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    LINIEWO 

     Aktualności Gminne 

 

 

 

 

                                                        
 

 

 

„Oto Ja jestem z wami...” 

 

 Minione tygodnie stały się dla nas szczególnym rodzajem wypełnienia obietnicy danej przez Jezusa: „A 

oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aŜ do skończenia świata”. Dnia 2 kwietnia 2005 o godz. 21.37 

zakończył swoją doczesną pasterską posługę nasz rodak papieŜ Jan Paweł II. Ten, który dał mu Ŝycie zaprosił go 

do siebie, by teraz błogosławił nam z okna swojego domu niebieskiego. Cały świat towarzyszył papieŜowi w tym 

najistotniejszym wydarzeniu, jakie dokonuje się w Ŝyciu kaŜdego człowieka; towarzyszył mu i jednocześnie brał 

udział w swego rodzaju liturgii (obrzędzie), w którym wierzący w sercu swym doświadczali spotkania z samym 

Zmartwychwstałym. Oto Jan Paweł II umierając stał się dla nas świadkiem osobistej bliskości z Chrystusem; 

odchodząc z tego świata przekonaliśmy się, iŜ rzeczywiście Chrystus Ŝył w nim. Powracały wspomnienia 

papieskich pielgrzymek, nie tylko tych do kraju; wspomnienia osobistych spotkań; w świetle tajemnicy 

przechodzenia do domu Ojca nabieraliśmy pewności, Ŝe miały one wymiar spotkania nie tylko z namiestnikiem 

Chrystusa, ale w osobie papieŜa z samym Chrystusem. 

 Stąd tak licznie gromadziliśmy się w kościołach parafialnych naszej gminy; najpierw by prosić Boga o 

dar zdrowia dla papieŜa, potem o dar wiecznego spoczywania w Bogu; przy krzyŜach zapalaliśmy znicze. Ale 

pojawił  

się jeszcze jeden motyw modlitwy: „santo subito” obwieszczały transparenty na Placu św. Piotra w czasie mszy 

pogrzebowej w dniu 8 kwietnia; a więc modlitwa do Boga za wstawiennictwem zmarłego, który odszedł do nieba 

w opinii człowieka świętego. 

 „Oto Ja jestem z wami...” Dnia 18 kwietnia rozpoczęło się konklawe by dokonać wyboru kolejnego 

następcy św. Piotra. JuŜ na drugi dzień radowaliśmy się z daru nowego papieŜa – został nim dziekan kolegium 

kardynalskiego Józef Ratzinger. Przyjął imię Benedykta XVI. Ma 78 lat, jest wybitnym teologiem i wspierał 

zmarłego papieŜa w prowadzeniu Kościoła m.in. jako prefekt Kongregacji Doktryny Wiary, a więc 

najwaŜniejszego urzędu watykańskiego. Świat przyjął go z otwartymi ramionami; wierzący przyjęli go z wiarą – 

jako znak obecności i działania Chrystusa samego pośród nas. 

 I tak czas minionych tygodni – trzeba by powiedzieć: BoŜa Opatrzność – dała nam dwóch szczególnych 

świadków; odchodząc i przychodząc na urząd papieski stali się oni świadkami ewangelicznej obietnicy, Ŝe 

Chrystus pozostaje zawsze ze swoją owczarnią, Ŝe jest z nami „aŜ do skończenia świata”. 

 

        ks. Andrzej śur 
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Informacje z Urzędu Gminy. 

 

 

  

 

W piątek 22.04.2005 roku odbyła się sesja, na której Wójt Gminy 

Mirosław Warczak otrzymał absolutorium Rady Gminy Liniewo za 

wykonanie budŜetu na rok 2004 oraz za całokształt działalności poprzez 

głosowanie: 

- 10 głosów za otrzymaniem przez Wójta absolutorium 

                                              - 2 głosy wstrzymujące się 
                                              - 0 głosów przeciw  

 

Moim zdaniem takie głosowanie radnych świadczy o ich 

odpowiedzialności, rozwadze i pozytywnym przyszłościowym podejściu 

do rozwoju naszej Gminy. 

Ponadto oceniam, Ŝe współpraca z Radą Gminy układa się bardzo dobrze pomimo czasem małych rozbieŜności w 

pewnych stanowiskach, czy podejściach do rozwiązywania zaistniałych problemów.  

 

                                                                            Wójt Gminy Liniewo 

                                                                                                           Mirosław Warczak 

 

Sprawozdanie z prac. 

 

1. Na wniosek Urzędu Gminy Liniewo zostało złoŜone do Urzędu Marszałkowskiego pismo o dofinansowanie 

na modernizację dróg śródpolnych. Pod koniec marca UG Liniewo otrzymał pismo z informacją, Ŝe w roku 

2005 gmina otrzymała 30000 zł. Kwota ta pozwoli na modernizacje ok. 5,5 km dróg śródpolnych w 

sołectwach Liniewo, Iłownica, Głodowo. 

2. Na początku marca park maszyn UG Liniewo wzbogacił się o nowy sprzęt. 
Równiarka została zakupiona z firmy „Szczudło&Wasiukiewicz” s.c. 

Równiarka przeznaczana jest do renowacji i profilowania dróg polnych, gminnych nieutwardzonych. Koszt 

zakupu równiarki i dwóch dodatkowych lemieszy wyniósł 13.000 zł. Obecnie równiarka juŜ pracuje na 

drogach gminnych. Z pracy nowego sprzętu zadowoleni są mieszkańcy, którzy korzystają z dróg juŜ 
zmodernizowanych. 

3. Na początku roku UG Liniewo zdecydował się przy współudziale Pana Stanisława Pomierskiego 

wyremontować fragment chodnika. Obecnie prace są wykonywane i są juŜ na półmetku. Urząd Gminy 

zakupił materiały natomiast Pan Pomierski wykonuje wszystkie prace związane z budową chodnika. 

4. W miesiącach letnich Urząd Gminy chce przeprowadzić remont w przedszkolu w Liniewie wchodzące w 

skład Zespołu Kształcenia i Wychowania w Liniewie. Przewidywany koszt remontu w zakres, którego 

   

 

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci Ŝywych” 

 

   

  

  

        W marcu 2005 roku poŜegnaliśmy po krótkiej,     

        ale gwałtownej chorobie radnego naszej gminy 

        pana Zenona Zielińskiego.           
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wchodzić będzie: remont sanitariatu, wykonanie podjazdu dla osoby niepełnosprawnej, remont ogrodzenia i 

bramy wejściowej, porządkowanie placu wokół terenu przedszkola 

itp. wynosić będzie około 20000 zł.  

Zostały złoŜone liczne prośby oraz wnioski o pomoc w przeprowadzeniu 

np. do Starostwa Powiatowego złoŜony przez radnego Pana 

Michnowskiego oraz Pana Dyrektora Łuczkiewicza. Poza tymi 

wnioskami na początku roku do lokalnych przedsiębiorców oraz firmami 

współpracującymi z UG Liniewo zostały złoŜone podobne pisma, na 

które do tej pory nie dostaliśmy Ŝadnej odpowiedzi. Wyjątek stanowi 

„Energa” S.A która przekazała na ten cel 2000 zł oraz „PZU” S.A która 

deklaruje równieŜ pomoc. 

 

                                                                                                                Referat Komunalny 

 

 

W miesiącu kwietniu odbyły się zebrania wiejskie we wszystkich sołectwach gminy. Mieszkańcy mogli spotkać 
się z przedstawicielami Urzędu Gminy, z Wójtem, mieli okazję zadawać pytania i przedstawić władzom gminy 

swoje problemy. 

 

W 2005 roku zostały utworzone na terenie Gminy Liniewo decyzją Rady Gminy dwa nowe sołectwa: Stary Wiec 

i Deka. Sołtysem Starego Wieca została pani Alicja Sobisz, a sołtysem Deki pan Bogusław Ryng.  

    

 

GOKSIR w Liniewie 

  

3 lutego 2005 r członkowie Klubu Seniora w Liniewie spotkali się w GOKSiR na zabawie karnawałowej, która 

odbyła się dzięki dobrej organizacji samych seniorów. Oprawę muzyczną zajął się pan Dariusz Raźniaczyk. 

Seniorzy mile spędzili czas do późnych godzin wieczornych. 

 

18 luty w GOKSiR  po raz kolejny odbył się występ teatrzyku kukiełkowego ze Starych Polaszek pod 

kierownictwem Pani Sołtys Władysławy  Tumkiewicz . Dzieci ze Szkoły Podstawowej oraz Przedszkole w 

Liniewie miały przyjemność obejrzeć teatrzyk pt. „Szaraczek ”. Współpraca z dziećmi i młodzieŜą z sąsiedniej 

Gminy Stara Kiszewa od wielu lat układa się obiecująco. W najbliŜszym czasie zespoły z GOKSiR zaprezentują 
swoje umiejętności na festynie w tejŜe gminie. 

 

3 marca    Dzieci z Przedszkola z Liniewa 

spotkały się z iluzjonistą, magikiem z 

Tczewa. Spotkanie odbyło się w sali 

widowiskowej w Ośrodku Kultury w 

Liniewie dzięki sponsorom Panom: 

Krzysztofowi Michnowskiemu, Maciejowi 

Szutenberg oraz Wojtkowi śygowskiemu, 

dzieci tego dnia były bardzo szczęśliwe. 

Bawiły się doskonale, czary magika ich 

zachwycały, było wesoło i głośno, poniewaŜ 
dzieci czuły atmosferę, jaką stworzył im 

iluzjonista pan Paweł Czaja. Mamy nadzieję, 
Ŝe juŜ niedługo ponownie spotkamy się z 

magikiem, który pozwoli nam się równie 

dobrze bawić jak tego dnia, dlatego juŜ 
dzisiaj zapraszamy wszystkich na festyn 

letni. 

17 marca  MłodzieŜowy zespół „ Wenus’’ z 

GOKSiR   został zaproszony przez Starosty Kościerskiego Pana Grzegorza Cyrzana na uroczystą galę Nagród 

Starosty Kościerskiego do sali widowiskowej im. L. Szopińskiego w Kościerzynie. Zespół wziął udział w 

konkursie ogłoszonym przez Starostę w styczniu w kategorii Zespół Artystyczny. Niestety nie zdobyliśmy 

nagrody, jednakŜe dobrze bawiliśmy się a juŜ za rok ponownie wypróbujemy swoje siły. 

 

21 marca  rozstrzygnięto konkurs wielkanocny pod nazwą „ Najpiękniejsza Palma Wielkanocna’’  

    I m. zajęła  Tatiana Okrój z Iłownicy (zdobyła główną nagrodę plecak szkolny) 

   II m. Klaudia Kurszewska z Orla 
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   III m. Jacek Landowski z Garczyna 

   IV m. Dawid Wrosz z Liniewa 

   V m. Weronika Sapierzyńska z Orla 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody 

 

 

21 kwietnia odbyło się spotkanie Klubu Seniora. 

Seniorzy spotkali się w kawiarni GOKSiR przy słodkim cieście i kawie. Ustalili, Ŝe w czerwcu wyjadą na 

wycieczkę całodniową, dokładne miejsce i czas poznamy na najbliŜszym spotkaniu, które zaplanowali 5 maja na 

godz. 17.00 

Informujemy, Ŝe zainteresowani mogą dołączyć do grona seniorów. 

                                                                           ZAPRASZAMY! 

 

28 kwietnia  o godz. 15.00 odbył się Turniej Tenisa Stołowego o Puchar  Wójta Gminy Liniewo. 

Turniej odbył się w 3 kategoriach : 

- dla szkół podstawowych 

- gimnazjum 

- oraz dla dziewcząt   
 

 

Uwaga rolnicy i osoby bezrobotne 

 

AKTYWNE DZIAŁANIA NA RYNKU PRACY 

 

 Uczestnikami są osoby poszukujące pracy, niezaleŜnie od ich statutu formalnego, za szczególnym 

uwzględnieniem: 

• Osób bezrobotnych z gmin wiejskich i miejsko- wiejskich, 

• Osób znajdujących się w okresie wypowiedzenia z powodów zaleŜnych od pracodawcy, 

• Rolników uprawiających obszary rolne o powierzchni poniŜej 5 hektarów przeliczeniowych i osoby z 

nimi współpracujące. 

Kandydat zgłaszający chęć uczestnictwa a szkoleniu składa wypełniony formularz- KARTĘ ZGŁOSZENIA 

w Punkcie Rekrutacyjnym. 

 O zakwalifikowaniu się do procesu selekcji na konkretne szkolenie decyduje kolejność składania KART 

(według daty wypełnienia) 

 

Proponowane tematy kursów zawodowych: 

*spawanie elektryczne, 

*sprzedawca z obsługą kas fiskalnych,                                                             

                                                                                                                                                                              

dokończenie na stronie 6 

*pracownik biurowy, 

*monter stolarki okiennej. 

*kucharz, 

*recepcjonista, 

*pracownik magazynowy, 

*kosmetyczka-stylista paznokci, 

*pracownik ds. kadrowych i płac, 

*bukieciarz, 

*glazurnik- posadzkarz. 

 

PUNKT REKRUTACJI: 

 Urząd Gminy w Liniewie 
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Nie bądź obojętny – zapobiegaj wiosennemu wypalaniu traw 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W minionym miesiącu kwietniu uczniowie ze szkół z Gminy 

Liniewo mieli okazję wsiąść udział w Gminnym Konkursie 

Plastycznym pt.„Nie bądź obojętny- zapobiegaj wiosennemu wypalaniu traw!”. Organizatorami konkursu byli 

Wójt Gminy Liniewo oraz Komendant Gminny OSP Liniewo.  

 Konkurs miał na celu uświadomienie uczniom konieczności włączenia się do starań o wyeliminowanie 

zjawiska, jakim jest wypalanie traw oraz kształtowanie odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze i 

bezpieczeństwo ludzi. Zadaniem uczniów było wykonanie plakatu bądź rysunku będącego ostrzeŜeniem dla 

dorosłych przed wypalaniem traw. 

 Do rywalizacji przystąpiło 57 uczniów ze szkół z Liniewa, Wysina, Głodowa i Garczyna. W kategorii 

uczniów klas O-III szkół podstawowych zwycięŜyli chłopcy z klasy „O” ze szkoły Podstawowej w Wysinie. W 

kategorii uczniów klas IV-VI szkół podstawowych I miejsce zajęła Katarzyna Krefta, uczennica kl. V z ZKiW w 

Liniewie. Natomiast wśród uczniów gimnazjum autorem najlepszej pracy okazał się Paweł Figiel, uczeń kl. IIB z 

Gimnazjum Publicznego w Liniewie. 

 Nagrody zostały wręczone uczniom 18 kwietnia br. na uroczystym spotkaniu, które odbyło się w sali 

GOKSiR w Liniewie. Na wszystkie dzieci czekały nagrody ksiąŜkowe oraz słodki poczęstunek. 

 Nagrodzone prace konkursowe moŜna oglądać w liniewskim GOKSiR jeszcze przez najbliŜszy miesiąc. 

                               Autor: 

                              Agnieszka Labuda 

                              Pracownik Referatu Gospodarki Komunalnej    

                              i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Liniewo                       

LINIEWO 

Wiosna w szkole i przedszkolu 

 

WWiosna nie sprzyja uczniom, trzeba się uczyć, a inne w głowie powstają projekty i w inne przenosi światy 

uczniowskie głowy bujna wyobraźnia. Mimo to szóstoklasiści napisali swój sprawdzian, młodsi ślęczą nad 

ksiąŜkami i zeszytami w krótkich przerwach pomiędzy grą w piłkę, czy skakaniem przez gumę, a koleŜeńskim 

spotkaniem w ustronnym miejscu lub komputerowym szaleństwem.  

Jest to czas rozstrzygania róŜnych konkursów i turniejów. W naszej szkole odbył się gminny konkurs 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (zdobyliśmy I miejsce), Gminna i Powiatowa Spartakiada w 

minikoszykówce, Gminna Spartakiada w piłce ręcznej, juŜ za kilka dni będzie szkolny konkurs ekologiczny, 

który wyłoni reprezentację na konkurs gminny, nasi uczniowie (Patrycja Ossowska, Iza Cicholewska, Damian 

Ossowski i Marta Raźniaczyk) reprezentowali gminę w Powiatowym Konkursie Recytatorskim (bardzo 

przyzwoicie, chociaŜ nie na czołowych miejscach). Witaliśmy takŜe wiosnę konkursami na Marzannę, na 

eksperta od spraw zdrowego trybu Ŝycia, świąteczną pisankę, wielkanocną palmę i z kiermaszem, z którego 

dochód w całości przeznaczony został na pomoc znajdującej się w trudnej sytuacji zdrowotnej Jagodzie 

Barkowskiej i jej rodzinie. Jest u nas kolorowo i uroczyście – patrzymy na konkursowe prace przestrzegające 

przed paleniem traw, a takŜe na portrety naszego papieŜa Jana Pawła II namalowane przez dzieci i młodzieŜ. 
Robimy teŜ porządki wokół obiektów, dosadzamy drzewka (to zadanie gimnazjum) zakupione przez gminę, 
zbieramy zimowe śmieci i podglądamy rwące się do Ŝycia roślinki. 

 

Dziękujemy 

w imieniu Jagody Barkowskiej 

Nasza uczennica i koleŜanka z pierwszej klasy bardzo powaŜnie zachorowała – białaczka to straszna choroba, 

której leczenie wymaga wielkiej cierpliwości, długiego czasu, duŜych pieniędzy i wiary, nadziei oraz miłości, 

czyli optymizmu. Dzięki naszym przedsięwzięciom, apelom rodziców, akcji księdza proboszcza Grzegorza 

Flisikowskego wpłynęły na konto dziewczynki pieniądze. Za ofiarność i serce serdecznie dziękujemy! Ale 

równocześnie prosimy o dalszą pomoc i finansową, i rzeczową, i kaŜdą inną – tą podtrzymującą optymizm. 

 

Jagoda ma swoją stronę internetową: 
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www.mammarzenie.org/barkowska-jagoda/jagoda.html 

 

ma równiŜ swoje konto: 

 

BS Stargard Gdański, oddział Skarszewy 

77 83 40 0001 0122 3631 0001 

Jagoda Barkowska 

 

 

Felieton oświatowy  

Ryszarda Łuczkiewicza                                 

 

    

OCZEKIWANIAOCZEKIWANIAOCZEKIWANIAOCZEKIWANIA    

 

KaŜdy człowiek pełniący rolę publiczną (wójt, ksiądz, 

kierownik Opieki Społecznej, komendant StraŜy PoŜarnej, 

dyrektor szkoły i nauczyciele...), kaŜda instytucja 

prowadząca działalność publiczną (Urząd Gminy, kościół, 

szkoła, sklep, zakład samochodowy...)  poddawani są 
społecznej ocenie. A oceny są róŜne: jedni mówią, Ŝe to 

człowiek wspaniały, pełni swą rolę wyśmienicie, inni mają zdanie 

wręcz przeciwne; jedni opowiadają o doskonale funkcjonującym urzędzie – sprawę załatwiają „od ręki”, inni 

„psy wieszają” na tej samej firmie. I to jest naturalne, wcale nie dziwne, poniewaŜ kaŜdy ma inne oczekiwania 

pod adresem osoby czy instytucji publicznej.  

Dotyczy to w duŜym stopniu instytucji oświatowych i kulturalnych: szkół, przedszkoli, świetlic pozaszkolnych, 

domów kultury i tam prowadzonych kół zainteresowań, zespołów. I ilu ludzi tyle ocen. Niektórzy wymyślają 
róŜnorodne rankingi, listy, klasyfikacje, by poinformować, kto jest najlepszy, a kto okupuje miejsca ostatnie. 

Budzi to nasz sprzeciw i wywołuje ogromne zamieszanie, bowiem kaŜda placówka pracuje w swoich własnych 

specyficznych warunkach, kaŜda dysonuje innym zapleczem, innymi ludźmi, kieruje się innym mottem swej 

działalności, chociaŜ ogólne cele są takie same, oczekiwania władz podobne, to efekty mogą być diametralnie 

róŜne. Podobnie jest z ocenami rodziców i uczniów. Jednym szkoła spełnia ich oczekiwania, inni czują niedosyt. 

Spełnieniem marzeń byłoby zadowolenie wszystkich klientów szkoły (to znaczy uczniów, ich rodziców, 

nauczycieli, gminy, kuratorium i wszystkich współpracujących z nami  

                                             

 

Pomoc Stypendialna 
 

Gmina Liniewo otrzymała z Ministerstwa Finansów kwotę 39 301 złotych, co zabezpiecza 29% potrzeb. 

Wpłynęło 323 wnioski, z których 319 spełnia kryteria ubiegania się o pomoc stypendialną.  
Uchwałą Rady Gminy NR XXVI/152/2005 z dnia 30 marca 2005 roku przyjęto regulamin udzielania stypendiów 

socjalnych.  

Uprawnionymi do składania wniosków byli: 

� uczniowie szkół publicznych i niepublicznych  

� słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich 

� słuchacze kolegiów językowych 

� słuchacze kolegiów pracowników słuŜb społecznych 

do czasu ukończenia kształcenia, nie dłuŜej niŜ do 24 roku Ŝycia 

 

W dniu 05.05. 2005 roku odbyło się spotkanie Komisji Stypendialnej Urzędu Gminy na którym zaopiniowano 

oraz ustalono sposób podziału i wypłaty przydzielonej dotacji. Pieniądze będą wypłacane po przedstawieniu 

rachunków potwierdzających dokonanie zakupów związanych z edukacją stypendysty.  

Informacji w tym zakresie udziela pani GraŜyna Świeczkowska /sekretariat Gimnazjum Publicznego w Liniewie/ 

tel. 687 80 35 

 

            Świadczenia rodzinne. 
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 Ustawa o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.Nr 228 poz. 2255 z dnia 28 listopada 2003 roku) nałoŜyła na gminy 

obowiązek przejęcia wypłaty zasiłków rodzinnych. 

Z dniem 1 maja 2004 roku gminy na podstawie w/w ustawy wypłacają: 
1. zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu: 

    a. urodzenia dziecka 

    b. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 

    c. samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku  

        dla bezrobotnych 

    d. samotnego wychowywania dziecka 

    e. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 

    f. rozpoczęcia roku szkolnego 

    g. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. 

W pierwszej kolejności gminy przejęły wypłatę świadczeń rodzinnych osobom zarejestrowanym bezrobotnym, 

zatrudnionym w zakładach pracy  

u pracodawców zatrudniających do 5 pracowników i osobom samotnie wychowującym dzieci. 

 

   W nowym okresie zasiłkowym rozpoczynającym się 1 września 2005r. 

- w drugim etapie gminy przejmą kolejnych uprawnionych. Tym razem będą to rolnicy, zatrudnieni u 

pracodawców zatrudniających do 20 pracowników oraz emeryci i renciści. 

     W związku z powyŜszym prosi się zainteresowanych pobieraniem świadczeń rodzinnych o gromadzenie 

potrzebnych dokumentów juŜ wcześniej (między innymi dochody z Urzędu Skarbowego za 2004 r.), aby 

zapobiec niepotrzebnym kolejkom przy składaniu wniosków. Szacuje się, Ŝe w nowym okresie zasiłkowym 

będzie około 600 świadczeniobiorców. 

Od lipca będzie moŜna pobierać druki wniosków i składać komplet dokumentów 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Liniewie informuje, Ŝe od 1 kwietnia 2005 r. w biurze OPS moŜna korzystać z 

poradnictwa psychologa terapeuty uzaleŜnień pracującego w Poradni Odwykowej w Starogardzie Gdańskim Pani 

Wiesławy Masłowskiej. Porady dotyczą problemów uzaleŜnień oraz interwencji kryzysowej. O terminach 

spotkań informacji udzielają pracownicy socjalni. 

 

 

Ogłoszenia 
Wójt Gminy w Liniewie ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaŜ nieruchomości połoŜonych w Liniewie 

stanowiących własność Gminy Liniewo. Do sprzedaŜy przeznaczone są działki budowlane oraz pensjonatowe. 

Przetarg odbędzie się 17.05.2005 roku (wtorek) o godzinie 10
00

 w siedzibie Urzędu Gminy. BliŜsze informacje 

związane ze sprzedaŜą moŜna uzyskać w pokoju 11 Urzędu Gminy lub pod telefonem 687-80-32 i 687-80-36  

Zastrzega się prawo do uniewaŜnienia przetargu bez podania przyczyn.  

Wójt Gminy w Liniewie ogłasza przetarg ustny na sprzedaŜ nieruchomości połoŜonej w Garczynie, Gmina 

Liniewo. Przetarg odbędzie się 24.05.2005 roku (wtorek) o godzinie 10
00

 w siedzibie Urzędu Gminy. BliŜsze 

informacje związane ze sprzedaŜą moŜna uzyskać w pokoju 11 Urzędu Gminy lub pod telefonem 687-80-32 i 

687-80-36  

Zastrzega się prawo do uniewaŜnienia przetargu bez podania przyczyn.  

 

 

 
 

DZIEŃ STRAŻAKA 
 

W Głodowie 1 maja obchodzono Dzień StraŜaka. Uroczystość rozpoczęła się o 

godzinie 14
00 

mszą świętą, którą celebrował ksiądz kapelan Ochotniczej StraŜy 

PoŜarnej Janusz Grzybek wraz z księdzem Andrzejem śur. Po mszy świętej nastąpił 

przemarsz uczestników uroczystości wraz z pocztami sztandarowymi wszystkich jednostek straŜy z gminy z 

kościoła do remizy OSP. Po przywitaniu wszystkich obecnych zostały odczytane Ŝyczenia dla straŜaków 

przekazane przez pana m. PłaŜyńskiego. Zaś Wójt Gminy Liniewo Mirosław Warczak składając Ŝyczenia 

wszystkim druhom i ich rodzinom stwierdził między innymi „Niejednokrotnie udowodniliście juŜ, Ŝe w 

trudnych,  tragicznych okolicznościach klęsk Ŝywiołowych moŜna na Was liczyć jak na Zawiszy” 

Obchodzone święto było okazją do wręczenia medali i odznaczeń zasłuŜonym straŜakom.  

 

Uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Złotym Medalem za Zasługi dla PoŜarnictwa odznaczeni zostali: 

• Dh. Wojciech Borzyszkowski 

• Dh. Andrzej Niemczyk 

• Dh. Jacek Orlikowski 
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Uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Srebrnym Medalem za Zasługi dla PoŜarnictwa odznaczeni 

zostali: 

• Dh. Leszek Jaliński 

• Dh. Sławomir Talaśka 

 

Uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Brązowym Medalem za Zasługi dla PoŜarnictwa odznaczeni 

zostali: 

• Dh. Jacek Borzyszkowski 

• Dh. Lidia Czapiewska 

• Dh. Szymon Graczyk 

• Dh. Halina Łankowska 

• Dh. Roman Malarz 

• Dh. Rafał Mądry 

• Dh. Józef Plutowski 

• Dh. Zygmunt Wanta 

 

Uchwałą Zarządu Powiatowego Odznaką StraŜak Wzorowy odznaczeni zostali: 

• Dh. Wiesław Borkowski 

• Dh. Ireneusz Graczyk 

• Dh. Tadeusz Piepiórka 

• Dh. Krzysztof Piotrzkowski 

• Dh. Zbigniew Rekowski 

• Dh. Mateusz Wakuliński 

 
 

 
 

 

19 Kwietnia w GOKSIR w Liniewie odbył się turniej SKATA SPORTOWEGO o Super Grand Prix Liniewa 

2005. Udział wzięło 36 graczy. 

 

WYNIKI: 

 

1. Borzyszkowski Andrzej      Nowa Karczma        - 2314 punktów 

2. Aszyk Bogdan                     Chrósty Wysińskie   - 2291 punktów 

3. Bednarek Jan                       StęŜyła                     - 2121 punktów 

4. Klein Jan                             Brzezino                   - 2073 punktów 

5. Narloch Stanisław               Liniewo                    - 1849 punktów 

6. Borkowski Marian               Pogódki                    -1811 punktów 

7. Orłowski Zbigniew              Lipusz                      -1796 punktów 

8. Sosnowski Jacek                  Głodowo                  -1789 punktów 

9. Klinkosz Brunon                  Mściszewice            - 1772 punktów 

10. Jastrowski Ludwik             Lipusz                      - 1709 punktów 

 

Pierwszych 6-ciu graczy otrzymało puchary ufundowane przez Wójta  i z-cę Wójta Gminy Liniewo, Komendanta 

Gminnego OSP oraz Prezesa OSP w Wysinie.  

W tym dniu nastąpiło równieŜ podsumowanie całego Grand Prix Liniewo 2005 w Skacie Sportowym. Był to cykl 

10 spotkań. Do klasyfikacji końcowej zaliczane były wyniki z 8-miu najlepszych dla gracza rozegranych spotkań.  
 

Klasyfikacja końcowa:  

 

1. Wróbel Teresa                       Zimne Zdroje           - 15636 punktów 

2. Sosnowski Jacek                   Głodowo                   - 15044 punktów 

3. Bednarek Jan                         StęŜyła                      - 15042 punktów 

4. Lichnowski Józef                   Nowy Barkoczyn     - 13972 punktów 

5. Kraskowski Adam                 Lipusz                      - 13469 punktów 

6. Formela Teodor                     Przywidz                  - 13169 punktów 
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7. Narloch Stanisław                 Liniewo                    - 13045 punktów 

8. Pompierski Kazimierz           Chrósty Wysińskie   - 12767 punktów 

9. Szmagliński Ryszard             Liniewo                    - 12493 punktów 

10. Bekisz Kazimierz                 Lipusz                      - 12316 punktów 

 

Przez cały cykl spotkań przewinęło się i sklasyfikowanych zostało 54 graczy. Pierwsza szóstka otrzymała 

pamiątkowe puchary ufundowane przez Bank Spółdzielczy w Stargardzie Gdańskim Oddział w Skarszewach. 15- 

stu graczy otrzymało pamiątkowe medale za wzorowe uczestnictwo i aktywną grę w poszczególnych turniejach 

Skata Sportowego.  

W tajnym głosowaniu wybrano najsympatyczniejszych graczy Grand Prix: 

1. Narloch Stanisław                 Liniewo                       39 głosów 

2. Wróbel Teresa                       Zimne Zdroje              28 głosów 

3. Lichnowski Józef                   Nowy Barkoczyn        21 głosów 

W najbliŜszych miesiącach przewiduje się rozegrać turnieje Skata Sportowego o puchar Wójta Gminy i 

Przewodniczącego Rady Gminy w Liniewie.  

 

Odrobina angielskiego 

 

   M       

  B        

          

          

          

          

          

          

    K      

          

   L       

 

Do powyŜszego diagramu wstaw słowa: 

BAG, EXHIBITION,  FILM,  ENGIN,  NOTEBOOK,  ONE,  

BLOCK,  NICE,  SUMMER,  PICTURE,  SCHOOL 

W zaznaczonej kolumnie powstanie hasło będące rozwiązaniem zadania – 

- tytuł wystawy zorganizowanej przez British Counsil w bibliotece przy ul. Ogarnej w Gdańsku. 

Odpowiedzi prosimy przesyłać lub przekazywać do sekretariatu Urzędu Gminy  lub na adres Urzędu Gminy w 

Liniewie. 

Wylosowana zostanie nagroda – angielski kalendarz. 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


