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Turniej Gmin Powiatu Ko ścierskiego 
 

W sobotę 21 czerwca 2008 
roku, w uroczej miejscowości  
Bartoszylas, odbył się kolejny, 
XVI ju Ŝ, Turniej Gmin Powiatu 
Kościerskiego. Organizatorzy – 
gmina Stara Kiszewa – 
przygotowała i przeprowadziła 
zawody w wielu 
indywidualnych i druŜynowych 
konkurencjach. 
 
Niektóre z zaproponowanych 
konkurencji znalazły się w 
programie po raz pierwszy i 
budziły w związku z tym 
największe zainteresowanie. Groźnie wyglądali wójtowie, burmistrz i starosta wyposaŜeni w proce, 
broń, która moŜe powalić giganta. Tym razem nic groźnego naprawdę nie było – trzeba było trafić do 
celu przygotowanymi przez organizatorów pociskami – kamieniami. Jednym to wychodziło lepiej, 
innym gorzej, ale śmiechu i koleŜeńskich pogaduszek było wiele. Widać panowie znają się doskonale 
i traktują turniej jako znakomitą zabawę. Radni  poszczególnych samorządów musieli wykazać się 
odwagą i determinacją w uzyskaniu jak najlepszego czasu przejazdu quadem. Bardzo wielu kibiców i 
obserwatorów gromadziło się przy konkurencjach druŜynowych: siatkówce, piłce noŜnej, czy teŜ przy 
kontrolowanym zakładaniu na siebie sprzętu gaśniczego. I tutaj słychać było gromki doping dla 
swoich przedstawicieli, śmiechy i przygadywanie mające zdeprymować przeciwników. 

           

Przez malownicze tereny turnieju 
przewinęło się wielu widzów i uczestników, 

którym gospodarze przygotowali jeszcze 
inne, poza konkursowymi, atrakcje. 

Występowały zespoły regionalne, dzieci 
mogły bawić się na swoim placu zabaw, 

spragnieni znaleźli dla siebie odpowiednie 
płyny, głodni mogli najeść się do syta.                

W punktacji całego turnieju zwycięŜyła 
Gmina Lipusz, a nasza gmina była tuz za 

zwycięzcami.
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Wniki techniczne XVI Turnieju  
Gmin Powiatu Kościerskigo

Oto wyniki całych zawodów i poszczególnych konkurencji:  
 

Piłka siatkowa kobiet: 
I miejsce- Gmina Kościerzyna 
II miejsce- Dziemiany 
III miejsce- Stara Kiszewa 
 
Piłka noŜna –gimnazja: 
I miejsce- Lipusz 
II miejsce- Liniewo 
III miejsce- Gmina Kościerzyna 
Konkurencja dla Wójtów – 
„Proca”:  
I miejsce- Leszek Pobłocki 
/Dziemiany/ 
II miejsce- Mirosław Ebertowski /Lipusz/ 
III miejsce- Marian Pick /Stara 
Kiszewa/ 
 
Konkurencja dla Radnych – Quad 
I miejsce- Andrzej śółtkowski 
/Dziemiany/ 
II miejsce- Jerzy Śliwicki /Gmina 
Kościerzyna/ 
III miejsce- Zbigniew Rekowski /Liniewo/ 
 

Konkurencja dla straŜaka – „Uniform”  
I miejsce- Dawid Kurkowski /Lipusz/ 
II miejsce- Damian Stoba /Stara Kiszewa/ 

III miejsce- Sebastian 
Szarmach /Liniewo/ 
 
 

Konkurencja rodzinna:  
I miejsce- GminKarsin 
II miejsce- GStara Kiszewa 
III miejsce- GmiLiniewo 

Konkurencja dla Z-ców Wójta 
,Sekretarzy – „Balony”                                                           
    
                              

I miejsce- Lipusz 
II miejsce- Dziemiany 
III miejsce-  Kościerzyna 
 
Konkurencja dla mieszkańców-Przeciąganie 
liny „przez rzekę”:  
 
 
 

I miejsce- Liniewo 
II miejsce- Lipusz 
III miejsce- Nowa Karczma 
 
Konkurencja dla Sołtysów – 

„Pokaz mody”:  
I miejsce-  Nowa Karczma 
II miejsce-  Liniewo 
III miejsce-  Lipuszu

Oto „Mama, Tata i ja

Spoglądając w kalendarz 
moŜna stwierdzić, Ŝe maj i 
czerwiec to bardzo rodzinne 
miesiące 26 maja obchodzimy 
Dzień Matki, 01 czerwca - 
Dzień Dziecka, a 23 czerwca - 
Dzień Ojca.Chcą uczcić te 
wszystkie okazje jednocześnie  
03 czerwca 2008 r. w Zespole 
Oświatowym     w Garczynie 
zorganizowano festyn ,,Mama, 
Tata i Ja”.Głównym załŜeniem festynu była wspólne 
uczestnictwo w zabawach z ,,lat dziecięcych”. Dzieci i ich 
rodzice (którzy bardzo licznie przybyli do szkoły) mogli 
wziąć udział w takich zabawach jak ,,Gąski, gąski do domu”, 
,,Chodzi lisek”,,Mam chusteczkę”,,Dwa ognie”, ,,Kolory”, 
,,Rzucanki, łapanki”, ,,Klasy” czy teŜ ,,Kulkę”.DyŜym 
zainteresowaniem cieszyły się teŜ skoki przez skakankę. 
Dla rodziców była to doskonała okazja do przypomnienia 
sobie zabaw, w które kiedyś się bawili, a dla dzieci 
wskazanie moŜliwości wykorzystania czasu wolnego na 
wspólne zabawy. 
Podczas festynu zaprezentowano takŜe przedstawienie 
przygotowane przez uczniów, a Wójt Gminy Mirosław 
Warczak wręczył nagrody uczniom wyróŜnionym w 
konkursie ,,Słoneczna gmina”, ,,Dzieci zapobiegają 
poŜarom”. 

Wielkim zainteresowaniem cieszył się pokaz sprzętu 
straŜackiego przygotowany przez Ochotniczą StraŜ 
PoŜarną w Wysinie, a takŜe moŜliwość przyjrzenia 
się z bliska radiowozowi policyjnemu z Liniewa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Rodzice i zaproszeni goście mieli równieŜ okazję 

zobaczyć wystawę zorganizowaną z okazji  
750-lecia Garczyna, a dla dzieci przygotowano  

wiele słodkości. 
Festyn zakończono spotkaniem przy ognisku  

i pieczeniem kiełbasek. 
 
 

PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
I SAMOZATRUDNIENIA - NOWO ŚĆ 

Urząd Gminy w Liniewie zamierza przygotować wniosek 
na  ogłoszony przez Urząd Marszałkowski konkurs z POKL 

Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, 
Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i 

samozatrudnienia” w związku z tym prosimy o zgłaszanie się 
osób, które w 2009 roku chciałyby otworzyć działalność 

gospodarczą na terenie Gminy Liniewo i otrzymać w ramach 
projektu wsparcie. MoŜliwe wsparcie: szkolenie z zakresu 
przedsiębiorczości; doradztwo, bezzwrotna dotacja na 

otworzenie działalności gospodarczej do 40 000,00 złotych, 
wsparcie pomostowe do 6 miesięcy i wysokości 

minimalnego wynagrodzenia. O wsparcie mogą wystąpić 
nie tylko osoby bezrobotne, ale  takŜe pracujące.  

Zgłoszenia do 17 lipca 2008 roku  
do Urzędu Gminy do ElŜbiety Licznerskiej, tel 0586878533, 

która udziela bliŜszych  
 informacji zainteresowanym osobom.
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UWAGA !!Druzgocące zwycięstwo !!!
Jednostki  Gminy Liniewo najlepsze w zawodach Ochotniczych StraŜy PoŜarnych w Powiecie Kościerskim 
 

Tak  wspaniałych,  historycznych i druzgocących  
inne jednostki wyników osiągniętych przez OSP 
Gminy Liniewo jeszcze nie było! 
   W Powiatowych Zawodach Sportowo-
PoŜarniczych, które odbyły się 7 czerwca br. w 
Garczynie koło Kościerzyny  
I –miejsce zajęła jednostka OSP Wysin, 
III – miejsce OSP Głodowo, 
IV – miejsce OSP Liniewo, 
VI – miejsce OSP Lubieszyn. 
 
     Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iŜ w 
zawodach tych uczestniczyło aŜ 29 jednostek  z 
całego Powiatu Kościerskiego  i  w związku z tym 
konkurencja była przeogromna. 
Nasze jednostki takŜe tym razem pokazały 
najwyŜszą klasę, wygrywając te zawody.           

                                          
                                                                            (Naczelnik OSP Wysin, Naczelnik OSP Nowe Polaszki, Naczelnik OSP Głodowo, Naszelnik OSP 

                                                                    Liniewo, Naczelnik OSP Dziemiany, Naczelnik OSP Lubieszyn) 
    Historyczną wagę tego wydarzenia stanowi to, iŜ po raz pierwszy w wieloletniej  historii 
działalności naszej OSP cztery jednostki z terenu  Gminy Liniewo znalazły się w pierwszej szóstce 
Powiatu Kościerskiego. 
    Wszystkie nasze jednostki,  z jednostką z Wysina na czele, poprzez swoje zwycięstwa udowodniły 
niekwestionowaną  kompetencję i bezsprzeczną dominację   w Powiecie Kościerskim kwalifikując się 
tym samym do zawodów wojewódzkich . 

Te zasłuŜone osiągnięcia są dla naszej gminy najlepszą promocją, nobilitacją i wizytówką 
dobrej organizacji, wyszkolenia, kompetencji, umiejętności walki i osiągania ambitnych celów.  

Dziękuję Dowódcy Głównemu, Komendantowi Wiesławowi Szarmachowi, Prezesowi 
Zarządu, Prezesom poszczególnych jednostek oraz wszystkim druhnom i druhom za tak radosny i 
historyczny sukces, który powalił po raz kolejny na przysłowiowe „kolana” naszych rywali – mówi 
Mirosław Warczak Wójt Gminy Liniewo.  

To ogromne i wielce zaszczytne osiągnięcie dla naszej straŜy, poniewaŜ podkreśla wysoką sprawność wszystkich  
jednostek gotowych w kaŜdej chwili nieść pomoc  w wypadkach, zdarzeniach losowych czy teŜ akcjach ekologiczno-gaśniczych.  

Dzięki takiemu poziomowi wyszkolenia i sprawności wzrastają znacznie szanse  szybkiego,  skutecznego udzielenia 
pomocy poszkodowanym i zagroŜonym, a przez to uratowania zdrowia i Ŝycia wielu ludzi. 
Tylko  cięŜka praca, trening prowadzony z pasją straŜacką, moŜe być drogą do sukcesu na arenie zawodów gminnych, 
powiatowych czy teŜ wojewódzkich. 
JednakŜe nie wolno, nie wolno! - podkreślam to z całą stanowczością - spoczywać  na laurach, ale w przypadku takich, jak te, 
sukcesów jeszcze bardziej i mocniej zaangaŜować się w nowe przygotowania i treningi oraz szerzej otworzyć się na naszą 
uzdolnioną młodzieŜ – mówi Wiesław Szarmach Komendant Gminny OSP Gminy Liniewo. 

Zawody sportowo-poŜarnicze jednostek OSP 
 Gminy Liniewo

W dniu 24 maja br. na boisku sportowym przy szkole Podstawowej 
w Wysinie odbyły się zawody sportowo – poŜarnicze jednostek OSP 
gminy Liniewo w 
zawodach. W 
zawodach wzięły 
udział 3 jednostki 
OSP: Wysin, 
Głodowo i 
Lubieszyn. 
Sędzią głównym 
na zawodach był 
młodszy aspirant 
Jacek Szyszko. 
    W wyniku 
rywalizacji I miejsce zajęła jednostka OSP Wysin, II Lubieszyn i III 
Głodowo. Wszyscy uczestnicy otrzymali medale, a jednostki OSP 
puchary ufundowane przez Wójta Gminy. Natomiast jednostka OSP 
Wysin otrzymała dodatkowo puchar dla najlepszej druŜyny w 
ćwiczeniach bojowych ufundowany przez Ks. Kapelana    

 Janusza Grzybka, oraz dla najlepszej druŜyny w sztafecie 
ufundowany przez Wójta Gminy. 
W dniu 30 maja br. równieŜ na boisku przy szkole 
podstawowej w Wysinie zostały przeprowadzone zawody 
MDP. W zawodach wzięło udział 8 druŜyn: 5 chłopięcych i 
3 dziewczęce. Kolejność miejsc była następująca: 
druŜyny chłopięce:           druŜyny dziewczęce: 

I Wysin                               I Liniewo 
II Lubieszyn                       II Lubieszyn 
III Liniewo                          III Głodowo 
IV Wysin 
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   Dzień Dziecka w Liniewie

 
1 czerwca 2008r.-godz.15.00 
Po raz kolejny dzieci i młodzieŜ ,mogły bawić się 
podczas swojego święta. 
 GOKSiR wspólnie z sołtysem Panem Alfonsem Troką 
z Liniewa zorganizował festyn z okazji ,,Dnia 
Dziecka”. 
Impreza odbyła się na placu wiejskim w Liniewie . 
Czarodziej i Pipi zabawiali naszych najmłodszych 
mieszkańców . 
Za  udział w konkurencjach dzieci otrzymywały 
nagrody rzeczowe i słodycze. 
 

Dfef 
 

 
 
 

 
 
 
 

 Pomiędzy             
                                               Pomiędzy 

 konkursami młodzieŜ z zespołu ,, 
Tęcza” oraz ,,Wenus”z GOKSiR 
uświetniała imprezę wykonując 
piosenki znanych polskich artystów. 

KaŜde dziecko chętne przeŜycia 
mocniejszych wraŜeń, mogło 

skorzystać z przejaŜdŜek 
bryczkami, ,wozem straŜackim, 

spotkać się z policjantami. 
Dzięki sponsorom uczestnicy 

festynu mogli upiec sobie kiełbaskę 
na grillu; mali  mieszkańcy za 

darmo poskakać w dmuchanym 
zamku oraz poczęstować się 

słodkimi upominkami.
 

                 Seniorzy są z nami ☺☺☺☺
…to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Wysin, który został dofinansowany przez 
Urząd Gminy w Liniewie w ramach konkursu ofert na zadania publiczne dla organizacji pozarządowych z tereny 
gminy. W ramach projektu zaplanowaliśmy szereg spotkań dla ludzi 55+. Odbyły się juŜ: spotkania z filmem, z 
nowoczesną technologią (komputer, Internet, komórka..), pasje mojego Ŝycia, spotkanie przy ognisku na 
przywitanie lata, wycieczka do Pelplina (katedra pelplińska, muzeum diecezjalne,…) oraz Wirt (ogród 
dendrologiczny). Zostało nam jeszcze do zrealizowania spotkanie z muzyką. Spotkania słuŜyły integracji starszych 
osób z młodszym pokoleniem, pozwalały na „wyjście z domów” oraz przyczyniały się do zwiększenia aktywności tej 
grupy społecznej.                                        Zdj ęcia i tekst: ElŜbieta Licznerska –prezes 
SRiPW Wysin 
 

             

 
 
 

  Ognisko – przywitanie lata                     Wirty – ogród dendrologiczny                 Świetlica w Wysinie 

16 maja 200816 maja 200816 maja 200816 maja 2008 
Klub Seniora w Liniewie 16 maja 2008 obchodził  V-lecie 

powstania Klubu .  
Uroczystość ta odbywała się w Sali GOKSiR w Liniewie.  
 Na spotkanie przybyło 60 członków naleŜących do Klubu, oraz 

zaproszeni goście  
W osobach :Wójt Gminy Liniewo Pan Mirosław Warczak 
 oraz Ks. Proboszcz 

Grzegorz Flisikowski.. 
Wszyscy uczestnicy 

imprezy zostali 
poczęstowani pysznym 
trzypiętrowym tortem. 

12 czerwca 2008r.12 czerwca 2008r.12 czerwca 2008r.12 czerwca 2008r.    
Członkowie Klubów Seniora z Orla, Wysina i Liniewa 

zorganizowali sobie piknik integracyjny na posesji Ks. Proboszcza  
Rafała Cieszyńskiego w Garczynie . 

Spotkanie rozpoczęło  się Mszą Św. w Kościele Parafialnym pw.,, 
Świętego Andrzeja Apostoła”, następnie wszyscy seniorzy oraz 
zaproszeni goście udali się na podwórze przy plebani, gdzie paliło się 
ognisko ,na którym pieczono kiełbaski. 

Seniorzy mile spędzali czas śpiewając wspólnie piosenki. Swoją 
obecnością zaszczycili nas Wójt Gminy Liniewo Pan Mirosław 
Warczak oraz Ksiądz Proboszcz Grzegorz Flisikowski.  

Bardzo serdecznie dziękujemy Księdzu Rafałowi Cieszyńskiemu za 
ogromne zaangaŜowanie się w przygotowanie tego pikniku, za 
udostępnienie miejsca oraz stworzenie wspaniałej atmosferze.
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Dni Powiatu Kościerskiego 
15 czerwca 2008 roku zespoły młodzieŜowe z GOKSiR –
reprezentowały naszą gminę na ,,Dniach Powiatu 
Kościerskiego” w Kościerzynie . 
Wystąpiły 4 zespoły: Wenus ,Tęcza ,Iskra, Wigaro. 
Dziewczęta wykonały nowoczesny taniec oraz  piosenki między 
innymi ,,To cała prawda”, ,, Siła marzeń” itp… 
Zespoły z GOKSiR swój program artystyczny przedstawiły po 
raz 5 podczas ,,Dni Powiatu” 
Serdecznie dziękujemy wszystkim członkiniom grup 
muzycznych i tanecznych. 

śyczymy miłych wakacji. 
 

Noc Świętojańska
Noc Świętego Jana- w tym roku  dopisała piękna pogoda dzięki czemu, 
uczestnicy tej imprezy świetnie się bawili. Organizatorem nocy  
świętojańskiej był GOKiS wraz z Radą Sołecką w Liniewie. Rytuał ten 
wraz z miejscem rozpalonego ogniska, powtarza się co rok, zmienny jest 
jedynie program spotkania. JuŜ po godzinie 17.00 wykonane przez dzieci 
wianki, zostały puszczone na stawie, na posesji  Państwa Jana i Krystyny  
Miętkich. KaŜdy wianek wziął udział w konkursie, po którym zostały 
wręczone drobne upominki.  
Wyjątkową atmosferę i dobrą zabawę uprzyjemniała gra i śpiew zespołu  
„CANTARE ” z Wysina.  Dla smakoszy i zwolenników jedzenia, były 
kiełbaski pieczone na ognisku, ufundowane przez  GOKSiR oraz Panią Marię Zabrocką. Było teŜ stoisko z piwem oraz ciepłymi 
posiłkami z  których kaŜdy mógł skorzystać. Dla dzieci największym zadowoleniem było zjadanie waty cukrowej.  

Zabawę zakończono o godzinie 1.00 .Tego typu spotkania, imprezy są miłą okazją spędzenia wolnego czasu, zawierania 
nowych znajomości, a co najwaŜniejsze integrowanie się mieszkańców pobliskich okolic. 

VI Majówka w Lubieszynie
Dnia 29 czerwca w ramach Dni Otwartych Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Lubieszynie odbyła się VI Majówka  połączona z uroczystym 
otwarciem windy, którego dokonali były wojewoda pomorski Piotr 
Karczewski, Wójt Gminy Liniewo Mirosław Warczak, przewodnicząca 
Rady Fundatorów Fundacji „Sprawni Inaczej” Wirginia Loebel, Inspektor 
Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w 
Gdańsku Małgorzatę Szady, przewodniczący Rady Domu ŚDS Wiesław 
Kobiela w obecności dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Liniewie Barbary Okrój,  kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Nowej Karczmie 
Bogumiły Klaman 

oraz dyrektora Fundacji 
„Sprawni Inaczej” w 
Gdańsku Oddział w 
Kościerzynie Michała 
Gurowskiego. 
 
Jak co roku organizatorami 
byli: Fundacja „Sprawni 
Inaczej”  w Gdańsku Odział 

w Kościerzynie, Rada Domu, rodzice, młodzieŜ oraz kadra ŚDS. Na gości czekały 
liczne atrakcje: występ zespołu muzycznego „Wiesio Bend” z ŚDS w Lubieszynie, występ 
„Kaszubści US10” z Wesołej Gromadki z Kościerzyny, prezentacja Kompanii XII Księstwa 
Warszawskiego. Ponadto młodzieŜ niepełnosprawna z ŚDS w Lubieszynie prezentowała swoje 
prace. Były teŜ zabawy i konkursy z nagrodami, loteria fantowa, licytacja piłki z podpisami 
trenera oraz piłkarzy Legii Warszawa, mierzenie ciśnienia, przejaŜdŜki bryczką i przejaŜdŜki 
konne. Chętni mogli zakupić domowe ciasta, gofry, swojski chleb, kiełbaski z grilla, bigos, ciepłe 
i zimne napoje. Majówka przebiegła w ciepłej i rodzinnej atmosferze. Zabawie Towarzyszył 
zespół „RIP ”, który przygrywał nam podczas całej imprezy. Zebrane pieniądze zostaną 
przeznaczone na jesienne wyjazdy i wycieczki. Na pewno Majówka nie odbyłaby się gdyby nie 
pomoc naszych przyjaciół! Jak co roku mogliśmy liczyć na wsparcie w naszym przedsięwzięciu.  

Wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania Majówki serdecznie dziękujemy 
 



 

 
 

z te 

Kobiety Gminy Liniewo
W ramach projektu „Kobiety 
Gminy Liniewo”  
dofinansowanego przez Starostwo 
Powiatu Kościerskiego 
Stowarzyszenie Kół Gospodyń 
Wiejskich Gminy Liniewo 
zorganizowało spotkanie 
umoŜliwiające kobietom 
zwiększenie wiedzy z zakresu 
zdrowego stylu Ŝycia, 
prawidłowego Ŝywienia siebie i 
swojej rodziny. Prelekcję 
prowadziła pani Danuta Wiecka. Spotkanie odbyła się 18 
czerwca na terenie kwatery agroturystycznej znajdującej się 
w Gminie Liniewo, co obok zwiedzenia i zapoznania się z 
tą formą działalności pozarolniczej dało moŜliwość 
poczęstunku i degustacji róŜnego rodzaju sałatek i surówek.  
W spotkaniu wzięło udział 50 kobiet. W ramach projektu 

będą organizowane prelekcje na temat 
wychowania dzieci, relacji rodzice – dzieci 

oraz zdrowia kobiety, funkcjonowania ciała kobiecego. 
 

Zdj ęcia  
i  tekst: 

           ElŜbieta Licznerska 
            prezes SKGWGL 
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Uczestnicy szkolenia z zakresu wolontariatu 

 

Dla przedstawicieli samorządu gminnego, dla liderów lokalnej społeczności Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy 
Liniewo przygotowało cykl szkoleń z zakresu komunikacji interpersonalnej, wolontariatu, budowania zespołu i partnerstwa. Tak 
zróŜnicowana grupa uczestników szkoleń pozwala poznać się nawzajem, nauczyć współpracować, dostrzegać problemy i siebie 
nawzajem. Odbyły się juŜ w czerwcu szkolenia: Komunikacja interpersonalne i „Jak pozyskać i zatrzymać wolontariusza?” 
12-13 lipca czterdziestoosobowa grupa kobiet z Gminy Liniewo jedzie do Tucholi na wizytę studyjną. Program zapowiada się 
ciekawie, oprócz głównego punktu, czyli spotkania z przedstawicielkami Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu 
tucholskiego, na którym kobiety przekaŜą sobie wzajemnie nabyte doświadczenia i 
pomysły, weźmiemy udział w Dniach Borów Tucholskich. Wiele atrakcji, ale teŜ 
moŜliwości dostrzeŜenia jak inni pracują, zachowują tradycję związaną z regionem oraz 
jak przygotowują imprezy plenerowe dla duŜej liczby osób. Wszystko to dzieje się w 
ramach projektu „Chcemy więcej, chcemy lepiej”, który jest  realizowany przy wsparciu 
udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego oraz budŜetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji 
Pozarządowych. 

Zdj ęcia i tekst:        ElŜbieta Licznerska –prezes SKGWGL
 

WyróŜnienie Wójta Gminy Liniewo 
                  

     8 czerwca w Lubaniu, 
Jerzy Bałachowski z 

Wysina otrzymał nagrodę 
Wójta Gminy Liniewo za 

wybitne osiągnięcia w 
zakresie hodowli zwierząt 

gospodarskich. 
WyróŜnienie na podium 

wręczył Jacek Sosnowski- 
Sekretarz Gminy Liniewo. 

 

 
1 sierpnia — Dzień Karmienia Piersią 
12 sierpnia — Międzynarodowy Dzień MłodzieŜy 
13 sierpnia — Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych 
15 sierpnia — Święto Wojska Polskiego;  
                        Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny , 
22 sierpnia — Święto Pracownika Ochrony 
28 sierpnia — Święto Lotnictwa 
29 sierpnia - Dzień StraŜnika Miejskiego 
31 sierpnia — Dzień Solidarności i Wolności.
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Nasza 
 

 

z komitetu wyborczego wyborców 

„ RAZEM DLA GMINY ” 
 

Program dla Garczyna na lata 2008 – 2010: 
 

1.  Dalsza kontynuacja budowy chodnika, 

2.  Nazwanie głównej ulicy w Garczynie ulicą 

     ks.  Hieronima Zbilskiego,  

3.  Utworzenie MłodzieŜowej Sekcji  

      PrzeciwpoŜarowej w Garczynie, 

4.  Rozwój szeroko rozumianego sportu 

     młodzieŜowego oraz letniego wypoczynku  

     dzieci  i młodzieŜy, 

5. Wsparcie działalności i rozwoju Klubu Seniora  

   oraz GTS „ KASZTELANIA”, 

6. .Dalszy remont dróg śródpolnych, 
 

7.. Współpraca ze szkołą i przedszkolem w Garczynie, 

8.  Ponadto deklaruję pomoc w zabieganiu o sprawy najuboŜszych rodzin oraz osób 

pozostających w trudnej sytuacji Ŝyciowej i materialnej. 
 

    
W najbliŜszych wyborach do Rady GmW najbliŜszych wyborach do Rady GmW najbliŜszych wyborach do Rady GmW najbliŜszych wyborach do Rady Gmiiiiny,ny,ny,ny, 

ooooddajęddajęddajęddaję    się waszej Szanowni Państwosię waszej Szanowni Państwosię waszej Szanowni Państwosię waszej Szanowni Państwo 
woli wyborczej.woli wyborczej.woli wyborczej.woli wyborczej.    

 
/-/ Jadwiga KozłowskaJadwiga KozłowskaJadwiga KozłowskaJadwiga Kozłowska 
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     Wójt Gmin    

Zawody wZawody wZawody wZawody wędkadkadkadkarrrrskiskiskiskieeee                                                            eeee 

 
W dniu 10 maja 2008 r. na jez. Lonka odbyły się Zawody 
Gminnego Koła Wędkarskiego „ śuraw” o Puchar Wójta  
Gminy Liniewo. W zawodach wzięło udział  
24 zawodników. Klasyfikacja końcowa zawodów: 
1 m. Ludwik Złotowski- Orle,   
2 m. Arkadiusz Kowalewski- Głodowo, 
3 m. Mieczysław Talaśka- Jastrzębce, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15 sierpnia 
Dnia 15 sierpnia 2008 r . odbędzie się festyn Sierpniowy na 
placu zabaw w Liniewie. Będziemy gościć Zespół Teatralny 

 
Program imprezy będzie następujący na początku będzie 
część artystyczna, gdzie będzie przedstawiony spektakl 
kabaretowy, drugą częścią będzie część konkursowa.  
A w niej następujące konkurencje ; walki zapaśników sumo, 
wyścig na piłkach, syjamskie trojaczki, chińska sztafeta, 
wyścig rydwanów  itp. Odbędzie się pokaz   Strong Manów  
ze Zblewa.. Odbędą się teŜ wybory Małej Miss. Wyjątkową 
atmosferę i dobrą zabawę będą umilać nam śpiewem duet „ 
Ritmo ” z Grabowa Kościerskiego 
Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy oraz 
wszystkich tych ,którzy pragną się świetnie bawić. 

--------------------------------------- 
JuŜ dzisiaj zapraszamy na ,,Festyn KsiąŜąt  Pomorskich, oraz  

 
23 sierpnia 2008 na podgrodzie w Garczynie 
 –czaka nas mnóstwo atrakcji i dobrej zabawy 

. 

 
 
 
 

 
 

Ogórki w zalewie musztardowej 
Składniki:  
2-3 kg ogórków  
Zalewa:  
1 litr wody  
1 szklanka octu  
1 szklanka cukru  
3 niepełne łyŜki soli  
5 łyŜek musztardy  
Przyprawy:  
ziele angielskie, gorczyca, pieprz, 
liść laurowy, czosnek, chrzan, 
koperek, marchewka 
Sposób wykonania: 
Ogórki umyć, pokroić na "ósemki", na plasterki, lub zostawić w 
całości. WłoŜyć do słoików. Następnie do słoików włoŜyć 
przyprawy.  

Przygotować zalewę: wodę, ocet, cukier, sól i musztardę 
wymieszać.  Zimną zalewą zalać ogórki i zapasteryzować.                         

Smacznego ☺☺☺☺ 
 

 
 

 
Hipochondryk u lekarza 

-Doktorze. śona mnie zdradza a rogi mi nie rosną 
-Wie Pan, z tymi rogami to taka przenośnia 

-Uff, co za ulga. JuŜ myślałem Ŝe to niedobór wapnia  
--------------------------------------------- 

 

Komisja poborowa. Chłopak z trudem odczytuje z tablicy 
największą literę.  
Lekarz decyduje:  
- Zdolny do walki z czołgami. 

--------------------------------------------- 
Statystyki z ostatniego meczu Polski na Euro: 
- posiadanie piłki: 76% - Chorwacja, 24% - Boruc 

Wiadomości rok 2012: 
Z przykro ścią musimy powiadomić telewidzów 

zebranych przed odbiornikami, Ŝe Mistrzostwa Euro 
2012 nie odbędą się z winy organizatorów. 
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