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Wyjątkowi goście w czasie wakacji 
w Szkole Podstawowej w Wysinie. 

                                                                                      
 Do Szkoły Podstawowej  

im.Ks.J.Sobisza w Wysinie ( gmina Liniewo) przyjechali 

profesor Jerzy Buzek oraz Marszałek województwa 

pomorskiego Jan Kozłowski. Wizyta ta miała związek           

z realizacją projektów wakacyjnych programu 

„Wolontariat Studencki” Polsko – Amerykańskiej 

Fundacji Wolności, którego realizatorem jest Polskie 

Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA.  

     Zajęcia przygotowali i  przeprowadzili studenci                

z trójmiejskich uczelni: Politechniki Gdańskiej, 

Gdańskiej Szkoły Humanistycznej oraz WyŜszej Szkoły 

„Ateneum”. Cykl codziennych pięciogodzinnych zajęć 
miał na celu poszerzenie wiedzy najmłodszych na temat 

kultury krajów naleŜących do Unii Europejskiej. Nie 

zabrakło równieŜ wielu ciekawych, nowatorskich zabaw 

integracyjnych  i ruchowych. 

   Profesor Jerzy Buzek oraz Marszałek Jan Kozłowski podczas rozmów ze 

studentami, dziećmi , rodzicami, dyrektorem szkoły oraz przedstawicielami władz 

samorządowych szczebla 

gminnego, powiatowego i         

wojewódzkiego, Kuratorium 

Oświaty, organizacji 

pozarządowych i mediów 

podkreślali przede wszystkim, 

Ŝe podobna aktywność młodych 

ludzi stanowi fundament budowy i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.  

W szkole w Wysinie projekty realizowane przez studentów 

wolontariuszy są przez cały rok. Są to projekty wakacyjne, feryjne i 

systematyczne. Wolontariusze pokazują dzieciom i młodzieŜy, jak uczyć się i 
rozwijać poprzez zabawę. 
      Społeczność szkoły w Wysinie czuła się zaszczycona i niezwykle 

wyróŜniona odwiedzinami tak znamienitych i zasłuŜonych dla rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego ludzi jak eurodeputowany Jerzy Buzek oraz 

Marszałek województwa pomorskiego Jan Kozłowski. 
Autor Ewa Filipska 

PoŜegnanie Druha Tadeusza  
 

         W sobotę 7 lipca w siedzibie Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Wysinie poŜegnano przechodzącego na emeryturę nauczyciela 

Szkły Podstawowej im. ks. J. Sobisza w Wysinie Tadeusz Burczyka.,. 
Nie o jego pedagogiczną drogę tego dnia chodziło. Tadeusz Burczyk zasłuŜył 

sobie na bardzo uroczyste poŜegnanie ze względu na ogromną pracę, jaką włoŜył 

w upowszechnianie idei OSP, szczególnie poprzez prowadzenie przez wiele lat w 

Wysinie, MłodzieŜowych  DruŜyn OSP. 

          DruŜyn PoŜarniczych, które wielokrotnie zdobywały laury w gminnych, 

powiatowych, wojewódzkich, a nawet krajowych zawodach i konkursach. Na 

uroczystości pojawili się wszyscy, którzy pasję i pracę druha Tadeusza potrafią 
ocenić najlepiej: oprócz przedstawicieli władz OSP w Gminie Liniewo z wójtem 

Mirosławem Warczakiem na czele oraz z 

wieloma pracownikami Urzędu Gminy, Jerzego 

Bałachowskiego z OSP Wysin, kapelana 

straŜaków ks. Janusza Grzybka, przedstawiciela 

młodzieŜy Dawida Świeczkowskiego  i wielu mieszkańców wsi i gminy, na uroczystości pojawili się teŜ 
goście z władz wojewódzkich  OSP – druh Józef Czapiewski i Sejmiku Województwa Pomorskiego – 

radna Maria Labuda. 

Wzruszające i dowcipne mowy poŜegnalne podkreślały zasługi bohatera dnia, jego wielką i 
poŜyteczną pracę, osobiste zaangaŜowanie i poświęcenie, a zaangaŜowanie mówców wskazywało na 

to, jak ogromną sympatią i szacunkiem obdarzono tego skromnego człowieka, nauczycie

la i społecznika. (R.Ł) 
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1225-lecie WERMERTSKAUSEN 
                                                                                                                    W dniach 16.08-19.08.2007 roku ośmioosobowa grupa  

reprezentowała Gminę  Liniewo na obchodach 1225-lecia 

Wermertshausen w zaprzyjaźnionej niemieckiej Gminie 

Ebsdorfergrund. Ugoszczeni byliśmy bardzo serdecznie przez 

przyjmujące nas rodziny. Przywitani zostaliśmy przez władze 

gminne m.in. w osobi Andreasa Schulz. Wójtowie obu gmin  

Andreas Schulz i Mirosław Warczak mieli moŜliwość 
osobistej rozmowy, co przyczyni się zapewne do ściślejszej 

współpracy w przyszłości i wzajemnych korzyści. Wymienne 

wizyty mogą 
wnieść wiele 

dobrego do 

kontaktów 

pomiędzy 

mieszkańcami 

obu gmin, 

pozwalają lepiej 

się poznać i pokazują inne  moŜliwości rozwoju gminy. Mogliśmy obserwować np. jak 

mieszkańcy gminy Ebsdorfergrund wykorzystują sposób pozyskiwania energii w sposób 

ekologiczny (elektrownie wiatrowe, baterie słoneczne, wykorzystywanie odpadów 

rolniczych, itp.) 

Godne podziwu było takŜe zaangaŜowanie mieszkańców małej miejscowości 

Wermertshausen w przygotowanie ich jubileuszu, wiele osób było do tego bezpośrednio włączonych 

przygotowując posiłki, występy, wystawy, ekspozycje, udostępniając swój sprzęt czy podwórka. 

Naszą grupą bezpośrednio opiekowała się i była z nami przez cały czas przewodnicząca Komitetu 

Współpracy pomiędzy Ebsdorfergrund a Liniewem Elizabeth Newton. W październiku w czasie 

obchodów 25-lecia reaktywowania Gminy Liniewo będziemy gościć dwudziestosześcioosobową grupę 
z zaprzyjaźnionej gminy niemieckiej. 

 

 
 

98 urodziny najstarszego mieszkańca Gminy Liniewo 
 

Pan Jan Olszewski mieszkaniec Wysina 

4 lipca 2007 r. obchodził swoje 

98 urodziny. Jest tym samym naszym 

najstarszym mieszkańcem gminy. 

 

Jak co roku najstarszego mieszkańca odwiedziła delegacja        

z Urzędu Gminy, sekretarz  Jacek Sosnowski                       

oraz przedstawicielka GOPS Pani Ewa Słomińska,                       

którzy ofiarowali solenizantowi kosz kwiatów                                

i moc serdecznych Ŝyczeń. 
Z okazji tej pięknej rocznicy Ŝyczymy Szanownemu Jubilatowi 

duŜo zdrowia i wiele pogodnych lat. 
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02 sierpnia 2007 roku, w letni słoneczny dzień na placu 

wiejskim w Liniewie odbył się festyn dla dzieci. Maluchy 

przyciągnęło wiele atrakcji, m.in. jazda na koniu, malowanie 

twarzy farbkami i wiele konkursów z licznymi nagrodami. 

Dodatkowo moŜna było zakupić watę cukrową, popcorn                      

i zabawki ze stoisk. 

GOKSiR zapewnił wszystkim uczestnikom poczęstunek                 

w postaci kiełbaski z grilla i napojów chłodzących.  

 

Wszystkie 

dzieci biorące 

udział w 

festynie były 

zadowolone                

i Ŝałowały, Ŝe 

impreza tak 

szybko się 
skończyła. 

Frekwencja 

była bardzo wysoka, w zabawie uczestniczyły dzieci                

z miejscowości Gminy Liniewo, a takŜe dzieci 

wczasowiczów wypoczywających w naszych pięknych 

okolicach. 

 

 

 

 

 
 
15 sierpnia 2007 roku o godz.16.00 odbył się Letni Festyn 
w Liniewie na Liniewskim Placu Wiejskim. Impreza 

rozpoczęła się konkursami dla dzieci. Publiczność doskonale 

zabawiał tenor z Trójmiasta pan Antoni Tempski.  

 
Po występach wybrano z pośród 28 dziewczynek 

Małą Miss Lata, którą została Monika Jurczak z 
Liniewa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Uczestnicy gminnego festynu mieli okazję usłyszeć przeboje 

starszego pokolenia, które wykonał zespół „Bambino” z 

Lubichowa. 

Na placu ustawione zostały stoiska z zabawkami, watą 
cukrową, popcornem, fast-foodem, piwem i napojami. Dzieci 

miały do dyspozycji dmuchany zamek, zjeŜdŜalnię, gąsienicę i 
trampolinę. Dla wszystkich przybyłych od godz. 21.00 zagrał 

zespół „Standard” z Głodowa. Impreza taneczna trwała do 

1.00 w nocy. 
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Pierwszy festyn w Starym Wiecu 
Tak naprawdę to wszystko zaczęło się w 2004 roku kiedy 

wieś Stary Wiec rozpoczęła działania o przyznanie jej statutu 

sołectwa. Starania mieszkańców poparli wójt gminy Mirosław 

Warczak, radny powiatu kościerskiego Krzysztof 

Michnowski, przewodniczący rady gminy Ludwik 

Szparkowski oraz ówczesny radny gminy Tomasz Filipski.          

I stało się, wieś Stary Wiec jest wsią sołecką a Alicja Sobisz 

zostaje  sołtysem. Wybór sołtysa okazał się przysłowiowym 

strzałem w dziesiątkę. Pani sołtys ostro bierze się do pracy, 

mobilizuje mieszkańców i od małego boiska dla dzieci 

poprzez chodniki , rabaty kwiatowe , estetyzację wsi, 

dochodzi do zrealizowania większego dzieła, jakim jest 

bardzo ładny, bogaty w róŜne zabawki Plac Rekreacji                      

i Odpoczynku. Przy realizacji tego zadania pani sołtys 

znajduje wsparcie finansowe i praktyczne . DuŜej pomocy 

udziela jej dyrektor SP Wysin Ewa Filipska i Stowarzyszenie 

Małej Szkoły w Wysinie uzyskując dofinansowanie z Zarządu 

Powiatu Kościerskiego w wysokości 2000 zł. oraz pomagając 

bezpośrednio przy organizacji pierwszego festynu w Starym 

Wiecu. Pani sołtys organizuje dalsze wsparcie sponsorów                  

i mieszkańców  i 26 sierpnia 2007 roku następuje uroczyste 

otwarcie i poświęcenie Placu Rekreacji i Wypoczynku                    

w Starym Wiecu zakończone pierwszym festynem w 

najnowszej historii tej wsi. 

Przykład Starego Wieca  jednego z mniejszych sołectw naszej 

gminy, pokazuje ile moŜemy osiągnąć dzięki dobrej 

współpracy, Ŝyczliwym ludziom oraz prawdziwej liderce jaką 
niewątpliwie jest pani Alicja Sobisz, sołtys Starego Wieca. 

 
       
 W dniu 26.08.2007 r. odbyło się uroczyste otwarcie „Placu 

Rekreacji i Odpoczynku” w Starym Wiecu. Organizatorami 

tej uroczystości byli Sołtys i Rada Sołecka oraz 

Stowarzyszenie Małej Szkoły w Wysinie. Ale aby to marzenie 

mogło się spełnić, była potrzebna nieruchomość, którą 
nieodpłatnie przekazał Skarb Państwa Agencji Nieruchomości 

Rolnych S. P. 
      Uroczystego otwarcia dokonali Wójt Gminy Liniewo 

Mirosław Warczak, który w dniu 28.03.2007 r. podpisał Akt 

Notarialny na w/w nieruchomość i Radny Powiatu Krzysztof 

Michnowski , a Ks. Andrzej śur proboszcz parafii Wysin 

uroczyście poświecił. Oprawę muzyczną poprowadził Paweł 

Myszkier a pani Łucja Piekarska poprowadziła konkursy dla 

dzieci.  

      

GORĄCE PODZIĘKOWANIA 
����Ewa Filipska- cały projekt,  
����Wójt Gminy Liniewo Mirosław Warczak                                                            
- za przychylność do wszystkich działań, 

 
����Ks. Proboszcz Andrzej śur- poświęcenie placu, 
����Dyrekcja Agencji Nieruchomości Rolnych w Pruszczu 
Gdańskim- udostępnienie gruntu,���� Maria Labuda,                
���� Ludwik Szparkowski, ����Krzysztof Michnowski, ���� 
Jerzy Sobisz, ����Jerzy Bałachowski, ����Renata i Gerard 
Ranachowscy, ���� Honorata i Daniel Gollnau,����Józef 
Osowski, ����Mieczysław Kuper, ����Czesław Freitag, ���� 
Witold Niemczyk, ����Andrzej Bławat, ���� Maria Labuda, 
����Paweł Myszkier 

Wszystkim, którzy przyczynili się do zrealizowania tego 
pomysłu i uroczystego otwarcia . 

 

18 sierpnia Garczyn 

 
 
18 sierpnia odbył się festyn KsiąŜąt 
Pomorskich w Garczynie. Od 

gdz.18.00 rozpoczęły się gry i 

zabawy dla dzieci, po czym wybrano 

Małą Miss Lata – została mała 

Wiktoria Kupper z Garczyna.  
 

 
 

Podobnie jak w 

Liniewie moŜna 

było wziąć udział 

w Loterii 

Fantowej i 

wylosować 
atrakcyjne 

nagrody.               

Zabawa taneczna, do której przygrywał zespół „Standard”, trwała 

od godz. 19.30 do późnych godzin nocnych. 
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Spotkanie gospodarstw 
agroturystycznych 

 

 

 

 

27 sierpnia w sali GOKSiR Liniewo odbyło się spotkanie 

właścicieli obiektów Agroturystycznych  z terenu Gminy 

Liniewo. Głównym tematem spotkania było zapoznanie się            
z nowymi moŜliwościami, jakie czekają na właścicieli takich 

obiektów w ramach nowego okresu dofinansowania z 

funduszy strukturalnych a takŜe rozmowy o problemach jakie 

mają właściciele gospodarstw agroturystycznych. 

KaŜdy z obecnych mógł opowiedzieć o swoich pomysłach na 

rozwój gospodarstwa, a równieŜ wysłuchać, jak je 

realizowano w innych tego typu gospodarstwach.  

 

Na terenie Gminy Liniewo znajduje się                                     
pięć gospodarstwa agroturystyczne: 

1. Janika Kulas - Małe Liniewo 

2. Józef Filipczuk - Garczyn 

3. „STRUŚ” K. i M. Michnowscy - Garczyn 

4. Wiesław Stark- Chrztowo 

5. Aleksander Mielnikow-„Dwór Bajbuza” 

                                                                                       

 
KaŜdy lubi być rozpieszczany i dostawać prezenty. Jest jednak 

w kalendarzu taki dzień, kiedy szczególnie 

chcemy pamiętać o naszych MęŜczyznach i 

okazać im, jak bardzo ich doceniamy, 

potrzebujemy, kochamy... To Dzień 
Chłopaka, który przypada w niedziele, 30 
września. Chyba wszystkie wątpimy, by o tym pamiętali, 

poniewaŜ w głowie mają wygłupy i inne waŜne dla nich 

rzeczy: piłkę noŜną, siatkówkę, koszykówkę i inne sporty. My 

jesteśmy bardziej powaŜne, ale czasami teŜ mamy szalone 

pomysły. Bez chłopców świat byłby bardzo nudny. Są to 

bowiem stworzenia pomysłowe i "Ŝywe", w 

kaŜdym tego słowa znaczeniu. 

W imieniu całej płci pięknej składamy 

wszystkim chłopcom Ŝyczenia z okazji ich święta. 

RRRRozpoczęcie roku szkolnego 
3 września , po dwumiesięcznej przerwie w szkołach 

podstawowych i w gimnazjum, zabrzmi pierwszy dzwonek. W 

końcu nadszedł ten wyczekiwany z niecierpliwością przez 

wszystkich (a szczególności najmłodszych uczniów) moment 

- koniec wakacji i początek roku szkolnego. W związku z 

decyzją Ministra Edukacji rozpoczęcie roku szkolnego, 

odbędzie się „dopiero” 3 września ☺☺☺. 

         W Zespole Oświatowym w Liniewie  rozpoczęło 
naukę 23  pierwszaków, w Zespole Oświatowym w 
Garczynie 10, do podstawówki w Wysinie przybyło 14,  
a do Głodowa – 2 .                        
        W klasach pierwszych gimnazjum uczyć się będzie  64 

uczniów. 

Mundurki obowiązkowe 
w podstawówce i gimnazjum 

 

Jednolite stroje szkolne będą obowiązywać w szkołach 

podstawowych i w gimnazjach, natomiast w 

szkołach ponadgimnazjalnych o 

wprowadzeniu mundurków moŜe zdecydować 
dyrektor placówki po zasięgnięciu opinii rady 

rodziców - zdecydował Sejm przyjmując 

poprawkę Senatu do nowelizacji ustawy o 

systemie oświaty. 

 

Jak dobrze przygotować 
dziecko do szkoły? 

Jak waŜne jest przygotowanie dziecka do szkoły, 

nie trzeba nikogo przekonywać. W przedszkolu ma ono szansę 
na osiągnięcie dojrzałości szkolnej. Uczy się tutaj kontaktów 

społecznych, emocjonalnych, zdobywa wiele potrzebnych 

umiejętności. Staje się samodzielne, odpowiedzialne, 

obowiązkowe, podejmuje próby rozwiązywania problemów 

na miarę swoich moŜliwości. Ponadto rozwija zainteresowania 

i zdolności.  

Dziecko dobrze przygotowane do szkoły, to 

dziecko dojrzałe, które nie odczuje boleśnie przekroczenia 

progu szkolnego. Zdecydowanie moŜe to zawaŜyć na jego 

przyszłej edukacji. 
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w dniach od 1 do 30 września 2007r. będzie moŜna składać w 

Urzędzie Gminy Liniewo (pok. Nr 11) 
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 marca 

2007r. do 31.08.2007 r. , 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 2007r.  

 

            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) 

 

Zwrot podatku w 2007 r. wynosić będzie 47,30 zł × ilość uŜytków 
rolnych. Dodatkowych informacji na temat zwrotu akcyzy 

uzyskać moŜna osobiście w Urzędzie Gminy Liniewo pokój nr 11 
 lub telefonicznie 058/687-85-27. 

Na złoŜenie wniosku o zwrot części poniesionych wydatków 

rolnicy mają czas do końca września, w miesiącu październik 

wójt wyda decyzję, a płatności w miesiącu listopad na konto 

wskazane przez rolnika lub w kasie Urzędu Gminy. 
 

KOMUNIKAT  W  SPRAWIE   DOWODÓW   
OSOBISTYCH 

    
 Urząd Gminy w Linienie Wydział Spraw 

Obywatelskich  przypomina  o obowiązku wymiany 
dowodów osobistych starego typu - ksiąŜeczkowe, 
wydanych przed dniem  01 stycznia 2001 r, na nowe, 
plastikowe. 

Wobec powyŜszego  po 01 stycznia 2008 roku nie  
mając nowego dowodu osobistego nie będzie moŜna  
załatwić  spraw urzędowych w Ŝadnej instytucji. 

 

Apeluje się do wszystkich mieszkańców gminy, 
którzy muszą dokonać wymiany swoich dokumentów,  
by nie zwlekali do ostatnich dni grudnia, by uniknąć  
kolejek  i niepotrzebnych uciąŜliwości. 

  
Przypomina się ,Ŝe kaŜdy wnioskodawca  musi 

osobiście złoŜyć wniosek w celu złoŜenia podpisu w 

obecności urzędnika . Jest to  gwarancją autentyczności  

danego podpisu, który zostaje przeniesiony na awers 

dowodu. 

Do wniosku naleŜy dołączyć: 
- 2  aktualne fotografie, 

- odpis skrócony aktu urodzenia  / dla osób stanu 

wolnego, urodzonych poza terenem Gminy     

  Liniewo/ 

- odpis aktu małŜeństwa , osoby,  które  zawarły  

związek małŜeński poza terenem naszej  Gminy                                           

- wpłata do kasy Urzędu Gminy w kwocie 30,- zł. za 

wydanie Dowodu Osobistego. 

 

 

 

 
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liniewie 

informuje, Ŝe wypłata świadczeń rodzinnych dla osób, 

które złoŜyły kompletne wnioski w miesiącach lipiec i 

sierpień 2007 r. nastąpi w dniu 20 września 2007 r. 
     Wypłata zasiłków rodzinnych dla osób posiadających 

gospodarstwo rolne nastąpi po 20 września 2007 roku po 

ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego dochodu z ha przeliczeniowego w 2006 

roku. 

UWAGA !!! 

Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie informuje, Ŝe trwają 
zapisy na niŜej wymienione szkolenia . Wszystkie szkolenia 

dla bezrobotnych i poszukujących pracy na II półrocze 2007 r. 

są bezpłatne 

 

BliŜszych informacji na temat powyŜszych  szkoleń udziela  

Anna Malkus, ona teŜ przyjmuje zapisy kandydatów. 

Referent Działu Usług Rynku Pracy 
Powiatowy Urząd Pracy 
ul. Kanałowa 3 
83-200 Starogard Gdański 
tel. 058 56 221 53 wew. 40 

 
�1 września - Międzynarodowy Dzień Pokoju; Dzień Kombatanta  

�3 września - Dzień Energetyka 

�8 września - Dzień Dobrych Wiadomości;  

�9 września - Międzynarodowy Dzień Urody 

�12 września - Święto Wojsk Lądowych 

�13 września - Dzień Kolejarza 

�22 września - Europejski Dzień bez Samochodu 

�23 września - DoŜynki, Święto Plonów (etniczne słowiańskie)  

�26 września - Europejski Dzień Ptaków; Dzień Głuchego 

�27 września - Światowy Dzień Turystyki; Dzień Polskiego 

Państwa Podziemnego 

 
L 

 
Nazwa szkolenia 

L. 
miejsc 

1. Obsługa maszyn cięŜkim w budownictwie (np. 
walec drogowy) 

10 

2. Obsługa sprzętu średniego (np. zagęszczarka) 10 

3. Spawanie metoda MIG - MAG 6 

4. Programy komputerowe w 
księgowości 

6 

6.  Programy komputerowe w 
kadrach i płacach 

6 

7.  Pracownik kompleksowej 
obsługi pralni chemicznej 

6 

8.  Operator koparko-ładowarki 8 

9.  Malarz-tapeciarz 6 
10.  Kafelkarz- glazurnik 6 

11.  Język niemiecki dla 
początkujących 

10 

12.  Język angielski dla 
początkujących 

10 

13.  Podstawy obs³ugi komputera 
MS-Office+ bezwzrokowe 
maszynopisanie 

10 

14.  Tynkarz- dociepleniowiec 6 
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Zadaj   pytanie !!!Zadaj   pytanie !!!Zadaj   pytanie !!!Zadaj   pytanie !!!    
     Do   25 października czekamy na pytania, które 
chcieliby państwo zadać Panu Krystianowi Breska  
(p.o Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej          
i Rozwoju )  
       Z wszystkich nadesłanych pytań, wybierzemy                       
5 najciekawszych i najczęściej powtarzających się 
pytań, na które odpowiemy w następnym numerze. Na 
zgłoszenia pytań czekamy pod numerem  
(0 58) 687-85-27 Urzędu Gminy w Liniewie  
MoŜna równieŜ wysłać e- mail na adres   
gciliniewo@op.pl.  

Czekamy na pCzekamy na pCzekamy na pCzekamy na pytania !!!ytania !!!ytania !!!ytania !!! 
 

 
(przepis: Janina50) 

Składniki 
jajka    4 szt, cukier 1 szklanka, mąka tortowa 3/4 szklanki, 

mąka ziemniaczana 3/4 szklanki, proszek do pieczenia 1 łyŜka, 

cukier waniliowy 1 opakowanie, aromat  

( do wyboru) w/g uznania, majonez  

                       1 mały słoik 250 ml,  
Przepis 
śółtka utrzeć z cukrem na pulchną 

masę, białka ubić z cukrem waniliowym na 

sztywną pianę. Do utartych Ŝółtek dodać 
aromaty, majonez HELMANS oraz obie mąki z proszkiem 

do pieczenia. Wszystko dokładnie wymieszać, dodać pianę z białek 

i dokładnie połączyć z ciastem. Wlać do dwóch wysmarowanych 

tłuszczem i wysypanych bułką tartą  średniej wielkości foremek do 

pieczenia babek  ( ja uŜywam foremek aluminiowych , wlewam 

ciasto do połowy objętości). Piec w temp. 180 st. przez 30-40 minut 

w piekarniku. Po upieczeniu posypać cukrem pudrem.  
 

Smacznego!!!!!! 

 

Ps. w prodiŜu ponoć robi się zakalec- nie wiem nie 

próbowałam, ale w piekarniku zawsze się udaje.  autor: janina50 

UCHWAŁY 
Rady Gminy Liniewo 

• z  dnia 13 lipca 2007 r. z  dnia 13 lipca 2007 r. z  dnia 13 lipca 2007 r. z  dnia 13 lipca 2007 r.    

Nr IX/43/2007 w sprawie ustalenia najniŜszego wynagrodzenia 

zasadniczego oraz wartości jednego punktu stanowiących 

składniki wynagrodzenia zasadniczego pracowników 

jednostek działających w sferze oświaty nie będących 

nauczycielami. 
Nr IX/44/2007 w sprawie dzierŜawy nieruchomości 

gminnych bez obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy. 

Nr IX/45/2007 w sprawie ustalenia zasad wynagradzania 

pracowników samorządowych zatrudnionych w Gminnym 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Liniewie 

Nr IX/46/2007 w sprawie powołania zespołu opiniującego 

zgłoszonych kandydatów na ławników, 

Nr IX/47/2007 w sprawie przystąpienia Gminy Liniewo do 

stowarzyszenia o nazwie „ Lokalna Grupa Działania Chata 

Kociewia”. 

Nr IX/48/2007 w sprawie  zmian w budŜecie gminy. 

 

 
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.  
 

                                                                                                

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.- 9-17 

       Śr.  -wyjazd 

             Czw. – 8-16 

SANDWICZ 
Uzupełnij brakujące litery i w pionowej, 
zaznaczonej kolumnie, odczytaj aforyzm. 

Rozwiązanie : ---- ----- ----‘     

--- -----‘------- -------‘ 
Za poprawną odpowiedz zwycięzca otrzyma 

nagrodę główną- ksiąŜkę, którą prześlemy 

pocztą.  
 

HUMOR 

- Wiesz moja teściowa jest aniołem.  

- Tak? A moja niestety jeszcze Ŝyje!  

Zięć po wizycie teściowej u lekarza pyta:  

- Panie doktorze czy jest jakaś nadzieja?  

- Niestety, to tylko zapalenie ucha środkowego.  

Mówi zięć do teściowej:  

- Gdzie mama jedzie?  

- Na cmentarz.  

- A kto rower przyprowadzi?!!!  

D Y  A N 

E P  K A 

R A  E K 

P R  G A 

C E  E R 

Ł A  K A 

S T  Ł A 

B A  E K 

G R  K A 

C E  K A 

O S  K A 

B A  A N 

S Z  P A 

B I  A K 

P I  R O 

C E  A R 

Ł Y  K A 

G A  A Ż 

F R  N T 

A R  O N 

P R  G A 

W Y  O P 

P R  C A 

H A  I T 

K W  T A 

A N  T A 

D E  A L 

S Z  L A 

G Ą  K A 

B R  Z Y 

D E  K A 

K L  P S 

C Z  T A 

P O  A Ż 

K L  P S 

Pismo redagowane przez Urząd Gminy            
                        w Liniewie. 
Redakcja:  Wiesława Łankowska 

Adres do korespondencji: Urząd Gminy 

Liniewo, ul. Dworcowa 3, 83-420 Liniewo,   

               tel. 058/ 687-85 27 

Autor  

Tytuł  

Uzasadnij wybór 
to pomoŜe nam w 
decyzji o zakupie 
ksiąŜki: 

 

Email (jeśli chcesz 
być 
poinformowany o 
zakupie): 

 


