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                                                 Wójt Gminy Liniewo    

                                                       ZAPRASZA WSZYSTKICH 
                                                     MIESZKAŃCÓW 

                                                       na uroczystość poświęcenia 
                                                     miejsca upamiętniającego Sługę BoŜego 

                                                    Jana Pawła II 
 
 

            Uroczystość odbędzie się 
         2 kwietnia 2006 r. o godz.9 ºº 
                 na skwerku przed                                                    
         Urzędem Gminy w Liniewie.                                                                                                                                                ODWAGI  !ODWAGI  !ODWAGI  !ODWAGI  !                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                JEST JEST JEST JEST                                                                                                                 KKKK                                            TAM NA SZCZYCIETAM NA SZCZYCIETAM NA SZCZYCIETAM NA SZCZYCIE        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    JEST KRZYŻ,JEST KRZYŻ,JEST KRZYŻ,JEST KRZYŻ,    
                                                        Jan Paweł II                                                                                                                                                                                                                                                    TAM JA TERAZTAM JA TERAZTAM JA TERAZTAM JA TERAZ    

                        w czasie wędrówki górskiej                                                                                                                                                                                                                    MUSZĘ IŚĆMUSZĘ IŚĆMUSZĘ IŚĆMUSZĘ IŚĆ    ....    

 na szczyt Peralba (Dolomity włoskie)    
       wypowiedział następujące słowa:                                                                                                                                                                                                                                Jan P aw eł IIJan P aw eł IIJan P aw eł IIJan P aw eł II  

                                                        „O dw agi! Tam  na szczycie jest krzy„O dw agi! Tam  na szczycie jest krzy„O dw agi! Tam  na szczycie jest krzy„O dw agi! Tam  na szczycie jest krzyŜŜŜŜ                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                            Tam  ja teraz m uszTam  ja teraz m uszTam  ja teraz m uszTam  ja teraz m uszęęęę     i i i iśćśćśćść””””                                                                                                                                                                                                                                                                                             WŁOCHY  20  7  1988WŁOCHY  20  7  1988WŁOCHY  20  7  1988WŁOCHY  20  7  1988                                                                                                                                                                                                                            

     Słowa te uczą, dodają sił                                                                        
  oraz wskazują właściwą drogę dla kaŜdego z nas.     

 

W numerze m.in. :                                                   Szkolenia rolników   (str.4 )                          
Turniej tenisa stołowego                               Podsumowanie  działalności Rady                        

w Gminie Liniewo  (str.2)                                     Gminy w Liniewie w 2005 r.   (str.4)                   

Wręczono medale                                    D laczegoD laczegoD laczegoD laczego  p lac nazw any b p lac nazw any b p lac nazw any b p lac nazw any b ęęęędzie im ieniemdzie im ieniemdzie im ieniemdzie im ieniem  

dyplomy i nagrody  (str.2)                                 R om ana Szuty?R om ana Szuty?R om ana Szuty?R om ana Szuty?    (str.5)          

Rok sprawozdawczoRok sprawozdawczoRok sprawozdawczoRok sprawozdawczo----wyborczywyborczywyborczywyborczy                       

Rozgrywki Skata Sportowego (str.5)           

w w w w jednostkach OSP Liniewojednostkach OSP Liniewojednostkach OSP Liniewojednostkach OSP Liniewo  (str.3)                        
DzieDzieDzieDzień Kobiet Kół Gospodyń Wiejskichń Kobiet Kół Gospodyń Wiejskichń Kobiet Kół Gospodyń Wiejskichń Kobiet Kół Gospodyń Wiejskich (str.6) 
Zebranie wiejskie                                            Klub 

seniora w Liniewie    (str.7)                
w Wysinie.  (str.3)                                                 
Kwietniowe święta    (str.7) 
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Turniej tenisa stołowegoTurniej tenisa stołowegoTurniej tenisa stołowegoTurniej tenisa stołowego 
w Gminie Liniewow Gminie Liniewow Gminie Liniewow Gminie Liniewo    

    

    
    

8 lutego 2006r. Podczas Ferii Ziomowych w 
GOKSiR w Liniewie odbył Turniej Tenisa 
Stołowego o PUCHAR 

PRRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY w 
Liniewie . Turniej odbył się w trzech kategoriach 
Gimnazjum- chłopcy 
I m. Mateusz Zieliński  Lubieszynek 
II m. Mateusz Sznaza    Liniewo 
III m. Majer Jakub         Głodowo 
IV m Bartosz Paczoska  Liniewo 
Z Zespołu Oświatowego z Liniewa 
Podstawowa-chłopcy 
I m. Górecki Artur Głodowo 
II m. Lipiński Szymon   
III m. Świeczkowski Szymon  Skarszewy 
IV m. Plichta Przemysław Wysin 

Dziewczęta 
I m. Karolina Iwanowska -
Głodowo 
II m. Jurczak Joanna -Liniewo 

III m. Bałachowska Magda  
IV m. Stark Edyta -Chrztowo 
 

 
 

             Fundatorem Statuetek był Pan Ludwik 
Szparkowski (Przewodniczący Rady Gminy 
Liniewo) 
     
    Nagrodę Wójta za grę FAIR PLAY otrzymała 
Natalia Wanta z Głodowa. 
      Pozostali uczestnicy  od  V miejsca(39 osób) 

otrzymali nagrody rzeczowe oraz  słodkie 
upominki. 

 
Wręczono medaleWręczono medaleWręczono medaleWręczono medale 
dyplomy i nagrodydyplomy i nagrodydyplomy i nagrodydyplomy i nagrody    

 

 
 
W dniu 28 lutego br w Urzędzie Gminy 

w Liniewie odbył się gminny turniej wiedzy 
poŜarniczej pt.„ MłodzieŜ zapobiega poŜarom”.  
W turnieju wzięło udział 19 uczestników w 
trzech  grupach wiekowych ( uczniowie szkół 
podstawowych , gimnazjum oraz szkół średnich. 

Najlepsi w poszczególnych grupach 
wiekowych : 
I grupa wiekowa ( 10-13 lat ) 
1. Marlena Schlottke -  Szkoła Podstawowa 

Wysin 
2. Jakub Wajer - Zespół Oświatowy Liniewo 
3. Sylwia Kurszewska- Szkoła Podstawowa 

Garczyn 
II grupa wiekowa ( 14 – 16 lat  ) 
1.Dawid  Świeczkowsk- MDP  Wysin 
2. Natalia Runowska - Zespół Oświatowy 
Liniewo 
3. Tomasz Wenta - Szkoła Podstawowa 
Głodowo 
III grupa wiekowa ( 17 –19 lat ) 
1. Dorota Burczyk - MDP  Wysin 
2. Maurycy Swebodziński- MDP Wysin 
3. AndŜelika Kurszewska - MDP Liniewo 
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  Na zakończenie konkursu Wójt Gminy 
Mirosław Warczak , Ks. Kapelan Janusz  
Grzybek 
 Przewodniczący Komisji oraz Komendant 
Gminny OSP Wiesław Szarmach 
wręczyli wszystkim uczestnikom  
turnieju nagrody , dyplomy i 
pamiątkowe medale. 

Sporządziła 
 Maria Grabowska 

Gminny Ośrodek Pomocy Gminny Ośrodek Pomocy Gminny Ośrodek Pomocy Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w LinSpołecznej w LinSpołecznej w LinSpołecznej w Liniewieiewieiewieiewie    

oraz 
 PARAFIA RZYMSKO-

KATOLICKA W GARCZYNIE 
 

Informują, Ŝe uruchomiono  
PUNKT KONSULTACYJNY  

dla osób i rodzin z problemami alkoholowymi. 
Punkt jest czynny w kaŜdy poniedziałek w 

godzinach 16 ³º do 18³º w Szkole Podstawowej 
w Garczynie. 

Porad udziela specjalista terapii uzaleŜnień z 
Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Starogardzie 
Gdańskim 

mgr Wiesława Masłowska 
Szczegółowych informacji moŜna zasięgać: 

Parafia Garczyn tel. 058/687-93-19 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Liniewie tel. 058/687-80-48 

Zebranie wiejskieZebranie wiejskieZebranie wiejskieZebranie wiejskie    
w Wysinie.w Wysinie.w Wysinie.w Wysinie.    

 

    
    

       W miesiącu lutym i marcu w Gminie Liniewo 
odbyły się liczne zebrania wiejskie. Jedno z nich 
odbyło się w OSP w Wysinie. 
 Około 50 osób zainteresowanych losem 
swojego sołectwa przybyło na zebranie wiejskie, na 
którym gościł Wójt Gminy Liniewo, z-ca Wójta oraz 
Przewodniczący Rady Liniewo. 
 Wszystkich gości powitał i dyskusji 
przewodniczył  zgodnie z tradycją Sołtys- Paweł 
Zieliński. Po przedstawieniu wszystkich sprawozdań 
przyszłą pora na dyskusję. Mieszkańcy mogli wtedy 
opowiedzieć  o swoich problemach i zapytać o 
nurtujące ich sprawy. 
 
 
Sprawy dotyczyły między innymi: 
- remontu chodnika przy ulicy Podgórnej, 
- budowy kanalizacji w wsi  Wysin, 
- informacji otrzymanej od Związku   
   Pszczelarskiego, dot. Wykonywania oprysków. 
- budowy kostnicy przy kościele. 
 DuŜe zainteresowanie wzbudziło teŜ 
przedstawienie podziału środków na remont i 
modernizację gminnych dróg i chodników. W tym 
roku nakłady na tego typu inwestycje są dość duŜe, 
więc większość mieszkańców była zadowolona z 
przyznanych środków. 
 

Rok sprawozdawczoRok sprawozdawczoRok sprawozdawczoRok sprawozdawczo----wyborczy wyborczy wyborczy wyborczy     
w jednostkach OSP Liniewow jednostkach OSP Liniewow jednostkach OSP Liniewow jednostkach OSP Liniewo    

 

 
 

        W sobotę 18 lutego na sali GOKSiR w 
Liniewie, odbyło się walne spotkanie 
sprawozdawczo wyborcze Ochotniczej StraŜy 
PoŜarnej w Liniewie. Głównym zadaniem 
zebrania było udzielenie absolutorium 
ustępującemu zarządowi i wybór nowego, 
podsumowanie działalności w okresie minionej 
kadencji oraz przyjęcie planu pracy na 2006 rok.  
      Liniewcy druhowie powołali nowy zarząd . 
Po raz trzeci w historii tutejszej straŜy funkcję 
Prezesa powierzono Tadeuszowi Rekowskiemu. 
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Jego zastępcą został Jacek Kmieciak. Następne 
miejsca w zarządzie objęli: 

1. Krystyna Molzan- Sekretarz 
2. Wiesław Słomiński- Skarbnik 
3. Krystian Rekowski- Gospodarz 
4. Irena Rekowska- Kronikarz 

       Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej 
został 
Bronisław Breski. 
 Gośćmi liniewskich  straŜaków byli między 
innymi: 

� Ks. Janusz Grzybek- kapelan straŜaków 

� Jerzy RoŜek-Komendant  KPPSP      
                                   Kościerzyna, 
� Zbigniew Stencel- Prezes ZPZOSP  
                                         Kościerzyna, 
� Krzysztof Michnowski- Radny Powiatu 

SzkoleniaSzkoleniaSzkoleniaSzkolenia rolników. rolników. rolników. rolników.    
    

    
 

Zima to czas. Który rolnicy mogą poświęcić 
na zdobywanie niezbędnej wiedzy oraz 

podnoszenia swych kwalifikacji zawodowych. 

 Nasi rolnicy zdają sobie doskonale 

sprawę z tego, iŜ dobra wiedza to najlepsza 

inwestycja na przyszłość. Podczas szkoleń 

zaproszeni wykładowcy głównie z 

Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 

oraz Izby Rolniczych podejmowali tematy 

wskazane przez samych rolników. 

Były one następujące: 
- Uprawa i ochrona ziemniaka 
- Nowości w ochronie i uprawy truskawek 
- Kodeks dobrej praktyki rolniczej z SGGW 
- Budowa płyt obornikowych i zbiorników  na 

gnojówkę i gnojowicę.  

- ZałoŜenia programu operacyjnego rozwój 
obszarów wiejskich na lata 2007-2013 
(szkolenie wspólnie z izbą rolniczą) 

- oddziaływania gospodarstw rolnych na 
środowisko i mieszkańców obszarów 
wiejskich. Opracowania środowiskowe w 
rolnictwie. 

- raporty oddziaływania na środowisko 
Frekwencja na wszystkich szkoleniach była 
duŜa. Średnia z wszystkich szkoleń wynosiła 
70 osób. 

        Na tym zakończono cykl szkoleń 

zimowych. Wszystkich zainteresowanych 

zapraszamy na rozmowy, porady oraz 

szkolenia w okresie jesiennym. Będą 
wypełniane wnioski o przyznanie płatności 

bezpośrednich do gruntów rolnych bezpłatnie,  

które moŜna składać od 15 marca do 15 maja 

2006 roku. 
 
 

 

 
Uwaga rolnicy!!! 

 

 MoŜna składać zamówienia na wapno 
magnezowo- węglanowe. Cena z transportem 

około 85 zł za tonę(minimum 25-30 ton) 

 

Warunki wypłaty z Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa drugiej raty płatności o 

dostosowanie gospodarstwa rolnego do 

standardów Unii Europejskiej 
-wykonanie w terminie, 
-osiągnięcie 4 ESU 
-złoŜenie oświadczenia o zakończeniu 
realizacji inwestycji ( najpóźniej w ciągu 14 
dni od zakończenia realizacji i osiągnięciu 4 
ESU) 

    
G abriela B orow ickaG abriela B orow ickaG abriela B orow ickaG abriela B orow icka     

    

Przyjmowanie interesantówPrzyjmowanie interesantówPrzyjmowanie interesantówPrzyjmowanie interesantów    
w U G Lw U G Lw U G Lw U G Liniewoiniewoiniewoiniewo    

 

poniedziałek, środa 7³º- 15³º 
wtorek, czwartek i piątek 7³º-10ºº 

tel. 058/  687-80-58 
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PodsumowaniePodsumowaniePodsumowaniePodsumowanie    
 Działalności Działalności Działalności Działalności Rady Rady Rady Rady    

Gminy w Liniewie w 2005 Gminy w Liniewie w 2005 Gminy w Liniewie w 2005 Gminy w Liniewie w 2005 
rokurokurokuroku....    

 

    W  Radzie Gminy Liniewo działąją cztery 
komisje. W  skład tych komisji wchodzi 15 
radnych, Przewodniczącym jest Radny Pan 
Ludwik Szparkowski a Viceprzewodniczącym 
Andrzej Hinc.  
      W takim składzie Rada Gminy odbyła 10 
sesji zwyczajnych i 1 sesję nadzwyczajną oraz 
podjęła 61 uchwał. Posiedzenia komisji odbyły 
się w liczbie: 
Komisja Rewizyjna- 11 posiedzeń, 
Komisja Oświaty- 11 posiedzeń, 
Komisja Rolna- 9 posiedzeń 
Komisja Komunalna i BudŜetu- 9 posiedzeń. 
              Na posiedzeniach sesji zostało zgłoszonych 
52 interpelacje i wnioski radnych. Interpelacje te 
zostały skontrolowane w dniu 25 listopada 2005 
roku przez  Komisję Rewizyjną pod 
przewodnictwem p. Tomasza Filipskiego. 
Komisja uznała, Ŝe część z nich to sprawy, 
których załatwienie jest skomplikowane i 
niejednokrotnie uzaleŜnione nie tylko od naszej 
gminy, lecz wymaga współpracy np. ze 
Starostwem Powiatowym. 

DlaczeDlaczeDlaczeDlaczegogogogo plac nazwany będzie  plac nazwany będzie  plac nazwany będzie  plac nazwany będzie 
imieniem Romana Szuty?imieniem Romana Szuty?imieniem Romana Szuty?imieniem Romana Szuty? 

    
       
      ROMAN SZUTA (1941-1998)kierował 

Gminą Liniewo w latach 1987-1990 jako 

Naczelnik Gminy, a od 1990-1998 jako Wójt 

Gminy  

Czas pracy w Naszej Gminie, to okres 

waŜnych przemian w całym kraju: ustrojowe, w 

systemie sprawowania władzy, w strukturach 

samorządowych; ale takŜe wtedy, gdy osiągnięto 

juŜ pewną stabilizację i moŜna było spokojnie 

myśleć o rozwoju tego skrawka terytorium 

Polski, który z woli władzy lub wyborców został 

Mu dany pod opiekę. Stały przed Nim róŜnorakie 

zadania – te wymagające twardej, nieustępliwej 

walki i te, które musiały być osiągnięte w 

subtelny, dyplomatyczny i delikatny sposób. Nie 

ma ludzi uniwersalnych – jedni lubią zmagać się 

w bojach i osiągają w tym znakomite efekty, inni 

są wspaniałymi zarządcami, jeszcze inni 

nieocenieni bywają jako gospodarze, dusze 

towarzystwa, artyści. Chyba, Ŝe ktoś jest 

ponadprzeciętny, nadzwyczajny, szczególnie 

utalentowany. I takim właśnie człowiekiem był 

Roman Szuta.  

To pod jego ręką rozwijała się nowa 

Gmina Liniewo, powstawał nowy Urząd Gminy, 

po zmianach ustrojowych  zupełnie nowa jakość 

zarządzania. To za Jego urzędowania rozwinęła 

się działalność Gminnego Ośrodka Kultury, 

podjęto inicjatywę budowy nowego budynku 

szkoły w Liniewie, przejęto na długo przed 

innymi samorządami całą oświatę w miejscowe 

władanie. Potrzebne były na te inicjatywy 

pieniądze i On je zdobywał, a poniewaŜ miał 

ogromną zdolność zjednywania sobie ludzi do 

współpracy oraz realizacji wspólnych celów, w 

rządzeniu, pozyskiwaniu środków, w ciągłej 

rekonstrukcji gminy chętnie i z oddaniem 

pomagały mu całe  

 

zastępy wspaniałych ludzi. Cenił i szanował 

kaŜdego człowieka, z kaŜdym mieszkańcem  

gminy porozmawiał, poŜartował, wysłuchał jego 

problemów, poradził lub zaradził w trudnej 

sytuacji. Oczywiście, miał takŜe przeciwników, 

bo kto ich nie ma. PrzecieŜ nie moŜna spełnić 

marzeń czy oczekiwań wszystkich, byli tacy, 

którym nie zdołał pomóc, ale tych było naprawdę 

niewielu. 

To On był inicjatorem współpracy między 

Gminą Liniewo i niemieckim Ebsdorfergrund. W 

ostatnich latach, miesiącach, dniach Jego Ŝycia 

odbywały się wizyty i rewizyty, rozmowy, 

wspólne imprezy i zabawy Polaków i Niemców, 

tym samym był takŜe inicjatorem wspólnej 

Europy, z której na pewno cieszyłby się, gdyby 
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tragiczna śmierć nie wyrwała Go z kręgu 

Ŝywych. 

Był znakomitym gospodarzem – do 

Liniewa przyjeŜdŜali waŜni ludzie z 

Województwa i ze Stolicy: wojewodowie, radni 

wojewódzcy, zarządcy waŜnych instytucji, 

ministrowie, posłowie... Witał ich wszystkich 

serdecznie, naturalnie i z godnością i gościł 

znamienicie, wyjeŜdŜali stąd zadowoleni, a 

zostawiali przynajmniej zapewnienie dalszej 

współpracy – bo w taką gminę warto 

inwestować. 

Był artystą i duszą towarzystwa – 

znakomicie grał i śpiewał, bawił innych i bawił 

się razem z innymi. 

Plac nazwany Jego Imieniem będzie 

trwałym śladem, a pamięć o Nim niech na 

zawsze pozostanie z nami. 
R yszard Ł uczkiew iczR yszard Ł uczkiew iczR yszard Ł uczkiew iczR yszard Ł uczkiew icz     

    
    

RozgrywkiRozgrywkiRozgrywkiRozgrywki    
Skata SportowegoSkata SportowegoSkata SportowegoSkata Sportowego    

    
 

Zakończyła się VI  Edycja turnieju o 
Grand Prix Liniewa 2006.Przez cykl 10-ciu 
turniejów w okresie od listopada do marca 2006 
przewineło się 61 graczy z terenu niemal 
całego województwa, w tym 4 panie. 

Ostateczna klasyfikacja: 
1. Andrzej Borzyszkowski- Nowa 

Karczma 
2. Józef Wirkus- Liniewo 
3. Adam Kraskowski- Lipusz 

 
   Puchar dla najlepszych oraz pamiątkowe 
medale między innymi za aktywną grę 
oraz wzorowe uczestnictwo w zawodach 
otrzymali między innymi : 
 

� Ryszard Szmagliński- Liniewo, 
� Benedykt Knitter- Sobącz, 
� Zenon Gostomski-Liniewo, 
� Józef Michalewicz- Liniewo,  

Wytypowano i wyróŜniono równieŜ  
“ Najsympatyczniejszego gracza” VI Edycji 
Grand Prix Liniewo 2006 r. 

1. Stanisław Narloch- Liniewo, 
2. Jan Bednarek- StęŜyca 
3. Teresa Wróbel- Zimne Zdroje 

 

 
 
       Puchary i medale zostały ufundowane przez 
Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gd. O. 
Skarszewy. Wręczenia ich dokonali Prezes, Pan 
Zenon Błański oraz Dyrektor o. Skarszewy Pan 
Kazimierz Knasiak. 
      Podsumowanie całego turnieju odbyło się z 
równoczesnym rozegraniem zawodów Super 
Grand Prix Liniewo 2006 w SKACIE 
SPORTOWYM w dniu 25 marca 2006 roku. 
      W najbliŜszym czasie planuje się organizację 
turniejów o puchar Wójta Gminy i 
Przewodniczącego Rady Gminy Liniewo. 
      Przypomina  się, Ŝe 3 druŜyny ( 5 osobowe) z 
powodzeniem występują w Pomorsko- 
Kaszubskiej Lidze SKATA SPORTOWEGO9 na 
15 druŜyn z województwa), gdzie zwycięzka 
druŜyna brać będzie udział w rozgrywkach III 
ligi SKATA SPORTOWEGO w Polsce-   

                                           
POWODZENIA!!! 

Stanisław Narloch 

Koło Gospodyń WiejskichKoło Gospodyń WiejskichKoło Gospodyń WiejskichKoło Gospodyń Wiejskich    
 

          W miejscowości Liniewo, aktywnie działa 
Koło Gospodyń Wiejskich. Liczy   46 członkiń z 
czego najstarsza to p. Dorota Pstrong a 
najmłodsza to p. Bernadeta Wysocka. 
  
W miłej atmosferze panie spotykają się przy 
muzyce i kolacji przy świecach. 
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        Przewodnicząca, Gabriela Borowicka 
bardzo często organizuje wyjazdy dla swoich 
gospodyń. Ostatnie odbyło się w ubiegłym roku 
do Wiela. Wszystkie zwiedzały Kalwarię i 
gospodarstwa agroturystyczne. Takie wyjazdy 
edukacyjno- szkoleniowe pozwalają członkiniom 
na lepsze zintegrowanie działań na rzecz 
rozwoju swoich gospodarstw. 

DzieDzieDzieDzień Kobiet ń Kobiet ń Kobiet ń Kobiet     
Kół Gospodyń WiejskichKół Gospodyń WiejskichKół Gospodyń WiejskichKół Gospodyń Wiejskich    

 

 
 

      Liniewski GOKSiR wraz z Przewodniczącą 
KGW, Marią Labuda w dniu 8- marca 
zorganizował z okazji Dnia Kobiet spotkanie i 
poczęstunek dla wszystkich członkiń. Gościem 
specjalnym był Brunon Synak- 
Przewodniczący Sejmiku Województwa 
Pomorskiego. 
       Uroczystość upłynęła bardzo miło przy 
wspaniałych słodkościach ufundowanych przez 
Wójta Gminy. Koła Gospodyń Wiejskich 
upiekły całą gamę ciast  

niezwykle smacznych, kolorowych i 
wykwintnych.  
          Podczas poczęstunku, kaŜda Pani 
otrzymała symboliczny kwiatek od 
 Wójta Gminy- Mirosława Warczak wraz z 
serdecznymi Ŝyczeniami od Przewodniczącego- 
Ludwika Szparkowskiego.      
      Pani Maria Labuda podziękowała wszystkim 
serdecznie za w przygotowanie wspólnego 
świątecznego stołu, za uczestnictwo a paniom 
małym i duŜym Ŝyczyła wszystkiego dobrego, 
słońca i uśmiechu. 
 

Jubileusze Jubileusze Jubileusze Jubileusze ----llllecia pożycia ecia pożycia ecia pożycia ecia pożycia 

małżeńskiego w 2005 roku.małżeńskiego w 2005 roku.małżeńskiego w 2005 roku.małżeńskiego w 2005 roku.    
    

    
    
    

 Stefania i Józef G ołuStefania i Józef G ołuStefania i Józef G ołuStefania i Józef G ołuńńńńscyscyscyscy ----  G łodow o, G łodow o, G łodow o, G łodow o,    

 U rszula i Jan M aU rszula i Jan M aU rszula i Jan M aU rszula i Jan M ańńńńscyscyscyscy ----  L iniew o, L iniew o, L iniew o, L iniew o,    
 Jadw iga i StaniJadw iga i StaniJadw iga i StaniJadw iga i Stanisław  Z m itrow iczsław  Z m itrow iczsław  Z m itrow iczsław  Z m itrow icz ----

L iniew oL iniew oL iniew oL iniew o     

 E deltraut i Józef Czerw onkaE deltraut i Józef Czerw onkaE deltraut i Józef Czerw onkaE deltraut i Józef Czerw onka----  Stary W iec Stary W iec Stary W iec Stary W iec     

 A nna i R obert G ransicA nna i R obert G ransicA nna i R obert G ransicA nna i R obert G ransiccy cy cy cy ––––  W ysin W ysin W ysin W ysin     
 Janina i Z ygm und Pom ieJanina i Z ygm und Pom ieJanina i Z ygm und Pom ieJanina i Z ygm und Pom ierscyrscyrscyrscy ----  Chrósty  Chrósty  Chrósty  Chrósty 

W ysiW ysiW ysiW ysińńńńskieskieskieskie     
    

    
    

 

      1 kwietnia- 

 Światowy Dzień Uśmiechu 
 

Prima Aprilis - zwyczaj Ŝartobliwego 
oszukiwania się, robienia sobie nawzajem dowcipów i 
psikusów. Nazwa pochodzi od łacińskich słów prima 
aprilis czyli pierwszy kwietnia. Prawdopodobnie 
tradycja ta wywodzi się ze staroŜytnego Rzymu, gdzie 
na początku kwietnia obchodzono podobne święto na 

cześć bogini urodzaju Cerery. 
Prawie 70% Polaków uwaŜa, Ŝe Prima Aprilis jest 
tradycją wartą kontynuowania. Zwyczaj 

oszukiwania się w pierwszym dniu kwietnia 
znany jest juŜ w wielu   innych krajach 

Europy. 
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          Członkowie klubu Seniora w Liniewie podczas 

karnawału miło spędzili ze sobą czas. Zorganizowali 

sobie spotkania przy muzyce, a przy okazji mogli 
równieŜ postawić kilka kroków na parkiecie. 

          Przypominamy ,Ŝe przez cały czas oczekujemy na 

nowych członków, którzy do nas chcą dołączyć, 
zapewniamy miłe spędzanie czasu. 

L ucyna P iw ow arczykL ucyna P iw ow arczykL ucyna P iw ow arczykL ucyna P iw ow arczyk     

 

     
ogłasza 

 
 

dla młodzieŜy szkolnej ze wszystkich  

szkół z naszej gminy 
 

 TEMATY PRAC DO WYBORU  
1.Co przyroda myśli o nas? 
2. Narkotyki i alkohol to droga do..............? 

3. MłodzieŜ zapobiega poŜarom. 

Wszystkie prace prosimy składać w 
GOKSiR w Liniewie do 15 maja 2006r. 
 

*   Wręczenie nagród i wyróŜnienia 
odbędzie się 1 czerwca 

 

 

Zadaj   pytanie !!! 
 

                  Do   20 kwietnia czekamy na pytania, które 
chcieliby państwo zadać Mirosławowi Platta- 
Kierownikowi Posterunku Policji w Liniewie. 
Wybierzemy 5 najciekawszych i najczęściej 
powtarzających się pytań, na które odpowiemy w 
następnym numerze. Na zgłoszenia czekamy pod 
numerem Urzędu Gminy w Liniewie 058/687 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!!! 
 
 
Bóg postanowił sprawdzić we wrześniu, co teŜ 
porabiają studenci. Zesłał więc na ziemię anioła, ten 

posprawdzał i wraca z raportem: 
- Studenci medyka się uczą, studenci uniwereka piją, 
studenci polibudy piją. 
Następną kontrolę zrobił w listopadzie: 
- Studenci medyka ryją, studenci uniwereka zaczynają się 
uczyć, studenci polibudy piją. 
Styczeń: 
- Studenci medyka kują, aŜ huczy, studenci uniwereka 
ryją, studenci polibudy piją. 
Początek sesji. Anioł wraca z ziemi i mówi: 
Panie BoŜe, studenci medyka ryją dzień i noc, studenci 
uniwerka ryją dzień i noc, studenci polibudy się modlą. 
A Bóg na to: 
- i ci właśnie zdadzą! 

 Odrobina angielskiegoOdrobina angielskiegoOdrobina angielskiegoOdrobina angielskiego 

1  A   L Y  

2  S  A L   

3  U D      

4  A  D   

5  A   Y 

6  D     Y 

7  L   R  

  
WERSJA DLA MNIEJ 
ZAAWANSOWANYCH 
PRZYSŁÓWKI 
1. rzadko 
2. nagle 
3. szybko i niespodziewanie 
4. z trudem, z ledwością 
5. zdarza się codziennie 
6. idealnie 
7. starsza osoba 
Rozwiązaniem jest nazwisko jednego z 
największych współczesnych pisarzy 
angielskich. Wśród  osób, które nadeślą 
prawidłowe rozwiązanie, rozlosujemy nagrodę 
ksiąŜkową. Nagrodę prześlemy pocztą! 

    
Pismo redagowane przez Urząd Gminy w Liniewie. 
Redakcja:  Wiesława Łankowska, 
Adres do korespondencji :Urząd Gminy w Liniewie, ul Dworcowa 3, 
                                             83-420 Liniewo,  tel. 058/ 687-80-32 


