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Wojewódzka Komisja Rolna w Liniewie 

 
 

W Gminie Liniewo po raz pierwszy zorganizowano wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki 

śywnościowej i Rozwoju Obszarów Wiejskich Sejmiku Województwa Pomorskiego, w której udział wzięli m. in. 

Mieczysław Struk – Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, prof. Brunon Synak – Przewodniczący Sejmiku 
Województwa Pomorskiego, Tadeusz Haase –Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Radni Sejmiku…, Powiatu 

Kościerskiego ,Gminy Liniewo, Dyrektorzy Departamentów Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, Zarządu Dróg 

Wojewódzkich, a takŜe Radni Gminy Liniewo. 

Rolnictwo oraz stan dróg w Gminie Liniewo to główne tematy spotkania.  

-„od roku starałem się o to, aby spotkanie to 

 

odbywają się tylko raz w 

roku. 
 

odbyło się  właśnie w 

Liniewie”- mówi Mirosław 
Warczak- Wójt Gminy 

Liniewo. 

-„zaleŜało mi na tym, aby 

przedyskutować nasze 

najpilniejsze sprawy, 

problemy 
z jakimi Gmina boryka się 
na co dzień”.  

Tematem wiodącym 

spotkania było rolnictwo,  a  

w szczególności : stan dróg, 

melioracje, programy 
odnowy wsi pomorskiej oraz 

interwencjonizm i pomoc 

Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji  

Rolnictwa. 

„Posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Rolnej 

w Liniewie jest dla nas ogromnym wyróŜnieniem 

 i mobilizacją” 

 

Liczymy na dalszą dobrą i owocną 
współpracę w przyszłości 

z Zarządem Województwa”- 

 mówi Wójt Gmin
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DZIEŃ STRAśAKA 

w OSP Wysin 
 

 

Tegoroczne  obchody Dnia StraŜaka, które 

odbyły  się 7 maja w Wysinie, były wyjątkowe. 

Uroczystość została połączona z jubileuszami          

20 –leciem powstania MłodzieŜowej DruŜyny 

PoŜarniczej oraz 10- leciem powstania śeńskiej 

DruŜyny PoŜarniczej . Uczestnicy imprezy udali się 
do kościoła, w którym odprawiono Uroczystą Mszę 
Św. w intencji straŜaków i ich rodzin, celebrowaną 
przez Ks. Janusza Grzybka. Po naboŜeństwie 

pochód przemaszerował na plac przed OSP w 

Wysinie, gdzie straŜacy wzięli udział w apelu i 

otrzymali medale oraz odznaki za działalność w 

ramach OSP.  

 

 

Uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego 

 Złotym Medalem za Zasługi dla PoŜarnictwa 
odznaczeni zostali: 

� Ks. Janusz Grzybek 

� Dh. Wojciech Borzyszkowski 

� Dh. Bronisław Brzeski 

� Dh. Tadeusz Pałubicki 

� Dh. Czesław Piotrzkowski 

Srebrnym Medalem za Zasługi dla 

PoŜarnictwa: 
� Dh. Maria Labuda 

� Dh.Jarosław Gierszewski 

� Dh.Mariusz Koszałka 

 
Brązowym Medalem za Zasługi dla PoŜarnictwa 
� Dh.Adriana Furman 

� Dh.Piotr Myszkier 

� Dh.Mateusz Czerwonka 

� Dh.Kazimierz Kaszubowski 

� Dh.Marcin Okrój 
 

Wśród straŜaków ochotników najlepszym okazał 

się  Wojciech Prądzyński z OSP Liniewo. 
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Konkurs ma w swych zamierzeniach podnieść rangę 
w słuŜbie straŜaka i w niesieniu pomocy drugiemu 

człowiekowi. Ma on równieŜ  propagować potrzebę 
współzawodnictwa pomiędzy straŜakami, którzy w 

ten sposób mogą zostać zaktywizowani do jeszcze 

lepszego wypełniania swoich obowiązków 

słuŜbowych.                                                              

 Z okazji Święta, wszystkim straŜakom zostały 

złoŜone jak najlepsze Ŝyczenia osiągania 

kolejnych sukcesów w słuŜbie. One bowiem 

przekładają się na bezpieczeństwo obywateli 

miast i wsi, decydują o wysokiej pozycji straŜaka 

w społecznej ocenie. Jednocześnie wszystkim 

straŜakom Ŝyczono szczęścia w Ŝyciu osobistym, 

rodzinnym, oraz pomyślnej realizacji wszystkich 

indywidualnych marzeń.                                                                  
Dla wszystkich gości i uczestników imprezy 

przygotowano kocioł tradycyjnej 

straŜackiej grochówki.  

Kobiety z powiatu kościerskiego 

,,,,              podbijają Brukselę 

W dniach od 2 do 7 maja 2006 roku, 40  

kobiet z Kół Gospodyń Wiejskich powiatu 

kościerskiego uczestniczyło w wyjeździe 

studyjnym do Brukseli w ramach tzw. Dni 

Otwartych Parlamentu Europejskiego. Autokar 

pełen sympatycznych pań wiózł  przepyszne 

smakołyki regionalne na stoiska promujące 

specjały krajów unijnych. Stoisko pomorskie 

miało ogromne powodzenie bo trudno się oprzeć 
takim produktom wiejskim jak chleb, kiszone 

ogórki, miód, powidła, ciasta czy smalec 

serwowany przez urodziwe kobiety w strojach 

kaszubskich. 

 

 
   

 

Panie zaprezentowały takŜe piękne hafty 

oraz osobliwość rolniczą w postaci artystycznie 

wymalowanych strusich jaj z pobliskiej farmy 

australijskich ptaków. Niewątpliwie duŜą 
atrakcją dla członkiń KGW było zwiedzanie 

Starówki Brukselskiej i moŜliwość obserwowania 

obrad Parlamentu Europejskiego oraz takich 

instytucji jak Komitet Regionu czy Biura 

Województwa Pomorskiego. 

  

Miłą atmosferę i moŜliwość zapoznania się 
z funkcjonowaniem i zadaniem tego biura oraz  z 

róŜnymi programami unijnymi, zapewniła Pani 

Alicja Majewska- Gałęziak, której bardzo 

dziękujemy za troskę o całą grupę. Panie były 

zachwycone Ośrodkiem Milenium Polskiej 

Macierzy Szkolnej.130 kilometrów przed 

Brukselą prowadzi je gościnne małŜeństwo. 

Państwo Ładomirscy w zabytkowym pałacyku, 

przed którym znajduje się ogromny krzew 

kwitnącej magnolii. 

 
Pełne wraŜeń, z drobnymi upominkami, 

zadowolone, z odbytej wyprawy ,podróŜniczki 

powróciły do swoich codziennych obowiązków. 

 Za moŜliwość udziału w podróŜy do stolicy 

Unii Europejskiej składamy  podziękowanie 

wszystkim sponsorom i organizatorom, w tym 

Panu Marszałkowi Województwa Pomorskiemu- 
Janowi Kozłowskiemu za okazałą Ŝyczliwość i 
pomoc w wyjeździe. 

 

„Promowanie swojskiej ekologicznej 

Ŝywności to jeden z lepszych sposobów 

podbicia nie tylko Brukseli 

 przez pomorskie kobiety” 
 

Maria Labuda- inicjatorka wyjazdu 

Radna Sejmiku Województwa Pomorskiego 
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Przyjemne z poŜytecznym. 

 

Zorganizować wartościowy wyjazd uczniów- 

wycieczkę, biwak, rajd- nie jest wbrew pozorom 

rzeczą łatwą. Jak połączyć cele dydaktyczno-

wychowawcze z oczekiwaną przez dzieci 

„fajnością”?  

Okazuje się, Ŝe jest pomysł gwarantujący 

sukces- zadowolenie nauczycieli i ich 

podopiecznych. Taką propozycją jest kilkudniowy 

pobyt w szkołach prowadzonych przez parki 

krajobrazowe. Uczniowie SP w Garczynie na 

zakończenie nauki wyjeŜdŜali juŜ do Szymbarka i 

Władysławowa. W tym roku klasa VI zaprosiła do  

towarzystwa rówieśników z zaprzyjaźnionej szkoły 

w Głodowie. Dwudziestoosobowa grupa pod opieką 
wychowawców: Anny Derry i Wiktora Schroedera, 

spędziła trzy dni (16- 18. 05) w Niebieskiej Szkole 

prowadzonej przez Nadmorski Park Krajobrazowy 

w Wielkiej Wsi (miejscowa nazwa grodu 

Władysława IV). 

JuŜ sama podróŜ pociągiem z Kościerzyny przez 

Kaszuby była duŜą atrakcją, dodatkowo przesiadkę 
w Gdyni wykorzystaliśmy na zwiedzanie miasta. 

Zakwaterowani zostaliśmy w pięknym budynku 

zarządu Parku kilkaset metrów od morza, portu i 

Centralnego Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w 

Cetniewie. Po południu uczestniczyliśmy w 

pierwszych zajęciach „Tropami nadmorskiej 

przyrody” nad zatoką Pucką („Mała Pluta”) i 

otwartym morzem („Wielka Pluta”) poznawaliśmy 

florę i faunę słonych łąk i wydm. W tym  

jeszcze dniu zwiedziliśmy tzw. Hallerówkę czyli 

Izbę Pamięci gen. Józefa Hallera zaślubiającego 

morze po odzyskaniu Pomorza w lutym 1920 roku. 

Następny dzień to przejazd „helską kosą”- długą na 

34 km- do Stacji Morskiej w Helu, była to równieŜ 
wyjątkowa okazja oglądania z pociągu Bałtyku lub 

wód zatoki. Hel to przede wszystkim foki, trafiliśmy 

akurat na ich karmienie i trening, zaobserwowana 

mądrość tych ssaków (nie ryb!) sprawiła, Ŝe chcąc 

nakłonić koleŜankę/kolegę do właściwej postawy, 

uŜywaliśmy zwrotu- „Zachowuj się jak foka!”. 

Podczas kilkugodzinnego pobytu w fokarium 

poznaliśmy podwodnych mieszkańców morza, 

dokonaliśmy  

równieŜ kilkakrotnych samodzielnych zaciągów- 

połowów na pobliskiej plaŜy. 

Zajęcia w salce dydaktycznej ilustrowane 

ciekawymi filmami przyrodniczymi dały nam duŜa 

porcję wiedzy w interesującej formie. Czasu starczył 

jedynie na krótki spacer po najbardziej  

 

nasłonecznionym mieście w Polsce, 

oczywiście z pamiątkowa foczka pod pachą. Na 

koniec nawiedzenie cmentarza, aby pokłonić się 
bohaterskim obrońcom Helu we wrześniu 1939 r. i 

powrót do nasady cypla. W tym dniu 

zaplanowaliśmy takŜe marsz do Rozewia i „nazad”. 

Uczniowie obawiali się tej wyprawy, na szczęście  

opiekunowie nie zwątpili w moŜliwości 

uczestników. Piesza wędrówka wzdłuŜ klifu do 

znajdującej się na najdalej na północ wysuniętym 

skrawku Polski okazała się wbrew prognozom 

stosunkowo łatwa i bardzo przyjemna. Ponoć nasz 

nadmorski marsz uwieczniła regionalna telewizja! 

Zmęczeni, przemoczeni lecz zadowoleni ze 

zrealizowanych zamierzeń Aleją Gwiazd Sportu 

wróciliśmy do �domu�.  

Przedpołudnie ostatniego dnia (18.05) spędziliśmy 

na bardzo poŜytecznych zajęciach, nie tylko 

poznaliśmy historię papieru, ale, co najwaŜniejsze, 

nauczyliśmy się produkcji ozdobnego papieru 

czerpanego! Bardzo moŜliwe, ze ta umiejętność 
przyda się jeszcze w Ŝyciu. Na koniec porządki, 

pakowanie, poŜegnanie z gospodarzami (szczególnie 

dziękujemy p. Bartkowi!)i zaopatrzeni w pamiątki, 

ciekawe wspomnienia oraz wiedzę (tak!) wróciliśmy 

koleją Ŝelazną do domu. 

Oczywiście to suche sprawozdanie nie obejmuje 

całego bogactwa pobytu w NPK. Koniecznie trzeba 

jeszcze wspomnieć o jedzeniu, posiłki w stylowej 

karczmie „Pod strzechą” zadowoliły najbardziej 

wybrednych i przyzwyczajonych do maminej 

kuchni. Dowodami na sukces naszej nadmorskiej 

wyprawy mogłyby być pozytywne wypowiedzi 

uczestników podczas codziennych podsumowań, 
dobre wyniki powyjazdowego konkursu 

przyrodniczo- historycznego oraz dokumentacja 

fotograficzna. 

 
 Uśmiechnięte oblicza uczniów  

(opiekunów teŜ!) potrafiły rozjaśnić zachmurzone 

niekiedy nadmorskie niebo. 
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Uroczystość wmurowania 

aktu erekcyjnego. 

 

    

Budowa świetlicy wiejskiej w Orlu - to jedno z 

waŜniejszych zadań inwestycyjnych Gminy Liniewo. 

Pierwsze prace przy tym, tak bardzo oczekiwanym 

obiekcie, rozpoczęły się w styczniu 2006 roku 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii 

Europejskiej, w Ramach Sektorowego  Programu 

Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja  

sektora Ŝywnościowego oraz rozwój obszarów 

wiejskich 2004-2006”   oraz Ministra Kultury w 

ramach „Promocja Ministra Kultury”      

 

,Uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego 

pod nowy budynek odbyła się 25 maja 2006 roku, 

(uroczystość czasem zwana jest wmurowaniem 

kamienia węgielnego).  Uroczystość rozpoczął 
przemową przedstawiciel mieszkańców wsi Orle- 

sołtys Pan Tadeusz Borkowski. Następnie przemowę 
wygłosił Wójt Gminy a jako ostatni Przewodniczący         

Rady Gminy Liniewo, który  odczytał treść aktu 

erekcyjnego. Wydrukowany na ozdobnym papierze 

dokument, został następnie włoŜony do stalowego 

pojemnika, którego górna część została zakręcona 

gwintowanym wiekiem. Ksiądz Ryszard Konefał, w 

towarzystwie Księdza Grzegorza Flisikowskiego 

dokonał poświęcenia aktu po czym nastąpiło 

uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego, czego 

dokonał Wójt Gminy Liniewo- Mirosław Warczak                                              

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Sala powinna być gotowa do końca 

października 2006 roku. Budowa realizowana jest 

sprawnie i szybko. Z nowej sali korzystać będą  nie 

tylko mieszkańcy wsi, a wszyscy zainteresowani, 

m.in. mieszkańcy gminy, instytucje regionalne  …     

 

Turniej Tenisa Stołowego 

 o PUCHAR GOKS i R Liniewo 
 
15 maja 2006r w GOKSiR w Liniewie odbył się Turniej 

Tenisa Stołowego o PUCHAR GOKSiR Liniewo . 

Turniej odbył się w trzech kategoriach 

Gimnazjum 
I m. Jakub Majer – Głodowo 

II m. Wojciech Ronkowski -Garczyn 

III m. Radosław KałuŜny -Orle 

IV m Bartosz Paczoska  Liniewo 

Z Zespołu Oświatowego z Liniewa 

Podstawowa 
III m. Artur Górecki -Głodowo 

I m. Szymon Lipiński   

Iim. Przemysław Plichta -Wysin 

IV m. Leszek Górecki -Głodowo 

Dziewczęta 
 

I m. Agnieszka Garska - Głodowo 

II m. Weronika Garska - Głodowo 

III m. Marta Raźniaczyk - Liniewo 

Uczestnicy turnieju otrzymali puchary w kaŜdej 

kategorii oraz dyplomy. Sędzią głównym był Pan 

Jarosław Gierszewski nauczyciel ze Szkoły 

Podstawowej w Głodowie. 
Wywiad z Księdzem  
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mgr Ryszardem Konefałem- Proboszczem 

Parafii Garczyn 
-Wicedziekanem Dekanatu 

Skarszewskiego;   - Dekanalnym 
Wizytatorem Religii. 

-Dekanalny Duszpasterzem Rolników i Dekanalnym 

Referetem Misyjnym 

 

1.Jakie warunki trzeba spełnić aby być dobrym księdzem? 
Na tak postawione pytanie, odpowiedziałbym, Ŝe po prostu 

trzeba być dobrym człowiekiem. 

Trzeba zastanowić się co znaczy określenie „dobry”. Myślę , 
Ŝe dobry jest ten kto dobrze wypełnia swoje zadanie, czy to w 

kapłaństwie, czy to w rodzinie, czy teŜ w pracy zawodowej. 

„Dobry” to ten kto swoje serce wkłada w to co robi, kto Ŝyje 

tym czym jest. JeŜeli ojciec rodziny nie będzie Ŝył Ŝyciem 

swojej Ŝony i dzieci pewnie nie będzie dobrym męŜem i ojcem. 

Być dobrym księdzem, dobrym człowiekiem to kierować się 
prawdziwie podkreślam słowo prawdziwie miłością Boga i 

bliźniego. To wymagać od siebie. Ksiądz jest w podobnej 

sytuacji jak nauczyciel, musi teŜ przypominać o wymaganiach 

i ucząc wymagać od innych. to dość trudne zadanie. Czy jest 

komuś potrzebny ksiądz, który nie stawia wymagań? 

Łagodność, wyrozumiałość, wielkoduszność to piękne cechy, 

muszą być jednak dobrze rozumiane, jeŜeli uczniowie będą ich 

naduŜywać, mogą niczego się nie nauczyć,    
                                                                                         grozi to 

nawet  powrotem do analfabetyzmu.  

2. Kim chciał Ksiądz być w młodości? 
 W czasach szkoły podstawowej chyba chciałem być: 
straŜakiem, Ŝołnierzem, lotnikiem, księdzem, kosmonautą, 
lekarzem, malarzem, mechanikiem zwłaszcza wtedy kiedy 

naprawiałem rower typu „ukraina”, rolnikiem gdy widziałem 

jak dziadek koniem uprawiał pole, a potem sam to robiłem juŜ 
traktorem. NajbliŜsza była mi praca na wsi, poniewaŜ 
wychowałem się na gospodarstwie gdzie były zawsze 

zwierzęta do obrządku, ziemia do uprawy – ta praca daje wiele 

radości. W trochę późniejszej młodości kiedy zacząłem uczyć 

się w szkole średniej poznałem miasto i inne moŜliwości pracy 

myślało się juŜ o byciu urzędnikiem, bądź jakimś dyrektorem z 

własną sekretarką. W odpowiednim czasie jednak wróciła myśl 
zostania księdzem, było to w klasie maturalnej. Dzięki łasce 

Boga ukończyłem Seminarium w Pelplinie.Właściwie nigdy 

więcej powaŜnie nie myślałem o tym czy mógłbym być kim 

innym. 

3 Kim są dzieci przyjeŜdŜające na obozy do parafii? 
Naszą radością.  
Wraz z księŜmi klerykami z WSD w Pelplinie kilka lat temu 

rozpoczęliśmy organizowanie obozów kół misyjnych. 

Pomysłodawcą i pierwszym prowadzącym obóz misyjny 

był ks. Maciej Oparka, dziś misjonarz w Afryce. Dzieci i 

młodzieŜ zorganizowane w parafiach lub szkołach w koła 

misyjne przez cały rok spotykają się, by poznawać 
tematykę misyjną i wspierać misje modlitwą i ofiarą 
przyjeŜdŜają na obozy rekolekcyjne. W czasie trwania tych 

obozów jest moŜliwość poznania się, modlitwy, wspólnej 

zabawy, spotkania się z prawdziwymi misjonarzami 

pracującymi na róŜnych kontynentach.  

PrzyjeŜdŜają teŜ grupy dzieci i młodzieŜy za świetlic 

parafialnych, grupy zorganizowane przez parafialne zespoły 

Caritas, słuŜby liturgiczne, są obozy klasowe, zdarzyły się 
teŜ obozy sportowe, nawet nie jestem w stanie juŜ 
wszystkich wymienić. Udaje nam się teŜ organizować 
zajęcia dla dzieci z najbliŜszego otoczenia, myślę o terenie 

parafii i gminy.  

4.Największa niespodzianka, która przydarzyła się 
księdzu w trakcie swojego duszpasterstwa? 
Niespodzianek jest zawsze bardzo wiele, właściwie kaŜdy 

dzień je przynosi. Największą niespodzianką jest to pytanie 

o niespodziankę. 
 Byliśmy z grupą z Pelplina na pielgrzymce we Włoszech w 

1991 roku. Przewidywaliśmy spotkanie z PapieŜem Janem 

Pawłem II tylko na audiencji generalnej, które odbyło się w 

auli Pawła VI, dalszy ciąg pielgrzymki miał odbywać się juŜ 
poza Rzymem, postanowiliśmy jednak wrócić do Rzymu, ku 

mojej radości, a jak się okazało równieŜ całej grupy, siostra 

zakonna w instytucie polskim zaproponowała mi audiencję 
prywatną – niezapomniana chwila. W czasie tej pielgrzymki 

było wiele niespodzianek np. pilot z biura nie miał paszportu i 

został w kraju, rolę pilota musiałem przejąć sam, co przy 

znikomej znajomości języka nie było takie łatwe. 

Inna – spotkanie z bratem Rogerem z Taize. Jeszcze inna – list 

chłopca, który dziękował za pobyt na obozie misyjnym, na 

którym odnalazł spokój, nadzieję, chęć do Ŝycia. 

5. Czy chciałby ksiądz zmienić parafię? 
Kapłaństwo to wybór, który niesie za sobą posłuszeństwo 

wobec Ks. Biskupa, nie jest więc moją rzeczą dokonywać 
wyboru parafii. Staram się, na miarę moich moŜliwości i 

zdolności podejmować te zadania, które wynikają z aktualnie 

powierzonej mi przez Ks. Biskupa parafii. Tak jak chętnie 

podjąłem posługę duszpasterską w Garczynie, tak samo jeŜeli 

przyszedłby taki czas w innym miejscu.    

  miło mi było odpowiedzieć na powyŜsze 

pytania. 

Ksiądz Ryszard 
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Dzień Pierwszej Komunii 

Świętej 

 

 

 

 

 

 

W czerwcu urodzili się: 
20 czerwca 1566 roku - Zygmunt III Waza 

24 czerwca 1838 roku - Jan Matejko 

27 czerwca 1941 roku - Krzysztof Kieślowski 

 

1 czerwca - Dzień Dziecka 

22 czerwca - Początek astronomicznego lata 

23 czerwca - Dzień Ojca 

23/24 czerwca - Noc Świętojańska  

 

Dzień Dziecka - Międzynarodowy Dzień Dziecka  

obchodzony jest co roku w dwóch terminach: 1 

czerwca i 20 listopada. Data 20 listopada upamiętnia 

dni uchwalenia przez Organizację Narodów 

Zjednoczonych Deklaracji Praw Dziecka (1959) 

oraz Konwencji Praw Dziecka (tego samego dnia 30 

lat później). Jednak bardziej w obchodach tego 

święta upowszechniła się data 1 czerwca, 

prawdopodobnie dlatego, Ŝe przypada w okresie 

letnim i pewnie lepiej przypadła do gustu samym 

zainteresowanym.  

Początek astronomicznego lata - zwany letnim 

przesileniem, jest to najdłuŜszy dzień w roku (16 

godzin 45 minut). Tego dnia słońce jest w zenicie na 

Zwrotniku Raka, a cień padający w południe na 

naszej półkuli jest najkrótszy w roku. 
 

 

 
 

Dzień Pierwszej Komunii Świętej - ten 

wyjątkowy i jedyny w Ŝyciu dzień pamięta się do 

końca Ŝycia. Z pewnością zapamiętają go takŜe 

 9-letnie dzieci z naszej Gminy, które w tym  roku  

po raz pierwszy przystąpiły do tego sakramentu. 

     W sobotę dzieci przystąpiły do sakramentu 

pokuty wraz ze swoimi Rodzicami i Rodzicami 

Chrzestnymi. Przed mszą juŜ następnego dnia, na 

zewnątrz kościoła odbyły się błogosławieństwa 

dzieci przez Rodziców a chwilę potem 

wprowadzenie dzieci do kościoła przez Kapłanów . 

      W podniosłej uroczystości uczestniczyło 62 

dzieci (20 z Liniewa,  23 z Wysina, 

 12  Garczyna i 7 Głodowa), 

 którym towarzyszyli Rodzice, 

 Rodzice Chrzestni,  

Dziadkowie oraz  najbliŜsi  

członkowie rodziny. 

 

 

 

 

Dzień Ojca - podobnie jak Dzień Matki 

przywędrował do nas z Zachodu, a zaczęto go 

obchodzić w pierwszych latach po II Wojnie 

Światowej. Mimo Ŝe tak długo juŜ widnieje w 

kalendarzu, niestety, wciąŜ cieszy się mniejszym 

powodzeniem niŜ obchodzony znacznie bardziej 

uroczyście święto Matki 

 

Noc Świętojańska - za czasów pogańskich 

nazywana Nocą Kupały, poniewaŜ poświęcona była 

kupale - pierwszej obrzędowej kąpieli w danym 

roku. Wraz z przyjęciem chrześcijaństwa przez 

Polskę przyjęła się nowa nazwa tego święta- noc 

świętojańska, jako Ŝe przypada w wigilię dnia św. 

Jana Chrzciciela. Obchody jednak nie zmieniły się. 
Polegały one na wspólnym paleniu ognisk, przy 

których zbierali się wszyscy mieszkańcy wsi. Od 

zachodu do wschodu słońca biesiadowano, tańczono 

i śpiewano. Były to głównie pieśni miłosne. Tylko 

tego dnia kawalerowi wolno było bezkarnie porwać 
pannę, a panny rzucały na wodę wianki - symbol 

swego panieństwa, aby przekonać się, która 

najwcześniej wyjdzie za mąŜ (ta, której wianek 

najkrócej utrzymał się na wodzie). Wielu historyków 

uwaŜa, Ŝe tego dnia (a raczej nocy) powinniśmy 

tradycyjnie obchodzić święto zakochanych, a nie 14 

lutego jak świat zachodni. 
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GOKS i R oraz Rada Sołecka 

w Liniewie 
  

serdecznie zapraszają 

wszystkie dzieci 

na festyn z okazji 

  
który odbędzie się 7 czerwca 2006 r. 

o godz. 16 ºº na placu zabaw  

w Liniewie. 
 

W programie: 

•  atrakcją dla dzieci młodszych będzie 

zamek dmuchany do skakania 

• wóz straŜacki, 

• spotkanie z policjantem, 

• konkursy z nagrodami, 

• kiełbaska z grilla, 

• występy artystyczne w 

wykonaniu młodzieŜy z 

zespołów z GOKSiR 
 

 

 

 

Zadaj   pytanie !!! 
 

                  Do   20 czerwca  czekamy na pytania, 
które chcieliby państwo zadać Pani Ewie 
Dunajskiej – Pełnomocnika d/ s Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych . 

Wybierzemy 5 najciekawszych i najczęściej 
powtarzających się pytań, na które 
odpowiemy w następnym numerze. Na 
zgłoszenia czekamy pod numerem Urzędu 
Gminy w Liniewie 0 58 /687 80 32 wew. 33. 
 MoŜna równieŜ wysłać e- mail pod 
adresem   gciliniewo@op.pl 

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

 

Akcja bezpłatna mammografia!!!    
 

         JuŜ ponad dwieście kobiet z powiatu 

kościerskiego poddało się bezpłatnym badaniom 

mammograficznym w Szpitalu Specjalistycznym 

w Kościerzynie.  

Akcja ta skierowana jest do pań w wieku                       

od 50 do 70 lat i trwa przez cały rok. 
- Kolejnym, poza wiekiem, warunkiem wykonania 

bezpłatnej mammografii jest fakt, Ŝe w ciągu 

ostatnich dwóch lat pacjentka nie poddawała się tym 

badaniom.- Przychodząc do szpitala nie potrzebują 
Ŝadnego skierowania, co niewątpliwie jest 

ogromnym atutem. Niestety, wciąŜ wiele z nich 

decyduje się na ten krok, gdy jest juŜ za późno. 

- Finanse na ten cel pochodzą ze środków 

Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Jak przyznają specjaliści, z roku na rok rośnie 

liczba kobiet, które poddają się tym badaniom. 

Warto dodać, Ŝe jest to najprostszy sposób na 

wykrycie choroby nowotworowej. 
        

W następnym numerze m.in. : 
 

� Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego  

młodzieŜy szkolnej ze wszystkich szkół z 

naszej gminy 

� Dzień Dziecka w Gminie Liniewo. 

� Noc Świętojańska w Gminie Liniewo. 

� Wywiad z Ewą Dunajską- Pełnomocnikiem 

ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych  

� Lipcowe święta 

� Zawody MłodzieŜowych DruŜyn 

PoŜarniczych Gminy Liniewo 

� Gminne Zawody OSP DruŜyn PoŜarniczych 
 

 

 
Idzie Jasiu ulica i spotyka swoja Idzie Jasiu ulica i spotyka swoja Idzie Jasiu ulica i spotyka swoja Idzie Jasiu ulica i spotyka swoja  byłą  byłą  byłą  byłą 
nauczycielkęnauczycielkęnauczycielkęnauczycielkę chemii chemii chemii chemii::::    
N N N N ☺☺☺☺    ----Witaj Jasiu, co słychać? Witaj Jasiu, co słychać? Witaj Jasiu, co słychać? Witaj Jasiu, co słychać?     
                                    czym się czym się czym się czym się     zajmujesz?zajmujesz?zajmujesz?zajmujesz?    
J J J J ☺☺☺☺----Wykładam chemie...Wykładam chemie...Wykładam chemie...Wykładam chemie...    
N N N N ☺☺☺☺---- Jasiu nie doceniałam cię, no popatrz Jasiu nie doceniałam cię, no popatrz Jasiu nie doceniałam cię, no popatrz Jasiu nie doceniałam cię, no popatrz    
        Boże jaki człowiek był głupi.........         Boże jaki człowiek był głupi.........         Boże jaki człowiek był głupi.........         Boże jaki człowiek był głupi.........     
         A gd         A gd         A gd         A gdzie wykładasz ?zie wykładasz ?zie wykładasz ?zie wykładasz ?    

J  J  J  J  ☺☺☺☺---- W Polomarkecie W Polomarkecie W Polomarkecie W Polomarkecie....    
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