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bryKa wciśni 

 
 
   
 
 
 

  
      Powoli staje się tradycją zapraszanie               
do Szkoły Podstawowej im. Ks. J. Sobisza         
w Wysinie  osób, które dzięki swojej solidnej 
i godnej pracy osiągnęły sukces w dziedzinie, 
którą reprezentują. Wszystkich tych ludzi 
łączy to, że pochodzą z wiosek powiatu 
kościerskiego i wytrwale, z pasją dbali                  
o swój rozwój, a wszystko to zaowocowało 
osiągnięciem sukcesu. 
       Pierwszym gościem był pochodzący           
z Wysina poeta i rzeźbiarz  Zygmunt 
Bukowski. Kolejną osobą,  która spotkała 
 się z uczniami i pracownikami szkoły była 
profesor zwyczajny filologii polskiej 
Gertruda Pomierska –Skotnicka,  pochodząca z Chróstów Wysińskich. 
 

9 lutego 2008 roku odwiedził szkołę i spotkał się z uczniami i nauczycielami 
pochodzący z Wielkiego Klincza  generał bryg. Andrzej Łosiński. Pan generał obecnie 
dowodzi Śląską Brygadą Rakietową Obrony Powietrznej, której ryngraf   podarował 
naszej szkole. Wcześniej służył między innymi w 61 Brygadzie Artylerii Wojsk Obrony 
Przeciwlotniczej na stanowisku szefa sztabu – zastępcy dowódcy brygady , był także 
szefem Oddziału Szkolenia w Dowództwie 3 Korpusu Obrony Powietrznej. Kolejne jego awanse 
poprzedzone były pracą  i nauką. Dowódca Śląskiej Brygady jest m.in. absolwentem Akademii Sztabu 
Generalnego, a także Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.  

Spotkanie z dziećmi i nauczycielami przebiegało w przyjacielskiej atmosferze.  Pan generał opowiadał  
o swojej drodze szkolnej, karierze wojskowej i dzisiejszym wojsku oraz tym, jak będzie w przyszłości.  
Mówił o ważności i roli wojska polskiego, 
 a przede wszystkim o siłach powietrznych. Dzieci 
zadawały mnóstwo pytań  i  spotkanie mogłoby 
trwać o wiele dłużej, gdyby Pan generał miał na 
wszystkie pytania odpowiedzieć. Mamy nadzieję, 
ze Pan generał brygady Andrzej Łosiński jeszcze 
nas odwiedzi, bo dla naszej szkoły to niewątpliwie 
niezwykły zaszczyt i wyróżnienie. Osiągnięcie tak 
znaczącego stanowiska w wojsku polskim to 
wielki sukces, który reprezentowany przez 
rzeczywistego, znanego nam człowieka, stanowi 
wzór do naśladowania dla dzieci   i młodzieży. 

Ewa Filipska
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Zakończenie marszu „Za rękę z Einsteinem”  

w gimnazjum w Liniewie 
             
        W piątek 29 lutego br. w Gimnazjum Publicznym w Liniewie nastąpiło uroczyste 
zakończenie uczestnictwa szkoły w projekcie edukacyjnym pn. „Za rękę z Einsteinem”. 
Tego dnia uczniowie wspólnie z nauczycielami zorganizowali Festiwal Nauki, podczas 
którego 6 osobowe zespoły odwiedzając 11 „stacji”  min. rozwiązywali zadania 
matematyczne, wykonywali doświadczenia z fizyki, dokonywali szybkich obliczeń 
pamięciowych oraz wyszukiwali informacji naukowych z Internetu. Na jednym ze stanowisk 
należało najpierw przetłumaczyć zadanie z języka angielskiego bądź niemieckiego, a 
następnie wykonać stosowne obliczenia. Uczniowie świetnie się bawili, wykorzystując 
poznaną wiedzę 
 i umiejętności w praktyce. 
Wyłonieni w projekcie liderzy, nadzorowali przebieg poszczególnych konkurencji, natomiast uczestnictwem objęci byli 
pozostali uczniowie gimnazjum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z tej okazji placówkę liniewską odwiedziła pani Jadwiga Galik – Dyrektor 
Administracyjny Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej 
PG – jedna z osób odpowiedzialnych za przygotowanie i prowadzenie 
projektu, która na zakończenie Festiwalu pogratulowała zwycięzcom oraz 
podziękowała szkole za uczestnictwo w programie, podkreślając, że 
placówka, jak dotąd, bardzo dobrze wywiązuje się z przyjętych na siebie 
zobowiązań wynikających z uczestniczenia w tym zadaniu. 
 
      Uczestnicząc w programie Za rękę z Einsteinem uczniowie w czerwcu 
ub. roku dwukrotnie odwiedzili Politechnikę Gdańską. Raz na zaproszenie 
organizatorów byli gośćmi Bałtyckiego Festiwalu Nauki,              
  a następnie uczestnicząc w zajęciach szkoły letniej. Organizatorzy nie 
tylko przygotowali uczniom zajęcia w laboratoriach i salach wykładowych 
Politechniki, ale również zaprosili ich na wycieczkę statkiem                   
na półwysep helski, gdzie min. zwiedzali fokarium.  

Nagrodą dla wyróżniających się uczniów była wycieczka tematyczna Śladami Kopernika do Torunia, w ramach której 
uczniowie zwiedzili planetarium i obserwatorium astronomiczne w Piwnicach. Niewątpliwie dużą atrakcją było własnoręczne 
przygotowanie ciasta i wypiekanie prawdziwych toruńskich pierników. 
Projekt służył nie tylko zabawie. W ramach jego realizacji objęto wszystkich uczniów ówczesnych klas pierwszych i drugich 
dodatkowymi zajęciami z fizyki i matematyki. Łącznie zrealizowano ponad 220 godz. zajęć w tych klasach. Ponadto odbywały 
się na bieżąco konkursy matematyczno-fizyczne („Matematyka i fizyka na wesoło”) oraz cykliczny konkurs wiedzy              
  z matematyki i fizyki (12 edycji). Do rozstrzygnięcia pozostał konkurs pn. „Zjawiska fizyczne w otaczającym nas świecie”. 
- Oprócz wyżej wymienionych działań, również szkoła dzięki uczestnictwu w projekcie, wzbogaciła się o wiele nowych 
pomocy naukowych. 
Nie tylko uczniów objęto dodatkowym nauczaniem. Nauczyciele matematyki i fizyki, uczestnicząc w ciągu roku w licznych 
szkoleniach, mieli okazję wzbogacić swoją wiedzę dydaktyczną.  
To są wymierne korzyści, które na pewno będą w przyszłości procentować – dodaje Zbigniew Werczyński dyr. Zespołu 
Oświatowego w Liniewie, w skład którego wchodzi Gimnazjum Publiczne. 
- W tym miejscu dziękuję nauczycielom: pani Gabrieli Formelli, panu Sławomirowi Figlowi oraz panu Grzegorzowi Pielakowi 
oraz osobom wspomagającym, którzy podjęli się niełatwego zadania związanego z pozyskaniem środków unijnych         
     na to przedsięwzięcie. Uzyskanie kwoty 38,5 tys. zł, było jak na możliwości naszej placówki dużym osiągnięciem. 
Wierzę, że pokazany został kierunek jaki należy obrać, aby w następnych latach uatrakcyjnić i dopełnić ofertę dydaktyczno-
opiekuńczą naszej placówki -       na zakończenie dodał dyr. Z. Werczyński 

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory www.pdffactory.pl/

http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/


               Gazetka bezpłatna Nr 22; styczeń, luty 2008 r.  

  

 

„ Dla ludzi i środowiska” 
 

Dnia 21 lutego członkowie Stowarzyszenia Małej Szkoły w 
Wysinie wraz z Wójtem Gminy Mirosławem Warczakiem 
i dyrektor GOPS Barbarą Okrój udali się z wizytą 
studyjną do Regionalnego Ośrodka Socjalno- 
Edukacyjnego „ Dla ludzi i środowiska” w gminie Kwilcz 
(województwo wielkopolskie). Wizyta studyjna 
sfinansowana została z programu „W poszukiwaniu 
polskiego modelu ekonomii  społecznej” prowadzonego 
przez  Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. 
Stowarzyszenie Małej Szkoły w Wysinie jest jednym z 50 
organizacji – partnerów biorących  
udział w projekcie. 
         Wizyta  miała bardzo bogaty 
program  i  jej uczestnicy poznali  
działanie i efekty pierwszego w Polsce 
Centrum  Integracji Społecznej w 
Kwilczu, działanie Spółdzielni 
Socjalnej „Kram” oraz Kwileckiej 
Spółdzielni Socjalnej. Uczestnicy 
wyjazdu spotkali się również z 
przedstawicielami  gminy Kwilcz: 
Wójtem  Gminy Kwilcz  Marią 
Węgrzyn, kierownikiem  GOPS  Haliną 
Sierszulską, przewodniczącym  Rady Gminy Grzegorzem 
Korpikiem.   

 
Podczas wizyty nie sposób było 

nie  zauważyć ogromu dobrych i 
efektywnych  działań  członków 

stowarzyszenia  ROS-E, a 
zwłaszcza pani prezes Krystyny 
Dorsz i asystentki  zarządu Anny 

Cąkała. 
 

E.F 

Kursy komputerowe dla dorosłych w Gminie Liniewo 
 

W ramach projektu „Poznając – wzbogacamy siebie” 
realizowanego z Programu Rzeczpospolita Internetowa 
finansowanego ze środków prywatnych Fundacji Grupy TP 
i Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju  UNDP, 
odbyły się dla mieszkańców gminy Liniewo (w Wysinie i 
Orlu) kursy obsługi komputera, internetu i tworzenia stron 
internetowych oraz administrowania nimi. Ogłoszony został 
konkurs na najlepszą stronę internetową o Wysinie i 
działających w nim stowarzyszeniach. Bliższe informacje o 
konkursie i działaniach podejmowanych w Wysinie można 
znaleźć na  forum Wysina www.wysin.fora.pl 

Elżbieta Licznerska  
Prezes SRiPWW 

Zmiana czasu z zimowego na letni 
w 2008 roku - Niedziela, 30. marca 200 -> 300 

Śpimy niestety krócej!!!. 
 

      Zmiana czasu (wprowadzenie czasu letniego) ma na 
celu efektywniejsze wykorzystanie światła dziennego a co 
za tym idzie oszczędność energii. Prekursorami 
wprowadzenia czasu letniego byli Niemcy już w 1916 roku. 
W Polsce wskazówki zegarów przesuwaliśmy w okresie 
międzywojennym, później  
w latach 1957-64, a następnie od 1977 roku. 
Kiedy Zmiana w Unii Europejskiej 
W całej unii europejski od 2000 roku czas letni  
zaczyna się w ostatnią niedzielę marca a kończy  
w ostatnią niedzielę października. 
 
 

Stowarzyszenie kół gospodyń  
wiejskich gminy Liniewo 

 
 

            Stowarzyszenie powstało w połowie 2007 roku, 
zarejestrowało się w KRS, dopełniło wszelkich formalności 
i rozpoczęło swoją działalność. Skupia w swoich szeregach 
przedstawicielki wszystkich 10 Kół Gospodyń Wiejskich z 
terenu Gminy Liniewo. Zarząd Stowarzyszenia to: Elżbieta 
Licznerska – prezes; Gabriela Borowicka – wiceprezes; Anna 
Flisikowska – skarbnik; Grażyna Cierocka – sekretarz; 
Gabriela Żakowska –  
członek; Maria Labuda – członek. Nasz cel to pozyskiwanie 
funduszy z różnych źródeł  na działania związane z 
potrzebami kół, kobiet i wszystkich mieszkańców gminy (w 
miarę możliwości).  

Stowarzyszenie przygotowało projekt „Chcemy więcej, 
chcemy lepiej” na ogłoszony konkurs Funduszu dla 
Organizacji Pozarządowych w ramach komponentu 
"Demokracja i społeczeństwo obywatelskie" w obszarze 
Rozbudowywanie instytucjonalnych zdolności organizacji 
pozarządowych i rozwój sektora pozarządowego. W kategorii 
mikro otrzymaliśmy dofinansowanie jako jeden z 38 
przyznanych na Polskę. W projekcie zaplanowano warsztaty, 
szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, 
wyjazdy studyjne, festyn i inne działania

.  
Elżbieta Licznerska- Prezes SKGWGL 

 

Projekcja filmu „Uwaga obcy” 
 
 
 

   Uczniowie Zespołu Oświatowego w Garczynie mieli okazję uczestniczyć w projekcji filmu ,,Uwaga obcy!”. Pomysł zrealizowano w ramach 
realizacji programu profilaktyki. 
    W filmie ukazano właściwe postawy podczas spotkań z nieznajomymi. Materiał stanowił świetną lekcję wychowawczą, a jednocześnie pozwolił 

dzieciom zapoznać się  z X muza jaką jest film. 

Fundusze norweskie – jesteśmy w 
 38 wybranych projektach na Polskę  

w kategorii mikro!!!! 
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Bal karnawałowy 
 

     Wzorem lat poprzednich w Zespole Oświatowym w Garczynie w 
czasie karnawału odbył się bal przebierańców. W zabawie udział wzięli 
wszyscy uczniowie szkoły 
podstawowej i dzieci z 
przedszkola. Na uwagę 
zasługuje fakt, iż każdy z 
uczestników wystąpił, zgodnie 
z regułą balu, w przebraniu. 
Zachętą  było z pewnością 
wspomnienie zeszłorocznego 
balu, na który to w przebraniu 
stawiła się cała kadra 
pedagogiczna szkoły. 

     Zabawę zaczęto 
tradycyjnym polonezem, z 
którym nawet Ci najmłodsi (3-4 
latki!) nie mieli większych 
problemów. 

Jak zawsze najwięcej emocji wywołał taniec z kotylionami. 
Podczas balu na dzieci czekało mnóstwo konkursów, nagradzanych 

słodkimi niespodziankami zakupionymi przez Radę Rodziców 

Konkurs plastyczny 
Uczniowie Zespołu Oświatowego w Garczynie wzięli udział w 

konkursie plastycznym zorganizowanym przez  Nadleśnictwo 
Kościerzyna. 
Tematyka  prac 
była następująca; 
,,Las w jesienno- 
zimowych 
barwach”.  
   Wykonano  19  
prac, z których jury 
szkolne 
wytypowało dwie 
prace indywidualne 
i jedną grupową – 
wykonaną przez 
dzieci z 
przedszkola. 
     Prace zostały przekazane do kolejnego etapu, który odbył się w 
Nadleśnictwie Kościerzyna. 
   Nasi reprezentanci zajęli następujące miejsca i otrzymali atrakcyjne 
nagrody: 
Przedszkole – miejsce II 
Karolina Zdrojewska  otrzymała wyróżnienie . 

 
 

Z życia Gimnazjum "Punkt zwrotny". 
 
 
 

 

25 lutego br. gościliśmy w naszej szkole młodych krakowskich 
artystów z przedstawieniem profilaktycznym pt. "Punkt zwrotny". 
Spektakl zaprezentował problemy konsekwencji, jakie niosą za sobą 
uzależnienia we wszelakiej formie. Od tych pozornie błahych, czyli 

nikotyny, przez alkohol po prawdziwą zmorę naszych czasów-
narkotyki.  

 
 

Zebrania sprawozdawczo-wyborcze 

 
 W styczniu, odbyły się walne zebrania sprawozdawczo-

wyborcze Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Liniewo w 
miejscowościach Wysin, Liniewo, Luibieszyn i Głodowo. 
W trakcie spotkań prezesi poszczególnych jednostek OSP 
przedstawiali sprawozdania z działalności za cały 2007 rok, 

następnie głosu udzielano skarbnikom, którzy przedstawiali są  pierwsze 
miejsca w Powiecie Kościerskim drużyn młodzieżowych sprawozdania 
finansowe za 2007 rok  oraz plany budżetowe na 2008 rok. Kolejnym 
punktem tych spotkań było udzielanie absolutorium zarządom 
poszczególnych jednostek OSP, poprzedzone odczytaniem sprawozdania 
komisji rewizyjnej przez icg przewodniczących. Spotkania miały 
charakter bardzo uroczysty, a  ich przebieg  zorientowany był na sprawy 
organizacyjno-finansowe, edukacyjno- sportowe  jednostek OSP. 
W  opinii Wójta Gminy Liniewo jednostki te są  dobrze i bardzo dobrze 
zorganizowane i  ukierunkowane na osiąganie jak najlepszych wyników 
na szczeblu gminy, powiatu i województwa, czego najlepszym 
przykładem.   Można więc powiedzieć bez wahania, że jesteśmy od kilku 
czy kilkunastu lat z rzędu kuźnią nowych talentów strażackich  oraz 
potęgą niekwestionowaną w Powiecie Kościerskim i Województwie 
Pomorskim. 
Nie należy spoczywać na laurach, ale  równie dobrze zabiegać i utrzymać 
tę pozycję, którą mamy.  Stawiać musimy  w dalszym ciągu na naszą 
młodzież, ich opiekunów, komendanta , prezesów i  zarządy 
poszczególnych jednostek OSP. 
Mogę powiedzieć, że na naszych strażakach można zawsze polegać jak na 
Zawiszy, czego najlepszym przykładem jest wzorowo przeprowadzano 
akcja strażacka odławiania śniętych ryb na jeziorze Dużym w Garczynie i 
Orlu  oraz natychmiastowej pomocy zaraz po nieszczęśliwym wypaleniu 
pomieszczeń gospodarczych u Państwa Wydrowskich w  Lubieszynie.  

 

Dzień kobiet 
   8 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kobiet, jeszcze jakiś 
czas temu było to święto państwowe, hucznie  obchodzone w całym kraju 
lecz w 1993 roku państwowy charakter tego święta został zniesiony przez 
rząd kobiety - Hanny Suchockiej.  
Geneza: Dokładne ustalenie genezy dnia kobiet jest o tyle trudne, że 
różne źródła podają różne wersje. Jedno jest pewne, powstanie tego święta 
związane jest z walką kobiet o swoje prawa społeczne. I tak, już 1857 
roku w Nowym Jorku odbył się strajk kobiet żądających zrównania praw i 
zarobków z prawami i zarobkami mężczyzn. W marcu 1913 roku w 
Petersburgu zastrajkowały po raz pierwszy rosyjski kobiety i od 1917 roku 
w marcu odbywały się masowe strajki kobiet.  

Złote gody 
 

 
 

Dostojnym Jubilatom składamy wyrazy uznania 
 i głębokiego szacunku oraz serdeczne życzenia wszelkiej  
pomyślności i dalszych szczęśliwych lat wspólnego życia. 
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Zwrot podatku akcyzowego 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

informuje:  
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej 

napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT 

• w terminie od 1 marca 2008r. do 31 marca 2008r. należy 
złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta 
miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz 
fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju 
napędowego w okresie od 1 września 2007r. do 29 lutego 2008r.,  
• w terminie od 1 września 2008r. do 30 września 2008r. należy 
złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta 
miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz 
fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju 
napędowego w okresie od 1 marca 2008r do 31 sierpnia 2008r. w 
ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2008r.  

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2008r. wynosi  

 
użytków rolnych  

Pieniądze wypłacane będą w terminach:  
2 - 31 maja 2008r. w przypadku pierwszego wniosku  

  3 - 30 listopada 2008r. w przypadku drugiego wniosku  
gotówką w kasie urzędu gminy, albo przelewem na rachunek 

bankowy podany we wniosku. 

Szkolenia rolników 
 
 

Okres zimowy u rolników to czas 
odpoczynku i  szkoleń. W Gminie 

Liniewo, dzięki Pani Gabrieli 
Borowickiej, zostawały 

zorganizowane szkolenia : 

„Programy 
rolnośrodowiskowe” 
Przypomnijmy  programy 
rolnośrodowiskowe mają zachęcać 
rolników do stosowania takich metod 
gospodarowania, które jednocześnie 
chronią i dbają o środowisko 
naturalne. Jest to coś więcej niż 
stosowanie zwykłej dobrej praktyki 
rolniczej.  
Jak i gdzie ubiegać się o dotację? 
Formularze wniosków do 
programów rolnośrodowiskowych 
można otrzymać w Biurach 
Powiatowych ARiMR. Pakiety 
można będzie można realizować po 
otrzymaniu decyzji z ARiMR, a 
płatność nastąpi po terminie 8 
miesięcy od daty rozpoczęcia 
realizacji programu. W drugim i 
kolejnych latach funkcjonowania 
programów wnioski należy składać w terminie od 1 marca do 30 
kwietnia. 
Wszelkich dalszych informacji nt. programów rolnośrodowiskowych 
udzielają pracownicy Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
 

Pomorski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego (PODR) w Gdańsku 

Trakt św. Wojciecha 293 
80−001 Gdańsk−Lipce 
tel. (0−58) 688−20−11 
fax (0−58) 688−22−50 

Dział Technologii Produkcji 
i Doświadczalnictwa Lubań 

83−422 Nowy Barkoczyn 
tel. (0−58) 688−20−11 
fax (0−58) 688−22−52 

Zmiany  dotyczące przyznawania 
płatności bezpośrednich 

W dniu 21 stycznia br., Rada UE przyjęła rozporządzenie zgodnie, z 
którym płatności bezpośrednie będą przysługiwały rolnikowi, 
który posiada grunty rolne, na dzień 31 maja roku, w którym został 
złożony wniosek. Jest to ważna informacja dla tych rolników, którzy 
zamierzają sprzedać lub wydzierżawić swoją ziemię. Jeżeli 
rolnik przeniesie posiadane grunty na inną osobę przed 31 
maja danego roku, to nie otrzyma do tych gruntów płatności 
obszarowych.  
1. Jednolita Płatność Obszarowa 
Do jednolitej płatności obszarowej kwalifikują się grunty 
rolne, które były utrzymywane w dobrej kulturze rolnej na 
dzień 30 czerwca 2003 r. Do gruntów rolnych zalicza się 
użytki rolne obejmujące: grunty orne, trwałe użytki zielone, 
trwałe plantacje oraz ogródki przydomowe. 
Płatności przysługują do działek rolnych o minimalnej 
powierzchni wynoszącej 0,1 ha.   
Rolnikowi przysługuje jednolita płatność obszarowa na grunty 
rolne będące w jego posiadaniu w dniu 31 maja danego 
roku, wchodzące w skład gospodarstwa rolnego i 
kwalifikujące się do objęcia tą płatnością, jeżeli: 
-- w tym dniu posiada działki rolne o łącznej powierzchni nie 
mniejszej niż 1 ha; 
-- wszystkie grunty rolne są utrzymywane w dobrej kulturze 
rolnej przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska 
(zgodnie z normami) przez rok kalendarzowy, w którym 

został złożony wniosek o przyznanie tej 
płatności; 
-- został mu nadany numer identyfikacyjny w 
trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji 
producentów, ewidencji gospodarstw rolnych 
oraz ewidencji wniosków o przyznanie 
płatności. 
2.Termin składania wniosku i zmian do 
wniosku o przyznanie płatności w 2008 roku 
W 2008 roku na jednym formularzu wniosku o 
przyznanie płatności rolnicy mogą ubiegać się o 
przyznanie następujących rodzajów płatności: 
1)jednolitą płatność obszarową (JPO); 

2)krajowe uzupełniające płatności obszarowe (UPO),  
w tym:  
--płatność do grupy upraw podstawowych, 
--płatność do powierzchni uprawy chmielu, zadeklarowanej 
przez rolnika we wniosku o przyznanie płatności do 
gruntów rolnych na dany rok, 
--płatność do powierzchni uprawy chmielu, do której 
rolnikowi przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni 
uprawy chmielu za 2006 rok, 
--płatność do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, 
uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatności 
zwierzęce); 
3)płatność do upraw roślin energetycznych; 

4)oddzielną płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do 
pomidorów);  
5)przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich; 
          Wnioski o przyznanie płatności na rok 2008, rolnicy 
mogą składać w biurach powiatowych ARiMR, właściwych 
ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę 
wnioskodawcy oraz za pośrednictwem poczty, w terminie od 
15 marca do 15 maja 2008 r. Dopuszczalne jest złożenie 
wniosku w terminie 25 dni kalendarzowych po tym terminie, 
czyli do 9 czerwca 2008 r., jednakże należna rolnikowi 
płatność będzie pomniejszana o 1% za każdy dzień roboczy 
opóźnienia.  

Rolnicy !!! Pamiętajcie! 
Przy zakupie paliwa- żądajcie faktury VAT ! 
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Zapraszamy na zebrania wiejskie 
 

 Wszystkich mieszkańców  gminy Liniewo zapraszamy na 
zebrania wiejskie z udziałem Wójta Gminy Liniewo- 
Mirosławem Warczakiem. 

Tematami zebrań będą: 
- sprawy bieżące wsi, 
- podsumowanie roku 2007, 
- podział środków finansowych na rok 2008. 
 
 
 
 
 

Kiedy Wielkanoc 
Niedziela Wielkanocna wypada w tym roku (2008) 

bardzo wcześnie bo już 23 marca. 
Wielkanoc (Pascha) - to jedno z najważniejszych świąt 
chrześcijańskich upamiętniających śmierć i 
zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Obchodzone jest w 
pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni.  
Czy wiecie, że pierwsi chrześcijanie po Wielkanocy  

świętowali aż trzy dni? Takich niespodzianek  
historia Kościoła kryje całe mnóstwo. 

Przepis Wielkanocny  
Sałatka Wielkanocna z jajkiem i szynką 
• Kukurydza,  
• 1 opakowanie ananasa w puszce, 
• 1 opakowanie selera w słoiczku,  
• 6 jaj,  
• 50 dkg szynki gotowanej , 
• 40 dkg Majonezu, 
• sól  do smaku, 
• 1 szczypta pieprz , 
Sposób przyrządzania 
Kukurydzę odsączyć i wsypać do 
miski. Ananasy odsączyć i 
pokroić w kosteczkę. Następnie odsączamy też seler i 
dodajemy do miski. Jajka gotujemy na twardo i siekamy w 
drobną kostkę. Podobnie kroimy szynkę  
i mieszamy w misce wszystkie składniki, oraz dodajemy 
majonez. Na końcu solimy i pieprzymy do smaku. Jest to 
idealna potrawa na śniadanie Wielkanocne. 

 
 

 

Regulamin Funduszu Praktycznej Edukacji  
Ekologicznej Absolwentów 

 
 
 
 

§ 1 
   Celem działania Funduszu Praktycznej Edukacji Ekologicznej 
Absolwentów zwanego dalej „Funduszem” jest praktyczne 
przygotowanie absolwentów do wdrażania przepisów ochrony 
środowiska oraz propagowania działań proekologicznych i zasady 
zrównoważonego rozwoju  w województwie pomorskim. 

§ 2 
Absolwentem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest osoba, 
która: 
1.legitymuje się dyplomem ukończenia szkoły wyższej w systemie 
dziennym, 
2.po ukończeniu studiów nie podjęła zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę, ani nie prowadziła działalności gospodarczej,  
4.w dniu zatrudnienia nie ukończyła 30 roku życia,  
5. przez okres zatrudnienia objęty dofinansowaniem z Funduszu nie 
podejmie dodatkowego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,  
6. nie jest objęta jakąkolwiek inną pomocą ze środków 
przeznaczonych na likwidację bezrobocia. 

Obwieszczenie 
WÓJT GMINY LINIEWO ogłasza przetargi ustne 
nieograniczone na dzierżawę niezabudowanych działek, 
położonych na terenie Gminy Liniewo, stanowiących własność 
komunalną, wymienionych w załączniku, okres dzierżawy do 
31.08.2009, z przeznaczeniem na cele rolne. 
Przetarg odbędzie się w dniu 10.03.2008 o godz. 10.30 według  

kolejności podanej w załączniku, w pokoju nr 2 Urzędu 
Gminy w  Liniewie. 

Warunki przetargu i dzierżawy: 
-wpłacenie przez osoby prawne i fizyczne ( z zastrzeżeniem 
wynikającym z ustawy o samorządzie gminnym) wadium 
gotówką w wysokości podanej w załączniku na konkretną 
działkę, najpóźniej do dnia 10.03.2008 do godz, 9.30, w kasie 
Urzędu Gminy w Liniewie 
-postąpienie minimalne jak w załączniku, 
- wywoławszy czynsz za dzierżawę poszczególnych działek 
podany jest w załączniku, 
-czynsz za rok 2008 będzie płatny w dniu podpisania umowy, 
czynsz za rok 2009 płatny do 
dnia 31.03.2009 roku. 
Uczestnicy w dniu przetargu okazują: dowód wpłacenia 
wadium, dowody osobiste, (osoby prawne- wypis z właściwego 
rejestru, upoważnienie do udziału w przetargu). 
Wadium wpłacone (na poszczególną działkę) przez uczestnika 
przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet 
czynszu tej działki, zaś pozostałym uczestnikom przetargu 
zostanie zwrócone. Uczestnikowi, który wygrał przetarg nie 
zwraca się wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy 
dzierżawy. Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu 
058 687-85-26 lub w pokoju nr 9 Urzędu Gminy w Liniewie w 
godzinach urzędowania Urzędu. 
Uwaga bezrobotni zainteresowani szkoleniami!! 

 
 

Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie informuje, że: 
1..z dniem 08-01-2008 r. wznawia przyjmowanie wniosków 
osób bezrobotnych o skierowanie na szkolenia w tak zwanym 
trybie indywidualnym, tj. przy uprawdopodobnieniu 
zatrudnienia po szkoleniu, 
 

Szczegółowe informacje w pokoju nr 8 PUP  
w Kościerzynie lub pod numerem telefonu 

(058) 686 23 05 wew. 275 lub 276. 
Uwag 

 

Kwietniowe święta 

Sołectwo Data Godz Miejsce 
Liniewo 28.02.2008 r. 1800 GOKSiR 

Chrztowo 
Garczyn 

3.03.2008 r. 
3.03.2008 r. 

1630 

1800 

Świetlica 
Szkoła 

Iłownica 
Płachty 

Lubieszyn 

4.03.2008 r. 
4.03.2008 r. 
4.03.2008 r. 

1000 

1330 

1500 

Świetlica 
U sołtysa 
Świetlica OSP 

Stary Wiec 
Deka 

5.03.2008 r. 
5.03.2008 r. 

1600 

1730 
Szkoła w Wysinie 
Świetlica 

Liniewskie 
Góry 

Lubieszynek 

6.03.2008 r. 
 
6.03.2008 r. 

1400 

 
1530 

U sołtysa 
 
U sołtysa 

Chrósty 
Wysińskie 

Wysin 

7.03.2008 r. 
 
7.03.2008 r. 

1600 

 
1730 

Świetlica 
 
Świetlica OSP 

Sobącz 
Orle 

10.03.2008 r. 
10.03.2008 r. 

1630 

1800 
Świetlica 
Świetlica 

Stefanowo 
Głodowo 

11.03.2008 r. 
11.03.2008 r. 

1630 

1800 
U sołtysa 
Świetlica OSP 
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1 kwietnia — Prima aprilis;  
2 kwietnia — Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci  
4 kwietnia — Dzień Mężczyzn (polskie);  
7 kwietnia — Światowy Dzień Zdrowia;  
10 kwietnia — Dzień Służby Zdrowia  
11 kwietnia —  Ogólnopolski Dzień Walki z Bezrobociem  
12 kwietnia —  Dzień czekolady  
13 kwietnia — Światowy Dzień Pamięci Ofiar Katynia  
14 kwietnia — Dzień Ludzi Bezdomnych  
15 kwietnia — Międzynarodowy Dzień Kombatanta  
16 kwietnia — Święto Sapera  
22 kwietnia — Dzień Ziemi  
25 kwietnia ---Międzynarodowy Dzień Sekretarki;  
29 kwietnia — Międzynarodowy Dzień Tańca  
Święta ruchome:  
pierwszy poniedziałek kwietnia — Dzień Trzeźwości  

 
Łamigłówka 

Wyścig samochodowy Pięć samochodów bierze 
udział w wyścigu samochodowym. Na podstawie 
poniższych wskazówek powiedz, w jakiej 

kolejności przybyły one na metę: 
1.Samochód w kolorze zielonym, który nie wygrał 
wyścigu, przyjechał na metę wcześniej niż 
samochód niebieski, którego kierowca nie stanął na 
podium. 
2.W klasyfikacji końcowej 

pomiędzy samochodem niebieskim a żółtym 
znalazły się dwa inne samochody. 

3.Samochód czerwony dotarł na metę przed 
samochodem fioletowym, zaś pomiędzy mini 
znalazł się jeszcze jeden samochód. 
4.Samochód żółty i czerwony 
nie przyjechał na metę zaraz po 

sobie. 
Wskazówki 
1.Samochód zielony może być 2,3,lub 4 zaś niebieski 4 lub 5. 
2.Samochód żółty może być 1 lub 2 pod warunkiem, że niebieski 
będzie 4 lub 5. 
3.Czerwony samochód może być 1,2 lub 3 zaś fioletowy 3,4,lub 5. 
Rozwiązanie zagadki 

Prawidłowe odpowiedzi prosimy przesłać na 
adres gciliniewo@op.pl lub na adres niżej 
podanej  redakcji do końca marca br.  Z 
nadesłanych prawidłowych odpowiedzi, 
wylosujemy główną, którą jest książka 
Harrego Pottera pt. Komnata tajemnic”. 
Zwycięzcy nagrodę wyślemy pocztą. 
 

Humor J 
vIdzie pogrzeb. Tragarze niosą trumnę przekręconą na bok.  
- Kogo chowają? - pyta przechodzień.  
- Teściową - odpowiada jeden z żałobników.  
- A czemu trumnę niesiecie bokiem?  
- Bo jak ją przekręcić na plecy, to zaczyna chrapać.      
                                     ---------------------------- 
vFacet mówi do sąsiada: 
- Byłem z teściową w zoo. 
- I jak było? -pyta sąsiad. 
- Nie przyjęli jej.  
                                    ---------------------------- 
vW restauracji rodzina posila się promocyjnym obiadem. Zostaje 
 sporo resztek i ojciec prosi kelnera:  
- Czy może pan nam zapakować te resztki? Wzięlibyśmy dla pieska...  
- Hurrra!!! - krzyczą dzieci. - Będziemy mieć pieska..! 

Czy wiesz że … ? 
Ø 10 milionów Polaków pali papierosy, 5 milionów z nich pali od ponad 

20 lat. 
Ø 12,3 mln Polaków (tych pracujących) ma na utrzymaniu resztę 

społeczeństwa czyli ponad 25 mln osób. 
Ø 130 filiżanek herbaty lub 80 filiżanek kawy to śmiertelna dobowa 

dawka teiny lub kofeiny. 
Ø 14 lutego Walentynki czyli święto zakochanych, ogłoszone zostało w 

roku 496 przez papieża Gelazego I. 
Ø 170 kotów pracuje w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie walcząc z 

myszami. 
Ø 20 amerykańskich dolarów czyli około 70 złoty wynosi średnia pensja 

w Białorusi. 
Ø 236 tysięcy Polaków znajduje się w zamkniętych placówkach 

psychiatrycznych. 
Ø 40,2 stopnie Celsjusza to rekord temperatury w Polsce, a miało to 

miejsce 29 lipca 1921 roku w Pruszkowie koło Opola. 
Ø 55 puszek półlitrowych po piwie to kilogram aluminium, za który w 

skupie złomu można dostać około 3,5 złotego 
Ø 84 proc. studentów największych warszawskich uczelni chciałaby 

wyjechać za granicę na rok, dwa. 
Ø Co roku odkrywane jest około 15-20 tysięcy gatunków zwierząt oraz  
      2 tysiące odmian roślin. 
Ø Jarmark świętego Dominika odbywa się w Gdańsku od prawie 750 lat 

i jest największą tego typu imprezą w Europie. 
Ø Karol Wojtyła 16 października 1978 roku został wybrany 265 

papieżem w dziejach Kościoła katolickiego i przybrał imię Jan Paweł 
II. 

Ø Król Otton III miał 11 lat, gdy prowadził swą armię przeciwko Sasom 
(991 rok), a Henryk IV miał 13 lat podczas wojny z Węgrami (1063 
rok). 

Ø Król państwa Suazi (w południowej Afryce) zwany Sobhuza II miał 
99 żon i prawie 200 potomstwa. 

Rozliczenia podatkowe PIT 
Osoby przygotowujące się do rozliczenia z Urzędem 
Skarbowym czeka w tym roku kilka zmian. Dotyczy to między 
innymi sposobu przekazywania 1. procenta podatku na rzecz 
organizacji pożytku publicznego.  
 

Już możesz dać 1 % podatku 
Dotąd procedura była dość skomplikowana: należało obliczyć 
podatek, potem wyliczyć z  niego jeden procent, następnie tę 
kwotę wpłacić na konto wybranej organizacji, przekazać 
zeznanie Urzędowi Skarbowemu i zachować dowód wpłaty 
przez 5 lat. Teraz wystarczy wskazać organizację pożytku 
publicznego i wpisać w odpowiednią rubrykę zeznania 
podatkowego jej numer KRS, a przelaniem pieniędzy zajmie się 
Urząd Skarbowy.  

np. Stowarzyszenie „Małej Szkoły w Wysinie” 
 – Nr KRS 00 00 22 1871 

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/ 687-85-27 

Wyręb drzew 
Zbliża się okres wyrębu drzew z zadrzewień. 
Przypomina się, że na każde drzewo i krzew 
powyżej 5- ciu lat wymagana jest zgoda w formie decyzji 
Wójta Gminy. Nie wymaga się zgoda na wycinkę drzew w 
wieku poniżej 5 lat i na drzewa owocowe. 
Wniosek o wycinkę drzew należy składać w formie pisemnej. 
Nie przestrzeganie przepisów i wycięcie drzew bez 
zezwolenia może spowodować naliczenie wysokich kar 
ustawowych. 
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Uchwały  RADY GMINY LINIEWO 
•  z  dnia 28 stycznia 2008r

stycznia 2008 r. 
Nr XV/80/2008  w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania 
Problemów Społecznych Gminy  Liniewo na lata 2008-2015,  
Nr XV/81/2008  w sprawie rocznego planu potrzeb  w zakresie wykonywania 
prac społecznie  użytecznych w 2008 r. 
Nr XV/82/2008  o przystąpieniu do sporządzenia   miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr. geod. 9/15 i 9/16 
położonych w miejscowości Liniewo w gminie  Liniewo, 
Nr XV/83/2008  w sprawie określenia stawki procentowej określającej wielkość 
opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w decyzji o warunkach  
  zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji  celu publicznego w 
przypadku braku planu miejscowego, 
Nr XV/84/2008  w sprawie rozpatrzenia skargi na  

 działalność Wójta Gminy Liniewo. 
 

 

Pomoc w Starym Wiecu 
 

 

Na 
posie
dzeni

u 
sesji 
Rady 
Gmin
y w 

Linie
wie 
w 

dniu 
28 

grudn
ia 

2007r, z inicjatywy Wiesława Szarmacha, zebrano pieniądze dla 
poparzonych dziewczynek państwa Osowskich z miejscowości 

Stary Wiec. 
Zebrane pieniążki zostały przeznaczone na potrzeby naszych 

dziewczynek, a przekazano je ich rodzicom. 
Dziewczynki starsza Klaudia lat 5- poparzenie ciała powyżej 50 

% i młodsza Kinga lat 3, mniejsze poparzenia. 
 

Puchar Przewodniczącego Rady Gminy 
     GOKSiR zorganizował w sali gimnastycznej w Gimnazjum 
Publicznym w Liniewie turniej Tenisa Stołowego o puchar: 
- Przewodniczącego Rady Gminy w kategorii szkół podstawowych, 
- Dyrektora Gimnazjum Publicznego w Liniewie w kategorii szkół 
gimnazjalnych, 
- GOKSiR w kategorii dziewcząt. 
KLASYFIKACJA KOŃCOWA 
w kategorii: 
Gimnazjum: 
1. Górecki Artur - Głodowo 
2. Majer Jakub - Głodowo 
3. Górecki Leszek - Głodowo  
4. Trzebiatowski Karol – Głodowo 
 

Zwycięzcy turnieju otrzymali puchary, statuetki w każdej 
kategorii oraz dyplomy, pozostali uczestnicy nagrody 

pocieszenia. Sędzią głównym był Pan Jarosław Gierszewski 
ze Szkoły Podstawowej z Głodowa. 

 
O czym debatują nasi Radni ??? 

 Zdzisław Bella-Wycinka drzew przy drogach wojewódzki. Czy będą 
nasadzone nowe drzewa?. Zakup i montaż kosza na śmieci  
przy nowo wybudowanym przystanku. 
Benedykt Knitter-Czy planuje się remont dróg gminnych ? Co  
z zakupem tłucznia? 

Jerzy Bałachowski -Czy planuje się remont dróg gminnych ? Co 
 z zakupem tłucznia?. Jakie podjęte są kroki w sprawie podorywania drogi w 
Wysinie? 
Andrzej Hinc-Czy jest możliwość montażu zabezpieczeń nad kanałem A.
Barzowski Ryszard -Czy wymieszany został piasek z solą ? 
Wiesław Szarmach-Czy możliwe jest zamontowanie loga PKS  
na przystanku autobusowym. 
Jerzy Czapiewski-Czy zamontowana zostanie lampa przy drodze  
w kierunku dworca?. Czy zamontowane zostanie ogrzewanie pojazdu 
dowożącego dzieci do Szkoły Podstawowej w Głodowie ? 

-Czy możliwe jest przeniesienie przystanku autobusowego,  
na miejsce nowo zamontowanej wiaty ? 
-Czy można dokonać wiosennego przeglądu i konserwacji lamp 
oświetleniowych. 
Alfons Troka -Czy planuje się remont dróg gminnych?  
Co z zakupem tłucznia ? 
Sławomir Zabrocki-Czy planuje się remont dróg gminnych? Co z 
zakupem tłucznia ?. Czy zamontowane zostaną stojaki dla rowerów dla 
dzieci dojeżdżających do szkoły ? 
 

Podziękowanie 
    Nowy Rok rozpoczął się dla nas bardzo źle 
- szalejący pożar spowodował ogromne straty i 

doprowadził nas do rozpaczy. Na szczęście  nie 
pozostawiono nas samych w nieszczęściu. Pomogło 
nam wielu mieszkańców Gminy Liniewo, ksiądz 
proboszcz Grzegorz Flisikowski , władze 
samorządowe z wójtem Mirosławem Warczakiem, 
Radą Gminy z jej przewodniczącym Ludwikiem 
Szparkowskim oraz Radny Powiatu Kościerskiego 
Krzysztof Michnowski, strażacy i sąsiedzi . Gdyby nie 
ta pomoc, trudno byłoby nam wydobyć się z tak 
trudnej sytuacji. Wszystkim, którzy zaangażowali się 
w udzieleniu nam pomocy, bardzo serdecznie 
dziękujemy, nasza wdzięczność będzie Wam 
towarzyszyła zawsze i wszędzie. 

Bernadeta i Stefan 
Wydrowscy z rodziną 

Szkół Podstawowych: 
1. Urban Filip - Głodowo 
2. Dalecki Łukasz - Liniewo 
3. Wrosz Daniel - Liniewo 
4. Cichocki Dawid - Głodowo 

Dziewczęta: 
1. Iwanowska Karolina - Głodowo 
2. Stark Beata - Chrztowo 
3. Klasa Marzena - Głodowo 
4. Potulska Dorota - Liniewo 
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