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    LINIEWO 
     Aktualności Gminne 
 

 

 

 

 

DoŜynki w gminie Liniewo 

  ****************************************** 

 
 

GGGGARCZYNARCZYNARCZYNARCZYN 

 

DoDoDoDoŜynkiynkiynkiynki    GminneGminneGminneGminne odbywają się kaŜdego roku w innej 

miejscowości gminy.  

W tym roku obchodzone były  

4 września 2005 roku w Ośrodku Misyjnym  

w Garczynie

 

                                

Tegorocznymi starostami DoŜynek Gminnych byli pani Anna 

Flisikowska z Chrztowa i pan Roman Kobiela równieŜ z 
Chrztowa. Uczestnicy imprezy mogli skosztować swojskiego jadła, 

które przygotowane były na szwedzkim stole. Obejrzeć moŜna było 

wystawę, którą przygotowała Dyrektor GOKSiR w Liniewie pani 

Lucyna Piwowarczyk. Natomiast potrawy zostały przygotowane 

przez: Gabrielę Borowicką – przewodniczącą Koła Gospodyń 
Wiejskich  w Liniewie, Irenę Rekowską – pracownik GOKSiR 

w Liniewie,Krystynę Krakowiak – dyrektorkę Biblioteki Publicznej 

w Liniewie oraz Ewę Słomińską – z Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Liniewie.  
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                                                                                     DOśYNKI Garczyn 2005 r 
 

   
 

 

DOśYNKI Garczyn 2005 r 
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DOśYNKI Garczyn 2005 r 
 

                                                                                                                        

Zabawę uświetnił duet RITMO z Grabowa Kościerskiego. Pogoda dopisała, więc bawiliśmy się do późnych godzin 

nocnych.                                                                                                                                                   

                                                                                                                         Opracował. GOKSiR w 

Liniewie. 

    
WYSIN WYSIN WYSIN WYSIN     

    
DoDoDoDoŜynki Parafialneynki Parafialneynki Parafialneynki Parafialne, to Święto Plonów, to 

dziękczynienie rolników za dary ziemi. 

Obchodziliśmy je w Wysinie 18.09.2005 r i były 

one podziękowaniem Bogu za tegoroczne zbiory 

składanym przez rolników całej parafii Wysin w 

skład, której wchodzą sołectwa z gminy Liniewo 

(Wysin, Stary Wiec, Chrósty Wysińskie, 

Iłownica) oraz sołectwa z gminy Nowa Karczma 

(Skrzydłowo i Szatarpy). Dzięki takiej formule 

Święto Plonów integrowało nie tylko 

mieszkańców naszej wsi, czy gminy Liniewo, ale 

takŜe obu gmin naszego powiatu. Celem naszych 

obchodów było podtrzymanie i 

rozpowszechnianie tradycji regionu kościerskiego 

oraz tradycji wsi polskiej.  
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DoŜynki Parafialne Wysin 2005 r 
Promowaliśmy w czasie doŜynek twórców kultury Powiatu Kościerskiego, którzy mówili o swojej pracy 

artystycznej i wystawiali swoje dzieła. PrzybliŜyliśmy charakterystykę naszego regionu i podjęliśmy próbę 
odpowiedzenia na zagadnienie: Wysin i jego okolice – Kaszuby czy Kociewie?  

 

    
DoŜynki Parafialne Wysin 2005 r 

Starostami DoŜynek byli pani Franciszka Lipińska ze Skrzydłowa i pan Jerzy Kroll ze Starego Wieca.    
Parafialne Święto Plonów w Wysinie zostało zorganizowane w ramach projektu TRADYCJA, KULTURA, 

INTEGRACJA I NOWOCZESNOŚĆ – DOśYNKI WYSIN 2005 r, na który otrzymaliśmy dofinansowanie ze 

Starostwa Powiatowego w Kościerzynie w ramach zadania publicznego Rozwój Kultury w Powiecie Kościerskim 

oraz z Urzędu Gminy Liniewo.  
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DoŜynki Parafialne Wysin 2005 r 

 
DoŜynki to równieŜ czas zabawy, dobrej muzyki i mamy nadzieję smacznego jedzenia. MoŜna było zjeść 
grochówkę, bigos, czy kiełbaski z grilla. Odbył się pokaz hippiczny, loteria fantowa, duŜym powodzeniem cieszyły 

się konkursy sprawnościowe dla dzieci i dorosłych. 

 

   
 

DoŜynki Parafialne Wysin 2005 r 
 

DoŜynki nie mogłyby się odbyć bez wspólnej pracy wielu ludzi ze wszystkich sołectw i współpracujących ze sobą 
organizacji z terenu parafii. Za co wszystkim serdecznie dziękujemy.  

 

                                                                                                                                         Opracowała: E. Licznerska 

 
 

LINIEWOLINIEWOLINIEWOLINIEWO    
I w Liniewie tradycyjnie juŜ na początku września (8.09.2005 r) obchodzone było Święto Plonów. Przedstawiciele 

wszystkich wiosek naleŜących do Parafii Liniewskiej przygotowali wieńce doŜynkowe i została odprawiona 

uroczysta Msza Dziękczynna. 

 

  

Aktualności  

z Urzędu Gminy. 
***************************** 

 

Informacja dotyczący naprawy nawierzchni drogi. 
 

W dniu 23-09-2005 został zakończony remont 

nawierzchni na drodze łączącej Chrztowo-Orle. 

UłoŜony został tzw. dywanik, który zabezpieczył drogę 
przed dalszą degradacją nawierzchni. Dodatkowo 

zostały wykonane naprawy na ulicy Nasiennej w 

Liniewie oraz zjazd z drogi wojewódzkiej na drogę do 

Ośrodka Zdrowia w Lubieszynie. Prace zostały zlecone 

Przedsiębiorstwu Usług Drogowo-Mostowych S.A. z 

Kościerzyny. 

********************************** 

 

Modernizacja chodnika w Liniewie. 

 
W tym roku dokonano modernizacji chodnika w 

Liniewie przy ulicy Wyzwolenia. Prace polegały na 

wymianie płyt chodnikowych 50x50 na kostkę brukową 
10x20.  UłoŜone zostało około 800 m2 chodnika oraz 

wjazdy i dwie zatoki. Na placu wiejskim została 

zamocowana i podwyŜszona siatka ogrodzeniowa. Nad 

placem została zamontowana tablica informacyjna. 

******************************** 

 

Kanalizacja wsi Liniewo. 
 

Dnia  28-09-2005 została podpisana umowa z 

Wykonawcą. W październiku rozpoczęła się budowa 

kanalizacji sanitarnej wsi Liniewo. Pierwszy etap prac 

polega na wykonaniu kanalizacji na terenie nowego 

osiedla. Wykonawca przewiduje skanalizowanie do 

końca roku 2005 odcinka „do torów”. W następnym 

roku przewiduje się skanalizowanie pozostałej części 

wsi. Koszt podłączenia do sieci kanalizacyjnej wyniesie 

1100 zł od gospodarstwa domowego. Przy budowie 

zostało zatrudnionych 8 osób z terenu gminy Liniewo. 

***************************** 

 

Spotkanie z przedsiębiorcami. 
 

W sierpniu przedsiębiorcy z Gminy Liniewo spotkali się 
z przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy w 

Kościerzynie, Urzędu Skarbowego w Kościerzynie oraz 

Agencji Rozwoju Pomorza z Gdańska.  

  

100 lat mieszkanki gminy Liniewo. 
 

7 sierpnia br. pani Helena Sznaza z Lubieszyna 

ukończyła 100lat śyczenia pani Helenie Sznaza z okazji 

setnego roku Ŝycia złoŜyli m.in. Grzegorz Chrzan, 
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Starosta Kościerski oraz Mirosław Warczak wójt gminy 

Liniewo.  

******************************* 

 

Pomoc Ŝywnościowa. 
 

W ramach programu unijnego ”Dostarczanie Ŝywności 

dla najuboŜszej ludności Unii Europejskiej” 

rozprowadzana jest przez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej Ŝywność mieszkańcom gminy Liniewo. 

Partnerami akcji są samorządy i organizacje 

pozarządowe.  

************************************ 

 

Informacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Liniewie 

 
W Środowiskowym Domu Samopomocy w 

Lubieszynie trwa kapitalny remont poddasza wraz z 

wymianą pokrycia dachu budynku. W 

wyremontowanych pomieszczeniach planowane jest 

rotacyjne mieszkanie terapeutyczne dla podopiecznych 

Domu, w którym będą się uczyć samodzielnego 

prowadzenia gospodarstwa domowego, pracownie 

terapeutyczne oraz biuro.  

Remont jest prowadzony dzięki dotacji, którą otrzymała 

gmina Liniewo z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Gdańsku w kwocie 100 000 złotych. Prace 

budowlane wykonuje firma Stella ze Stargardu 

Gdańskiego. 

Dzięki otrzymanej dotacji oraz pomocy sponsorów 

pozyskanych przez Fundację „Sprawni Inaczej” 

Oddział Kościerzyna pomieszczenia zostaną 
wyposaŜone w niezbędne meble i sprzęt gospodarstwa 

domowego.  

*********************************** 

Powiatowe Zawody PoŜarnicze MDP 
 

Zawody odbyły się w Garczynie koło Kościerzyny, 

zwycięŜyła druŜyna MDP Korne. 

 

DruŜyny Chłopięce: 

- MDP Wysin I  - 4 miejsce 

- MDP Wysin II – 6 miejsce 

- MDP Liniewo II – 14 miejsce 

- MDP Liniewo I – 16 miejsce 

- MDP Głodowo – 18 miejsce. 

 

DruŜyny Dziewczęce: 

- MDP Liniewo – 4 miejsce 

- MDP Liniewo II – 5 miejsce 

 

FESTYN KSIFESTYN KSIFESTYN KSIFESTYN KSIĄśĄT POMORSKICHT POMORSKICHT POMORSKICHT POMORSKICH    
    
14 sierpnia 2005 r – tego dnia Urząd Gminy oraz 

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w 

Liniewie zorganizował „Festyn KsiąŜąt Pomorskich”, 

który miał miejsce na grodzisku przy jeziorze DuŜym w 

Garczynie.  
Festyn miał na celu promocję Gminy Liniewo oraz 

Regionu Pomorskiego. 

 

W programie znalazły się: 

• koncert organowy w Kościele Parafialnym p.w. 

Świętego Andrzeja Apostoła,  

• Msza Święta, 

• atrakcje przy jeziorze DuŜym w Garczynie takie 

jak: 

- pokazy walk rycerskich, 

- strzelanie z łuku , 

- muzyka średniowieczna, 

     - balon. 

 

 
 

Wójt Gminy Liniewo 

 
Zaproszeni goście oraz wszyscy obecni na festynie 

bawili się znakomicie, gdyŜ pogoda dopisała a to, co 

zobaczyli na długo zostanie w ich pamięci. 

 

 

 

 
Strzelanie z łuku 
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Walki rycerskie 

 
************************************************************************************************    

    
Wizyta NiWizyta NiWizyta NiWizyta Niemcówemcówemcówemców    
w Gminie Liniewow Gminie Liniewow Gminie Liniewow Gminie Liniewo    

    
W dniach od 13 do 17 sierpnia 2005 r. przebywali w 

Gminie Liniewo goście z zaprzyjaźnionej niemieckiej 

Gminy Ebsdorfergrund. Mieszkańcy z chęcią 
przyjmowali u siebie gości. Zorganizowaliśmy dla nich 

wiele atrakcji, które mamy nadzieję uświetniły ich 

pobyt. Pierwszego dnia w Garczynie urządziliśmy 

„Festyn KsiąŜąt Pomorskich”, w którym brali udział 

przebywający u nas goście. Byli zachwyceni 

gościnnością, jaką im okazaliśmy. 

 Zorganizowana została wycieczka na Kaszuby: 

Wierzyca, Kartuzy i Chmielno, gdzie zwiedzili  

rodzinny Zakład Ceramiczny. W Brodnicy 

przebywający u nas goście mieli moŜliwość wzięcia 

udziału w agroturystycznym pikniku, który pozwolił im 

wypocząć oraz nacieszyć się widokiem pięknych 

kaszubskich okolic. 

 

 
Kaszubska wieŜa widokowa 

 
Nasi goście pojechali takŜe do Trójmiasta, gdzie 

zwiedzili między innymi Westerplatte, Sopot, mieli 

moŜliwość spacerowania po sopockim molu i poznania 

polskiego morza.  

 

 
Westerplatte 

 
 

 
PoŜegnanie gości. 

Oficjalne poŜegnanie odbyło się w kawiarni GOKSiR-u, 

na które zaproszone zostały  takŜe rodziny, które 

gościły w swoich domach. 

                                                                                                                                           

Opracował. GOKSiR w Liniewie. 

 

***************************** 
 

DZIDZIDZIDZIĘKUJEMYKUJEMYKUJEMYKUJEMY    
w imieniuw imieniuw imieniuw imieniu    

Jagody BarkowskiejJagody BarkowskiejJagody BarkowskiejJagody Barkowskiej    
    

Przypominamy, Ŝe uczennica Zespołu Oświatowego w 

Liniewie Jagoda Barkowska, obecnie uczennica 

drugiej klasy Szkoły Podstawowej w Liniewie, 

powaŜnie zachorowała. Białaczka to straszna choroba, 

której leczenie wymaga wielkiej cierpliwości, długiego 

czasu, duŜych pieniędzy i wiary, nadziei oraz miłości, 

czyli optymizmu.  

Goście przebywający w sierpniu w naszej gminie z 

partnerskiej, niemieckiej gminy Ebsdorfergrund 
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dowiedziawszy się o potrzebującej wsparcia 

dziewczynce pospieszyli z pomocą i przekazali 

potrzebne do właściwej kuracji leki. Chcą równieŜ 
wesprzeć Jagodę i jej rodzinę w miarę moŜliwości 

finansowo.  

Za ofiarność i serce serdecznie dziękujemy! Prosimy 

wszystkich, którym nie jest obojętne cierpienie innych, 

a którzy mogą udzielić wsparcia o dalszą pomoc 

finansową, rzeczową, i kaŜdą inną, równieŜ tą 
podtrzymującą optymizm i nadzieję. 
 

 
 

Przekazanie leków z Gminy Ebsdorfergrund  

Jagodzie Barkowskiej i jej opiekunom. 

 

ZespóZespóZespóZespół O O O Oświatowy wiatowy wiatowy wiatowy     
w Liniewiew Liniewiew Liniewiew Liniewie    

 

We wrześniu tego roku w liniewskiej szkole 

przeprowadzono kapitalny remont sali gimnastycznej, 

który polegał na wymianie zniszczonej posadzki. 

PołoŜono profesjonalną, bezpieczną, antypoślizgową 
wykładzinę Gamrat. Dokonano remontu dachu, 

zabezpieczono go antykorozyjnie, odnowiono 

pomieszczenia socjalne. Koszt remontu został pokryty z 

budŜetu gminy oraz z pozyskanego dofinansowania z 

Urzędu Marszałkowskiego.  

Chcieliśmy zaapelować jednocześnie do uŜytkowników 

sali, by dbali o właściwe uŜytkowanie pomieszczenia 

(zmienne obuwie), aby jak najdłuŜej słuŜyło wszystkim.  

********************** 

 

W ramach programu Sport po 16-tej od października 

dzieci i młodzieŜ Zespołu Oświatowego w Liniewie 

mogą korzystać z darmowych wyjazdów na basen do 

Starogardu Gdańskiego.  

************************ 

 

Dzięki duŜej pomocy Banku Spółdzielczego i 

Stowarzyszenia Przyjaciół Sobącza Zespół Oświatowy 

w Liniewie pozyskał pomoce dydaktyczne do nauki 

historii (komplet map historycznych i foliogramy). 

Dziękujemy.  

************************** 

 

W Zespole Oświatowym w Liniewie w chwili obecnej 

odbywa się wiele konkursów przedmiotowych, gdzie 

uczniowie mogą się sprawdzić i wykazać swoją wiedzą 

i umiejętnościami. Pieniądze na nagrody udało się 
pozyskać z PZU.  

************************** 

 

Pozyskano dotację ze Starostwa Powiatowego w 

Kościerzynie na Dziecięcy Ogródek Dydaktyczno - 

Ekologiczny, posadzono drzewka, krzewy. Dzieci będą 
mogły korzystać z ogródka na zajęciach 

przyrodniczych.  

                                Przekazał: Dyrektor Zespołu 

Oświatowego 

                                                  w Liniewie  

                                    pan Zbigniew Werczyński 

    
    

KLUB 4KLUB 4KLUB 4KLUB 4----H „Wysiniacy”H „Wysiniacy”H „Wysiniacy”H „Wysiniacy”    
z WYSINAz WYSINAz WYSINAz WYSINA    

 
W WysinieW WysinieW WysinieW Wysinie od wielu lat działa Klub 4-H „Wysiniacy”. 

Kluby 4-H działają przy ODR- ach. Są organizacją 
skupiającą dzieci i młodzieŜ przewaŜnie z obszarów 

wiejskich. Emblematem 4-H jest czterolistna koniczyna 

z literą ”H” umieszczoną na kaŜdym listku. Litery 

oznaczają fundament wszystkich programów 4-H, 

poniewaŜ praca w klubie pomaga młodym ludziom 

doskonalić: 

Głowę (w jęz. ang.:Head) - Ŝeby uczyli się myśleć, 
podejmować decyzję, rozumieć, i 

zdobywać nową i cenną wiedzę. 

Serce ( Heart) - Ŝeby przejawiali 

troskę o dobro innych, przyjmowali 

na siebie odpowiedzialność, 
przyjmowali właściwe wartości i 

postawy w Ŝyciu i uczyli się 
współpracować z innymi. 

Ręce (Hands) - Ŝeby zdobywali nowe umiejętności i 

ulepszali te, które juŜ posiadają, odczuwali dumę z 

wykonanej pracy i  szanowali wysiłek innych. 

Zdrowie (Health) - Ŝeby Ŝyli zdrowo, troszcząc się o 

dobre samopoczucie własne i innych i właściwie 

korzystali z wolnego czasu. 

Dzięki przynaleŜności do Klubu 4-H „Wysiniacy” i 

znajomości języka angielskiego uczeń Gimnazjum 

Publicznego w Liniewie Maciej Licznerski miał 

moŜliwość wzięcia udziału w miesięcznej wymianie 

dzieci i młodzieŜy w ramach Polsko – 

Amerykańskiego Programu Wymiany Michigan 
2005. Celem wyjazdu była nauka języka angielskiego i 

przygotowanie projektu na temat techniki i postępu na 

terenach wiejskich. 
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Uczeń Gimnazjum Publicznego w Liniewie w 

Rushmore 

Bezpośrednim opiekunem Klubu 4-H jest dyrektor 

Szkoły Podstawowej w Wysinie Ewa Filipska. 

W dniach 2-3 września 2005 roku dzieci i młodzieŜ z 

Klubu 4-H „Wysiniacy” wzięła udział w ósmym 

Krajowym Zlocie członków i sympatyków klubów 4H, 

który się odbył na terenie Lubelskiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego w Końskowoli. Tegorocznym 

hasłem była "Technika w rolnictwie". Do Końskowoli 

przyjechało ponad 1000 dzieci i młodzieŜy, 

przedstawiciele Ministerstw, samorządów, instytutów 

naukowych, mediów oraz firm. 

W czasie zlotu odbyło się podsumowanie konkursu 

"Technika w rolnictwie", który miał zwrócić uwagę 
młodzieŜy na zmiany, jakie zaszły na polskiej wsi w 

produkcji rolniczej i w pracy w gospodarstwie rolnym. 

Na konkurs wpłynęły 72 projekty z całego kraju. W 

kaŜdej kategorii Komisja Konkursowa przyznała 

miejsca od I-III, wyróŜnienia oraz osobno Nagrodę 
Główną. Oddzielnie wyróŜnione zostały prace 

uczestników wymiany międzynarodowej z USA, które 

wykonano w języku angielskim. 

Nagrodę Główną i Puchar Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi otrzymał Klub 4H "Zielona Gęś" z 

miejscowości Husynne, woj. lubelskie za projekt 

"Sentymentalne opowieści babci i dziadka". 

 

Osoby wyróŜnione biorące udział w wymianie 
międzynarodowej w Stanach Zjednoczonych: 

 

Maciej Licznerski - Klub 4H "Wysiniacy" z 

Wysina, woj. pomorskie, 
Anna Senderak z Węgorzewa, woj. warmińsko-

mazurskie,  

Gniewosz Widuch, woj.wielkopolskie. 

 

                                             Opracowała: E. Licznerska 

**************************************** 

SzkoSzkoSzkoSzkoła Podstawowa a Podstawowa a Podstawowa a Podstawowa     
GGGGłodowoodowoodowoodowo    

    

    
    
Szkoły z terenu całej gminy Liniewo zmieniają swoje 

oblicze, w kaŜdej z nich dyrektorzy wraz z Urzędem 

Gminy, rodzicami starają się, by dzieciom uczyło się 
i przebywało w budynkach szkoły jak najlepiej. Tak teŜ 
dzieje się w Głodowie. I tu w czasie wakacji odbyły się 
remonty. Właściwie trwają od trzech lat. W tym czasie 

odnowiono, odmalowano pawilon, sale lekcyjne. Udało 

się utworzyć i wyposaŜyć salę komputerową, kaŜdy 

uczeń na lekcji moŜe korzystać z osobnego komputera, 

co sprzyja lepszej nauce. Powstała sala tradycji i 

pamięci o dawnej szkole i wsi. Znajdują się tu 

pamiątkowe zdjęcia budynku szkoły, poczty i innych 

miejsc w Głodowie. Są tu równieŜ stare ławki szkolne, 

sprzęt i wyposaŜenie dawnej szkoły.   

 

 
Chodnik łączący starą szkołę i nową. 

 
Powstał nowy chodnik łączący starą szkołę z nową. 
Dzięki temu dzieciom łatwiej przechodzić pomiędzy 

budynkami i ułatwia to utrzymać czystość w szkołach. 
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Odnowiony hol w pawilonie 

 
Wiele udało się zrobić. I dlatego teŜ chcieliśmy 

podziękować władzom gminy i Wójtowi Mirosławowi 

Warczakowi za podjęcie tak waŜnych dla społeczności 

szkolnej w Głodowie decyzji. Podczas ostatnich 

wyborów mieszkańcy obwodu głodowskiego byli 

zachwyceni dokonywanymi zmianami.  

                           

                            Przekazał: Dyrektor Szkoły 

Podstawowej  

                                             w Głodowie 

                                             pan  Marek Kiedrowicz 

    
ORLEORLEORLEORLE    
MieszkaMieszkaMieszkaMieszkańcy Orlacy Orlacy Orlacy Orla w hołdzie Ojcu Świętemu Janowi 

Pawłowi II postanowili postawić tablicę poświęconą 
obecności papieŜa Polaka na stolicy Piotrowej w 

Rzymie.  

Oddziaływanie Ojca Świętego Jana Pawła II 

zintegrowało mieszkańców sołectwa do upamiętnienia 

tego faktu w postaci wykonania tablicy upamiętniającej 

26-letni pontyfikat przy przydroŜnym krzyŜu w Orlu.  

 

 
Tablica poświęcona Janu Pawłowi II 

 
16.07.2005 r odbyło się poświęcenie przez biskupa 

pelplińskiego Jana Bernarda Szlagę tego szczególnego 

miejsca. Na uwagę zasługuje wsparcie tej lokalnej 

inicjatywy przez księdza proboszcza Ryszarda 

Konefała. Najbardziej jednak buduje postawa 

mieszkańców Orla, którzy nie szczędząć pieniędzy oraz 

wkładu swojej pracy doprowadzili do powstania tego 

świętego miejsca w parafii Garczyn.  

 

 
Orle lipiec 2005 r 

 

                                      Przekazał: Tadeusz Borkowski 

                                                        Sołtys Orla 

 

************************************* 

 

LiniewoLiniewoLiniewoLiniewo    
15 sierpnia15 sierpnia15 sierpnia15 sierpnia – do tradycji naleŜy juŜ organizowanie w tym 

dniu festynu. W tym roku odbył się on na placu 

wiejskim przy przedszkolu w Liniewie. Pogoda 

dopisała, więc mieszkańcy naszej gminy jak i turyści 

przebywający na wakacjach chętnie uczestniczyli w 

festynie, a przede wszystkim w zabawie tanecznej (na 

wyŜej wymienionym placu). Wszyscy bawili się 
wspaniale. Do tańca przygrywał duet „RITMO” z 

Grabowa Kościerskiego. 

 

 W programie znalazły się: 
- iluzjonista i klaun, 

- wybory Małej Miss Lata 2005r., 

- loteria fantowa, 

- zabawa taneczna. 

 

Iluzjonista przeprowadzał róŜnego rodzaju konkursy i 

zabawy z dziećmi oraz pokazywał sztuczki magiczne. 

Jedną z konkurencji były wybory Miss i Mistera  balu. 

Miss balu została wybrana Zuzanna Pobłocka z 

Liniewa, a Misterem wybrano Bartłomieja 

Michalewicza z Liniewa. 

 

 
Klaun rozbawiał dzieci w czasie festynu 
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Klaun rozśmieszał i zabawiał dzieci, które były 

zachwycone jego tańcem i Ŝartami. 

Na konkurs Małej Miss Lata 2005r. zgłosiło się 26 

dziewczynek, które bawiły się przy tym znakomicie. 

Miss Lata 2005r. mogła zostać tylko jedna kandydatka, 

którą okazała się Michalina śygowska z Liniewa, 

która otrzymała jako nagrodę przepiękna lalkę. Poza 

tym kaŜda z uczestniczek konkursu otrzymała drobny 

upominek w postaci maskotki. 

KaŜdy z uczestników festynu mógł zakupić los na 

loterii fantowej, który kosztował 2zł. Wszystkie losy 

okazały się szczęśliwe. 

 

 

 

                                                                                          

CIĄG DALSZY STRONA 11  

 
 

Zabawę taneczną uświetnił duet „RITMO”, który 

rozgrzewał publiczność do godz. 2-giej w nocy. 

**************************************** 

 

WYBORCZY WYWYBORCZY WYWYBORCZY WYWYBORCZY WYŚCIGCIGCIGCIG    
 
 Mamy za sobą kampanie wyborcze i wybory 

do obu izb parlamentu i na prezydenta Rzeczpospolitej 

Polskiej, nasłuchaliśmy się obietnic, propozycji zmian 

na lepsze, odnów, reform i odmian. Teraz będziemy 

śledzić, co z tego zostanie zrealizowane w praktyce. 

Doświadczenie podpowiada, Ŝe bardzo niewiele, bo to 

trudności obiektywne, nagłe załamanie gospodarki, 

zdarzenia nadzwyczajne, nieuczciwi politycy, którzy 

niweczą trud tych uczciwych i tak dalej, i tak dalej...  

Ale nie o tych dalekich kampaniach i 

wyborach chciałbym się dzisiaj wypowiedzieć. 
Tamtych ludzi, polityków znamy z mediów, 

nielicznych ze spotkań przedwyborczych, jednostki 

gdzieś przewinęły się przez nasze osobiste Ŝycie. My 

natomiast wybieraliśmy i wybierać będziemy tu, w 

naszej gminie Liniewo, wybieraliśmy i wybierać 
będziemy znanych sobie ludzi, Ŝyjących wśród nas, 

naszych osobistych znajomych, kolegów, przyjaciół, 

współpracowników... Wybory do samorządów 

terytorialnych dopiero za rok. A moŜe j u Ŝ za rok? Bo 

jeŜeli chcemy wybrać dobrą Radę Gminy, dobrych 

radnych powiatowych, to musimy się do tego rzetelnie 

przygotować. W odróŜnieniu od wyborów 

parlamentarnych nie głosujemy na partie i ich listy, 

tylko na konkretnych ludzi. Dwudziestu kilku z nich 

sprawuje swoje funkcje od trzech lat i ma zapewne 

spory dorobek. Myślę, Ŝe gminny biuletyn byłby 

doskonałą platformą długofalowej kampanii wyborczej 

do naszego lokalnego samorządu. Proponuję, by 

wybrani przez nas państwo radni gminy, powiatu, 

województwa i pan wójt zaprezentowali na łamach 

biuletynu swoje dokonania, sukcesy i poraŜki, działania 

i ich skutki. Jeszcze jest dość czasu, aby kaŜdy zdąŜył  

się zaprezentować i myślę, Ŝe wydawcy informatora 

gminnego w tym wydatnie pomogą. Sądzę, Ŝe 

czytelnicy równieŜ będą mieli moŜność wyraŜenia 

swoich opinii i obserwacji, a znajdą się niewątpliwie 

nowi kandydaci na przyszłych radnych, którzy zaskoczą 
nas wszystkich swymi pomysłami na pracę Rady i 

Urzędu Gminy.  

     

   Ryszard Łuczkiewicz 

 

***************************************** 

 

WYNIKI WYBORÓW PARLAMENTARNYCH WYNIKI WYBORÓW PARLAMENTARNYCH WYNIKI WYBORÓW PARLAMENTARNYCH WYNIKI WYBORÓW PARLAMENTARNYCH     
W GMINIE LINIEWOW GMINIE LINIEWOW GMINIE LINIEWOW GMINIE LINIEWO    

Wyniki wyborów parlamentarnych w czterech 

Obwodowych Komisjach Wyborczych. Ogólna liczba 

uprawnionych – 3529 osób.  

 

Liczba oddanych głosów: 
Prawo i Sprawiedliwość– 339 głosów 

Samoobrona – 304 głosy 

Platforma Obywatelska – 284 głosy 

Sojusz Lewicy Demokratycznej – 201 głosów 

Liga Polskich Rodzin – 167 głosów 

 

W naszej gminie najwięcej głosów otrzymali: 

                                      Gmina                                     
1. Maria Labuda – 231 głosów   

2. Waldemar Bonkowski-206 głosów 

3. Grzegorz Cyrzan-  185 głosów            

4. Andrzej Hinc – 169 głosów              

                 

 

Frekwencja wyniosła 42,96 %. 

 

WYBORY PREZYDENCKIEWYBORY PREZYDENCKIEWYBORY PREZYDENCKIEWYBORY PREZYDENCKIE    
 

Pierwsza tura: 
 
Donald Tusk – 663 głosy 

Lech Kaczyński – 584 głosy 

Andrzej Lepper – 404 głosy 

Marek Borowski – 96 głosy 

Jarosław Kalinowski – 29 głosy 

 

Frekwencja wyniosła 55,1 %. 

 

Druga tura: 

 
Lech Kaczyński – 1112 głosów 
Donald Tusk – 787 głosów 

 

Frekwencja wyniosła 53,88 %. 

Uprawnionych do głosowania było 3524 osoby.  
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Skat Skat Skat Skat SportowySportowySportowySportowy    
    

 
 
W dniu 23 X w Gimnazjum 

Publicznym w Liniewie 

odbyła się inauguracja Ligi 

Okręgowej Pomorsko - 

Kaszubskiej gry Skata 

Sportowego. Udział wzięło 

10 druŜyn z całego 

województwa. DruŜyny 

grały w czteroosobowych 

zespołach plus po 1 graczu rezerwowym. Po dwie 

druŜyny wystąpiło z Liniewa, Lipusza i Redy oraz 

druŜyna z Władysławowa, Pucka i DarŜlubia . 

 

Wyniki: 
1. Puck – 25 pkt (Jan Styborski, Henryk Myszewski,                         

Kazimierz Grapp, Mieczysław Nadolski) 

2. StęŜyca - 24 pkt (Jan Bednarek, Brunon Klinkosz, 

Jerzy Saworski, Teodor Formala) 

3. Reda II - 20 pkt (Benedykt Włodarek, Marek 

Bistram, Jerzy Gdaniec, Stanisław Flisikowski) 

4. Liniewo II - 19 pkt 

5. Reda I – 18 pkt 

6. Lipusz II – 16 pkt 

 
Gospodarzem zawodów był Stanisław Narloch. 

Kierownictwo zawodów: Stanisław Narloch i 

Kazimierz Bekisz. 

Kolegium Sędziowskie – Jan Styborski, Aleksander 

Formela, Stefan Szczypior. 

Sędzią głównym zawodów był Robert Ebertowski z 

Lipusza.  

Zawody odbywały się w przyjaznej atmosferze, przy 

bardzo zaciętej rywalizacji. Rozgrywki ligowe odbędą 
się w 5-ciu turniejach. Kolejny turniej odbędzie się 13 

listopada o 10
00

 w Redzie. Nie prowadzi się 
klasyfikacji indywidualnej, ale najwięcej punktów 

dla swoich druŜyn zdobyli:  
 

1. Nadolski Mieczysław - 3339 punktów Puck 

2. Klinkosz Brunon - 2741 punktów StęŜyca 

3. Grapp Kazimierz - 2690 punktów Puck 

4. Aszyk Bogdan - 2578 punktów Liniewo I 

5. Lubecki Antoni - 2468 punktów Lipusz I 

6. Kozikowski Bogusław - 2412 Punktów Lipusz II 

 

Po rozegraniu 5-ciu turnieji najlepsza druŜyna 

zakwalifikuje się i uczestniczyć będzie w III lidze w 

Polsce w Skacie Sportowym.  

W inauguracji rozpoczęcia Pomorsko - Kaszubskiej 

Ligi Skata Sportowego w Liniewie udział wzięli: Prezes 

Pomorsko – Kaszubskiej Ligi Okręgowej Jan Styborski, 

Sekretarz Kazimierz Bekisz oraz przedstawiciele władz 

gminy Liniewo wraz z Wójtem Mirosławem 

Warczakiem. 

Lokal udostępnił dyrektor Gimnazjum Publicznego w 

Liniewie Zbigniew Werczyński. Posiłek przygotowała 

pani Regina Domagała, który był bardzo smaczny. 

Zawody prowadził i był odpowiedzialny za organizację 
całości Stanisław Narloch  (tel. 0 503 501 670). 

                                 Opracował: Stanisław Narloch 

 

**************************************** 

 
Wykaz Telefonów do Urzędu Gminy Liniewo 

Urząd Gminy w Liniewie  

ul. Dworcowa 3 

 

Sekretariat 

(058) 687 80 32 
(058) 687 80 36 

(058) 687 80 27 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Liniewie 

(058) 687 80 48 

 
G O K S i R w Liniewie 

(058) 687 80 33 

 

Ośrodek Dworactwa Rolniczego w Liniewie 

(058) 687 80 58 

 

 
 

 
 
 

Wydawca: Urząd Gminy Liniewo 

Zbieranie materiałów i skład – E. Licznerska 


