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bry Ka wciśni 

 
 
   
 
 
 

  

 

 
 W dniu 29 grudnia 2006 roku Rada Gminy Liniewo, na wniosek 

wójta Mirosława Warczaka, powołała Jacka Sosnowskiego na 

stanowisko sekretarza  gminy. Kandydatura Jacka Sosnowskiego na 

Sekretarza Gminy Liniewo została wyłoniona w drodze konkursu. 

Powołanie sekretarza jest obowiązkiem wynikającym                    

z ustawy o samorządzie gminnym. Nie ma obowiązku ogłaszania 

konkursu na stanowisko sekretarza, jednakŜe Wójt Mirosław Warczak 

kierując się wyborem najlepszej kandydatury zdecydował się na 

wyłonienie kandydata w drodze konkursu. 

Jacek Sosnowski mieszka z Ŝoną  i trójką dzieci w Głodowie,   

w gminie Liniewo. Ma wyŜsze wykształcenie z zakresu administracji 

publicznej. Z samorządem gminnym związany od 1994 r., początkowo 

jako radny o od 1997 r. jako pracownik samorządowy.

 
Laptop dla aktywnego nauczyciela! 

 
 Pani Ewa Filipska, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ks. J.Sobisza  

w Wysinie, została nagrodzona laptopem w I etapie konkursu adresowanego do nauczycieli pracujących w szkołach 

znajdujących się  w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców, aktywnie współpracujących z programem 

                                                                                       „Wolontariat Studencki” 

           - „Notebook dla Aktywnego Nauczyciela”
Konkurs finansowany jest ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji 

Wolności a prowadzony przez Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa. 

Operatorem Programu Wolontariat Studencki - KLANZA (Polskie 

Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów). 

     KLANZA była teŜ organizatorem uroczystej Gali z okazji 

Międzynarodowego Dnia Wolontariatu, podczas której 25 wyróŜnionych  

nauczycieli z  całej Polski otrzymało laptopy i certyfikaty szkolnych 

opiekunów Wolontariatu Studenckiego. Gościem  honorowym lubelskiej  

Gali był  prof. dr hab. Jerzy Buzek , który nie tylko wygłosił ciekawą mowę, 

w której gorąco poparł ideę  programu Wolontariat Studencki, lecz znalazł 

teŜ czas na  rozmowy ze studentami i nauczycielami biorącymi udział w 

programie.            

    Uroczystą Galę z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariatu 

poprzedziła bardzo ciekawa konferencja w  Collegium Maius Akademii 

Medycznej w Lublinie. Po prezentacji tematu „Rola działań 

pedagogicznych w profilaktyce społecznej”, studenci i nauczyciele 

uczestniczyli w wybranych sesjach warsztatowych, dających nowe 

spojrzenie na pedagogikę   i profilaktykę. Spotkanie w Lublinie sprzyjało 

promocji miejsc działania uczestników, nowym kontaktom oraz wymianie 

doświadczeń. Laureatka bardzo się cieszy z nagrody i czuje się doceniona 

za swoje działania 
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Ferie zimowe w Gminie Liniewo (od 12 lutego do 23 lutego 2007 r.) 
    

Dzień GOKS i R Zespół 
Oświatowy 

w Garczynie 

Szkoła 
Podstawowa 
w Głodowie 

12 luty 
(poniedziałek) 

 

10.00-17.00 stoły do tenisa 
12.00-16.00 stół  bilardowy 
12.00-14.00 film lub bajki 
15.00-17.00 zajęcia dowolne   
( muzyczne, plastyczne, teatr 
gry planszowe....) 

Improwizacje 
muzyczne 
Zabawy na 
śniegu 

_______ 

13 luty 
( wtorek) 

14.00-16.00 Konkurs 
Plastyczny dla dzieci i 
młodzieŜy pt.,,moje ferie” 
 16.00-17.00 zajęcia dowolne  

Tworzymy 
teatrzyk 

_______ 

 
14 luty 
(środa) 

 

 14.00-16.00 Konkurs 
Plastyczny dla dzieci i 
młodzieŜy pt.,,moje ferie  
16.00-17.00 zajęcia dowolne  
 17.00- wspólne sprzątanie sal 

Zajęcia 
komputerowe 

_______ 

 
 

15luty 
(czwartek) 

 
 

10.00 stoły do tenisa 
12.00-16.00 stół  bilardowy 
12.00 –13.30 wspólnie lepimy 
bałwana dla dzieciaków 
zabawa na śniegu (do lat  10) 
14.00 –16.00 film, bajki 
16.00-17.00 zajęcia dowolne 

Improwizacje 
plastyczne 

_______ 

16luty 
(piątek) 

10.00-17.00 stoły do tenisa  
12.00-15.00 stół bilardowy 
12.00-15.00 gry dowolne        

Gry i zabawy _______ 

19 lutego 
(poniedziałek) 

 10.00 –17.00  stoły do tenisa 
12.0016.00 stół bilardowy 
14.00-16.00 film, bajki 
16.00-17.00 czas dowolny 
17.00- wspólne sprzątanie sal 

______
_ 

Rozgrywki w tenisie 
stołowym. 

Blok łamigłówek: rebusy, 
kalambury. 

20 luty 
(wtorek) 

 

10.00-17.00 stoły do tenisa 
 12.00-16.00 stół bilardowy 
14.00-16.00 film ,bajki 
16.00-17.00 czas dowolny 

______
__ 

Zajęcia plastyczne „ Odkryj 
swój talent” Śpiewanie 

piosenek i recytacja wierszy 
konkurs z nagrodami 

21 luty 
(środa) 

11.00- 17.00 TURNIEJ 
TENISA STOŁOWEGO O 
PUCHAR GOKSiR w Liniewie 

 
______

__ 
 

Nauka krakowiaka- dzieci 
młodsze,Gry planszowe: 

warcaby, szachy.Rozgrywki w 
tenisa stołowego. 

22 luty 
(czwartek) 

13,00 WRĘCZENIE NAGRÓD 
I OGŁOSZENIE WYNIKÓW 
KONKURSU 
PLASTYCZNEGO pt. ,,moje 
ferie” 
16.30-21.00 DYSKOTEKA dla 
młodzieŜy szkolnej 

______
__ 

Wspólne śpiewanie- nauka 
piosenek. Bajkowe spotkania z 

ksiąŜką. Zabawy ruchowe 
przy muzyce. 

23 luty 
(piątek) 

10.00 –13.00 stół do tenisa  
13.00 ZAKOŃCZENIE FERII 

 Zabawy rekreacyjno- 
sportowe. Projektowanie 

kartek „ Walentynkowych”. 
Zajęcia plastyczne „ Zimowy 

krajobraz” 
    

 Zespół Oświatowym w Liniewie juŜ tradycyjnie przygotował ofertę wypoczynku dla dzieci       
i młodzieŜy z terenu naszej gminy. Przed feriami uczniowie wypełniali ankietę, w której         
mogli się wypowiedzieć na temat chęci udziału w zajęciach w okresie ferii oraz wybrać lub 
zaproponować własne formy udziału w zajęciach. Podsumowując ankietę stwierdzono, Ŝe 
ponad połowę uczniów z gimnazjum i ok 1/3 ze szkoły podstawowej deklarowało chęć   
udziału w róŜnego typu zajęciach. Wychodząc na przeciw zainteresowaniom dzieci i 
młodzieŜy nauczyciele w ramach wolontariatu zaproponowali organizację zajęć sportowych, 
udostępnione zostaną do  dyspozycji uczniów dwie pracownie komputerowe. Dla chętnych 
zostanie zorganizowany  wyjazd na basen do Starogardu Gdańskiego. DuŜym zainteresowanie 
wśród uczniów przyjęta została tradycyjnie propozycja organizacji zajęć plastycznych oraz  

 
    muzycznych, w ramach których uczniowie 

będą mogli przygotować się do róŜnego 
rodzaju konkursów. Nowością jest oferta 
zajęć modelarstwa lotniczego, na których 
uczniowie wykonywać będą modele 
szybowców. Być moŜe budowa ich 
przedłuŜy się na okres po feriach. 
Zamierzonym celem jest zorganizowanie w 
okresie wiosennym zawodów modelarskich. 
Szkoła zostanie oddana w okresie ferii do 
dyspozycji uczniów w godz. 9.00-12.10. 
Zajęcia odbywać się będą w grupach 
zorganizowanych. O ile dopisze pogoda być 
moŜe skorzystamy z uroków sportów 
zimowych do czego równieŜ jesteśmy 
przygotowani. Stołówka serwować będzie 
w tych dniach gorące napoje(a moŜe i coś 
więcej )               
  Wierzę, Ŝe ta oferta pozwoli na 
bezpieczne spędzenie ferii zimowych 
uczniom naszej szkoły i przyczyni się 
równieŜ do rozwoju własnych 
zainteresowań uczniów, a rodzicom da 
poczucie spokoju o bezpieczeństwo 
swoich dzieci - dodał dyrektor - Zbigniew 
Werczyński 
 

Szkoła Podstawowa w Głodowie 
       W okresie ferii zimowych w Szkole 
Podstawowej w Głodowie, jak co roku, 
odbywać się będą zajęcia sportowo- 
rekreacyjne . Opiekę nad dziećmi 
sprawować będą nieodpłatnie nauczyciele 
tutejszej szkoły. W czasie zajęć dzieci będą 
mogły uczestniczyć w róŜnego rodzaju 
zabawach i konkursach oraz korzystać z 
Sali telewizyjnej i biblioteki. Podczas 
trwania ferii uczestnicy będą 
otrzymywać nieodpłatnie herbatę.  
 
 Szkole Podstawowej  w Wysinie  
Podczas ferii zorganizowane zajęcia 
odbywać się będą w dniach od 14.02.2007r. 
do 23.02.2007r.w godzinach 9:00-12:30. 
     Zaplanowano następujące zajęcia: 
** codziennie    
   - doskonalenie umiejętności korzystania z 
komputera i Internetu /zajęcia w pracowni     
      komputerowej/,  - tenis stołowy  , 
   - gry i zabawy świetlicowe  , 
   - w zaleŜności od warunków 
atmosferycznych zabawy na powietrzu. 
 ** (przez  5 dni 19-23.02.2007 r. )zajęcia 
prowadzić będą studenci z Gdańska 
działający w programie  
       Wolontariat Studencki. Wolontariusze 
realizować będą projekty : 

a) tańce integracyjne i towarzyskie, 
b) bezpieczny Internet, 
c) „Bawimy się słowami”. 

  ** zajęcia jedno lub dwudniowe : 
    - Turniej Tenisa Stołowego dla uczniów 
klas I-VI (15.02.2007.r-16.02.2007 r.) 
     - Dzień ze StraŜą -Turniej Wiedzy 
PoŜarniczej – 14.02.2007r. 
W realizacji zadań prowadzonych w czasie 
ferii nauczycieli i wolontariuszy wspierać 
będą członkowie Rady Rodziców oraz 
Stowarzyszenia Małej Szkoły w Wysinie.
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Wybory sołtysów i rad sołeckich rozpoczęte

 Po jesiennych wyborach- samorządowych, przed 
społecznościami gminno-wiejskim kolejna tura wyborcza, 
tym razem: 
 na Sołtysów i do Rad Sołeckich. 
      W Gminie Liniewo zgodnie z przyjętym 
harmonogramem zebrania wiejskie rozpoczęło zebranie 
sprawozdawczo-wyborcze w Stefanowie. 
      Sołtysi i Rada Sołecka są wybierani na zebraniach 
wiejskich spośród mieszkańców uprawnionych do 
głosowania w danym sołectwie. Kandydata na sołtysa i 
członków Rady Sołeckiej zgłaszają mieszkańcy na 
zebraniu. 
Zasady i  tryb wyborów. 
•Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej są powszechne, 
równe, bezpośrednie, większościowe i odbywają się w 
głosowaniu tajnym. 
 

•Prawo 
wybierania(czynne 
prawo wyborcze) 
sołtysa i członków 
rady sołeckiej ma 
kaŜdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów 
kończy 18 lat i stale mieszka na obszarze sołectwa. 
•Prawo wybieralno ci (bierne prawo wyborcze) 
przysługuje osobie majce prawo wybierania. 
•Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej zarządza się 
nie później niŜ na 60 dni przed upływem kadencji sołtysa i 
rady sołeckiej. Wybór sołtysa i rady sołeckiej na nową 
kadencję odbywa się na zebraniu wiejskim zwoływanym 
nie później niŜ 14 dni przed upływem kadencji sołtysa i 
rady sołeckiej.  

 

Lp. Sołectwo Data Godz. Miejsce Przedstawiciele Urzędu Gminy 
1. 
 
2. 

Stefanowo 
 
Głodowo 

29.01.2007  
 
29.01.2007 

17.00 
 
19.00 

u sołtysa 
 
świetlica OSP 

Mirosław Warczak, Jacek Sosnowski ,ElŜbieta Niemczyk 
 
Mirosław Warczak, Piotr Piwowarczyk, ElŜbieta Niemczyk, Barbara 
Okrój. 
 

3. 
 
4. 

Lubieszynek 
 
Liniewskie 
Góry 

31.01.2007 
 
31.01.2007 

17.00 
 
19.00 

u sołtysa 
 
u sołtysa 

Mirosław Warczak, Jacek Sosnowski ,Joanna Narloch 
 
Mirosław Warczak, Jacek Sosnowski, Joanna Narloch  
 

5. 
 
 
6. 

Chrósty 
Wysińskie 
 
Wysin 

02.02.2007 
 
 
02.02.2007 

16.00 
 
 
18.00 

świetlica 
 
 
świetlica OSP 

Mirosław Warczak, Jacek  
Sosnowski 
 
Mirosław Warczak, Jacek  Sosnowski Stanisław Narloch , Maria 
Grabowska, Barbara Okrój. Piotr Piwowarczyk 

7. 
 
8.    

Płachty 
 
Iłownica 

05.02.2007 
 
05.02.2007 

17.00 
 
19.00 

u sołtysa 
 
świetlica 

Mirosław Warczak, Jacek Sosnowski, Stanisław Narloch, Maria 
Grabowska. 
Mirosław Warczak, Stanisław Narloch, Maria Grabowska. 
 

9. Lubieszyn 06.02.2007 19.00 świetlica OSP Mirosław Warczak, Jacek Sosnowski, Stanisław Narloch, Maria 
Grabowska, Barbara Okrój. 
 

10 Stary Wiec 07.02.2007 17.00 Szkoła Podstawowa  
w Wysinie 

Mirosław Warczak, Jacek Sosnowski ,Krystian Breski, Ewa Słomińska. 
 

11 Deka 07.02.2007 19.00 świetlica  Mirosław Warczak, Jacek Sosnowski Krystian Breski, , Ewa Słomińska 
 

 
12 

Liniewo 
 

09.02.2007 18.00 GOKSiR 
 

Mirosław Warczak, Jacek Sosnowski, Piotr Piwowarczyk, Krystian Breski, 
Halina Wilke, Barbara Okrój. 
 

13 
 
14 

Sobącz 
 
Orle 
 

12.02.2007 
 
12.02.2007 
 

17.00 
 
19.00 

świetlica 
 
świetlica gosp. 

Mirosław Warczak,  Jacek Sosnowski , Stanisław Narloch,  
 
Mirosław Warczak, Jacek Sosnowski, Piotr Piwowarczyk, Mirosława 
Brzeska, Ewelina Słomińska. 

15 
 
16 

Chrztowo 
 
Garczyn 

13.02.2007 
 
13.02.2007 
 

17.00 
 
19.00 

świetlica 
 
szkoła 

Mirosław Warczak, Jacek Sosnowski, Mirosława Brzeska. 
 
Mirosław Warczak, Jacek Sosnowski, Mirosława Brzeska, Piotr 
Piwowarczyk. 

Pierwsze wyniki wyborów w sołectwach
W ostatnich dniach odbyły się zebrania sprawozdawczo- 
wyborcze w niektórych sołectwach. W większości sołectw 
Sołtysi zostali bez zmian, to znaczy w Stefanowie-  Urban 
Stefan, Lubieszynek- Henryk Peek, Liniewskie Góry- 
Jerzy Narloch. 

Zmienił się jednakŜe sołtys Głodowa. Nowo wybranym 
sołtysem został Pan Jerzy Czapiewski (Radny Gminy 
Liniewo). 
     Wszystkie dotychczasowe zebrania przebiegają 
sprawnie i przy dość duŜej frekwencji .  
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INFORMACJA  W  SPRAWIE  PODATKÓW I OPŁAT 
(porównanie lat  2006  i  2007) 

 
Stawki podatkowe na rok 2007 zostały ustalone przez Radę Gminy w Liniewie i zawarte w uchwałach z dnia 5 grudnia 2006: 
-Nr II/6/2006 ( podatek od nieruchomości) 
-Nr II/7/2006 ( podatek od posiadania psów i opłata targowa) 
RóŜnica stawek w stosunku do 2006 r. jest odzwierciedleniem ogłoszonych przez Ministra Finansów „ogólnych granic stawek kwotowych”. 
Stawki te podlegają corocznie podwyŜszeniu na kolejny rok podatkowy z uwzględnieniem wskaźnika wzrosty cen detalicznych towarów i 
usług konsumpcyjnych. 

INNE  OPŁATY 

 Deklaracje podatkowe 
Urząd Gminy w Liniewie informuje iŜ podmioty, które są 
właścicielami  środków transportu są zobowiązani składać 
do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, 
deklaracje na podatek od środków transportowych na dany 
rok podatkowy, sporządzone na formularzu według 
ustalonego wzoru, a jeŜeli obowiązek podatkowy powstał 
po tym dniu- w terminie 14 dni od dnia zaistnienia 
 

 
 
 
 

 
okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku 
oraz odpowiednio skorygować deklarację w razie 
zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub 
wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca 
zamieszkania, lub siedziby- w terminie 14 dni od dnia 
zaistnienia tych okoliczności 
W oparciu o powyŜsze prosimy o złoŜenie deklaracji i 

dostarczenie do tutejszego Urzędu Gminy 
do dnia 15 lutego 2007 rok

Rodzaj nieruchomości Stawka w roku 2007 Stawka w roku 2006 

Kwotowo 
Zwiększenie/ 
zmniejszenie 

2007:2006 

ZwyŜka w 
procentach 

Rok 
2007:2006 

Budynki mieszkalne 0,55 zł/m2 0,54 zł/m2 0,01 1,9 % 

Budynki rekreacyjne 6,23 zł/m2 6,17 zł/m2 0,06 0,9 % 

Budynki pozostałe 
 (garaŜe, budynki gospodarcze i inne) 

5,95 zł/m2 5,90 zł/m2 0,05 0,8 % 

Grunty pod jeziorami 3,65 zł/m2 3,61 zł/m2 0,04 1,1 % 

Drogi 0,08 zł/m2 0,05 zł/m2 0,03 60 % 

Grunty pozostałe 0,24 zł/m2 0,20 zł/m2 0,04 20 % 

Budynki z działalnością gospodarczą 
 (warsztaty, sklepy) 

17,80 zł/m2 17,60 zł/m2 0,20 1,1 % 

Budynki zajęte na obrót kwalifikowanym 
 materiałem siewnym 

8,66 zł/m2 
 

8,50 zł/m2 
0,16 1,9 % 

Budynki zajęte na prowadzenie działalności 
 w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych 

3,73 zł/m2 
 

3,66 zł/m2 0,07 1,9 % 

Budowle (wartość w złotych) 2% wartości 2% wartości - 0 % 

Grunty zajęte na działalność gospodarczą 0,69 zł/m2 
 

0,66 zł/m2 0,03 4,5 % 

Podatek za psy 
30 zł/sztukę 

30 zł/sztukę 
- 0 % 

Opłata targowa 
7 zł od stoiska z prosiętami  

12 zł od innego stoiska lub pojazdu 

5 zł od stoiska z prosiętami  
10 zł od innego stoiska lub 

pojazdu 

2,00 

2,00 

40 % 

20 % 

Rodzaj opłaty 
Stawka w roku 

2007 
Stawka w roku 2006 

Kwotowo 
Zwiększenie/ zmniejszenie 

2007:2006 

ZwyŜka w 
procentach 

Rok 2007:2006 

Za wodę  (zł/m3) 
2,08 + VAT  2,03  +  VAT 0,05 2,5 % 

Ścieki system  ciśnieniowy  PRESSKAN (dot. 
głównie Garczyna) – zł/m3 

3,08 + VAT 3,08  +  VAT - - 

Ścieki  pozostałe – zł/m3  3,26 + VAT 3,26 + VAT - - 

Składowanie odpadów komunalnych – stawka 
dla firm, które uzyskały koncesję na wywóz 
odpadów stałych komunalnych – zł/m3  

24,16 +VAT 23,21 + VAT 0,95 4,1 % 

Czynsz za lokale mieszkalne komunalne – 
stawka bazowa za 1m2 powierzchni 
uŜytkowej  

 

2,40 

 

2,40 
- - 
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UCHWAŁY 
Rady Gminy Liniewo 

 

• z  dnia 29 grudnia z  dnia 29 grudnia z  dnia 29 grudnia z  dnia 29 grudnia 2006 r. 2006 r. 2006 r. 2006 r.    
    

Nr III/12/2006  w sprawie uchwalenia BudŜetu Gminy 
                           Liniewo na 2007 rok 
Nr III/13/2006 w sprawie powołania Sekretarza  
                         Gminy Liniewo 
Nr III/14/2006 w sprawie wynagrodzenia Wójta 
                         Gminy Liniewo 
 Nr III/15/2006 w sprawie uchylenia uchwały  
                    Nr XLI /227/2006 r z dnia 17 października  
                    2006 r. rady Gminy Liniewo w sprawie     
                    udzielenia  pomocy finansowej dla   
                    Starostwa   Powiatowego w Kościerzynie 
Nr III/16/2006  w sprawie zmiany treści uchwały  
         Nr XLI/230/2006 r. z dnia 17 października 2006 r.  
        dotyczącej zwolnienia z podatku od nieruchomości 
          mikroprzedsiędiorców małych i średnich  
          przedsiębiorców na terenie Gminy Liniewo 
 Nr III/17/2006  w sprawie gminnego programu    
          profilaktyki i rozwiązywania problemów  
          alkoholowych  
Nr III/18/2006 Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia   
      miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
      na  terenie połoŜonych  na północny- zachód od  
      miejscowości Orle w gminie Liniewo . 
 

Wszystkie uchwały dostępne są na stronie Urzędu Gminy 
Liniewo 

 
www.bip.liniewo.pl 

                            
święto zakochanych, obchodzone 14 lutego. Nazwa „walentynki” 
pochodzi od imienia św. Walentego, patrona zakochanych oraz 
osób chorych umysłowo Tego dnia ludzie wysyłają do 
ukochanych „walentynkę” - wiersz albo wyznanie miłosne. 
Niekiedy obdarzają się upominkami. W szczególności wiersze 
wysyłają męŜczyźni do kobiet. Współcześnie święto to zyskało 
bardzo komercyjny charakter.  
Do Polski zapoŜyczone zostało z kultury anglosaskiej w latach 90-
tych. Podobnie jak Halloween, Walentynki spotykają się z silną 
krytyką ze strony części społeczeństwa jako kolejne obce Polakom 
zapoŜyczenie i amerykanizm. Dodatkowo argumentują, iŜ święto 
to wspierane jest przez amerykański przemysł (stosunkowo często 
zarzuca się mu zbytnią komercjalizację - zdecydowana większość 
wszelkiego rodzaju gadgetów świątecznych np. kartek z 
Ŝyczeniami jest importowana), przez co wypiera znacznie starsze, 
rodzime tradycje (np. takie jak wspomniana juŜ Kupalnocka) nie 
posiadające równie bogatego zaplecza marketingowego. 
Przeciwnicy "walentynek" zwracają ponadto uwagę na 
geograficzną niewłaściwość kalendarzowej lokalizacji "święta 
miłości" - w środku trwania srogiej słowiańskiej zimy, co 
uwidacznia w jak ślepy sposób zwyczaj ten został przeniesiony z 
zachodniej kultury masowej. Dla odmiany Święto Kresu (sobótka) 
obchodzona jest w środku lata, pory roku pełnej ciepła, Ŝycia i 
płodności. 
 

 
 
2 lutego — Dzień Handlowca; Dzień Świstaka; 
Ofiarowanie Pańskie (katolickie); Dzień Handlowca  
3 lutego — Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem  
8 lutego — Dzień Bezpiecznego Internetu  
Dzień Bezpiecznego Internetu - (ang. Safer Internet 

Day) obchodzony w całej Europie w dniu 8 lutego. Jest 
inicjatywą Komisji Europejskiej, mająca na celu 
zwrócenie uwagi na kwestię bezpiecznego dostępu 
dzieci i młodzieŜy do zasobów internetowych. 
10–11 lutego — Światowy Dzień Chorego  
11 lutego — Międzynarodowy Dzień Języka 
Ojczystego  
14 lutego — Walentynki;  
 
15 lutego — Światowy Dzień MłodzieŜy Prawosławnej  
17 lutego — Światowy Dzień Kota 21 lutego — 
Międzynarodowy Dzień walki z ReŜimem Kolonialnym  
22 lutego — Europejski Dzień Ofiar Przestępstw; Dzień 
Myśli Braterskiej (święto skautowe)                                        
23 lutego — Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją  
  
 
  

 

    Stawka 0,55  zł na litr- tj. 47.30 zł 
na 1 ha uŜytków rolnych  
 (w 2006 było 0,48 zł -38,70 zł na1 ha)  

 
w dniach od 1 do 31 marca 2007 r. będzie moŜna 
składać w Urzędzie Gminy Liniewo (biuro Nr 6 

Podatki) 
wniosków 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 na 
dowód zakupu oleju napędowego, wystawionych od 
dnia 1 września2006 r. do 28 lutego 2007 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 miesiącu maju. 
           Podstawa prawna -  Ustawa z dnia 10 marca 

2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego wykorzystywanego do  produkcji 

rolnej (Dz. U. Nr  52, poz. 379) 

 

Rolnicy !!! Pamiętajcie!  
Przy zakupie 

paliwa- Ŝądajcie faktury VAT ! 
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Opowieści Dziadka Rocha 
 

Cień Białej Damy 
Ta opowieść rozpoczyna się od nocy 
sylwestrowej kończącej rok 1867, a 
rozpoczynającej 1868. Wtedy to, na 
balu u państwa Garczyńskich w 
Garczynie, poznali się Frania 
Rekowska z Joachimem Krauze.  

Frania była osiemnastoletnią 
dziewczyną, sierotą, której rodzice i 

rodzeństwo rok temu rozstali się z Ŝyciem na skutek jakiejś 
tajemniczej, zaraźliwej choroby, dziedziczką bardzo skromnego 
mająteczku i dworeczku w Liniewie. Nie mogła otrząsnąć się po 
tragedii, która ją spotkała, miała ciągle ponure myśli, a uśmiech z 
rzadka tylko pojawiał się na jej twarzy. Pisała bardzo 
pesymistyczne wiersze, w nastroju podobne do dekadenckich 
poezji swojego czasu.  

Joachim natomiast dobiegał juŜ czterdziestki, był 
Niemcem z Grudziądza, zajmował się rozlicznymi interesami i był 
bardzo majętny. TeŜ miał za sobą tragedię – jego rodzina zginęła 
w poŜarze, który ogarnął grudziądzką kamienicę na skutek 
podpalenia. Joachima, jako jedynego spadkobiercę całego 
rodzinnego majątku, nawet aresztowano,  
podejrzewając go o podłoŜenie ognia, ale szybko zwolniono, gdyŜ 
udowodnił niezbicie, Ŝe w noc poŜaru był w Garczynie gościem 
państwa Garczyńskich, więc sprawcą nieszczęścia musiał być ktoś 
inny. 
To była miłość od pierwszego wejrzenia, płomienna, przeogromna 
i silna, taka, która nie zwaŜa na Ŝadne uprzedzenia, na oceny 
środowiska. Ona była Polką, on Niemcem; ona biedna, on bogaty; 
ona młodziutka, on miał swoje lata ... Ślub odbył się szybko, był 
skromny, ale bardzo uroczysty i radosny, bowiem prawdziwi 
przyjaciele państwa młodych cieszyli się, Ŝe Frania i Joachim 
znaleźli wreszcie trochę szczęścia. Panna Młoda nie chciała się za 
nic przenieść do Grudziądza, gdzie mąŜ miał domy i prowadził 
interesy, a on nie chciał zrezygnować ze swej pracy i pozycji w 
świecie biznesu, dlatego wybudował w Liniewie pałacyk, w 
którym mieli zamieszkać, z tym, Ŝe Joachim co jakiś czas 
wyjeŜdŜał w róŜne strony, by dopilnować spraw dotyczących firm 
i majątku. 
śycie w liniewskim pałacyku było bardzo radosne, pełne 
szczęśliwych chwil, miłości, uniesień, zabaw i spotkań 
towarzyskich. Nad domem czuwała sama Frania, ale towarzyszyły 
jej ciotka Joachima, Truda i kuzynka Paula oraz mieszkające w 
okolicy przyjaciółki młodej męŜatki. Doskonała kuchnia 
niezastąpionej Domagałowej, zabawy wymyślane przez przyjaciół 
gospodarza wypełniały Ŝycie tej gromadce. Poza tym Frania dbała 
o edukację, chociaŜby w najskromniejszym zakresie, dzieci ze wsi. 
Chciała się w ten sposób odwdzięczyć mieszkańcom wioski za ich 
serdeczność i opiekę w trudnych chwilach po śmierci rodziny. 
Prawie codziennie gromady dzieciaków dukały, gryzmoliły coś na 
kartkach i hałasowały do woli. 
Któregoś dnia w sierpniu Joachim otrzymał list, który wzywał go 
pilnie do Grudziądza. Okazało się, Ŝe policja aresztowała 
sprawców podpalenia kamienicy, w której zginęła rodzina Krauze. 
Byli  to pospolici  przestępcy, zwykli opryszkowie i rabusie. 
Chcieli okraść bogatych, ale coś w ich głowach bandyckich się 
poplątało i zabili nic na tym nie zyskawszy. Teraz miał się odbyć 
ich proces – w nim, jako świadek, miał zeznawać  Joachim. 
Młodzi małŜonkowie nie mogli się rozstać, chociaŜ rozłąka nie 
miała trwać długo. W końcu wyjechał, wczesnym rankiem 
podwiózł go do kolei Szczypior i w pałacyku zapadła cisza, nawet 

dzieci trochę  mniej hałasowały, a Franię ogarnęła 
melancholia. Znowu zaczęła pisać wiersze, ale nie takie 
ponuro smutne i pesymistyczne, tylko radośnie 
zakochane i trochę sentymentalnie tęskne. Potem 
przyszedł list od męŜa, który donosił o przeciągającym 
się procesie, o niegodziwości bandytów i o tym, Ŝe nie 
wszystkich schwytano, przynajmniej dwóch umknęło i 
gdzieś się ukrywają, całe szczęście widywano ich w 
pobliŜu Grudziądza, Elbląga, a więc z dala od Frani 
ukochanej. Mimo to ciotka Truda trochę się 
zaniepokoiła. A moŜe on będą chcieli się mścić za 
swych uwięzionych kolesiów i przyjdą aŜ tu. Na 
wszelki wypadek pilnowała, by na noc drzwi i okna 
były zamknięte, psy spuszczone, a słuŜba czujna. 
W jakieś dwa tygodnie po wyjeździe Joachima, w 
piątek późnym popołudniem przybiegł Franio 
Gołębiewski do młodej pani Krauzowej z wołaniem o 
pomoc, bo chłopaki wzięli łódź z przystani i wypłynęli 
na jezioro, a teraz nie mogą wrócić, gdyŜ pogubili 
wiosła. Frania szybko wydała dyspozycje, kto ma co 
robić w akcji ratunkowej, a sama pobiegła nad wodę, 
by nadzorować działania swoich ludzi. I ... nikt jej juŜ 
nigdy więcej nie zobaczył. Zniknęła. Chłopaków, 
oczywiście ściągnięto na brzeg, wszyscy radośnie, choć 
przestraszeni wrócili do domów, a gdy rodzice 
lekkomyślnych dzieciaków przyszli panience 
podziękować za ratunek, nigdzie jej nie moŜna było 
znaleźć. Szukano nad jeziorem i w jeziorze, w 
pobliskim lesie, spenetrowano park, ludzie rozbiegli się 
po okolicy i nic. Kamień w wodę! Przyjechał 
powiadomiony o zniknięciu Ŝony Joachim, postawił na 
nogi całą policję w okolicy, wszystkich przyjaciół i 
znajomych i nic. Najmniejszego nawet śladu. śył tylko 
nadzieją, Ŝe zdarzy się cud. Ale ten się nie zdarzył. 
Joachim wychudł, postarzał się, stał się nieprzyjemny 
dla ludzi, którzy zaczęli go omijać z daleka, nie 
interesował się swoim majątkiem, firmami, mówili 
nawet, Ŝe zaczął pić. Tak do wiosny przesiedział w 
pałacyku, a wreszcie wyjechał. Za kilka miesięcy 
pojawił się w miejscowym urzędzie posłaniec od 
Joachima Krauze, który dostarczył pismo oznajmiające 
o przekazaniu całej liniewskiej majętności miejscowej 
gminie z przeznaczeniem na szkołę. 
I tak teŜ się stało.  
Po tamtej tragedii pozostała tylko opowieść i cień 
Białej Damy. Wtajemniczeni mówią, Ŝe przy pełni 
księŜyca i bezchmurnym niebie, w małym okrągłym 
okienku na poddaszu dawnego pałacyku pojawia się 
Ona, Biała Dama. Czy to Frania? MoŜe. 

c.d.n 
 ( w następnym numerze „Głodowo ” )                       

Jakub Rawicz 

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego 
 w Kościerzynie 

Organizuje w dniach 12-13 luty kurs 
agroturystyczny 

Zainteresowane osoby proszone o kontakt : 
PZDR Kościerzyna ul. Wodna 14 

    Mariola Malkiewicz- Czechowska 

 

   tel. 058 686-6623 lub kom. 0 505 307 416 
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Jasełka w Zespole Oświatowym
          
    W dniu 22 grudnia 2006 roku tradycyjnie juŜ uczniowie  
Zespołu Oświatowego w Liniewie po spotkaniach wigilijnych w 
klasach wspólnie obejrzeli przedstawienie jasełkowe. W tym roku 
przygotowały je Panie: Lucyna Wantoch- Rekowska i Alicja 
Werczyńska.  
    Wśród oglądających przedstawienie moŜna było zauwaŜyć 
zaproszonych gości z Urzędu Gminy oraz emerytów, 
pracowników szkoły liniewskiej oraz ks. G. Flisikowskiego - 
proboszcza Parafii z Liniewa. Przedstawienie rozpoczęli 
uczniowie ze Szkoły Podstawowej prezentując kolędy, 
jednocześnie akompaniując sobie na instrumentach  

 
     
   Następnie uczniowie zaprezentowali przedstawienie 
jasełkowe, nawiązujące do narodzin Jezusa 

 
  Na wyróŜnienie zasługuje fakt, 
Ŝe uczniowie wystąpili w 
strojach i wśród scenografii w 
przygotowanej wspólnie z 
nauczycielami. Dzieci i 
młodzieŜ bardzo Ŝywiołowo 
reagowali na sceny 
prezentowane przez młodych 
aktorów. Dziewczęta z 
Gimnazjum przygotowały 
krótki występ taneczno-
wokalny,  równieŜ nawiązujący 
do tradycji świątecznej. 
 

W przerwie występów Dyrektor Zespołu Pan Zbigniew 
Werczyński wręczył nagrody ksiąŜkowe wszystkim zwycięzcom 
szkolnych konkursów, organizowanych pod 
patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty. 

        

  
 

 
Nagrody zostały zakupione z funduszy pozyskanych 

na ten cel z PZU. 
Nagrody otrzymali  
 
Szkoła Podstawowa: 
konkurs polonistyczno-historyczny Joanna Barańska i 
Piotr Figiel konkurs matematyczno-przyrodniczy Joanna 
Barańska 
Gimnazjum 
konkurs matematyczny Kamil Knitter 
konkurs chemiczny Kamil Knitter 
konkurs fizyczny Monika Damps 
konkurs historyczny Dawid Świeczkowski 
konkurs geograficzny Ryszard Prinz 
konkurs informatyczny Mirosław Podgórski 
konkurs polonistyczny Marlena Schlottke i Kinga Prinz 
konkurs biologiczny Ryszard Prinz 
         W konkursie przyrodniczym, zorganizowanym dla 
uczniów szkoły podstawowej nagrody otrzymali Joanna 
Barańska, Dominika Knitter i Piotr Figiel a wyróŜnieni 
zostali za udział w konkursach plastycznych  następujący 
uczniowie: Witold Wycinka, Weronika Garska, Justyna 
Jurczak, Katarzyna Krefta, Aleksandra Michnowska, 
Jędrzej Czapiewski. 
      Po zakończeniu przedstawienia dyrektor złoŜył 
Ŝyczenia z okazji zbliŜających się świąt wszystkim 
uczniom, a następnie uczniowie zostali rozwiezieni do 
miejscowości, w których mieszkają. Następnie 
pracownicy Zespołu Oświatowego w Liniewie 
uczestniczyli w spotkaniu opłatkowym, w trakcie którego 
dyrektor Zbigniew Werczyński złoŜył Ŝyczenia 
świąteczne wszystkim pracownikom Zespołu oraz 
zaproszonym gościom. Zwracając się do emerytów, 
zaprosił ich do częstszego odwiedzania szkoły, równieŜ w 
celu wymiany doświadczeń oraz dzielenia się własną 
wiedzą i umiejętnościami, jednocześnie zapewniając, Ŝe 
swoimi, nowymi i juŜ innymi umiejętnościami czynni 
nauczyciele teŜ chętnie się ze starszymi kolegami 
podzielą. śyczenia zebranym złoŜył równieŜ wójt, 
Mirosław Warczak, a następnie wszyscy zaśpiewali 
kolędę. W trakcie spotkania była okazja, by powspominać 
dotychczasowe szkolne wigilie oraz porozmawiać o 
sprawach bieŜących. NaleŜy dodać, Ŝe wspólne wigilie w 
obu szkołach liniewskich stały się juŜ tradycją,. NaleŜy 
mieć nadzieję, Ŝe ta będzie się rozwijać. 

 

Zbigniew Werczyński
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ZZZZadaj  pytanie !!! 
 

  Do   25 lutego czekamy na pytania, które zadajemy 
� Wiesławowi Szarmach 
(Komendant Gminny Związku OSP RP Liniewo) 
 
Z wszystkich nadesłanych pytań, wybierzemy   5 

najciekawszych i najczęściej powtarzających się pytań, na 
które odpowie wyŜej wymieniony,  a odpowiedzi  
zamieścimy w następnym numerze naszej gazetki. Na 
zgłoszenia pytań czekamy pod numerem  

(0 58) 687 80 32 wew. 24. Urzędu Gminy w Liniewie  
 

 MoŜna równieŜ wysłać e- mail na adres   
gciliniewo@op.pl 

 

Rozwiązanie konkursu 
          
ROZWIĄZANIE:   K S I Ą ś K A 
 
   Wyraz, który powstał z nie wykreślonych 

liter był rozwiązaniem zabawy i nagrodą 
główna konkursu., którą wylosował      
Wojciech Freitag mieszkaniec wsi Wysin. Wszystkim, którzy 
nadesłali prawidłowe odpowiedzi serdecznie dziękujemy.  

Zagadka 
   Trzech gości w hotelu zadzwoniło po  servis i 

zamówiło dwie duŜe Pizze. Delivery boy wkrótce je 
dostarczył razem z rachunkiem na 30,00 zł. KaŜdy z 
gości dał mu banknot 10,00 zł i chłopak wyszedł. Na 
razie wszystko jasne. Kiedy delivery boy daje 
kasjerowi te 30,00 zł ten mówi mu, Ŝe zaszła pomyłka. 
Rachunek powinien być tylko na 25,00 zł, a nie na 
30,00 zł. Kasjer daje chłopakowi pięć banknotów  
1,00 zł i mówi mu Ŝeby zaniósł je z powrotem trzem 
gościom, którzy zamówili pizze. Na razie wszystko 
OK. W drodze do ich pokoju chłopak wpada na pewną 
myśl. PrzecieŜ oni nie dali mu napiwku, więc 
kalkulując iŜ i tak nie da się podzielić tych 5,00 zł na 
trzy równe części, on zatrzyma sobie 2,00 zł jako 
napiwek, a im zwróci 3,00 zł . Jak dotąd wszystko gra. 
Chłopak puka w drzwi i jeden z gości otwiera. 
Chłopak wytłumaczył jaka zaszła pomyłka i daje mu 
3,00 zł po czym odchodzi ze swoimi 2,00 zł napiwku 
w kieszeni. 
 
Teraz zaczyna sie zabawa!  
Wiemy, Ŝe 30 zł -25 zł =5 zł Co nie?  
5 zł -3 zł =2 zł Prawda? No to w czym jest problem? Wszystko się 
zgadza?  
Niezupełnie. Odpowiedzcie na to:  
KaŜdy z trójki gości dał początkowo 10,00 zł.  
KaŜdy dostał z powrotem 1,00 zł reszty. To oznacza, Ŝe kaŜdy zapłacił 
$9,00 co pomnoŜone przez 3 daje 27,00 zł 
Delivery boy (czyli "chłopak") zatrzymał sobie 2,00 zł napiwku. 27,00 
plus 2,00 zł równa się 29,00 zł.  
 

Gdzie więc jest jeszcze jeden zł ? 
 

 
                           
               

           Uwaga- BEZROBOTNI 
!!! 

    Od 1 stycznia 2007 r. minimalne wynagrodzenie 
wynosi 936 zł./ Rozporządzenie Rady Ministrów z 
dnia 12 września 2006 r. w sprawie wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2007 r. 

/ Dz. U. Nr 171 poz. 1227/. 
 

Wybory do Izb Rolniczych 
 

    W dniu 4 lutego 2007 roku w całym 
 kraju odbyły się wybory do Rad Powiatowych 
 Izb Rolniczych. Z terenu  Gminy  Liniewo 
wybrano dwóch  reprezentantów. Są nimi: 

1. Jerzy Bałachowski ,  
       (48 lat, zawodowe, rolnik, Wysin) 
2. Stanisław Narloch , (54 lat, średnie, 

technik rolnik, Liniewo) 
   Jak informuje Przewodniczący Komisji Gminnej pan 
Alfons Troka, wybory odbyły się w sali GOKSiR 
Liniewo, w godzinach od 8ºº do 18 ºº, frekwencja była 
niska, głosowało bowiem 96 rolników 
Komisja składała się z 5 osób : 
-Alfons Troka- przewodniczący, 
-Wiesław Szarmach- z-ca przewodniczącego, 
-ElŜbieta Renka- sekretarz, 
-Ewa Zielińska- członek, 
- Lidia Czapiewska- członek 

Kadencja w Izbach Rolnych trwa 4 lata. 
 

 

  
 

Wyniki naboru na stanowisko Inspektor  
ds. pisania programów  

Urząd Gminy w Liniewie,  informuje że w wyniku 
ogłoszenia o naborze kandydata na 
stanowisko Inspektor ds. pisania 
programów  została zatrudniona  
Pani Elżbieta Licznerska,  
zamieszkała w Wysinie .  
 

Pismo redagowane przez Urząd Gminy w Liniewie. 
Redakcja:  Wiesława Łankowska, 

Adres do korespondencji :Urząd Gminy w Liniewie, ul Dworcowa 3, 
                                             83-420 Liniewo,  tel. 058/ 687-80-32 

 

Wyniki naboru na stanowisko Inspektor- 
Koordynator Oświaty w Gminie Liniewo 

Urząd Gminy w Liniewie, informuje że w wyniku 
ogłoszenia o naborze kandydata na stanowisko 
Inspektor- Koordynator Oświaty w 
Gminie Liniewo  został zatrudniony  
Pan Ryszard Łuczkiewicz, 

 zamieszkały w Liniewie .  
 


