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W dniu 4 maja 2008 roku w  w Liniewie
tym razem,

Uroczystość rozpoczęła  
się mszą święta pod 
przewodnictwem Ks. Kapelana 
Janusz Grzybka w Koncelebrze 
z Kapłanami parafii gminy 
Liniewo, Księdzem 
Proboszczem Grzegorzem 
Flisikowskim oraz Rafałem 
Cieszyńskim. 
 

 W uroczystości oprócz 
straŜaków i władz gminnych 
uczestnikami byli 
przedstawiciele Komendy 
Powiatowej, Zarządu 
Powiatowego PSP w Kościerzynie, r
wojewódzkiego, powiatu i  gminy oraz li
zebrani mieszkańcy. 

Z okazji Święta wyróŜniających stra
uhonorowano odznaczeniami stra

               
 
              Kochane Mamy! 

                    Z okazji tego szczególnego 
jakim jest Dzie

Ŝyczę Wam  wszystkiego co najlepsze, 
duŜo zdrowia, 

szczęścia, wszelkiej pomy
radoś

                 oraz spełnienia 
    i zadowolenia  z dzieci i bliskich
                     Ŝyczenia składa

                         Mirosław Warczak
                           Wójt Gminy Liniewo
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w Liniewie, odbyło się Gminne Święto StraŜaka
tym razem, była jednostka OSP Liniewo. 

cierzynie, radni sejmiku 
gminy oraz licznie 

cych straŜaków 
uhonorowano odznaczeniami straŜackimi. 

Z okazji tego szczególnego święta, 
jakim jest Dzień Matki 

 Wam  wszystkiego co najlepsze, 
o zdrowia, 

cia, wszelkiej pomyślności, 
ości 

oraz spełnienia marzeń 
z dzieci i bliskich 

yczenia składa              
Mirosław Warczak 

Wójt Gminy Liniewo 
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Lista odznaczonych
 

Uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Złotym Medalem 
za Zasługi dla PoŜarnictwa Odznaczony został  Druh 
Bławat 

 
Uchwałą Prezydium Zarządu 
Wojewódzkiego Srebrnym 
Medalem za Zasługi dla 
PoŜarnictwa 
 
Odznaczeni zostali: 
Dh. Ewa Zielińska 
Dh. Irena Rekowska 
Dh. Maria Grabowska 
Dh. Mirosław Tocha 
 
Uchwałą Prezydium Zarządu 
Wojewódzkiego Brązowym 
Medalem za Zasługi dla 
PoŜarnictwa Odznaczeni zostali: 
 

Dh. Ewelina Słomińska 
Dh. Andrzej Mielewczyk 
Dh. Krzysztof Michnowski 

------------------------ 
 
 
Uchwałą Zarządu Powiatowego 
Odznaką StraŜaka Wzorowy 
 
Dh. Krystian Breski 
Dh. Krzysztof Burczyk 
Dh. Tomasz Kleist  
Dh. Eugeniusz Szwarc 
 
 
 
 

Gminny Turniej wiedzy poŜarniczej
   
W dniu 28 lutego br. został przeprowadzony  gminny turniej wiedzy po
poŜarom”.  
W turnieju wzięło udział 20 uczestników we wszystkich 
grupach wiekowych, którzy reprezentowali wszystkie szkoły 
oraz MDP, które są przy jednostkach OSP. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez Wójta 
Gminy. 

W wyniku rywalizacji pierwsze miejsce w poszczególnych 
grupach wiekowych zaję

Dawid Cichocki- reprezentujący szkołę Głodowo
Marlena Schlottke – reprezentująca MDP Wysin
Dawid Świeczkowski – reprezentujący MDP Wysin
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du Wojewódzkiego Złotym Medalem 
Odznaczony został  Druh Andrzej 

 

 
Dh. Tomasz Kleist  
Dh. Eugeniusz Szwarc 
Podziękowania tym razem kieruj
straŜaków, a w szczególno
Wiesława Szarmacha oraz Prezesa Jerzego 
Bałachowskiego, głównych pomysłodawców i 
inicjatorów Akcji StraŜacko
wywózki śmieci zalegaj
pobocza ulic, ścieŜki,  przejazdy, mosty, szlaki piesze, 
parkingi, oraz inne miejsca u
Za pomysł ten i przeprowadzenie akcji , która jeszcze 
trwa, chylę czoło i serdecznie dzi
mieszkańców tej Gminy. My
jednoroczna, ale takie działania wpisz
do planów działania naszej stra
ZauwaŜyć naleŜy  w tym ws
tylko jest chlubą dla naszej
ale takŜe dowodem głębokiego zrozumienia potrzeby 
dbania o przyrodę, o nasze
jesteśmy częścią . 
 

 Mirosław Warczak
 

Ŝarniczej 

W dniu 28 lutego br. został przeprowadzony  gminny turniej wiedzy poŜarniczej pod  hasłem  „Młodzie

ło udział 20 uczestników we wszystkich 
grupach wiekowych, którzy reprezentowali wszystkie szkoły 

 przy jednostkach OSP. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez Wójta 

W wyniku rywalizacji pierwsze miejsce w poszczególnych 
grupach wiekowych zajęli:  

ę Głodowo 
ca MDP Wysin 

cy MDP Wysin 
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kowania tym razem kieruję do wszystkich 
aków, a w szczególności Komendanta Gminnego 

Wiesława Szarmacha oraz Prezesa Jerzego 
głównych pomysłodawców i 
Ŝacko-ekologicznej  sprzątania i 

mieci zalegających przydroŜne rowy, 
ki,  przejazdy, mosty, szlaki piesze, 

parkingi, oraz inne miejsca uŜyteczności publicznej. 
zeprowadzenie akcji , która jeszcze 

 czoło i serdecznie dziękuję w imieniu 
ców tej Gminy. Myślę ,Ŝe nie będzie to akcja 

, ale takie działania wpiszą się na trwałe 
do planów działania naszej straŜy.  

w tym wszystkim, iŜ akcja taka nie 
 dla naszej straŜy i nas wszystkich,  

dowodem głębokiego zrozumienia potrzeby 
, o nasze środowisko, którego 

Mirosław Warczak-Wójt  Gminy Liniewo 

hasłem  „MłodzieŜ zapobiega 
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Gmina MANAGER 2008 r. 
 

        Tego roku wyróŜnienie w  konkursie Gmina-
Manager przypadły Gminie Liniewo. Ceremonia 
ogłoszenia wyników i wręczenia honorowych 
statuetek była jednym z głównych punktów 
Gdańskich Targów Turystycznych.  
       Targi Turystyczne odbyły się w centrum 
targowym w Oliwie w dniach 10-12 kwietnia. 
Wielka impreza stała się okazją do wręczenia 
nagród branŜowych, związanych z marketingiem, 
turystyką i zarządzaniem. Drugiego dnia targów 
ogłoszono wyniki rankingu Gmina Manager 2008 
na najlepiej zarządzaną jednostkę samorządu terytorialnego w województwie 
pomorskim.  
       Konkurs na gminę-managera organizuje Bałtycki Instytut Gmin pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego i przy 
współudziale Uniwersytetu Gdańskiego. Kapituła konkursu co roku poddaje ocenie wiele aspektów pozwalających stwierdzić, czy dana 
gmina właściwie realizuje swoje zadania, czy jest przyjazna dla mieszkańców i co ma ciekawego do zaoferowania turystom. 
Sprawdzano między innymi plany zagospodarowania przestrzennego, wielkość i rodzaj inwestycji poprawiających infrastrukturę w 
mieście, jakość wydawnictw promocyjnych, ilość szkół itp. Kryteria zestawione są z faktycznymi moŜliwościami danej gminy. Dzięki 
temu tytuły i wyróŜnienia przypadły tym gminom, które uczyniły największe postępy w zarządzaniu. 

--------------------------------    c---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uwag 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                
 

Gminna Rada Oświatowa 
 

 

W trosce o dzieci i młodzieŜ 
Nasze dzieci i młodzieŜ nie zawsze widzą , co 
ze sobą zrobić w czasie wolnym od szkolnych 
obowiązków. Pewną ofertę ma dla nich 
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji 
w Liniewie, co nieco proponują szkoły w 
ramach zajęć pozalekcyjnych, inne 
organizacje i placówki funkcjonujące w 
poszczególnych miejscowościach, dla 
niektórych miejscem spotkań i zabawy są 
Wiejski Plac Zabaw, przystanki autobusowe i inne zaciszne i 
ustronne zakątki. Ale czy tylko tak chcą spędzać wolny czas 
dzieci  
i młodzieŜ, czy o takich zajęciach dla nich marzą ich rodzice  
i nauczyciele? 
Próba odpowiedzi na to pytanie stała się podstawą inicjatyw 
wójta Gminy Liniewo Mirosława Warczaka: powołania 
koordynatora sportu gminnego i stworzenia rady 
konsultacyjnej do spraw czynnego i twórczego wypoczynku 
dzieci  
i młodzieŜy, która zyskała robocza nazwę Gminna Rada 
Oświatowa.  

Podstawowym celem jej powstania było zasięgnięcie opinii 
dzieci, młodzieŜy, rodziców i nauczycieli na temat potrzeb  
w powyŜszym zakresie, a w przyszłości realizowanie 
niektórych propozycji i integracja wymienionych grup 
mieszkańców naszej gminy wokół podjętych działań. Nie 
byłoby to forum, na którym przedstawiano by  jakieś Ŝale czy 
pretensje, problemy czy niedomówienia dotyczące 
podstawowej, dydaktyczno - wychowawczej pracy placówek 
oświatowych,  
ani dyskutowania zagadnień organizacyjnych, personalnych 
oświaty. Rada nie przyjmowałaby Ŝadnych sztywnych ram 
organizacyjnych, nie tworzyłaby struktur, własnych władz, 
statutów i tym podobnych – spotykałaby się dwa razy do roku, 
by uaktualnić zadania i przyjrzeć się realizacji wcześniej 
przyjętych postulatów. 
W kwietniu odbyły się spotkania wójta Mirosława Warczaka 
 i koordynatora oświaty Ryszarda Łuczkiewicza z 
nauczycielami, uczniami i rodzicami. Atmosfera była 
przyjemna, lody nieśmiałości szybko przełamane i stąd wiele 
propozycji ze strony wszystkich uczestników  zebrań – skutek: 

43 projekty! Niektóre powtarzają się 
wielokrotnie w wypowiedziach 
 i uczniów i rodziców i nauczycieli, a 
to jest podstawą do optymistycznego 
patrzenia w przyszłość, czyli na 
skuteczną ich realizację. Jeszcze w 
maju planowane jest spotkanie całej 
Rady, na którym dokonane zostanie 
podsumowanie wyników 
wcześniejszych spotkań w grupach i 
wyznaczenie priorytetów do działań 
od nowego roku szkolnego. Pozostaje 

jeszcze kwestia funduszy na realizację nowych zadań i 
znalezienie odpowiednich osób, które spełnią oczekiwania 
dzieci i młodzieŜy.  
Ale przeszkody są po to, by je pokonywać. 

Ryszard Łuczkiewicz 
Program stypendiów pomostowych 2008/2009 

Akcja „Dyplom z marzeń”  
To wspólne przedsięwzięcie Polsko – Amerykańska Fundacja 
Wolności, Fundacji Wspomagania Wsi, Wydawnictwa 
Presspublica SP.z o.o.wydawcy dziennika Rzeczpospolita, 
Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości.  
Cel programu to ułatwienie młodzieŜy ze wsi pokonania trudnej 
bariery związanej z podjęciem nauki w szkole wyŜszej poprzez 
ufundowanie stypendiów na pierwszy rok studiów dziennych 
magisterskich w polskich uczelniach. Stowarzyszenie Rozwoju 
i Promocji Wsi Wysin juŜ po raz drugi jest zakwalifikowane do 
wzięcia udziału w Programie. 

                               
 
 
 

Maturzysto z gminy Liniewo 
Jeśli chcesz otrzymywać stypendium w wysokości 
380,00 zł przez 10 miesięcy 
i spełniasz warunki regulaminu (najwaŜniejsze to 
podjęcie studiów w trybie dziennym, dochód netto na osobę 
655,00 zł lub 758,00, gdy w rodzinie jest dziecko 
niepełnosprawne; egzamin maturalny min 90 pkt) zgłoś się po 
bliŜsze informacje do Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi 
Wysin z siedzibą w Wysinie ulica Polna, tel. kontaktowy 058 
6878827 po 1600, do 1600 0586878533, tel. kom 0695670998. 
bliŜsze szczegóły zostaną podane na wiejskich tablicach 
ogłoszeń. 

                 ElŜbieta Licznerska – prezes SRiPWW 
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Projekt „Edukacja z rado ścią”  
otrzymał dofinansowanie z EFS 

Przygotowany przez Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi 
Wysin wniosek na ogłoszony konkurs pilotaŜowy przez Urząd 
Marszałkowski w ramach PO KL Priorytet IX „Rozwój 
wykształcenia i kompetencji w regionie" Działanie 9.5 
"Oddolne inicjatywy edukacyjne"  uplasował się na 28 
miejscu na liście rankingowej wniosków, a co za tym idzie 
został zakwalifikowany do sfinansowania zaplanowanych 
działań. Projekt kierujemy do 26 dzieci i czwórki 18-latków. W 
projekcie chcemy połączyć edukację z zabawą, odpoczynkiem, 
pokazać, Ŝe zdobywanie wiedzy nie musi być nudne. Dać 
motywację do nauki, osiągania wyŜszego stopnie 
wykształcenia. W ramach projektu  damy dzieciom i młodzieŜy 
moŜliwość rozwoju  kompetencji kluczowych w zakresie 
komunikacji interpersonalnych, budowania relacji z 
rówieśnikami, rodziną, środowiskiem szkolnym, radzenia sobie 
ze stresem, asertywność (umiejętność mówienia NIE), 
akceptacją siebie. Poprzez wyjazd na południe kraju 
(Zakopane), chcemy  kształtować u dzieci poczucie więzi ze 
środowiskiem dalszym poprzez poznawanie zwyczajów, 
tradycji, mowy, kultury materialnej i duchowej ludzi, którzy 
Ŝyją w innym regionie kraju. Dzięki praktycznym działaniom 
dzieci zostaną przygotowane do kontynuacji i dalszego 
przekazywania dziedzictwa kultury regionalnej. Jednocześnie 
zapoznają się  z bogactwem kulturalnym innych grup 
etnicznych, co pozwoli wychować uczniów w duchu tolerancji i 
szacunku dla odmienności innych ludzi. MłodzieŜ szkół 
średnich będzie miała moŜliwość przygotowania praktycznego 
do pełnienia w przyszłości roli wychowawcy kolonijnego lub 
kierownika wycieczek. Zakończyliśmy juŜ rekrutację 
uczestników projektu. 
                               ElŜbieta Licznerska – prezes SRiPWW 

Informacja Gminnego ośrodka Pomocy 
Społecznej w Liniewie 

 
Od 1 maja 2008 roku GOPS Liniewo rozpoczął realizację 
projektu „ Aktywizacja zawodowo-społeczna osób 
zagroŜonych wykluczeniem społecznym w gminie 
Liniewo”  w ramach Priorytetu VII , Działania 7.1 , 
Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego . 
Projekt jest adresowany do długotrwale bezrobotnych 
kobiet korzystających z pomocy społecznej. Według 
danych Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie na 
dzień 31 grudnia 2007 roku w gminie Liniewo 
pozostawało zarejestrowanych 292 osób bezrobotnych. 
Wśród nich kobiety stanowiły 69,18% ogółu . 
By wesprzeć te grupę osób planowane jest doradztwo 
psychologiczne i zawodowe , warsztaty psychospołeczne 
oraz kursy pozwalające zdobyć nowe kwalifikacje. 
Realizacja projektu będzie przebiegać na podstawie 
zawartych z 9 kobietami kontraktów socjalnych. 
Działania w projekcie skierujemy takŜe do dzieci w tych 
rodzinach , by dać im szanse na lepszy rozwój . W 
miesiącach letnich 10 dzieci wyjedzie na kolonie letnie nad 
morzem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wojewódzka Komisja Rolna w Liniewie 

Gmina Liniewo miała zaszczyt gościć Wojewódzką Komisję 
Rolnictwa, Gospodarki  śywnościowej i Rozwoju Obszarów 
Wiejskich Sejmiku Województwa Pomorskiego na swym 
posiedzeniu  wyjazdowym. 
 
W trakcie obrad poruszano sprawy związane z rolnictwem oraz 
stanem dróg w gminie. Tematami wiodącymi były w 
szczególności: zły stan dróg, melioracje oraz programy odnowy 
wsi. 

 
 
 
 
 

Zarządzenie Wójta Gminy Liniewo nr66 
 
w sprawie udzielenia dotacji dla organizacji 
pozarządowych na wykonanie zadań publicznych i 2008 r 
w zakresach: 
- wspieranie działań na rzecz osób starszych, 
-upowszechnianie kultury fizycznej, w tym prowadzenie 
sportowych szkoleń dzieci i młodzieŜy. 
-wspieranie szeroko pojętej edukacji ekologicznej, ochrona 
środowiska naturalnego, 
-promocja zdrowego trybu Ŝycia i działań z zakresu 
profilaktyki uzaleŜnień, 

§ 1. 
Udziela się dotacji na realizację zadań publicznych w wyŜej 
wymienionych zakresach podmiotom składającym ofertę w 
wysokości określonej w załączniku 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. 
Dotacje zostaną wykorzystane i rozliczone do 20 grudnia 2008 r. 
 

Udzielone dotacje na wykonanie zadań publicznych  
w 2008 roku w zakresie : 

1.Gminne Koło Wędkarskie „ śuraw” 
- Chronimy środowisko naturalne „ Natura naszym domem”  
( otrzymane dofinansowanie 1 250,00) 
2.Gminne Stowarzyszenie Sportowe „Kasztelania”w 
Garczynie 
- „Organizacja turnieju piłkarskiego o Puchar 750- lecia 
Garczyna” 
( otrzymane dofinansowanie 1 250,00) 
3.Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Liniewo 
- „UzaleŜnieniom, mówię „NIE” „ 
( otrzymane dofinansowanie 2 800,00) 
4.Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Wysin 
- „Seniorzy są z nami” 
( otrzymane dofinansowanie 1 700,00) 



 

 

  
 

 
Na szczególną równieŜ uwagę zasługuje fakt, i
obchodów włączyli się uczniowie z nauczania 
zintegrowanego, wystawiając bardzo Ŝywiołowo 
przedstawienie, mówiące równieŜ o potrzebie 
segregacji odpadów oraz konieczności dbania o 
otaczające nas środowisko przyrodnicze. 
NaleŜy sądzić, Ŝe tego typu przedstawienia 
przyczyniają się do podniesienia świadomoś
ekologicznej naszych uczniów, a przy okazji promuj
Zespół Oświatowy w Liniewie. 
 
 
 
 
 

Stypendium Wójta Gminy Liniewo
W pierwszym półroczu roku szkolnego 2007/2008 siedem 
uczennic zdołało osiągnąć takie wyniki 
 w nauce, by spełnić bardzo wysokie wymagania jaki 
postawił regulamin przyznawania Stypendium Wójta Gminy 
Liniewo 
Są to : 

1. - Manuela Aszyk, 

2. -Natalia Richert, 
3. -Jolanta Plichta, 
4. -Weronika Myszkier  
ze Szkoły Podstawowej w Wysinie oraz
1. Dominika Knitter, 
2. Paulina Piwowarczyk, 
3. Katarzyna Krefta  

z Gimnazjum Publicznego w Liniewie
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„Ekologiczne dziady” 
W dniu 24 kwietnia uczniowie Zespołu Oś
udział w powiatowych obchodach Światowego 
Jak co roku, zdobyli wiele nagród – tym razem w konkursach 
plastycznych i fotograficznych. 
Jednak największe wraŜenie zrobiło przedstawienie przygotowane przez 
uczniów gimnazjum, zatytułowane „Ekologiczne dziady”. W atrakcyjny, 
pełen humoru sposób uczniowie z Liniewa zwrócili uwag
współczesny świat problem segregacji odpadów.
Następnego dnia, wystawione w Kościerzynie przedstawienie wzbogaciło 
obchody Dnia Ziemi w Liniewie. 

 zasługuje fakt, iŜ do 
 uczniowie z nauczania 

ywiołowo 
 o potrzebie 

ci dbania o 

wiadomości 
ekologicznej naszych uczniów, a przy okazji promują 

 
 
 
 
 

Gimnazjalne Jedenastki Piłkarskie
Po raz pierwszy w naszym gimnazjum odbył się turniej Jedenastek Piłkarskich. 
Zawody odbyły się w poniedziałek 28.04.2008r., a udział wzi

klas pierwszych, drugich i trzecich.
Celem turnieju było wyłonienie najlepszej druŜyny z gimnazjum, propagowanie gry 
w piłkę noŜną i wspólna sportową rywalizację. 

Gra toczyła się systemem kaŜdy z kaŜdym. Pierwszy mecz rozegrały klasy
z III, a spotkanie zakończyło się wynikiem 4:1 dla reprezentacji klasy III. W drugim 
meczu klasa druga nie dała szans klasie pierwszej: 7:1 dla klasy II. Ostatni mecz 
turnieju rozegrały klasy I z III i w tym meczu znaczn
wygrywając 8:0. 

Turniej wygrała reprezentacja klas trzecich, drugie miejsce zaj
klas drugich i trzecie miejsce klasa pierwsza. 

-------------------------------- 

Stypendium Wójta Gminy Liniewo 
W pierwszym półroczu roku szkolnego 2007/2008 siedem 

 bardzo wysokie wymagania jaki 
postawił regulamin przyznawania Stypendium Wójta Gminy 

Szkoły Podstawowej w Wysinie oraz 

w Liniewie 

 
 
 

Gratulujemy i zach
 do osiągnięcia podobnych rezultatów.
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W dniu 24 kwietnia uczniowie Zespołu Oświatowego w Liniewie wzięli 
wiatowego Dnia Ziemi. 
tym razem w konkursach 

enie zrobiło przedstawienie przygotowane przez 
uczniów gimnazjum, zatytułowane „Ekologiczne dziady”. W atrakcyjny, 

Liniewa zwrócili uwagę na nurtujący 
wiat problem segregacji odpadów. 

ścierzynie przedstawienie wzbogaciło 

Gimnazjalne Jedenastki Piłkarskie 
Po raz pierwszy w naszym gimnazjum odbył się turniej Jedenastek Piłkarskich. 

 w poniedziałek 28.04.2008r., a udział wzięły reprezentacje 
s pierwszych, drugich i trzecich. 

Ŝyny z gimnazjum, propagowanie gry 

dym. Pierwszy mecz rozegrały klasy II 
4:1 dla reprezentacji klasy III. W drugim 

7:1 dla klasy II. Ostatni mecz 
turnieju rozegrały klasy I z III i w tym meczu znaczną przewagę miały klasy trzecie 

wygrała reprezentacja klas trzecich, drugie miejsce zajęła druŜyna 

Tomasz Gierszewski

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gratulujemy i zachęcamy pozostałych 
cia podobnych rezultatów. 
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Przedstawiciele dwóch stowarzyszeń z Gminy Liniewo, czyli Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Liniewo (Maria 

Labuda, ElŜbieta 
Renke) oraz 
Stowarzyszenie 
Rozwoju i Promocji 
Wsi Wysin wzięło 
udział w VII 
Ogólnopolskim 
Spotkaniu 
Przedstawicieli 
Organizacji 
Pozarządowych z 
terenów Wiejskich, 
które odbywało się 
w dniach 15-17 maja 
2008 roku. Celem 
spotkania było 
podkreślenie 
znaczenia 
dziedzictwa 
kulturowego wsi dla 
jakości Ŝycia 
społeczeństwa. 
Przekazanie 
uczestnikom 
informacji na temat 
narzędzi (wiedzy i 

umiejętności) i informacji na temat środków finansowych, umoŜliwiających realizację projektów dotyczących dziedzictwa 
kulturowego wsi. Ale takŜe określenie nowych funkcji dziedzictwa kulturowego i zdobycie dla nich akceptacji społecznej. W 
spotkaniu uczestniczyło prawie 500 przedstawicieli organizacji pozarządowych, których działalność związana jest z zachowanie 
dziedzictwa kulturowego. Spotkanie było okazją do poszerzenia 
umiejętności zarządzania organizacją, poznania sprawdzonych i 
dobrych projektów rozwoju lokalnego, uzyskania informacji o 
moŜliwościach finansowania nowych inicjatyw oraz nawiązania 
kontaktów i wymiany doświadczeń. W czasie spotkania 
uczestnicy brali udział w warsztatach i wykładach 
poświęconych problemom zachowania dziedzictwa 
kulturowego na wsi. Prowadzącymi byli eksperci lub praktycy, 
którzy zrealizowali podobne projekty. Spotkania  w Marózie 
zawsze są znakomitą okazją  

do lepszego zrozumienia 
zachodzących obecnie 

procesów oraz do wymiany 
pomysłów i doświadczeń 

pomiędzy najbardziej 
aktywnymi mieszkańcami 

wsi, którzy w coraz 
większym stopniu starają się 
wziąć  dotyczące ich sprawy 

w swoje własne ręce.

Maciej Licznerski 
uczestnik spotkania w 
czasie warsztatów 
garncarskich   (kobiety 
stojące obok to 
przedstawicielki wioski 

garncarskiej Kamionka) 

             Przygotowała: ElŜbieta Licznerska prezes 
 –  SKGWGL oraz SRiPW Wysin

 

Czerwcowe święta 
1 czerwca - Dzień Dziecka 
 

Rebus dla dzieci 

 
RozwiąŜ rebus obrazkowy, wpisz rozwiązanie 
i wyślij   do redakcji. Czeka słodki upominek 

 
2 czerwca - Dzień Leśnika; Międzynarodowy Dzień Ochrony 
Środowiska Naturalnego 
4 czerwca - Międzynarodowy Dzień Dzieci Będących Ofiarami 
Agresji 
5 czerwca - Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego 
6 czerwca - Dzień bez Samochodu 
7 czerwca - Dzień Chemika 
10 czerwca - Dzień StraŜy Granicznej 
20 czerwca - Światowy Dzień Uchodźcy 
21-22 czerwca - Noc Kupały (etniczne słowiańskie) 
22 czerwca - Dzień Kultury Fizycznej; Dzień Muzyki Europejskiej 
23 czerwca - Dzień Ojca 
24 czerwca - Światowy Dzień Chorych na Osteoporozę 
25 czerwca - Dzień Stoczniowca 
26 czerwca - Dzień Zapobiegania Narkomanii 
27 czerwca - Światowy Dzień Rybołówstwa; Światowy Dzień Walki 
z Cukrzycą 
29 czerwca - Dzień Marynarki Wojennej; Dzień Ratownika WOPR 



 

  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich 
Gminy Liniewo 

 

   Minął rok od kiedy 
stowarzyszenie 
zostało 
zarejestrowane w 
Krajowym Rejestrze 
Sądowym. Zarząd to: 
ElŜbieta Licznerska-
prezes, Gabriela 
Borowicka – 
wiceprezes, Gabriela 
śakowska, GraŜyna 
Cierocka, Maria 
Labuda, Anna 
Flisikowska. 
Stowarzyszenie powstało po to by wspierać istni
Koła Gospodyń z terenu gminy oraz działać na rzecz 
kobiet i środowiska lokalnego. Mimo tak krótkiego 
okresu działania stowarzyszenie ma juŜ za sobą
sukcesy.  
 Po odbytych szkoleniach z zakresu Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu 
Finansowego EOG przystąpili śmy do ogłoszonej 
edycji konkursu Funduszu dla Organizacji 
Pozarządowych, w ramach komponentu "Demokracja i 
społeczeństwo obywatelskie” i SUKCES!! Znale
się w 38 projektach wybranych na Polskę, które 
otrzymały dofinansowanie swoich pomysłów w tej edycji w 
kategorii MIKRO. W ramach tego projektu stow
zorganizowało na koniec kwietnia spotkanie dla 
przedstawicieli władz samorządowych, przedstaw
wszystkich organizacji pozarządowych i grup ni

 
 

Skat sportowy 
Końcowa Klasyfikacja Zawodników  

GRAND PRIX 
SERCA KASZUB 2008 w skacie 

sportowym. 
1. Mallek Tadeusz Sierakowice 15240p. 
2.Kozikowski Jan Lipusz 14234p. 
3.Kierzk Zdzisław Lipusz 13835p. 
4.śywiecki Marcin Dziemiany 13727p. 
5.Wirkus Józef Liniewo 13488p. 
6.Mikołajczyk Antoni Piechowice 13412p. 
Klasyfikacja dru Ŝynowo: 
1.Piechowice M. śywicki, A. Mikołajczyk, P. Mik
M. Mikołajczyk, 53523p. M. Kujascherski 
2.-Asy Lipusz K. Balisz, Z. Kienk, K. Spierewka, Z. 
Cybulski, R. Klasa 
3.-Łubiana J. Kozikowski, B. Kozikowski, J. Burandt, A. 
Czapiewski, Cz. Spierewka 
4.-Liniewo I J. Wirkus, Z. Gostomski, S. Narloch, R. 
Borowicki, R. Szmagliński 
5.-Liniewo II Z. Orzłowski, B.Knitter, W. Pobłocki, J.  
Chmielewski, Z. Pepliński 

 

     Ogółem startowało 11 druŜyn. Przez cały turniej 
przewinęło się 73 graczy, w tym 28 graczy reprezent
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, które 
mysłów w tej edycji w 
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stawicieli 
wych i grup nieformalnych 

 
 

 
 
 
 
 
z terenu Gminy Liniewo w celu wz
integracji, wypracowania zasad wz
współpracy, ustale
 o działaniach. W r
gminami spotkanie zostało uatrakcyjnione 
występem dzieci ze szkoły w Lub
W projekcie „Chcemy wi
zaplanowane warsztaty po
potrzebne do działania w st
wyjazdy studyjne do miejscow

promocją właściwego odŜywiania, przeciwdzi
uzaleŜnieniom.  
 

 ElŜbieta Licznerska
______________________________________________

ków  

 

ywicki, A. Mikołajczyk, P. Mikołajczyk, 

Asy Lipusz K. Balisz, Z. Kienk, K. Spierewka, Z. 

Łubiana J. Kozikowski, B. Kozikowski, J. Burandt, A. 

o I J. Wirkus, Z. Gostomski, S. Narloch, R. 

Liniewo II Z. Orzłowski, B.Knitter, W. Pobłocki, J.  

yn. Przez cały turniej 
czy reprezentujących 

GOKSiR w Liniewie. Był to cykl 12 turnieji 
zorganizowanych wspólnie przez Gminne 
Ośrodki Sportu i Rekreacji w Liniewie i w 
Lipuszu. Rywalizacja była bardzo zaciekła, a 
mistrz klasyfikacji został wyłoniony w 
ostatnim turni
uzyskanie 9 najlepszych wyników z 13 
rozegranych turnieji. Trwaj
skatowe w ra

Grand Prix 2008 Pomorsko – Kaszubskiego. W klasyfikacji 
indywidualnej Bardzo dobrze wystartowali gracze L
Po drugim turnieju : 
Z. Gostomski jest 2 210p. 
A. Wirkus jest 3 187p. 
S. Narloch jest 8 156p. 
Z. Orłowski jest 12 147p. 
 

W rozgrywkach uczestniczy około 100 gr
 

Kolejny III turniej tego c
 11.00 w GOKSiR w Liniewie.

Wcześniej odbędzie się Ogólno p
Skacie Sportowym w Małszu k. Sul
ze Śląska ( 200 osób ). 
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Gminy Liniewo w celu wzajemnej 
cowania zasad wzajemnej 
enia sposobów informowania się 
ramach współpracy z sąsiednimi 

gminami spotkanie zostało uatrakcyjnione 
pem dzieci ze szkoły w Lubaniu.  

W projekcie „Chcemy więcej, chcemy lepiej” są 
planowane warsztaty podnoszące umiejętności 
trzebne do działania w stowarzyszeniach, 

dyjne do miejscowości, gdzie działają 
KGW by poznać pracę 
innych, zaczerpnąć 
pomysły, zobaczyć ze 
moŜna… 
SKGWGL pozyskało 
równieŜ dofinansowanie 
projektów złoŜonych do 
Starostwa Powiatowego w 
Kościerzynie oraz do 
Urzędu Gminy Liniewo na 
działania związane ze 
zdrowym stylem Ŝycia, 

Ŝywiania, przeciwdziałaniu 

ta Licznerska   Prezes SKGWGL 
______________________________________________

GOKSiR w Liniewie. Był to cykl 12 turnieji 
nych wspólnie przez Gminne 

rodki Sportu i Rekreacji w Liniewie i w 
Lipuszu. Rywalizacja była bardzo zaciekła, a 
mistrz klasyfikacji został wyłoniony w 
ostatnim turnieju. W rywalizacji liczyło się 
uzyskanie 9 najlepszych wyników z 13 

nych turnieji. Trwają rozgrywki 
amach zarówno ligowych jak i 
Kaszubskiego. W klasyfikacji 

dzo dobrze wystartowali gracze Liniewa.  

W rozgrywkach uczestniczy około 100 graczy. 

Kolejny III turniej tego c yklu ju Ŝ 8 czerwca o godz. 
w GOKSiR w Liniewie. 
 Ogólno polski Turniej Grand Prix w 

Skacie Sportowym w Małszu k. Sulęczyna z udziałem skacistów 

 



 

  
 

 

śywa lekcja historii pt. „Rzym, Grecja i Galia 
w staroŜytności” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na kilkadziesiąt minut 
uczniowie Zespołu 
Oświatowego w Garczynie 
przenieśli się w czasy 
staroŜytne. A wszystko to za 
sprawą kolejnego 
przedstawienia historycznego 
w wykonaniu aktorów z 
Agencji Widowisk ,,Arkona”. 
Podczas poprzedniej 
inscenizacji uczniowie mieli 
okazję zapoznać się z Ŝyciem za czasów Mieszka I i Boles
Krzywoustego, tym razem zostały przybli Ŝone najwa
wydarzenia  i daty z okresu staroŜytnego Rzymu ,a tak
kultura Greków, Rzymian i Celtów.  
W czasie występu uczestnicy mieli okazję zobaczy
legionistów rzymskich : 
-bitwa Rzymian z Kartagińczykami, 
-bitwa Cezara z Galami , 
-bitwa z czasów Spartakusa oraz podziwiać p
oręŜa: zbroja rzymska, hełmy rzymskie, tarcze,
pilum.   

Dzieci wzięły teŜ udział w konkursach z nagrod
w których to zwycięzcy zostali nagrodzeni  D
Cezara wybijanymi na miejscu w mennicy Cez

 

Dzień Europejski 

1 kwietnia 2008r. zorganizowaliśmy Dzie
Uczniowie poznali kulturę, geografię i histori
jak: Rosja, Litwa, Ukraina, Białoruś i Szwecja. Ka
zaprezentowała zgromadzone informacje oraz przedmioty 
symbolizujące dany kraj , następnie odbył si
multimedialny, w którym zaprezentowano najwa
zabytki stolic oraz róŜne ciekawostki o ka
Uczniowie  
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ywa lekcja historii pt. „Rzym, Grecja i Galia  

yciem za czasów Mieszka I i Bolesława 
Ŝone najwaŜniejsze 

ytnego Rzymu ,a takŜe 

 zobaczyć trzy walki 

ć prezentację 
tarcze, miecze, 

onkursach z nagrodami ,  
zcy zostali nagrodzeni  Denarami 

Cezara wybijanymi na miejscu w mennicy Cezara. 

 
my Dzień Europejski. 
 i historię takich państw 
 i Szwecja. KaŜda klasa 

zentowała zgromadzone informacje oraz przedmioty 
pnie odbył się pokaz 

towano najwaŜniejsze 
ne ciekawostki o kaŜdym państwie. 

 
mogli wykazać się teŜ umieję

poniewaŜ na zako
wykonania, było to m.in. uło
flag, wykonanie stroju z gaz
wiersza, a tak
pytania na podstawie wcz
informacji. Dz
zintegrował on całe  
uczniowie w ciek
naszych sąsia
 
   W naszej szkole po raz pierwszy 
zorganizowany z

odbył się 30 kwietnia 2008r. Kl
cieni w krótkiej scence pt. „Brzydkie kacz
i II przygotowała przedstawienie k
„Porwanie Odrobinki”, kl. III równie
kukiełkowym opowie
uprzejmym rycerzu”. Klasa IV i 
zaprezentowała przestawienie teatralne w trzech aktach 
pt. „Kopciuszek”. O wiadomo
teatrem zadbała klasa VI, która zaprezentowała je w 
przerwie przedstawień. 
Przygotowane przedstawienia mogli obejrze
zaproszeni rodzice oraz młodsze rodze

po raz pierwszy mogli poczuć si
moment przenieśli się  w świat teatru, co dało im niezapomniane 
wraŜenia.  
Obydwie imprezy zorganizowane zostały przez Samorz
Uczniowski przy współpracy i zaanga
klas. 

Turniej tenisa stoł
 

Dnia 10 kwietnia 2008 r. GOKSiR odbył si
Stołowego o puchar  Wójta Gminy Lini

W trzech  kategoriach ; 
 - dziewcząt oraz chłopców  ze szkół podst
 oraz  gimnazjum. 
KLASYFIKACJA KOŃCOWA w kategorii:
Szkół Podstawowych: 
1.Piotr Ginter – Liniewo, 

2. 
    
3. 
4. 
Dziewcz
1. 
Stefan
2. 
3. Borkowska
4. Wenta Agnieszka 
Gimnazjum:
1. 

2. Artur Górecki  - Głodowo, 
3. Michał Lichnowski – Lubieszyn
4. Leszek Górecki- Głodowo, 
Zwycięzcy turnieju otrzymali puchar
pozostali uczestnicy nagrody  
pocieszenia. Sędzią głównym był Pan Jarosław Gierszewski ze 
Szkoły Podstawowej z Głodowa.                                                          
Pozostali uczestnicy otrzymali do IV miejsca nagrody 
rzeczowe, a udział brało 32 osób.
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 umiejętnościami współpracy w grupie, 
Ŝ na zakończenie otrzymali zadania do 
nia, było to m.in. ułoŜenie puzzli 2 

flag, wykonanie stroju z gazety, ułoŜenie 
wiersza, a takŜe udzielenie odpowiedzi na 3 
pytania na podstawie wcześniej zdobytych 

macji. Dzień ten wszystkim się podobał, 
zintegrował on całe  środowisko szkolne, a 

wie w ciekawy sposób zdobyli wiedzę o 
adach.  

W naszej szkole po raz pierwszy 
zorganizowany został Dzień Teatru, który 

 30 kwietnia 2008r. Klasa „O” zaprezentowała teatr 
cieni w krótkiej scence pt. „Brzydkie kaczątko”, klasa I 
i II przygotowała przedstawienie kukiełkowe pt. 
„Porwanie Odrobinki”, kl. III równieŜ w przedstawieniu 

edziała wszystkim „Balladę o 
uprzejmym rycerzu”. Klasa IV i V natomiast 

stawienie teatralne w trzech aktach 
pt. „Kopciuszek”. O wiadomości teoretyczne związane z 
teatrem zadbała klasa VI, która zaprezentowała je w 

wień.  
Przygotowane przedstawienia mogli obejrzeć równieŜ 

ni rodzice oraz młodsze rodzeństwo. Uczniowie 
po raz pierwszy mogli poczuć się prawdziwymi aktorami i  na 

wiat teatru, co dało im niezapomniane 

Obydwie imprezy zorganizowane zostały przez Samorząd 
racy i zaangaŜowaniu wychowawców 

Turniej tenisa stołowego 
GOKSiR odbył się Turniej Tenisa 

Wójta Gminy Liniewo. 

ze szkół podstawowych 

w kategorii: 

2. Damian Chmielewski –  
    Głodowo, 
3. Robert Ryng - Deka 
4. Filip Urban – Milonki, 
Dziewczęta: 
1. Karolina Iwanowska – 
Stefanowo, 
2. Emilia Czapiewska - Głodowo 
3. Borkowska Monika - Głodowo 
4. Wenta Agnieszka - Milonki 
Gimnazjum:  
1. Jakub Majer  - Głodowo, 

szyn, 

zcy turnieju otrzymali puchary, statuetki oraz dyplomy, 

 głównym był Pan Jarosław Gierszewski ze 
dowa.                                                          

Pozostali uczestnicy otrzymali do IV miejsca nagrody 
ło 32 osób. 

 



 

  
 

 
Uchwały  

z  dnia 16 kwietnia 2008r 

XVII/91/2008 - 2008.04.16 udzielenia absolutorium 
Wójtowi Gminy za 2007 rok, 
XVII/92/2008 - 2008.04.16 w sprawie ustalenia zasad 
korzystania ze stołówki szkolnej, zorganizowanej w Zespole 
Oświatowym w Liniewie, dla której organem pr
jest Gmina Liniewo, ustalenia wysokości opłat wnoszonych 
przez uczniów oraz nauczycieli i pracowników szkół,

XVII/93/2008 - 2008.04.16 miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów połoŜonych na 
północny-zachód od miejscowości Orle w gminie Lini
XVII/94/2008 - 2008.04.16przeznaczenia 

 
W wy
Pana Posła Zdzisława Czuch
główne plany Platformy Obywatelskiej na I półrocze br. oraz dowied
się
humor
rz
klub PO i trudno
opozycji Prez
 
-------

Absolutorium Wój ta Gminy Liniew
W środę, 16  kwietnia 2007 roku w Liniewie odbyła si
Liniewo. Była to sesja szczególna, gdyŜ na niej rozpatrywano projekt uchwały w sprawie 
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. Obrady ot
Przewodniczący Rady Ludwik Szparkowski. Radni Gminy, co jest warte podkre
jednogłośnie udzielili absolutorium Wójtowi Mirosławowi Warczakowi z tytułu 
wykonania budŜetu Gminy.  
      Dziękując za udzielenie mu absolutorium, 
Radzie Gminy, sołtysom i wszystkim pracownikom za ich wkład w fun
gminy.  
   Podczas  sesji Przewodniczący Rady Gminy, 
Wójtowi Gminy oraz Skarbnik- Danucie Skuza oraz 
społecznego.  

 Tłuczeń w gminie 
Zakupiono tłuczeń na drogi w ilości 58 transportów.  Cało
została nawieziona na drogi gminne a następnie 
wyrównania dróg gminnych, 
 PoniŜej przedstawiamy zestawienie 58 transportów 
który został podzielny na sołectwa. Tłuczeń został 
rozwieziony za zgodą, wiedzą i wskazówkami sołtysa 
danego sołectwa 
Lp. Sołectwo Tłuczeń 
1.  Iłownica 7 
2.  Liniewo 7 
3.  Lubieszynek 5 
4.  Stefanowo 7 
5.  Chrztowo 3 
6.  Garczyn 4 
7.  Głodowo 4 
8.  Liniewskie Góry 4 
9.  Chrósty Wysińskie 4 
10.  Wysin 5 
11.  Sobącz 2 
12.  Lubieszyn 2 
13.  Orle 1 
14.  Stary Wiec 1 
15.  Płachty 1 
16.  Deka 1 
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udzielenia absolutorium 

w sprawie ustalenia zasad 
korzystania ze stołówki szkolnej, zorganizowanej w Zespole 
Oświatowym w Liniewie, dla której organem prowadzącym 

lenia wysokości opłat wnoszonych 
przez uczniów oraz nauczycieli i pracowników szkół, 

miejscowego planu 
darowania przestrzennego dla terenów połoŜonych na 

miejscowości Orle w gminie Liniewo, 
przeznaczenia do dzierŜawy 

gruntów stanowiących własność gminy Lini

XVII/95/2008 - 2008.04.16
systemowego „ Aktywizacja spo
zagroŜonych wykluczeniem społecznym w gminie Lini
XVII/96/2008 - 2008.04.16

Liniewo na rok 2008, 
XVII/97/2008 - 2008.04.16

określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac 
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowl
zabytku wpisanym do rejestru
 

 
W wyśmienitej atmosferze odbyło się posiedzenie sesji, na którym go
Pana Posła Zdzisława Czuchę. W wystąpieniu  dowiedzi
główne plany Platformy Obywatelskiej na I półrocze br. oraz dowied
się o kulisach najbardziej palących problemów rzą
humorystycznych akcentów Pan Poseł trafnie przedstawił obecny stan prac 
rządu i Sejmu, a takŜe przybliŜył nam projekty uchwał przygotowywane przez 
klub PO i trudności wynikające z prób ich forsowania, równie
opozycji Prezydenta.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ta Gminy Liniewo
roku w Liniewie odbyła się absolutoryjna sesja Rady Gminy 

Ŝ na niej rozpatrywano projekt uchwały w sprawie 
lenia absolutorium Wójtowi Gminy. Obrady otworzył i obradom przewodniczył 

cy Rady Ludwik Szparkowski. Radni Gminy, co jest warte podkreślenia, 
nie udzielili absolutorium Wójtowi Mirosławowi Warczakowi z tytułu 

ium, Mirosław Warczak  wyraził wdzięczność 
Radzie Gminy, sołtysom i wszystkim pracownikom za ich wkład w funkcjonowanie 

cy Rady Gminy,  Ludwik Szparkowski wręczył kwiaty 
Danucie Skuza oraz  pogratulował  im ich poparcia 

 
transportów.  Całość 

została nawieziona na drogi gminne a następnie dokonano 

transportów tłucznia, 
który został podzielny na sołectwa. Tłuczeń został 

 i wskazówkami sołtysa 
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Wnioski i interpelacje
Alfons Troka  – koło witacza na trasie Nowa Karczma
Lubieszyn leŜą wielkie hałdy chrustu,
Alfons Troka  – czy moŜna oczy
Starowiejskiej? 
Jerzy Czapiewski – na drodze powiatowej w
wielka dziura, nie idzie przejecha
- jakie są czynione kroki w sprawie niwelacji zakr
Jerzy Bałachowski- nie ma nic w Internecie o naszej gminie
- chciałbym Ŝeby namalować lini
Wieca, Ŝeby samochody nie wychylały si
stanowi zagroŜenie, 
Benedykt Knitter – od strony Sob
Liniewo, 
Ryszard Kruszyński- powstało nowe osiedle i mies
proszą, chodzi o ulicę naprzeciwko CPN, ch
letni je tam postawić, 
Ryszard Barzowski – będzie problem z dziurami w asfalcie w 
stronę Chrztowa, 
Ludwik Szparkowski-  ja się
największa 70 cm, a reszta 40 cm, gł
duŜy jest koszt, Ŝeby tego nie 
się w teren i zobaczyć? 

Gazetka bezpłatna Nr 23; marzec, kwiecień 2008 r.  

gruntów stanowiących własność gminy Liniewo, 

2008.04.16 przyjęcia do realizacji projektu 
systemowego „ Aktywizacja społeczno- zawodowa osób 

nych wykluczeniem społecznym w gminie Liniewo„ 
2008.04.16 zmian w budŜecie Gminy 

2008.04.16 
określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac 

serwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy 
stru Zabytków 

 posiedzenie sesji, na którym gościliśmy 
pieniu  dowiedzieliśmy się jakie są  

główne plany Platformy Obywatelskiej na I półrocze br. oraz dowiedzieliśmy 
cych problemów rządu.  Nie szczędząc 

stycznych akcentów Pan Poseł trafnie przedstawił obecny stan prac 
ył nam projekty uchwał przygotowywane przez 

prób ich forsowania, równieŜ wobec 

--------------------------------------------------------------------------------------

     

Wnioski i interpelacje Radnych Gminy 
koło witacza na trasie Nowa Karczma- 

łdy chrustu, 
na oczyścić pobocze ulic Wyzwolenia i 

na drodze powiatowej w Dece jest tak 
przejechać, 

 czynione kroki w sprawie niwelacji zakrętu w Dece? 
nie ma nic w Internecie o naszej gminie, 

eby namalować linię stopu w Wysinie od Starego 
eby samochody nie wychylały się za bardzo, bo to 

od strony Sobącza nie ma witacza Gminy 

powstało nowe osiedle i mieszkańcy 
 naprzeciwko CPN, chociaŜ Ŝeby na okres 

ędzie problem z dziurami w asfalcie w 

ja się tam przejechałem i jest tam 5 dziur, 
40 cm, głębokość ok. 3-7 cm. Czy taki 

 zrobić, czy nie moŜna przejechać 
 



 

 

 

Przepisy grillowe 
Za oknami coraz bardziej zielono, przyjemna aura i coraz 

głośniejszy śpiew ptaków skłaniają Cię do wyj
powietrze… Czujesz Ŝe nadszedł czas na grill. 

zimowej przerwie zapewne nie wiesz od czego zacz
brakuje ci pomysłu, chciałbyś spróbować czego

Szaszłyki z marynatą staropolsk
Składniki: 
- 0,5 kg wieprzowiny (np karczek)  
- marynata staropolska  
- 4 cebule  
- 4 łyŜki gęstej śmietany  
- 3 łyŜki naturalnego jogutru  
- 2 ząbki czosnku  
- 1 łyŜka majonezu  
- 1 cytyna - szczypiorek  
- ostra papryka w proszku  
- olej - sól - długie wykałaczki 

Mięso umyć, osączyć, pokroić w grubą kostk
obrać, pokroić w ćwiatrki. Razem z mięsem skropi

z połowy cytryny i oproszyć papryk
Czosnek rozetrzeć z solą i wymieszać z marynat

staropolska (przygotowaną wg przepisu na opakowaniu).
Sosem zalać mięso i cebulę. Odstawić na godzin

być około 4 godziny). Składniki nadziać na przemian na 
wykałaczki.  

Piec 35 minut w 200 st C, przekręcać od czasu do czasu. 
Szczypiorek drobno posiekać. Śmietanę

majonezem, jogutrem i dodać szczypiorek. Doprawi
smaku solą i sokiem z połowy cytryny. 

Sos podawać z szaszłykami.
śyczymy smacznego! 

Obowiązkowe szczepienia 
 przeciw wściekliźnie 

 
 

Zakończyły się wiosenne szczepienia psów przeciw w
Przypominamy, Ŝe obowiązkowi szczepienia podleg
psy powyŜej 3 miesiąca Ŝycia.  
Wścieklizna 
Jest to ostra choroba wirusowa, przebiegająca z objawami 
zapalenia mózgu i rdzenia, prowadząca nieuchronnie do 
W przypadku pokąsania lub oślinienia przez zwierz
przed zachorowaniem chroni szczepionka prze
podana jak najszybciej po zakaŜeniu. 
Pamiętajmy:  
- Lekarz weterynarii dokonujący szczepienia zobowi
wystawienia świadectwa p/wściekliźnie, 

Wnioski o dopłaty bezpośrednie
 
 

      Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa informuje, Ŝe 15 maja 2008 r. min
termin składania przez rolników wniosków o 
dopłaty bezpośrednie. Rolnicy, którzy jeszcze 
nie złoŜyli wniosków są zapraszani do biur 
powiatowych ARiMR. Wprawdzie rolnicy bę
składać wnioski jeszcze przez kolejnych 25 dni 
kalendarzowych - do 9 czerwca 2008 r. - ale musz
z faktem, Ŝe za kaŜdy dzień roboczy opóźnienia kwota 
płatności będzie obniŜona o 1 proc. 
    Do 30 kwietnia br. rolnicy złoŜyli ponad 580 tys. 
wniosków. Oznacza to, Ŝe wnioski złoŜyło tylko 40% 
rolników, którzy ubiegali się o takie płatności w 2007 roku.

Wniosek o przyznanie płatności naleŜy zło
powiatowym ARiMR wła ściwym ze wzglę

zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy, 
wysłać go pocztą. 
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Za oknami coraz bardziej zielono, przyjemna aura i coraz 

 do wyjścia na świeŜe 
szedł czas na grill.  Po długiej 

zimowej przerwie zapewne nie wiesz od czego zacząć, 
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Zwrot podatku akcyzowego

Urząd Gminy w Liniewie, Referat Rolnictwa i Gosp
Nieruchomościami informuje, i

wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawa
oleju napędowego wykorzystywaneg

rok 2008, marzec - w terminie od 1 marca 2008 r. do 31 
marca 2008 r. uzyskali łącznie 119.624,27 zł dotacji celowej 
z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gda

dotacji łącznie z kosztami zwi
zadania wyniosła 122.016,76 zł.Do tut. Urz

szt. wniosków, w tym 20
wykorzystało juŜ cały roczny limit zwrotu na rok 2008. 
Zwrot podatku zostanie wypłacony w formie wskazanej 

przez wnioskodawc

Łamigłówka- rozwiązanie
Rozwiązanie zagadki 
3-czerwony, 4- daje,- 
Z nadesłanych prawidłowych odpowiedzi, 
wylosowaliśmy nagrodę główn
ksiąŜka Harrego Pottera pt. 
tajemnic”.   
Zwycięzca, Pan Krystian Breski, 
odbierze w redakcji. 

Za wszystkie nadesłane odpowi
serdecznie dzi

 

                                  
                                   

                                     

 1 czerwca (niedziela
na plac wiejski w Liniewie.

        W programie wiele niespodzianek i atrakcji 
 

  

 
    Noc Świętojań

21 czerwca 2008 od 16
Atrakcj ą wieczoru bę

wianka przez dzieci z Gminy Liniewo.
Serdecznie zapraszamy.

Impreza zakończy się zabaw
zespole „Cantare „z Wysina.

HUMOR
 

Deszcz meteorytów. Obserwuj
pomyślał Ŝyczenie. Teściowa nie zd
 

Telegram z Kalifornii: 
- Teściowa nie Ŝyje. Pogrzeba
Odpowiedź z Londynu: 
- Jedno i drugie, lepiej nie ryzykowa
 

Pismo redagowane przez Urz
Redakcja:  Wiesława Łankowska,
Adres do korespondencji :Urz
                                             83
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Zwrot podatku akcyzowego 
 

d Gminy w Liniewie, Referat Rolnictwa i Gospodarki 
ciami informuje, iŜ producenci rolni, składający 

wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie 
dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 

w terminie od 1 marca 2008 r. do 31 
marca 2008 r. uzyskali łącznie 119.624,27 zł dotacji celowej 

du Wojewódzkiego w Gdańsku. Kwota 
cznie z kosztami związanymi z realizacją tego 

wyniosła 122.016,76 zł.Do tut. Urzędu wpłynęło 170 
szt. wniosków, w tym 20-stu wnioskodawców, którzy 

 cały roczny limit zwrotu na rok 2008. 
Zwrot podatku zostanie wypłacony w formie wskazanej 

przez wnioskodawcę, w miesiącu maju  br. 

 
zanie 
 (1- Ŝółty,2-zielony, 
 fioletowy) 

Z nadesłanych prawidłowych odpowiedzi, 
główną, którą jest 
pt. „Komnata 

ca, Pan Krystian Breski,  nagrodę 

Za wszystkie nadesłane odpowiedzi,  
serdecznie dziękuj emy. 

                                  Serdecznie zapraszamy 
                                   wszystkie dzieci na  

                                     Dzień Dziecka w Liniewie 
 

1 czerwca (niedziela) od godz. 15ºº 
na plac wiejski w Liniewie.   

programie wiele niespodzianek i atrakcji  

tojańska w Liniewie       
21 czerwca 2008 od 1600 
 wieczoru będzie przygotowanie  

dzieci z Gminy Liniewo. 
Serdecznie zapraszamy. 

czy się zabawą taneczną przy 
le „Cantare „z Wysina. 

HUMOR  
Deszcz meteorytów. Obserwują zięć i teściowa. Zięć 

ściowa nie zdąŜyła... 

yje. Pogrzebać czy skremować zwłoki? 

Jedno i drugie, lepiej nie ryzykować. 

Pismo redagowane przez Urząd Gminy w Liniewie. 
Wiesława Łankowska, 

:Urząd Gminy w Liniewie, ul Dworcowa 3,
83-420 Liniewo,  tel. 058/ 687-85-27 


