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     Tradycyjnie, jak co roku Ochotnicze StraŜe PoŜarne z terenu 

powiatu kościerskiego uczestniczą w„Powiatowych Zawodach 

Sportowo – PoŜarniczych OSP” 
W tym roku zawody odbyły się 16 czerwca w Powiatowym 

Centrum MłodzieŜy w Garczynie koło Kościerzyny. 

Tradycyjnie równieŜ 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.  

         

 

 

  

 

 

 
Wyniki: 

I    Wysin 

             V    Liniewo 
            IX   Głodowo 

         XXX  Lubieszyn 
          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.  

        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 osiągnęli straŜacy wysina 

na zawodach szczebla powiatowego potwierdzają  

niezbicie  naszą dominację w tej dziedzinie 

w powiecie kościerskim od kilku juŜ dobrych lat. 
 

 
Wójt Gminy Liniewo ogłosił konkurs na Dyrektora 

Zespołu Oświatowego w Głodowie. 

18 czerwca komisja konkursowa wybrała  Marka 

Kiedrowicza na kolejną 5- letnią kadencję dyrektora. 
Kandydat uzyskał poparcie zdecydowanej większości 

członków komisji. Przy okazji gratulujemy Panu Dyrektorowi, 

Markowi Kiedrowiczowi ponownego wyboru na kolejną 
kadencję i Ŝyczymy wiele sukcesów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



                                   Gazetka bezpłatna Nr 14; styczeń 2007r.  

 2 

 

Zawody młodzieŜowych druŜyn 

poŜarniczych 1 czerwca 2007r. 
   Tegoroczne zawody  MłodzieŜowych DruŜyn PoŜarniczych 

z terenu gminy Liniewo odbyły się  
1 czerwca w Głodowie.  

Rywalizacja odbywała się w dwóch konkurencjach: biegu 

sztafetowym i ćwiczeniach bojowych. 
 O wyniku decydował łączny czas konkurencji. 

 

Chłopięce : 
    I  Wysin 1 

   II Głodowo 

  III Wysin 2 

  IV Liniewo 

  V  Lubieszyn 
 

 
 

Dziewczęta: 
  I Lubieszyn 

 II Liniewo 1 

III Liniewo 

 

 

 
 

 

 
Zwycięskie druŜyny nagrodzono   

pamiątkowymi pucharami  

oraz medalami , które wręczyli  

Wójt Gminy Liniewo- Mirosław Warczak 

 i Komendant Gminy- Wiesław Szarmach. 

 

GGGGminne zawody 

 sportowo- poŜarnicze     
W dniu 10 czerwca w Głodowie przeprowadzono Gminne 

Zawody Sportowo- PoŜarnicze, w których wzięły udział 4  

druŜyny ( Liniewo, Lubieszyn, Głodowo i Wysin).   

Zawody rozegrane były w konkurencjach: ćwiczenia bojowe 

oraz sztafeta poŜarnicza 7x 50 metrów z przeszkodami.  

 

Klasyfikacja generalna zawodów przedstawia się następująco: 

 
I   Wysin 

   II   Liniewo 

    III  Głodowo 

                IV Lubieszyn 

 

Zwycięska druŜyna z Wysina, 

będzie reprezentowała naszą 

Gminę na powiatowych 

zawodach straŜackich       

w Garczynie za Kościerzyną. 

 

 

 
        Magiczna Noc Świętojańska, symbolizująca nadejście 

lata przypadłą w tym roku z soboty na niedzielę 23 czerwca. 

Nie zabrakło podczas niej czarów, tajemniczych obrzędów, 

 a przede wszystkim dobrej zabawy.  

   
   Do tradycji tej nocy naleŜy puszczanie wianków na 

wodę, poszukiwanie kwiatu paproci, a takŜe tańce 

przy ognisku.  

    W miejscowości Głodowo do tradycji wpisały się 
równieŜ rozgrywki w piłkę noŜną pomiędzy 

miejscowymi kawalerami a Ŝonatymi. Ostateczny wynik 

wyniósł dla kawalerów, ale nie to jest waŜne…, 

liczy się przecieŜ zabawa ☺. Całym pomysłodawcą 
imprezy jest Pan Mieczysław Majer.  

Po emocjonującym meczu nadszedł czas na najmłodsze 

gwiazdy, które przedstawiły swój pokaz wianków na 

Jeziorze Lonka. 

      Organizatorami imprezy była Rada Sołecka, 

miejscowi Radni, Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Głodowie 

oraz Wójt Gminy Liniewo. 

                                                                                                       . 

….Warto dodać Ŝe 

 w takich imprezach,  

  mimo nieciekawej  

  pogody bawili się  
wszyscy mieszkańcy  

        Głodowa !
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XV TURNIEJ GMIN POWIATU 

KOŚCIERSKIEGO 
 

1 lipca Lubań, gm. Nowa Karczma , Akademia Przygoda    

 
        Sokole oko, stalowe rumaki, spacer na wysokości, misja 

ratownicza, czy teŜ skok ku słońcu. To tylko niektóre z 

konkurencji w jakich wzięli udział przedstawiciele Gminy 

Liniewo. Wszystko to miało miejsce podczas XV Turnieju 

Gmin Powiatu Kościerskiego. W tym roku odbyło  się on 1 

lipca w Lubaniu, gm. Nowa Karczma w Akademii Przygoda. 

Turniej dla wszystkich zawodników był wielką przygodą. 
 

       Rozpoczął się o godz. 13ºº. W gminnej rywalizacji 

walczyli wójtowie, ich zastępcy, radni, sołtysi, członkowie 

ochotniczych straŜy poŜarnych i członkowie komisji ochrony 

środowiska. 

 

•"SOKOLE OKO"  
konkurencja dla Wójtów. 

Polegała na strzelaniu z łuku 

do celu. 

 

 

•"STALOWE RUMAKI" 

konkurencja dla 

pracowników referatu i 

komisji ds. drogownictwa. 

Polegała na pokonaniu 

samochodem terenowym 

”szkieletorem” 

wyznaczonego toru o 

długości ok. 200m. 

 

 

•"SPŁYW 

PONTONEM" 
konkurencja dla 

radnych, sołtysów i 

pracowników UG, 

polegająca na 

pokonaniu 1 km na 

jeziorze Psinko. 

 

 

 

 

•"SPACER NA WYSOKOŚCI" konkurencja dla 

Przewodniczących RG. Polegała na wejściu po drabinie na 

rurę PCV zawieszoną 
pomiędzy drzewami na 

wysokości 7 m . 

•"DUO" –konkurencja 

dla sekretarza i 

sekretarki UG. Polegała 

na pokonaniu siatki 

wysokościowej 

działając jako 

wspomagająca się para. 

•"TUNEL" 

Konkurencja dla 

jednostek OSP 

polegająca na 

przeciągnięciu” kabla energetycznego” przez system tuneli o 

długości ok. 25 metrów w maskach tlenowych 

• "MISJA RATOWNICZA" /linówka/ .Konkurencja dla 

członków Komisji Ochrony Środowiska lub pracowników 

referatu ochrony środowiska polegająca na pokonaniu zastawu 

lin i sieci umocowanych pomiędzy drzewami przenosząc 

dodatkowy ładunek (rurę). 

 
          

        W kaŜdej konkurencji mogło wziąć udział maksymalnie 

10 osób z poszczególnych gmin.  

Turniej zakończył się o godzinie 19ºº ogłoszeniem wyników.  

TABELA PUNKTOWA 

 

XV Turnieju Gminy Powiatu Kościerskiego-  

           Nowa Karczma 2. 07. 2007r. 

Lp Gmina Ilość pkt. Miejsce 

1. Nowa Karczma 88 I 

2. Karsin 85 II 

3. Dziemiany 82 III 

4. Miasto Kościerzyna 79 IV 

5. Stara Kiszewa 72 V 

6. Liniewo 67 VI 

7. Lipusz 65 VII 

8. Gm. Kościerzyna 52 VIII 

      

    O  godzinie 19³º rozpoczęła się zabawa taneczna dla 

wszystkich uczestników. 

             Kolejny, XVI Turniej Gmin, odbędzie się juŜ  
za rok w Gminie Stara Kiszewa. Wójt Gminy, Rafał 

Więcławski zaprasza juŜ dziś wszystkich mieszkańców 

do dopingowania  zawodników na następnym turnieju. 
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90- lecie urodzin 

              W środę, 13 czerwca odbyła się uroczystość z okazji  

90 urodzin mieszkanki Głodowa Pani Joanny Banaś.  Z tej 

okazji Wójt Gminy Liniewo, Mirosław Warczak wraz z 

delegacją, Panią Ewą Słomińską- oraz Jerzym Czapiewskim, 

złoŜyli solenizantce Ŝyczenia, list gratulacyjny, bukiet 

kwiatów oraz upominek. 

 

Wójt Gminy zwrócił uwagę, iŜ waŜnym jest dla ludzi w 

podeszłym wieku poszanowanie społeczne i obecność 
bliskich. W tak szczególnym dniu, naszej solenizantki nie 

opuścili 

najbliŜsi.

  
Przez całość uroczystości solenizantki nie opuścił dobry 

humor, temperament a przede wszystkim dobra kondycja. 

Pani Joanna skusiła się nawet na taniec z sołtysem, Jerzym 

Czapiewskim.

 
Na zakończenie  uroczystości Wójt Gminy Ŝyczył długich lat 

zasłuŜonego odpoczynku w dobrym zdrowiu, w otoczeniu 

bliskich i Ŝyczliwych osób. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dzień Kobiet gminie Liniewo 

Stały się juŜ tradycją spotkania Wójta Gminy z przedstawicie-

lkami Kół Gospodyń Wiejskich. Na spotkaniu w dniu 7 marca 

w Urzędzie Gminy Wójt Gminy Pan Mirosław Warczak w 

ciepłych słowach powitał 

przybyłe kobiety. śyczył zebranym kobietom wszelkiej 

pomyślności podjął jednocześnie temat trudnej roli jaką ma do 

spełnienia kobieta w rodzinie i społeczeństwie. Drobne 

upominki ofiarowane przez Wójta Gminy były miłym 

dopełnieniem wypowiedzianych Ŝyczeń. 
Spotkanie uświetniło przedstawienie przygotowane przez 

dzieci z zespołu „Vigaro”.               

                                    Starannie dobrany i perfekcyjnie 

przygotowany program artystyczny spotkał się z ciepłym 

przyjęciem zebranych. Radosnym akcentem spotkania były 

Ŝyczenia ofiarowane kobietom. 

W miłej atmosferze i z nadzieją na kolejne spotkanie 

upłynęło Święto Kobiet. 
 

 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Piknik pod hasłem zorganizowało 

Kaszubskie Stowarzyszenie Agroturystyczne Kościerska Chata. W 

imprezie uczestniczyło około 700 osób. KaŜdy z gości mógł 

spróbować kaszubskich specjałów, takich jak: świńska noga w 

kapuście, golce z kartofli, baba droŜdŜowa czy zupa rybna. 

Były równieŜ występy zespołów ludowych.  

„Impreza miała na celu przede wszystkim promocję powiatu 

kościerskiego” - mówi Halina Rogińska, prezes stowarzyszenia 

Kościerska Chata.  

          Podczas imprezy nastąpiło rozstrzygnięcie konkursów na 

najciekawszą kwaterę agroturystyczną oraz na potrawę regionalną.  
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       23 czerwca tradycyjnie w Liniewie odbyła się Noc  
Świętojańska. Najmłodsi mieszkańcy wykonali wianki, które 

popłynęły w stawie przy straŜnicy OSP        w Liniewie. 

Najpiękniejszy wianek w tym roku został wykonany przez 

Martę Jurczak z Liniewa.  

 
Dzieci ,które przyszły na imprezę nocy świętojańskiej  

z wiankiem otrzymały nagrodę  za podtrzymanie wieloletniej 

tradycji, były równieŜ konkursy dla dzieci.  

Sołtys wsi Liniewo Pan Alfons Troka zadbał ,aby nie zabrakło 

ognia na którym piekliśmy kiełbaski. 

Pogoda bardzo dopisała (mimo Ŝe wcześniej padał deszcz) , 

więc mogliśmy bawić się pod gołym niebem, 

do tańca grał zespół muzyczny ze Starogardu Gd. do 1ºº w 

nocy. 

 

              
1 czerwca 2007 r. GOKSiR oraz Rada Sołecka w Liniewie  

i Gminna Komisja Profilaktyki do Spraw Rozwiązywania  

Problemów Alkoholowych zorganizowali wspólnie festyn dla 

dzieci z okazji dnia dziecka ,  tym razem słońce świeciło dla 

dzieciaczków z Liniewa przez cały dzień. 
Imprezę prowadził Pan Mariusz Florczyk z TRAVEL SHOW 

z Gdyni .  KaŜdy uczestnik otrzymał słodkie lody od sołtysa 

wsi Liniewo, Pana Alfonsa Troki . Atrakcji tego dnia dla  

naszych milusińskich nie zabrakło ,było mnóstwo konkursów 

z nagrodami i warto wspomnieć, Ŝe kaŜde dziecko zostało 

nagrodzone przynajmniej słodkościami. Wielką atrakcją 
przede wszystkim dla chłopców były przejaŜdŜki wozem 

straŜackim i policyjnym. Pani Hanna Freda z Lubieszyna    

przewoziła bryczką wszystkie dzieciaki , które miały na to 

ochotę.  
 

 

Bardzo serdecznie 

dziękujemy wiecznym 

sponsorom na których 

od wielu lat moŜemy 

liczyć, dzięki którym 

mogliśmy urozmaicić 
nasz festyn:  Panu 

Maciejowi Szutenberg , 

Panu Ludwikowi 

Szparkowskiemu ,,Panu 

Marianowi 

Borowickiemu,Panu Zdzisławowi Bonkowskiemu, 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

17 czerwca br. w ramach Dni Otwartych 
Środowiskowego Domu Samopomocy w 

Lubieszynie odbyła się „V Majówka”.    
Jak co roku współorganizatorami byli: 

Fundacja „Sprawni Inaczej” Oddział w 

Kościerzynie, Rada Domu, nasi rodzice, 
kadra i młodzieŜ ŚDS.  
         Na gości czekały jak zwykle liczne 

atrakcje. Program artystyczny urozmaicony 

był prezentacjami róŜnych zespołów. 

Wystąpił Big-Bend „Freddens - Junior” 

działający przy Kościerskim Domu Kultury, Zespół 

mandolinowo - gitarowy ze Szkoły Podstawowej w Gołębiu 

oraz nasz zespół „Wiesio Bend” z ŚDS w Lubieszynie - 

znany juŜ publiczności, bawiącej się co roku na naszej 

majówce. Gościliśmy teŜ „Kolorową Orkiestrę” z 

Warsztatów Terapii Zajęciowej w Somoninie, która 

zaprezentowała nam znane przeboje porywające wszystkich 

do tańca. Zabawie towarzyszył takŜe zespół „Sandry”, który 

przygrywał przez cały czas trwania Festynu. Jak w ubiegłych 

latach, tak i w tym roku zaprezentowaliśmy nasze prace 

plastyczne. Poza tym moŜna było spróbować domowych 

wypieków, swojskiej grochówki, kiełbaski z grilla, bigosu 

myśliwskiego i pysznych gofrów. Atrakcją dla wszystkich 

były teŜ przejaŜdŜki bryczką i konne w siodle. Dla 

najmłodszych uczestników na pewno duŜą atrakcją było 

pojawienie się na festynie pirata Andrzeja, który przyjechał 

znad morza specjalnie dla nas. Majówka przebiegała w ciepłej 

rodzinnej atmosferze. Zebrane na Festynie pieniądze 

przeznaczamy jak zwykle na jesienne wyjazdy i wycieczki. 

Na pewno Majówka nie odbyłaby się, gdyby nie pomoc 

Naszych Przyjaciół! Jak co roku mogliśmy liczyć na ich 

wsparcie w naszym przedsięwzięciu. 

                                                  Wiesław Kobiela i Rafał Ryng 



         Gazetka bezpłatna   Nr 18; czerwiec  2007 r.  

 
6 

 

 

Zakończenie roku szkolnego 

w gimnazjum i co dalej? 
W piątek 22 czerwca 2007 

kończy się rok szkolny 

2006/2007. 
Koniec roku szkolnego i 

upragnione wakacje? Nie 

dla wszystkich. 

Absolwenci gimnazjów 

jeszcze przez jakiś czas 

będą się denerwować. 
 
W tym roku szkolnym 

większość gimnazjalistów w Polsce wybierała szkołę przez 

internet. Na wybór szkoły gimnazjaliści mieli czas do 18 

maja. O przyjęciu zdecydują punkty za egzamin i świadectwo 

oraz osiągnięcia naukowe (udział w konkursach i 

olimpiadach). 

 
 

Wójt Gminy Liniewo, Mirosław Warczak zgodnie 

z Uchwałą VIII/38/2007 z dnia 20 czerwca 2007 roku w 

sprawie zasad udzielania i przyznawania stypendium Wójta 

Gminy dla wyróŜniających się uczniów z terenu gminy 

Liniewo informuje, Ŝe do 15 lipca 2007 roku 

(termin ostateczny) 

NaleŜy składać wnioski o to stypendium. 

Wnioski naleŜy kierować do koordynatora/s oświaty w 

Urzędzie Gminy Liniewo Ryszarda Luczkiewicza( wszelkie 

informacje na temat stypendiów moŜna uzyskać pod numerem 

telefonu 058 687 85 33 lub 693 054 374) za pośrednictwem 

sekretariatu Urzędu Gminy. 

Kandydat na stypendystę powinien spełniać jedno z 

następujących kryteriów: 

1) Osiągnąć znaczące wyniki w sporcie, dziedzinie 

artystycznej, naukowej lub innej, 

2) Zająć miejsce 1 do 3 w wojewódzkiej lub 1 do 10 w 

krajowej olimpiadzie przedmiotowej, 

3) Uzyskać średnią ocen ( na świadectwie promocyjnym 

lub końcowym w roku szklonym 2006/2007)  

co najmniej 5,1  . 

 

Do wniosku- formularze moŜna odebrać w sekretariacie 

Urzędu Gminy- naleŜy dołączyć: 
1) Potwierdzenie zameldowania na terenie Gminy Liniewo( 

do pobrania w Urzędzie Stanu Cywilnego Gminy 

Liniewo). 

2) Kserokopię świadectwa promocyjnego lub ukończenia 

szkoły podstawowej bądź gimnazjum w roku szkolnym 

2006/2007 poświadczoną przez dyrektora szkoły. 

 

Wnioski z pozostałymi dokumentami składać mogą : 
1) Zainteresowany uczeń, 
2) Dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszczał, 

3) Wychowawca klasy, do której uczeń uczęszczał, 

Komisja stała Rady Gminy. 

 

 STYPENDIA POMOSTOWE 2007/2008 

dla studentów I roku  

Akcja ”Dyplom z marzeń” 
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. 

 
w sprawie dofinansowania do zakupu 

podręczników szkolnych i jednolitego stroju 

uczniowskiego 
 

Dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych 

przysługuje uczniom, którzy w roku szkolnym 2007/2008 

pobierać będą naukę w klasach „0” , I, II, lub III szkoły 

podstawowej, z rodzin o dochodzie miesięcznym nie 

przekraczającym 351 zł na członka rodziny i wynosił będzie 

na ucznia: 

- klasy „0”    -70 zł, 

- klasy    I     -130 zł 

- klasy   II    -150 zł 

- klasy  III    -170 zł 

 

-Dofinansowanie do zakupu jednolitego stroju 

uczniowskiego w wysokości 50 zł przysługuje wszystkim 

uczniom szkoły podstawowej  

i gimnazjum, w których rodzinach dochód miesięczny na 

członka rodziny nie przekracza 351 zł. 

-Wnioski o dofinansowanie naleŜy złoŜyć w szkole, w której 

dziecko będzie się uczyło, w terminie jak najszybszym, ale nie 

później niŜ  
13 lipca 2007 roku. 

-Wnioski mogą składać rodzice lub opiekunowie prawni 

dziecka, rodzice zastępczy, dyrektor szkoły, nauczyciel lub 

inne osoby przez wymienionych upowaŜnione. 

-Do wniosków naleŜy dołączyć zaświadczenia o dochodach. 

-W przypadku ubiegania się o dofinansowanie przez ucznia, 

którego rodzina korzysta ze świadczeń pienięŜnych z pomocy 

społecznej, zamiast zaświadczenia o dochodach, przedstawia 

zaświadczenie o wysokości pomocy pienięŜnej z opieki 

społecznej. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach 

moŜna do wniosku dołączyć (zamiast zaświadczenia o 

wysokości dochodów) oświadczenie o wysokości dochodów. 

-Wzory wniosków moŜna uzyskać w szkołach lub na stronie 

internetowej Gminy Liniewo. 

-Podstawa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 

20 czerwca 2007 roku. 

 
Wójt Gminy Liniewo 

Mirosław Warczak 
 

(wnioski dostępne są na stronie www.liniewo.pl) 



         Gazetka bezpłatna   Nr 18; czerwiec  2007 r.  

 
7 

 

 

Bezpieczne wakacje 
ZbliŜają się wakacje - czas letniego 

wypoczynku dla dzieci i młodzieŜy. 

W całym kraju organizowana jest 

akcja pod hasłem 'Bezpieczne 

wakacje'. Musimy zrobić wszystko, 

aby bezpiecznie spędzić ten czas, tak 

Ŝeby dla wszystkich zakończył się on 

szczęśliwie. Letni wypoczynek 

większości z nas kojarzy się z pobytem nad wodą. 
UwaŜajcie!!! Woda, nawet ta pozornie bezpieczna i 

spokojna, jest groźnym i niebezpiecznym Ŝywiołem! 
Rodzice i opiekunowie! Jak najczęściej przypominajcie 

swoim dzieciom o zasadach bezpiecznego korzystania z 

kąpielisk!  

Podczas akcji 'Bezpieczne wakacje' pragniemy takŜe 

przypomnieć o tym, aby podczas zabaw czy pobytu nad wodą 
pilnować cennych rzeczy - plecaków, portfeli, dokumentów. 

Nie zapominajcie takŜe o rowerach, które trzeba zabezpieczać 
zawsze, np. przypinając je. 

śyczymy szczęśliwych i bezpiecznych wakacji 
 

UCHWAŁY 

Rady Gminy Liniewo 
 

• z  dnia 20 czerwca 2007 z  dnia 20 czerwca 2007 z  dnia 20 czerwca 2007 z  dnia 20 czerwca 2007 r. r. r. r.    

Nr VIII/38/2007 w sprawie zasad udzielenia i 

przyznawania stypendium Wójta Gminy, dla 

wyróŜniających się uczniów z terenu gminy Liniewo , 

Nr VIII/39/2007 w sprawie przystąpienia Gminy 

Liniewo do Spółki prawa handlowego, 

Nr VIII/40/2007 w sprawie zmiany w załączniku do 

Uchwały Nr III/17/2006 Rady Gminy Liniewo z dnia 29 

grudnia 2006 r. w sprawie gminnego programu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 

Nr VIII/41/2007 w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego w 2007 r. 

Nr VIII/42/2007 w sprawie zmian w budŜecie gminy. 
 

Zarządzenia 
1.Zarządzenie nr 12/2007 z 25 maja 2007r. w sprawie: 
powołaniaKomisji przetargowej do rozstrzygnięcia 

przetargu na „Wykonanie dokumentacji projektowej na 

drogi osiedlowe w Liniewie”, 

2.Zarządzenie nr 13/ 2007  z 25 maja 2007r.  w 
sprawie: Zmian w budŜecie Gminy i układzie 

wykonawczym na 2007r. 

3.Zarządzenie nr 14/2007 z 06 czerwca 2007 w 
sprawie: powołania Komisji przetargowej do 

rozstrzygnięcia przetargu na „Dowóz dzieci”, 

4.Zarządzenie nr 15/2007 z dnia 8 czerwca 2007r. w 
sprawie powołania komisji konkursowej do wyboru 

kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej 

w Głodowie, 

5.Zarządzenie nr 16/2007r. z dnia 8 czerwca 2007r. w  
sprawie powołania Pełnomocnika do realizacji gminnego 

programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz powołania Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

6.Zarządzenie nr 17/2007r. z dnia 12 czerwca 2007r. w 
sprawie powołania komisji ds. oceny wykonania inwestycji  

 
słuŜących ochronie środowiska w gospodarstwach rolnych, 

Zarządzenie nr 18/2007r. z dnia 14 czerwca 2007r. w 
sprawie : zmian w budŜecie Gminy i układzie wykonawczym 

na 2007r. 

Wszystkie uchwały i zarządzenia dostępne 
są na stronie Urzędu Gminy Liniewo 

www.liniewo.pl 

 

Podziękowania 
Wójta Gminy Liniewo na posiedzeniu sesji 

 
    MłodzieŜówce Chłopięcej z Wysina za zajęcie I miejsca w 

Zawodach Wojewódzkich MłodzieŜowych DruŜyn 

PoŜarniczych w Garczynie koło Kościerzyny, 

Podziękowania skierowane są  do opiekuna Pana Tadeusza 

Burczyka, zarządu StraŜy a przede wszystkim do tej 

młodzieŜy, która ten sukces osiągnęła. Ponadto w rozegranych 

gminnych młodzieŜowych zawodach sportowo-poŜaniczych 

Gminy Liniewo: Gminnych zawodach sportowo-

poŜarniczych: W ostatnią sobotę tj  16.06.2007r. odbyły się 
Powiatowe Zawody Sportowo-PoŜarnicze Powiatu 

Kościerskiego, w których  jednostka z Wysina  

zajęła  I miejsce, jednostka z Liniewa V miejsce a Głodowo 

IX  miejsce. Czyli wszystkie trzy jednostki uplasowały się  
w pierwszej złotej dziesiątce Powiatu Kościerskie gdzie 

startowało ponad czterdzieści jednostek z całego Powiatu. 

Nadmienić naleŜy, iŜ jest to trzecie z kolei zwycięstwo tej 

jednostki w zawodach powiatowych. Pamiętać naleŜy równieŜ 
o tym, iŜ jednostka z Liniewo pięć razy z kolei wygrała  

w przeszłości zawody Powiatowe. Szczególne podziękowania 

kieruję więc do wszystkich straŜaków, który ten sukces 

osiągnęli, do Komendanta gminnego, Prezesów 

poszczególnych Jednostek i wszystkich innych , którzy mieli 

w tym sukcesie swój udział. Jest to wielka chluba i zaszczyt 

dla naszej Gminy, iŜ po raz kolejny udowodniliśmy,  

iŜ jesteśmy najlepsi na szczeblu powiatowym oraz 

wojewódzkim. 

    Szczególnym osiągnięciem jest to, Ŝe  Dawid 

Świeczkowski  przedstawiciel naszych młodzieŜówek 

straŜackich zakwalifikował się i reprezentował Województwo 

Pomorskie w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy 

PoŜarniczej.  

 Podziękować chciałbym takŜe: 

 Radnemu i sołtysowi w jednej osobie Panu Jerzemu 

Czapieskiemu za niezwykle sprawne zorganizowanie 
wykonania zatoczki autobusowej w Głodowie. Dzięki 

zastosowany tam rozwiązaniom gmina nasza zaoszczędziła 

sporo pieniędzy. 

Podziękowania kieruję równieŜ do Sołtysa z Orla za 

estetyzację placu zabaw koło kąpieliska nad jeziorem 

DuŜym. 
Gratulacje 

JeŜeli chodzi o gratulacje to kieruję je do Pana Marka 

Kiedrowicza, który pomyślnie przebrną przez konkurs na 

stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej.   

Gratuluję i Ŝyczę dalszych sukcesów staremu – nowemu 

Dyrektorowi na niwie oświatowej Gminy Liniewo. 

            

   Mirosław Warczak 
Wójt Gminy Liniewo 
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Biuro Świadczeń 

Rodzinnych w Liniewie informuje, Ŝe z dniem 1 lipca 2007 

r. moŜna składać wnioski na świadczenia rodzinne na 

nowy okres zasiłkowy 2007/2008. Wnioski moŜna pobrać 
w Biurze Świadczeń Rodzinnych tel. 058 687 – 85 - 36 
- w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia 

rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoŜy wniosek wraz z 

dokumentami do dnia 31 lipca, ustalenie prawa do świadczeń 
rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących  za  

miesiąc  wrzesień  następuje  do dnia 30 września. 

- w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia 

rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoŜy wniosek wraz z 

dokumentami w okresie od 1 sierpnia do dnia 30 września, 

ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata 

świadczeń przysługujących za miesiąc wrzesień następuje do 

dnia 31 października. 

 
Nowe zasady przyznawania rent strukturalnych 

Działanie ma na celu przyśpieszenie procesu wymiany 

pokoleniowej osób prowadzących gospodarstwa rolne,  

a takŜe poprawę rentowności i konkurencyjności gospodarstw. 

Wniosek o rentę strukturalną wraz z załącznikami składa się 
na formularzu udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa, w biurze powiatowym ARiMR, 

właściwym ze względu na miejsce zamieszkania 

wnioskodawcy. 

Wysokość renty strukturalnej 

          Podstawowa wysokość renty strukturalnej odpowiada 

kwocie 150 % najniŜszej emerytury. 

Wysokość renty strukturalnej zwiększa się o 100% kwoty 

najniŜszej emerytury, jeŜeli wnioskodawca pozostaje w 

związku małŜeńskim i oboje małŜonkowie spełniają wszystkie 

warunki dla przyznania renty strukturalnej.  

      Wysokość renty strukturalnej zwiększa się o 15 % kwoty 

najniŜszej emerytury, jeśli przekazano gospodarstwo rolne o 

łącznej powierzchni uŜytków rolnych większej niŜ 10 ha 

osobie w wieku poniŜej 40 lat.  

         Rentę wypłaca się za kaŜdy miesiąc, nie dłuŜej niŜ do 

osiągnięcia przez beneficjenta 65 roku Ŝycia. 

Składniki: 
1 kg opłukanych i obranych z szypułek 

 czarnych porzeczek  

1 l czystej wódki 45-procentowej  

1 kg cukru (nalewka słodka)  

lub 75 dag (półwytrawna)  

albo 30 dag (nalewka wytrawna)Owoce wrzucić do ciemnego 

naczynia, zalać wódką odstawić na 6 tygodni w zaciemnione 

miejsce. Alkohol zlać do butelek i szczelnie zakręcić, a do 

porzeczek wsypać cukier, zamieszać i ponownie odstawić na 6 

tygodni (wstrząsać gąsiorkiem co 2 - 3 dni).  

Powstały syrop zlać i połączyć z wyciągiem alkoholowym.  
Owoce moŜna przepłukać alkoholem i wodą (pół szklanki 

wódki, pół szklanki wody).  

Po 3 tygodniach przecedzić nalewkę przez sączek lub gazę. 
Nalewka wytrąca stałe cząstki jeszcze przez pół roku. 

 

             

    
Informacja dotycząca zmiany  

w rozkładzie jazdy PKS 

(waŜny od 24. 06. 2007 r.) 
 

Stawiennictwo bezrobotnych w gminie 

 w III kwartale 2007 roku 
-  5 lipca (czwartek)  

-  6 sierpnia (poniedziałek) 

-  6 (czwartek) i 12 (środa) września 
 

 

 

 

Humor ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 
Wynaleziono maszynę przenoszącą podczas porodu część bólu z matki na 

ojca. Jedna para postanowiła ją wykorzystać. Kobieta rodzi i krzyczy. 

Lekarz przekręcił pokrętłem i przeniósł 10% bólu na ojca. Patrzy - 

kobiecie ulŜyło, ale ojciec dalej się uśmiecha. No to dał 40% bólu na ojca. 

Kobieta juŜ prawie rozluźniona a ojciec dalej się uśmiecha. Zdziwiony 

lekarz dał 100% bólu na ojca. Kobieta zaczęła się uśmiechać, rozluźniła 

się juŜ całkiem, zaś ojciec... dalej uśmiechnięty i zadowolony. Poród dalej 

przebiegał gładko. Po porodzie szczęśliwe małŜeństwo wraca do domu. 

Patrzą, a przed domem leŜy martwy listonosz. 

 

Pismo redagowane przez Urząd Gminy w Liniewie. 

Redakcja:  Wiesława Łankowska, 
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