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    Na przełomie miesiąca lipca  
i sierpnia Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Gdańsku 
wykonał 1,2 km cienkiego 
dywanika asfaltowego na odcinku 
drogi wojewódzkiej nr 224 
pomiędzy  Lubieszynem, a 
skrzyŜowaniem  
 na Rogazy, Skarszewy, Liniewo. 

Jest to kontynuacja wcześniej 
zapowiedzianej inwestycji, która 
rodziła się z wielkim trudem 
 i wysiłkiem zaangaŜowanych 
 w tę sprawę osób i radnych.  

Udało się tę trudną sprawę 
przeforsować dzięki Ŝyczliwemu 
i ogromnemu zaangaŜowaniu 

Pana Dariusza M
czykowskiegoDariusza M
czykowskiegoDariusza M
czykowskiegoDariusza M
czykowskiego 
 

 Radnego Sejmiku Województwa  Pomorskiego oraz Wójta Gminy Liniewo. 
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iŜ  Zarząd Dróg Wojewódzkich dysponował w 

ciągu 2008 roku środkami na około 50 km dywanika dla całego województwa, natomiast 
wymagających tego typu naprawy, modernizacji jest 1750 km. W województwie są 123 
gminy oraz około 20 powiatów grodzkich i ziemskich. W świetle tych danych moŜna 
powiedzieć, 

 Ŝe udało się nam osiągnąć  spory sukces w kwestii zapowiedzianej wcześniej 
mieszkańcom przez Wójta Gminy Liniewo modernizacji drogi wojewódzkiej  nr 224. 

Nadmienić naleŜy takŜe, iŜ kontynuowane są konsekwentnie rozmowy w sprawie 
wprowadzenia budowy chodnika i zatoczki autobusowej przy drodze wojewódzkiej nr 224  

w  Lubieszynie do planów pracy Zarządu Dróg Wojewódzkich na rok 2009 .  
 



            Gazetka bezpłatna Nr 25; lipiec sierpień 2008 r.  

  

ŚLUBOWANIE NOWEGO RADNEGO GMINY- Grzegorza Michnowsk iego
  

  Ślubowanie nowego radnego gminy Liniewo z Garczyna wybranego w wyborach 
uzupełniających w 2008r.  
Podczas sesji w dniu 08. 08. 2008r. jednym z punktów porządku Sesji było 
zaprzysięŜenie nowego radnego gminy Liniewo Pana Grzegorza Michnowskiego, 
wybranego w wyborach uzupełniających do rady gminy Liniewo w 2008r.  
       W kwestii wyborów uzupełniających na radnego w Garczynie chciałbym 
pogratulować zwycięstwa Panu Grzegorzowi Michnowskiemu, który zgodnie z 
wolą wyborczą w demokratycznie przeprowadzonych wyborach został radnym 
Gminy Liniewo.  
      Cieszę się, jak mieszkańcy Garczyna mają i odnoszą sukcesy, licząc 
jednocześnie na to, Ŝe dotychczasowe doświadczenie i mandat, którym został Pan 
obdarzony zostanie owocnie spoŜytkowany dla dobra całej naszej gminy w tym 
Garczyna. 
       Liczę więc na wiele z Pana strony inicjatyw i dobrą współpracę, poniewaŜ jako 
Garczyniak Ŝyczyłbym i Ŝyczę kaŜdemu Garczyniakowi tego samego spełnienia się 
w Ŝyciu zaradnym, osobistym i społecznym. Gratuluję Panie Grzegorzu – 
powiedział Mirosław Warczak Wójt Gminy Liniewo. 
 

 
chciałbym serdecznie podziękować moim wyborcom 

za okazane zaufanie, Ŝyczliwość oraz gest dobrej woli, 
które to przywiodły ich do urn wyborczych 

i skłoniły do oddania głosu właśnie na mnie. 
 

Obiecuję, Ŝe będę się starać nie zawieść Państwa zaufania, 
zaś moje obowiązki 

Radnego Gminy Liniewo, 
będę zawsze starał się wykonywać sumiennie 

oraz naleŜycie, zawsze mając na uwadze przede wszystkim 
dobro mieszkańców . 

 
Jeszcze raz dziękuję z głębi serca wszystkim osobom 

które zdecydowały się mi zaufać. 
Radny Gminy Liniewo 

 

 
 
„Pi ę kna wieś”                     

Gmina Liniewo wzięła 
udział w ogłoszonym 

konkursie „Pi ękna wieś”  
organizowanym pod 

patronatem Marszałka 
województwa 

Pomorskiego i Wojewody Pomorskiego. Konkurs był 
rozstrzygany w trzech kategoriach: zagroda rolnicza, zagroda 

nierolnicza i wieś. Na poziomie Gminy Liniewo pierwsze 
miejsce w kategorii zagroda nierolnicza zajęła pani Anna 

Orlikowska z Liniewa, z kategorii zagroda rolnicza pierwsze 
miejsce zajęła pani Krystyna Mi ętka z Liniewa.  

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali niespodzianki. 
 
 

 
Oto „Mama, Tata i ja

RRRRRRRROOOOOOOODDDDDDDDZZZZZZZZIIIIIIIICCCCCCCCEEEEEEEE        DDDDDDDDZZZZZZZZIIIIIIIIEEEEEEEECCCCCCCCIIIIIIII        NNNNNNNNIIIIIIIIEEEEEEEEPPPPPPPPEEEEEEEEŁŁŁŁŁŁŁŁNNNNNNNNOOOOOOOOSSSSSSSSPPPPPPPPRRRRRRRRAAAAAAAAWWWWWWWWNNNNNNNNYYYYYYYYCCCCCCCCHHHHHHHH!!!!!!!!        

To dla Was ta informacja! Dotyczy programu 

 
W roku szkolnym 2008/2009 Gmina Liniewo przystąpiła 

do programu „Uczeń na wsi” prowadzonego przez 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. MoŜna uzyskać pieniądze dla 
niepełnosprawnych dzieci, które uczą się w szkole 

podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej. 
Pełna informacja  

i materiały, wzory zaświadczeń i formularzy  
na stronie internetowej www.pfron.org.pl  

zakładka „Programy PFRON/UCZEŃ NA WSI” 
W Urzędzie Gminy Liniewo program ten prowadzi i słuŜy 

informacj ą oraz pomocą koordynator d/s oświaty 
Ryszard Łuczkiewicz (pracuje wtorek, środa, czwartek w 

godzinach od 9.00 do 13.00)  
teleeeefon 058 687 85 33 lub 693 054 374.fon 058 687 85 33 lub 693 054 374.fon 058 687 85 33 lub 693 054 374.fon 058 687 85 33 lub 693 054 374.    

Ostateczny termin skOstateczny termin skOstateczny termin skOstateczny termin składania wnioskówadania wnioskówadania wnioskówadania wniosków upływa  
3300  wwrr zzeeśśnniiaa  22000088  rr ookkuu.  
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Zgodnie z wieloletnią tradycją Wójt Gminy Liniewo  

    Mirosław Warczak wyróŜnił swą nagrodą najlepszego 
absolwenta Gimnazjum Publicznego w Liniewie. 

W roku szkolnym 2007/2008 został nim  
WITOLD WITOLD WITOLD WITOLD WYCIWYCIWYCIWYCINNNNKAKAKAKA, 

który nie tylko w nauce osiągnął wspaniałe wyniki,  
   ale takŜe reprezentował swą szkołę w konkursach 

przedmiotowych i zawodach sportowych. Odebrał z rąk 
wójta dyplom, nagrodę rzeczową i najlepsze Ŝyczenia na 

dalszą drogę edukacyjną. Serdecznie gratulujemy  Witkowi 
wyróŜnienia,
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Tradycyjny Festyn Sierpniowy
   

        Deszczowa i wietrzna aura usiłowała 
zniweczyć trud organizacyjny pracowników 
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i 
Rekreacji włoŜony w przygotowanie 
tradycyjnego Festynu Sierpniowego 
zaplanowanego na 15 sierpnia. Jednak ekipa 
organizacyjna nie poddała się, przeniosła 
całą imprezę z gminnego placu zabaw do 
pomieszczeń Ośrodka i ... wszystko udało się 
świetnie. Dzieci spontanicznie brały udział w 
konkursach z nagrodami, które prowadził 
Zespół Teatralny „GRUPA T” z Torunia, a 
do zabawy przyłączyli się takŜe dorośli. 
Pojawili się równieŜ z zaciekawieniem 
oczekiwani goście: siłacz biorący udział w zawodach 
Strong Man Sławomir Toczek 
oraz iluzjonista, których pokazy 
spotkały się Ŝyczliwym   
przyjęciem.                                                                                                   

.                                                                 

.                                                                         

.                       Tym atrakcjom towarzyszyła 
loteria fantowa – posiadacze losów wyszli z 
imprezy z miłymi pamiątkami. Nie udała 
się tylko zabawa taneczna.  
          Wielką popularnością festynu cieszył 
się obecny Mistrz Świata Juniorów- Piotr 
Herold oraz Artur Herold- obecny Wice 
wójt Gminy Zblewo. 
 
 

 
 

Festyn KsiąŜąt Pomorskich
   

       Po raz kolejny 
mieszkańcy Garczyna (i nie 
tylko) mogli wziąć udział w 
Festynie KsiąŜąt 
Pomorskich, a w tym roku 
był on szczególnie waŜny, 
bo zbiegał się z obchodami 
750-lecia istnienia tej 
miejscowości. 
Organizatorzy –Wójt,  
Gminny Ośrodek Kultury, 
Sportu i Rekreacji w 
Liniewie i miejscowa Rada 
Sołecka – przygotowali 
szereg atrakcji 
współgrających z szacownością wielowiekowego jubilata i 
historycznym charakterem grodu i wsi Garczyn. Władze 
Gminy Liniewo z Wójtem Mirosławem Warczakiem i 
Przewodniczącym RG Ludwikiem Szparkowskim, mieszkańcy 
naszego terenu i goście przebywający u nas czasowa, mogli 
wziąć udział w wielu atrakcyjnych zabawach, konkursach, 
pokazach... „Wolna Kampania piechoty Lekkiej” z Gdyni 
zaproponowała pokazy pojedynków rycerskich, strzelanie z 
łuku, dawne zabawy i tańce. Dzieci, młodzieŜ i dorośli bawili 
się świetnie i mogli przekonać się, Ŝe rycerze średniowieczni 
musieli być nie tylko silni, sprawni i doskonale władać bronią, 
ale ich rycerskość związana była takŜe z honorem, kodeksem 
rycerskim i czcią dla płci pięknej, wobec której naleŜało 
wykazać się wdziękiem, opiekuńczością i zwykłą grzecznością. 

Garncarz i ceramik 
ze słynnego rodu 
Neclów z Chmielna 
fascynował widzów 
swą zawodową 
zręcznością, pozwalał takŜe spróbować chętnym swych sił w 
stworzeniu własnego naczynka. Magiczną okrasą imprezy były 
pokazy iluzjonistyczne w wykonaniu Andrzeja Szuberta (i 
małŜonki) z Kościerzyny – nawet najwięksi niedowiarkowie 
nie mogli odkryć tajemnic sztuki tego prestidigitatora. Wielu 
uczestników imprezy (a zwłaszcza dzieci) opuściło imprezę z 
nagrodami, upominkami i fantami z loterii. Najbardziej 
wytrwali uczestniczyli w zabawie tanecznej, do której zachęcał 
zespół ,,Two Boys” z Kościerzyny 
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Dorota Stalińska w Liniewie
   

       Dorota Stalińska 
pochodzi z Gdańska, więc jej 
przyjazd do Liniewa nie był 
sensacją, bowiem bardzo 
często przebywa na Pomorzu i 
to nie tylko po to, by popisać 
się swym aktorskim czy 
wokalnym talentem, ale takŜe 
po to, aby spełnić któreś z 
zadań swej misji promowania 
zdrowia i bezpieczeństwa na 
drogach (zwłaszcza najmłodszych). 
Tak było i tym razem. Pani Dorota 
spotkała się w kawiarni Gminnego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Liniewie z kilkudziesięcioosobową grupą mieszkańców 
i wyjaśniała zawiłości niekonwencjonalnych sposobów dbania o swój organizm. 
Mówiła ze swadą, czasami dosadnie, czasami z humorem, posługując się przykładami 
ze swego Ŝycia i Ŝycia bliskich sobie osób, na koniec recytowała takŜe własny wiersz.  
Nie wszystkich zgromadzonych na sali słuchaczy porwała treścią swego monologu 
(były nawet złośliwe uwagi przerywające wypowiedź naszego gościa), ale samo 
spotkanie z osobowością artysty tego wymiaru, co Dorota Stalińska, pozostawia 
niezapomniany ślad w pamięci tych, którym dane było zetknąć się z aktorką i 
działaczką na rzecz ludzi potrzebujących pomocy

           
Pisze do Pana 45 latek, aktywny turysta motocyklowy – rocznie około 25.000 tysięcy po 
Polsce i krajach ościennych. Piszę po powrocie z kolejnej wycieczki po Kaszubach. 
Tym razem droga zaprowadziła mnie do Liniewa. WjeŜdŜając do Liniewa hamulce 
same zadziałały widząc rzeźbę z pnia drzewa. Tak oryginalnej w formie rzeczy nie 
widzi sie często na trasach wycieczek po miastach i miasteczkach. Po przyjrzeniu sie i 
obfotografowaniu dowiedziałem się ze zdziwieniem, Ŝe owa rzeźba jest jedną z 
istniejącego w rzeczywistości czy tylko w zamyśle „Szlaku figur szachowych” Gratuluje 
pomysłu.  
    Piszę do Pana równieŜ jako nauczyciel akademicki AWFiS w Gdańsku. Uczymy 
studentów Wydziału Turystyki i Rekreacji o formach promocji regionu, o marketingu 
w turystyce i innych działaniach promujących miasta, wsie, gminy, pomniki przyrody i 
zabytki. 

     „Szlak figur szachowych” to przykład wspaniałej formuły promującej Gminą. 
Gratuluję pomysłu, ale.. jako turysta i nauczyciel oczekuję więcej. Więcej działań 

promujących nasz region, z zaznaczonymi atrakcjami historycznymi, punktami 
widokowymi, pomnikami przyrody, ciekawostkami. Po to spędzam czas aktywnie, aby 

mieć oprócz frajdy z jazdy motocyklem moŜliwość zwiedzenia, zobaczenia, 
doświadczenia. Jest nas turystów motocyklowych na Pomorzu tysiące. Niech Pan 
stworzy warunki abyśmy mogli częściej przyjeŜdŜać do Gminy, którą Pan kieruje.                                                      

Z wyrazami szacunku,  
dr. Jaremi Sciepurko – Gdańsk 

       Zofii Władysławowi Figiel                          Irenie i Franciszkowi 
                                                                                               Kaszubowskim 
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 -Realizacja projektu systemowego 

      GOPS Liniewo  od maja 2008 r. realizuje projekt systemowy 
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Projektem objęto 9 kobiet bezrobotnych . Na podstawie 
podpisanych kontraktów socjalnych zaplanowano aktywne 
instrumenty, których celem jest zwiększenie umiejętności 
komunikacji interpersonalnej, podniesienie motywacji do 
aktywności, podwyŜszenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie 
nowych umiejętności. 
    Beneficjentki biorące udział w projekcie uczestniczyły w 
cyklicznych warsztatach komunikacji interpersonalnej i 
asertywności.  Na podstawie podpisanych umów z firmami 
szkolącymi, przeprowadzono kursy zawodowe zgodne z indywidualnymi zainteresowaniami bezrobotnych kobiet. Dla 2 osób 
zorganizowano kurs komputerowy i obsługi kas fiskalnych , 3 
osoby ukończyły kurs z zakresu małej gastronomi i obsługi 
kateringowej, 3 osoby ukończyły kurs  florysty, 1 osoba w 
zawodzie barman – kelner. Kursy zorganizowano w Kościerzynie, 
zapewniając odpowiednie praktyki w firmie szkolących. W 
programie szkoleń przewidziano przepisy BHP a dla osób mających 
kontakt z Ŝywnością tematykę minimum sanitarnego. Ponadto dla 7 
dzieci z rodzin objętych projektem zorganizowano 2 tygodniowe 
kolonie z programem profilaktycznym i socjoterapeutycznym w 
Jarosławcu nad morzem. 
    Uczestniczki projektu pozytywnie oceniają ukończone warsztaty 
i szkolenia, które zwiększyły szanse na zatrudnienie,  wzmocniły 
poczucie własnej wartości i integrację w środowisku.  Aktualnie 2 
osoby biorące udział w projekcie otrzymały propozycje pracy . 
Następna osoba przewiduje rozpoczęcie własnej działalności 
gospodarczej. 

Na realizację projektu Gminny O środek Pomocy 
Społecznej w Liniewie otrzymał dotację w kwocie 57.410 zł

 

     Stowarzyszenie Małej Szkoły w Wysinie otrzymało dotację w wysokości 11.700złotych w ramach programu 
„Seniorzy w akcji” finansowanego przez Polsko – Amerykańską Fundację Wolności , realizowanego przez 
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” 
     Projekt pod tytułem” : ”DRD czyli Teatr Pokoleń w Wysinie” to utworzenie wspólnego teatru, nazwanego Teatrem 
Pokoleń. Zanim jednak do tego dojdzie w Szkole Podstawowej im. Ks. J. Sobisza w Wysinie spotykać się będą 
opowiadacze ( seniorzy bogaci w przeŜycia i doświadczenia) z uczniami i ich rodzicami. W czasie spotkań uczniowie i 
chętni rodzice będą rysować, malować , notować, aby wziąć udział w konkursach plastycznym lub literackim, 
tematyką związanych ze wspomnieniami seniorów. Po 7 takich fascynujących spotkaniach nastąpi ósme , w którym 
dodatkowo weźmie udział instruktor teatralny Janusz Gawrysiak i wszyscy uczestnicy spotkań wspólnie wybiorą temat 
późniejszego spektaklu teatralnego i nastąpi rekrutacja uczestników warsztatów teatralnych . W warsztatach 
teatralnych prowadzonych przez aktora i reŜysera Teatru Znak trzy grupy wiekowe: wnuki, dzieci i dziadkowie 
uczestniczyć będą we wspólnym działaniu, jakim będzie przygotowywanie i przedstawianie sztuk teatralnych. 
Tematem poruszanym w owych spektaklach będzie historia, kultura i obyczaje miejscowej ludności zamieszkującej 
pogranicze Kaszub i Kociewia. Animatorem projektu jest Pani Wanda Kwiatkowska. 
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Festyn sierpniowy pt. „UzaleŜnieniom, mówię NIE „ w Wysinie
  „Pogoda dopisała nam, a to chyba 
najwaŜniejsze w festynie sportowo – 
rekreacyjnym na łonie natury..” mówi 
ElŜbieta Licznerska prezes Stowarzyszenia 
Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Liniewo, 
które organizowało w dniu 24 sierpnia 
zabawę dla mieszkańców Gminy Liniewo i 
gości. Festyn zorganizowano w ramach 
projektu dofinansowanego przez Urząd 
Gminy w Liniewie. Celem festynu była 

promocja aktywnego spędzania czasu wolnego bez alkoholu. Ksiądz proboszcz 
Parafii Wysin Andrzej śur  przybliŜył uczestnikom zabawy temat uzaleŜnień. Atrakcjami festynu był mecz w uni – 
hokeja kobiet ze stowarzyszeń z Gminy Nowa Karczma – na przedstawicielki Gminy Liniewo, który przy zaciętej 
walce uczestniczek meczu dał wiele radości zgromadzonej publiczności. Odbył się mecz piłki siatkowej pomiędzy 
urzędnikami samorządowymi, radnymi, itp. z Gminy Liniewo a przedstawicielami liderów społeczności wysińskiej. Po 
zawziętym meczu wygrali przedstawiciele Wysina. Było sporo zabaw dla dzieci, wykorzystywano podczas nich chustę 
Klanzy, co sprzyjało integracji podczas zabawy. W czasie festynu moŜna było wziąć udział w loterii fantowej, zjeść 
grochówkę, ciasto, wypić kawę…. Stowarzyszenie dziękuje wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób zaangaŜowali się 
w przygotowanie festynu, członkiniom KGW z terenu gminy, członkom Stowarzyszenia z Wysina, Szkole 
Podstawowej i pani Dyrektor, wszystkim innym których nie sposób wymienić na łamach tego biuletynu, ale 
szczególnie pani Ewie Stefanowskiej i firmie Porter, która nieodpłatnie uŜyczyła namiotu.  Dziękujemy takŜe 
wszystkim uczestnikom festynu za wspólną zabawę i miłą atmosferę. 

   
 

„Chcemy więcej, chcemy lepiej” 
-Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Liniewo

        
        12-13 lipca czterdziestoosobowa grupa 
kobiet z Gminy Liniewo wzięła udział w 

Dniach Borów Tucholskich. Głównym celem 

wyjazdu było spotkanie z przedstawicielkami 
Stowarzyszeń i Kół Gospodyń Wiejskich z terenu 

powiatu tucholskiego. Spotkaliśmy się z 
przedstawicielkami Koła Gospodyń Wiejskich z 

Legbąda, Stowarzyszenia z Tucholi i 
przedstawicielkami Gminy Cekcyn. Na spotkaniu 

była okazja do przekazania sobie wzajemnie 
nabytych doświadczeń i pomysłów. Obserwując 

organizację Dni Borów Tucholskich mogliśmy zobaczyć jak inni pracują, zachowują 
tradycję związaną z regionem oraz jak przygotowują imprezy plenerowe dla duŜej liczby 
osób. Odwiedziliśmy akwedukt w Fajutowie. Wszystko to działo się w ramach projektu 
„Chcemy więcej, chcemy lepiej”, który jest  realizowany przy wsparciu udzielonym 

przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu  

Finansowego oraz budŜetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.    
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Dzieci z Gminy Liniewo w Zakopanem, dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej

 

26 dzieci z Gminy Liniewo dzięki dotacji z Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, Działanie 9.5 mogło lepiej poznać siebie, 
swoje relacje z rówieśnikami, poznać sposoby 

radzenia sobie z emocjami, ze stresem, w sytuacjach konfliktowych poprzez udział w warsztatach umiejętności interpersonalnych, 
które zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Wysin w ramach projektu „Edukacja z radością”. 
Warsztaty trwały 12 dni, odbywały się w Zakopanem, co pozwoliło uczestnikom ucieszyć się w większości po raz pierwszy 
widokiem gór, poznać zwyczaje, folklor, tradycje górali, przyrodę, zabytki, pracę ludzi innego regionu Polski. Codzienne 
wędrówki w okolicach Zakopanego m.in. Morskie Oko, Dolina Kościeliska, Hala Gąsienicowa i wiele innych pozwoliły młodym 
uczestnikom pod opieką przewodniczki poza doznaniami estetycznymi uwierzyć w siebie, w to Ŝe mogą, Ŝe potrafią, Ŝe dadzą radę. 
„..….jestem zadowolona, było warto się zmęczyć, po to by tam być, by zobaczyć ..…” mówiła jedna z uczestniczek pobytu 
Manuela Aszyk. Wraz z dziećmi w projekcie brała udział czwórka młodych ludzi, uczniów trzecich klas szkół średnich, którzy 
nabywali doświadczenie w pracy z dziećmi, pomagali opiekunom, by w przyszłości zdobyć kwalifikacje wychowawcy 
kolonijnego.  

Cieszymy się, Ŝe mogliśmy zrealizować ten projekt, Ŝe dzieci poprzez warsztaty spojrzały pozytywniej na siebie, wiedzą, Ŝe 
przemoc, agresja to nie jedyna forma rozładowywania konfliktu, stresu. Mamy nadzieję, Ŝe zaowocuje to w ich przyszłości 
lepszym pełnieniem ról społecznych, a na dziś ułatwi niektórym aklimatyzację w nowej szkole. 

   
Przygotowała: ElŜbieta Licznerska, Prezes SRiPWWysin 

 

-      
        W ramach konkursu Polsko-Amerykańskiej Fundacji 

Wolności „Działaj Lokalnie VI”  ogłoszonego przez Lokalną 
Grupę Działania Chata Kociewia dwa wnioski z terenu naszej 
gminy znalazły się wśród wniosków, które otrzymają 
dofinansowanie zaplanowanych działań. Są to projekty: 
MłodzieŜy i Klubu Seniora w Liniewie, który składany był 
poprzez GOKSiR w Liniewie oraz projekt Stowarzyszenia 
Rozwoju i Promocji Wsi Wysin. -   Urząd Gminy Liniewo 
złoŜył wniosek na ogłoszony przez Urząd Marszałkowski 
konkurs w ramach Programu Operacyjnego apitał Ludzki 
Działanie 9.3 i projekt został oceniony na 11 miejscu na liście 

rankingowej województwa pomorskiego co kwalifikuje go do 
otrzymania dofinansowania zaplanowanych działań. W 
ramach projektu 13 osób z Gminy Liniewo podwyŜszy swoje 
wykształcenie nie ponosząc kosztów opłat za naukę ani 
dojazdów do szkoły. 
- W dniach 12-15 września oczekujemy wizyty 52 

osobowej grupy z zaprzyjaźnionej gminy 
Ebsdorfergrund z okazji jubileuszu 10-lecia podpisania 
partnerstwa pomiędzy 
naszymi 
 gminami.  
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dniach od 1 do 30 września 2008r.  moŜna składać w 
Urzędzie Gminy Liniewo, wnioski o zwrot podatku 
akcyzowego    zawartego  

w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do 
produkcji rolnej.  

Do wniosku o zwrot podatku niezbędne będzie: 

a)dołączenie faktur VAT lub ich potwierdzonych kopii – 
dowód zakupu oleju napędowego, wystawionych od dnia 1 
marca 2008r. do 31.08.2008 r. , imiennie na danego 
producenta rolnego, 

b)odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku 
gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru. 

 
Wypłata zwrotu podatku, przyznanego na podstawie decyzji, 

nastąpi w terminie od 1 do 30 listopada 2008r. 
 

Zwrot podatku w 2008 r. wynosić będzie 73,10 zł × ilość 
uŜytków rolnych. Dodatkowych informacji na temat zwrotu 

akcyzy uzyskać pod numerem tel (058) 687-85-26  
–Urząd Gminy Liniewo 

 
1.  
 

 
 

1.Nie 
przejmuj się tym, co ludzie myślą, nie robią tego zbyt często. 
2. Chodzenie do kościoła czyni cię chrześcijaninem tak samo, jak 
stanie w garaŜu czyni cię samochodem. 
3. Łatwiej uzyskać przebaczenie niŜ pozwolenie. 
4. KaŜdej akcji towarzyszy równy i skierowany przeciwnie 
program rządowy. 
5. Rachunki podróŜują z prędkością dwa razy większą niŜ czeki. 
6. śaden męŜczyzna nigdy nie został zastrzelony podczas 
zmywania naczyń. 
7. Zbilansowana dieta to piwo w obu dłoniach. 
8. Średni wiek to taki, w którym szerokość pojmowania umysłu i 
wąskość w talii zamieniają się miejscami. 

9. Okazje zawsze wydają się większe kiedy odchodzą, niŜ kiedy 
przychodzą. 
10.Śmieć to coś, co trzymałeś po latach i wyrzuciłeś 2 tygodnie 
przed tym, jak zacząłeś tego potrzebować. 
11. Zawsze jest jeden kretyn więcej niŜ zakładałeś. 
12. Doświadczenie to wspaniała rzecz. Pozwoli ci dostrzec błąd, 
kiedy go ponownie popełnisz. 
13. Nie powinieneś waŜyć więcej niŜ twoja lodówka. 
14. Ktoś, kto myśli logicznie stanowi ładny kontrast dla reszty 
świata. 

 
śona do męŜa przeglądając wydruki z konta: 
- Nie rozumiem dlaczego miesiąc w miesiąc przesyłasz 500 zł 
jakiemuś cholernemu Arabowi o nazwisku Menty a imieniu Ali? 
Z gabinetu dentystycznego wypada pacjent. 
- Jak było? - pyta Ŝona. 
- Dwa wyrwał. 
- PrzecieŜ tylko jeden cię bolał. 
- Nie miał wydać.  
 
 
Do   25 października czekamy na pytania, które chcieliby 
państwo zadać   

Panu Grzegorzowi Michnowskiemu, 
Radnemu Gminy Liniewo. 

Z wszystkich nadesłanych pytań, wybierzemy                       
5 najciekawszych i najczęściej powtarzających się pytań, 
na które odpowiemy w następnym numerze. Na zgłoszenia 
pytań czekamy pod numerem (0 58) 687-85-27 Urzędu 
Gminy w Liniewie . MoŜna równieŜ wysłać e- mail na 
adres   gciliniewo@op.pl. 

Czekamy na pytania! 

Pismo redagowane przez Urząd Gminy w Liniewie. 
Redakcja:  Wiesława Łankowska, 
Adres do korespondencji :Urząd Gminy w Liniewie,ul Dworcowa, 
                                             83-420 Liniewo,  tel. 058/ 687-85-27 


