku wykrycia konkretnych 

schorzeń, ludzie dostają skierowania  do 

laryngologa. 

 

Zadaj   pytanie !!! 
 

                  Do   20 lipca  czekamy na pytania, które 

chcieliby państwo zadać Panu Ludwikowi 
Szparkowskiemu-przewodniczącemu Rady 

Gminy w Liniewie . Wybierzemy 5 
najciekawszych i najczęściej powtarzających się 
pytań, na które odpowiemy w następnym 
numerze. Na zgłoszenia pytań czekamy pod 
numerem (0 58) 687 80 32 wew. 24. 
 
 Urzędu Gminy w Liniewie  
MoŜna równieŜ wysłać e- mail na adres   
gciliniewo@op.pl 

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

 

Nauczyciel polecił uczniom napisać wypracowanie 

na temat: "Jak trzeba się uczyć?". 

 Jasio napisał: 

-"Im więcej się człowiek uczy, tym więcej umie. 

 Im więcej umie,tym więcej zapomina. Im więcej 

zapomina, tym mniej umie. Im mniej umie, tym 

mniej zapomina. Wiec po co się uczyć?!". 

 
 
 

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 

                                            

W dniu 4 lipca ( wtorek) 

w godz. 8ºº do 12ºº 
w Karsinie, odbędzie się 

Skup Młodego Bydła na 
Eksport 

Cena od 7- 10 zł/kg w wadze do 300 kg. 
 

Zainteresowani rolnicy- kontakt 
Pan Jerzy Bałachowski-Wysin 

Tel. (058) 687 89 12 


