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Jubileusz 25-lecia reaktywowania Gminy Liniewo stał się dla jej władz okazją do 

zaprezentowania swych osiągnięć mieszkańcom i przybyłym na uroczystości 

gościom. Uroczystości rozpoczęły się 29 września 2007 roku. W tym dniu został 

poświęcony w miejscowym kościele pod wezwaniem Miłosierdzia BoŜego, przez 

proboszcza tutejszej parafii, księdza Grzegorza Flisikowskiego, nowy sztandar 

gminy, który z inicjatywy wójta Mirosława Warczaka ufundowało wiele osób: od 

Wojewody Pomorskiego Piotra Karczewskiego i przyjaciela tej gminy, Wice 

Marszałka Senatu Macieja PłaŜyńskiego, do zwykłych obywateli, pojedynczych 

mieszkańców, którzy w ten chociaŜby sposób chcieli przyczynić się do podniesienia 

rangi swojej gminy. 
 

ChorąŜy Wiesław Szarmach, w asyście Lecha śakowskiego – sołtysa 

Lubieszyna i Jana Miętkiego, przedsiębiorcy z Liniewa, przekazał chorągiew 

wójtowi Mirosławowi Warczakowi, który w krótkim, lecz treściwym i podniosłym 

przemówieniu podkreślił wagę utoŜsamiania się mieszkańców ze swą  Małą 
Ojczyzną.  
       

   

       Główne uroczystości miały miejsce w sobotę  6 października 2007 

roku. Rozpoczęła je Msza Św., którą odprawiał ks. Prałat Ryszard 

Konefał, do niedawna proboszcz garczyńskiej parafii, w asyście 

księŜy  proboszczów z Liniewa, Wysina, Garczyna i Pogódek. 

 i Pogódek.             

                               

 

 

 

 

 

         Potem uroczystości przeniosły się do sali 

gimnastycznej Zespołu Oświatowego w Liniewie. 

Goście, gospodarze, poczty sztandarowe  

i mieszkańcy gminy przeszli przez całą wieś, by po 

brzegi wypełnić pięknie przygotowaną, wręcz 

przekonstruowaną salę sportową. 
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Chór, złoŜony z uczniów Zespołu Oświatowego w 

Liniewie, odśpiewał wraz ze wszystkimi zgromadzonymi 

czterozwrotkowy Hymn Narodowy, a przybyłych przywitał 

Wójt Gminy Liniewo Mirosław Warczak, który w swym 

wystąpieniu mówił o znaczeniu patriotyzmu, dziedzictwa 

kultury oraz większemu zaangaŜowaniu nas wszystkich na 

rzecz rozwoju naszej małej Liniewskiej Ojczyzny. Sekretarz 

Gminy Jacek Sosnowski przedstawił w krótkim zarysie to, jak 

doszło do reaktywowania Liniewa, jako samodzielnej 

jednostki samorządu terytorialnego, kto był w ten proces 

najmocniej zaangaŜowany i jakie wreszcie było to ostatnie 

ćwierćwiecze, co się w nim dokonało. 

Znaczną część uroczystości wypełniło wręczanie 

odznaczeń państwowych i honorowych medali 

okolicznościowych. W imieniu 

Prezydenta Rzeczpospolitej 

Polskiej Lecha Kaczyńskiego 

Wojewoda Pomorski Piotr 

Karczewski, w asyście Wójta  

Gminy Liniewo Mirosława 

Warczaka, udekorował 

najbardziej zasłuŜone dla 

rozwoju i działalności naszej 

Małej Ojczyzny osoby: Złoty 

KrzyŜ Zasługi pośmiertnie 

przyznano księdzu Hieronimowi Zbilskiemu (odebrała 

ks. Ryszard Konefał), a następnie wpinano odznaczonym 

Srebrne i Brązowe KrzyŜe Zasługi. Kilkudziesięciu 

innych mieszkańców i działaczy z naszej gminy 

otrzymało medale honorowe za róŜne dziedziny, w 

których się szczególnie zasłuŜyli.  

 
    Zaproszonych na uroczystości było wiele osób, ale nie 

wszystkim czas pozwolił na przyjazd do naszej wsi – 

przekazali swe Ŝyczenia i pozdrowienia listownie, bądź 
poprzez przedstawicieli. Wśród obecnych byli: Wojewoda 

Pomorski Piotr Karczewski, poseł na Sejm RP Stanisław 

Lamczyk, wójtowie i przewodniczący Rad Gmin z Powiatu 

Kościerskiego, radni obecni i w poprzednich kadencjach 

samorządów wszelkich szczebli,  Komendanci StraŜy 

PoŜarnych, Policji, leśnicy, a takŜe duŜa delegacja  

 z zaprzyjaźnionej z Liniewem niemieckiej gminy 

Ebsdorfergrund. 

 
 Na koniec uroczystości jubileuszowych goście 

składali Ŝyczenia i wręczali upominki uwieczniające tę chwilę: 
Wojewoda Piotr Karczewski zrobił to nieco wcześniej, bo 

musiał wyjść w trakcie uroczystości (inne obowiązki 

słuŜbowe), poseł RP Stanisław Lamczyk Ŝyczył gminie, jej 

włodarzom i mieszkańcom wszelkiej pomyślności, radna 

Sejmiku Województwa Pomorskiego, mieszkanka Wysina, 

Maria Labuda przekazała powinszowania w imieniu 

Marszałka Województwa Jana Kozłowskiegi i 

Przewodniczącego Brunona Synaka , w zastępstwie Starosty 

Kościerskiego Ŝyczenia złoŜyli radny i 

Wice Przewodniczący Rady Powiatu 

Kościerskiego Krzysztof  Michnowski 

z Liniewa oraz Krystyna Knopik, 

Naczelnik Wydziału w Starostwie 

Powiatowym w Kościerzynie, która 

przez piętnaście lat prowadziła w 

Liniewie Gminny Ośrodek Kultury, a 

dziś jubileuszową galę. Kolejnymi 

Ŝyczącymi gośćmi byli przedstawiciele 

gmin z Powiatu Kościerskiego, 

straŜaków, leśników, a takŜe siostra i 

brat aktualnie urzędującego wójta 

Mirosława Warczaka. 

 
Po tak długiej i wyczerpującej siły uroczystości wszyscy 

zebrani przenieśli się do Urzędu Gminy, gdzie czekały na nich 

pięknie przygotowane i udekorowane stoły z potrawami, 

przekąskami, ciastami, napojami... Na zewnątrz (pod namiotem i 

w podcieniu) i w środku urzędu zgromadziła się ogromna rzesza 

mieszkańców gminy, którzy chcieli uczestniczyć w tak waŜnej, 

lokalnej uroczystości. Dla nikogo nie zabrakło jedzenia, słodyczy 

i napitku, a wielkie słowa uznania naleŜą się tym wszystkim, 

którzy nie szczędzili wysiłku, ani swego czasu, by 

tak pokaźną imprezę przygotować. Nie sposób te 

wszystkie osoby wymienić, by kogoś nie pominąć, 
dlatego do relacji z 

uroczystości 

załączam 

kilkaset zdjęć 
– na nich są 
wszyscy. 

Urozmaiceniem i atrakcją części oficjalnej obchodów 25-lecia 

reaktywowania Gminy Liniewo były występy artystyczne – 

najpierw dzieci i młodzieŜ z miejscowej szkoły zaprezentowały 

scenki rodzajowe ze wsi współczesnej, a następnie wystąpił 

dwukrotnie kabaret ze Lwowa, który trochę rozbawił nieco juŜ 
znuŜoną długimi uroczystościami salę. W przerwie między 

popisami kabaretowymi goście z Niemiec zaprezentowali 

fotogramy wyświetlane na duŜym ekranie, a na nich 

jedenastoletnią juŜ historię współpracy i partnerstwa oby 

samorządów. Elizabeth Newton, która w Ebsdorf zajmuje się 
kontaktami z naszą gminą, z rozrzewnieniem wspominała wizyty 

i rewizyty, przygody i zabawne momenty,  jaki zdarzyły się 
podczas tych odwiedzin. 
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Szanowni Mieszkańcy Gminy Liniewo 
 
         W imieniu Samorządu  

Województwa Pomorskiego pragnę 
 złoŜyć serdeczne Ŝyczenia z okazji  

poświęcenia nowego sztandaru gminne 

go oraz jubileuszu 25-lecia 

 reaktywowania Gminy Liniewo.  

 Z tej okazji chciałbym przekazać słowo 

 uznania dla Pana sprawnego zarządzania gminą, a przede 

wszystkim troski o dobro mieszkańców Liniewa i jego okolic. 

Cieszę się, Ŝe w czasie, gdy pełnię funkcję gospodarza 

Pomorza przypada tak uroczysty jubileusz. Jestem 

przekonany, Ŝe mieszkańcy gminy Liniewo będą mogli w 

sposób godny celebrować to wyjątkowe wydarzenie. 

       Proszę przyjąć Ŝyczenia dalszych sukcesów, wielu 

wspaniałych pomysłów oraz moŜliwości ich realizacji w 

kolejnych latach. 
 

 Marszalek Województwa Pomorskiego 
            Jan Kozłowski 

 
Szanowni Mieszkańcy Gminy Liniewo 
 

           Dziękuję za zaproszenie na uroczystość 
25-lecia reaktywowania gminy Liniewo. 

Obchody jubileuszu przyczynią się do 

umocnienia lokalnego patriotyzmu do 

upowszechnienia ciekawej historii gminy, a 

przede wszystkim są okazją do podziękowania 

ludziom zasłuŜonym dla gminy. 

         PoniewaŜ inne obowiązki nie pozwalają mi być  na 

uroczystości , przekazuję na ręce Pana Wójta Gminy najlepsze 

Ŝyczenia dla władz samorządowych, uczestników uroczystości 

oraz wszystkich mieszkańców gminy Liniewo. 

       śyczę by następne lata były jeszcze bardziej owocne, by Pan 

Wójt wraz z mieszkańcami w pełni wykorzystał szanse stojące 

przed nami na progu XXI wieku. 
 

                  Wicemarszałek Senatu  

             Maciej PłaŜyński 

 
Szanowni Państwo, zaproszeni goście, Mieszkańcy tej Gminy 

  
         Pragnę wszystkich Państwa serdecznie powitać na Jubileuszu 

25 – lecia reaktywowania Gminy Liniewo, jubileuszu powołania 

do Ŝycia lokalnej samorządności a więc woli  budowania lepszej 

przyszłości, demokracji, wspólnych wartości opartych na duchu 

tolerancji, wzajemnego poszanowania i współpracy dla dobra nas 

wszystkich. 

   W szczególności witam: 

• Serdecznie witam Wicemarszałka Senatu Rzeczypospolitej 

Polskiej Pana Macieja PłuŜyńskiego, 

• Witam Panią Senator Dorotę Arciszewską – Mielewczyk, 

• Witam Posłą Stanisława Lamczyka, 

• Witam Wojewodę Pomorskiego Pana Piotra 

Karczewskiego, 

• Witam Marszałka Województwa Pomorskiego Pana Jana 

Kozłowskiego, 

• Witam Przewodniczącego Sejmiku Woj. Pomorskiego 

Pana Brunona Synaka, 

• Witam Starostę Kościerskiego Pana Wiesława Baryłę, 
• Witam Burmistrza Miasta Kościerzyna i  Wójtów Gmnin 

Powiatu Kościerskiego, 

• Witam Radnych Sejmiku Województwa Pomorskiego, 

• Witam Radnych Powiatu Kościerskiego, 

• Witam Radnych Gminy Liniewo obecnej i  poprzednich 

kadencji w całym 25-leciu, 

• Witam gości z zaprzyjaźnionej Gminy Ebsdorfergrund, 

• Witam Przedstawicieli Urzędu Wojewódzkiego  

• i Marszałkowskiego, 

• Serdecznie Witam KsięŜy, 

 

Ten wspaniały Jubileusz przypomina nam,  o tym, Ŝe to my  jesteśmy 

solą tej ziemi, ostoją wiary i tradycji.  Poprzez aktywną, twórczą 
 i pomysłową działalność w lokalnych środowiskach przez ostatnie 

25 lat budowała się toŜsamość tej Gminy.  Jest to przede wszystkim 

okazja do oddania naleŜnego szacunku wszystkim zasłuŜonym 

osobom, których Ŝycie mocno związane zostało z historią tej Gminy .  

To oni oddali jej swoje najlepsze lata, zdrowie, serce i czas a więc  to 

co mieli najcenniejsze.  Na co dzień nadal czują się odpowiedzialni 

za jej losy, w szczególności  za to co zostało przez nich 

zapoczątkowane.  

   My mieszkańcy Gminy jako kontynuatorzy, tego dziedzictwa  

i dorobku powinniśmy więc zadbać o dalszą jej chwałę i pomyślność  
poprzez  aktywniejsze uczestnictwo i przykładne inicjatywy . 

Źródłem mocy niech będzie nasz nowy sztandar, symbol  męstwa  

i odwagi wskazujący nam drogę, którą podąŜać mamy, ku chwale,  

ku zadowoleniu  i dumie nas wszystkich, ku szczytnym ideałom 

wolnego państwa, ku demokracji i wszelkim swobodom oraz 

lepszemu jutru. 

          Orzeł  Piastowski z tego sztandaru ma wzbić się ponad 

wszelkie podziały, swary zawiści, podnieść głowę dumnie i odwaŜnie 

tak, aby moc Piastów, moc naszych przodków, dziadów i pradziadów 

zstąpiła na tą ziemię, zstąpiła i tchnęła nam nowego ducha, ducha 

wielkiego narodu, który zasnął na wieki po to, aby się dzisiaj w nas 

odrodzić. 
Tchnęła takŜe ducha tolerancji, wzajemnego poszanowania i 

współpracy dla dobra nas wszystkich. 

Niech odrodzi się  historia Polski Piastów i narodu Słowiańskiego. 

Szczególnie w tych, którzy zechcą się twórczo i aktywnie 

zaangaŜować w budowanie jej lepszego jutra, ku naszemu 

zadowoleniu i chwale ojczyzny. 

Mirosław Warczak 
Wójt Gminy Liniewo 

 

Nowe inwestycje w Gminie Liniewo 
        Środowiskowy 

Dom Samopomocy w 

Lubieszynie zostanie 

niebawem wyposaŜony 

w windę dla osób 

niepełnosprawnych. 

Inwestycja ma ułatwić 
uczestnikom z 

dysfunkcjami narządu 

ruchu korzystanie z 

mieszkania 

terapeutycznego 

znajdującego się na 

piętrze budynku. 

Obecnie z rehabilitacji 

korzysta 20 uczestników z 3 gmin: Liniewo, Nowa Karczma, 

Kościerzyna. Prowadzenie placówki gmina powierzyła Fundacji 

„ Sprawni Inaczej” Oddział w Kościerzynie. Dzięki pomocy w 

uzyskaniu dotacji przez Wojewodę Pomorskiego Piotra 

Karczewskiego w kwocie 150.000 zł z Ministerstwa Pracy i 

Polityki Społecznej ta potrzebna inwestycja zostanie 

zrealizowana w bieŜącym roku. Środowiskowy Dom 

Samopomocy w Lubieszynie będzie pierwszą  placówką w 

gminie Liniewo spełniającą w pełni standardy obowiązujące w 

obiektach słuŜących rehabilitacji osób niepełnosprawnych . 
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      02 września 2007 roku w 
Głodowie odbyły się DoŜynki 
Gminne. 
        O godzinie 14

30
 zebrano się na placu 

przed Szkołą Podstawową, następnie o 

godz. 15
00

 odbyła się Msza Święta dziękczynna w miejscowym 

Kościele, podczas której poświęcono wieniec doŜynkowy i 

chleb. Mszę Św. Odprawiali Ks. Prałat Ryszard Konefał ze 

Skarszew, ks. Krzysztof Szykowny z Pogódek , ks. Andrzej śur 

z Wysina, ks. Grzegorz Flisikowski z Liniewa oraz Ks. Rafał 

Cieszyński z Garczyna. Tradycyjnie po Mszy Świętej przeszedł 

korowód doŜynkowy na miejsce dalszych uroczystości, po czym  

odbyło się przekazanie chleba doŜynkowego przez Starostów 

DoŜynek, Wójtowi Panu Mirosławowi Warczakowi oraz 

Przewodniczącemu Rady Gminy Panu Ludwikowi 
Szparkowskiemu. 

               Pan Wójt , oraz Przewodniczący złoŜyli na ręce Pani 

Katarzyny i Jerzego bukiet kwiatów oraz serdeczne Ŝyczenia  

i podziękowania dla wszystkich rolników z naszej gminy. 

Starostami DoŜynek byli: 

 
       3 października 2007r w Szkole Podstawowej w Garczynie 
odbyła  się  II Gminna Olimpiada  Sportowa dla klas I – III. 
 
    Cele olimpiady: 
- integracja uczniów ze wszystkich szkół gminnych z 

okazji 

  obchodów XXV lecia gminy, 

- propagowanie lekkoatletyki wśród dzieci, 

- wyłonienie medalistów naszej gminy w konkurencjach  

  lekkoatletycznych, 

- zapoznanie uczniów z historią igrzysk olimpijskich, ze 

znakami 

  i symbolami  olimpijskimi oraz ich znaczeniem, 

- wspólna sportowa zabawa,                 

    Podczas ceremonii otwarcia olimpiady  wciągnięto na 

maszt flagę olimpijską, zapalono znicz olimpijski, 

przedstawiono  maskotkę olimpijską , a takŜe złoŜono 

przysięgę o uczciwej , sportowej rywalizacji. Sportowcy 

rywalizowali w 6 -u  kategoriach indywidualnych i w 

jednej grze zespołowej. 

     

Pani Katarzyna Brzezińska 
mieszkanka Głodowa i pan  Jerzy 
Czapiewski, który pełni w Gminie 
Liniewo funkcję radnego oraz od roku 
jest sołtysem wsi Głodowo. 
Dla zaproszonych gości i wszystkich 

mieszkańców, przygotowano 

poczęstunek. KaŜdy mógł spróbować 
chleb ze smalcem, swojskie jadło i 

słodkie ciasta przygotowane przez Panie 

z KGW Głodowo oraz starościnę 
doŜynek. 

Od godz. 16.30 zaczęły się występy 

artystyczne w wykonaniu zespołu biesiadnego 

„Constans” z Gdańska, występy przeplatane były 

konkursami dla dzieci i dorosłych a wieczorem zabawa  

taneczna, której przygrywał Jan Błaszczyk ze Starego 

Bukowca. 

Dodatkową atrakcją była loteria fantowa, w której 

rozlosowano wspaniałe nagrody: owcę, króliki, środki 

czystości , lampki ,talon o wartości 100zł na przegląd 

samochodu, i inne .  

WyróŜnienie 

 w konkursie wieńców doŜynkowych 
        Gmina Liniewo 

otrzymała wyróŜnienie 

w konkursie wieńców 

doŜynkowych. Od 

prawej: Wójt Gminy 

Liniewo- Mirosław 

Warczak, starościna 

gminnych doŜynek( 

które odbyły się w 

Głodowie)- Katarzyna 

Brzezińska, starosta 

Jerzy Czapiewski i 

przewodniczący komisji rolnej w gminie- Jerzy Bałachowski. 

 

 

Przez cały czas trwania olimpiady prowadzona była punktacja szkolna – 

w kategorii dziewcząt i chłopców.   

Najlepsi zawodnicy w poszczególnych konkurencjach zostali 

udekorowani medalem, 

a kaŜdy zawodnik 

otrzymał dyplom. 

 
W punktacji ogólnej 

wygrała reprezentacja 
ze Szkoły Podstawowej 

w Liniewie. 
 

  Ostateczna 

klasyfikacja szkół : 
1. SP  w   Liniewie  46 pkt. 

2. SP  w   Wysinie   42 pkt. 

3. SP  w   Głodowie 36 pkt. 

4. SP  w   Garczynie 35pkt. 

 



                              Gazetka bezpłatna  Nr 20; październik 2007 r.  

6 

 

 

Wizyta 

 
Październik 2007 - to miesiąc, który w Gminie Liniewo tak 

szybko nie zostanie zapomniany. Wydarzyło się wiele. 

Został nadany i poświecony Sztandar Gminy Liniewo, 

obchodziliśmy Jubileusz 25-lecia reaktywacji naszej 

gminy, czyli odłączenia od Gminy Nowa Karczma. Z tej 

teŜ okazji zostali zaproszeni na tę, tak waŜną dla nas 

uroczystość, przedstawiciele niemieckiej, zaprzyjaźnionej 

Gminy Ebsdorfergrund.  

 
          Współpraca międzynarodowa naszych gmin to        

wzajemne poznawanie się, bycie wspólne w waŜnych 

momentach naszych historii. To poznawanie takŜe 

codziennego Ŝycia mieszkańców, co wspaniale się 
udaje, gdy goście przebywają w domach 

mieszkańców gminy.  

              Dziękuję w imieniu Wójta Gminy Liniewo 

wszystkim tym, którzy przyjęli  naszych 

niemieckich gości i zaangaŜowali się w 

organizowanie u nas ich pobytu. Delegacja 

niemiecka liczyła dwadzieścia osiem osób i 

przebywała na terenie naszej gminy od 05.10. do 

10.10.2007 roku.  

              W czasie obchodów Jubileuszu goście 

zaprezentowali stroje ludowe oraz prezentację 
multimedialną, w której przypomnieli nam historię 
naszej współpracy polsko – niemieckiej.  

 

…to działania, które podejmuje ostatnio Stowarzyszenie Rozwoju 

 i Promocji Wsi Wysin. Rozszerzyło ono troszkę swoja działalność 
podejmując niekiedy tematy dotyczące teŜ innych wsi naleŜących do 

gminy Liniewo. W ramach programu „Dyplom z marzeń” przy 

współfinansowaniu z Fundacji Edukacji Przedsiębiorczości z Łodzi 

Szymon Filipski jako jedyny młody człowiek z naszej gminy, który 

złoŜył dokumenty i spełniał określone niezbyt duŜe wymogi, 

otrzymał stypendium (380 złotych płatne przez 10 miesięcy). Takie 

stypendia mogło otrzymać 10-ciu młodych ludzi z Gminy Liniewo, 

którzy podejmą studia dzienne, w ramach VI edycji programu: 

stypendia pomostowe, do którego 

zakwalifikowało się nasze 

Stowarzyszenie. Na zdjęciu obok  

przedstawicielka Stowarzyszenia 

Rozwoju i Promocji Wsi Wysin odbiera 

na uroczystej gali w Zamku Ujazdowskim 

w Warszawie dotację w ramach II edycji 
Programu Rzeczpospolita Internetowa. 

W ramach dotacji otrzymaliśmy 14 972 

złote, projektor multimedialny, aparat 

cyfrowy oraz uŜywane komputery.  

 

Elizabeth Newton przewodnicząca 

komitetu współpracy ze strony 

niemieckiej oraz Helmut Piscator 

przedstawiciel władz Gminy 

Ebsdorfergrund przekazali naszej gminie 

liczne prezenty, m.in. skrzynię ze 

skarbami (540 euro), obrazy 

dokumentujące współpracę obu gmin, 

drogowskaz, byśmy łatwiej trafili do 

nich, dary dla podopiecznych pomocy 

społecznej oraz wyposaŜenie (krzesła, 

stoły) dla GOKSiR-u. 

Nasi goście mogli zobaczyć to co mamy 

w naszej okolicy najlepszego, 

poznawali naszą gminę, powiat, 

województwo. Zwiedzili 

Muzeum Hymnu Narodowego 

w Będominie, Skansen 

„Parowozownia Kościerzyna”, 

Akwarium Gdyńskie, Katedrę 
Oliwską wraz z podziemiami 

znajdującymi się w 

Seminarium Duchownym w 

Oliwie, Gdańsk, Centrum 

Edukacji i Promocji Regionu w 

Szymbarku. Była wspólna 

Msza Święta w Wysinie i 

Liniewie, 

było teŜ sporo zabawy, 

muzyki i śmiechu.    

 

       Mamy nadzieję, Ŝe 
wszyscy dobrze będziemy 

wspominać ten czas. 

 

   

Tekst i zdjęcia: 

 ElŜbieta Licznerska  
Będziemy udostępniać 
bezpłatnie Internet w 

Wysinie, przeprowadzimy 

szkolenia z podstaw obsługi Internetu i komputera w Orlu i Wysinie, 

zorganizujemy bezpłatny kurs tworzenia stron internetowych, 

ogłosimy konkurs na tworzenie stron internetowych związanych z 

nasza gminą. Utworzymy fora dyskusyjne. Przy realizacji projektu 

współpracować będzie wiele grup, m.in. sołectwo Orle, sołectwo 

Wysin, Szkoły Podstawowe z Wysina i Garczyna, Stowarzyszenie 

Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Liniewo, Młodzi z Wysina (grupa 

młodzieŜowa) oraz Parafia Wysin wraz z Księdzem Proboszczem. 

Ostatnie nasze działanie to organizacja prelekcji w ramach projektu 

„Wybierajmy zdrowie” dofinansowanego ze Starostwa 

Powiatowego w Kościerzynie. PrzybliŜamy tematy związane ze 

zdrowiem psychicznym, z rozwojem 

osobowym, z tworzeniem właściwych 

relacji w społeczeństwie. Prelekcje 

prowadzą: Krystyna Dudzis oraz 

Joanna Demczyna z Stowarzyszenia 

Chrześcijańskich Psychologów.  
Przygotowała: 

 ElŜbieta Licznerska  
Prezes Stowarzyszenia 
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W dniu 12 października br. w 

Zespole Oświatowym w 

Liniewie odbywały się uroczyste 

akademie z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej.  

          Na początku, juŜ o godz. 

9.30 uczniowie z klas I-III, 

przygotowani przez Panią Iwonę 
Borowicką, wychowawczynię 
klasy 2 a, zaprezentowali 

nauczycielom oraz koleŜankom i 

kolegom program złoŜony z 

wierszy i piosenek związanych z tym świętem. Piękne 

wykonania powodowały wzruszenie wśród nauczycieli i 

pracowników obsługi. Oklaskom nie było końca. Po 

uroczystościach, dyrektor Zbigniew Werczyński podziękował 

wszystkim uczniom biorącym udział w przedstawieniu oraz 

złoŜył Ŝyczenia z okazji oświatowego święta wszystkim 

zebranym oraz pogratulował zwycięstwa druŜynie złoŜonej z 

uczniów tej grupy wiekowej, biorącej udział w gminnej 

olimpiadzie sportowej w Garczynie. 

       Natomiast o godz. 12 uczniowie ze starszych klas szkoły 

podstawowej oraz gimnazjum, przygotowani na tę okazję 
przez Panią Felicję Wojewską,  zaprezentowali całej 

społeczności szkolnej Zespołu Oświatowego montaŜ słowno-

muzyczny. Uczniowie przedstawili genezę tego święta i 

znaczenia w rozwoju polskiej oświaty.  

Następnie ze sceny padało wiele ciepłych słów 

wypowiedzianych wierszem i piosenką pod adresem 

nauczycieli i wychowawców. Uczniowie po raz kolejny 

pokazali wiele talentu oraz własnej aktywności. W ramach 

uroczystości przedstawiono występ kabaretu z programem 

„Jak to na tej wsi bywało”, który została gorąco oklaskiwany 

podczas niedawnych obchodów XXV lecia naszej gminy. Na 

zakończenie dyrektor Zbigniew Werczyński złoŜył Ŝyczenia 

wszystkim zebranym na uroczystości i podziękował 

nauczycielom za przygotowanie występów. 

       Na godzinę 14
00

 w tej samej scenerii, w Zespole 

Oświatowym w Liniewie  wyznaczono spotkanie wszystkich 

pracowników związanych z oświatą w naszej gminie, 

emerytowanych nauczycieli i pracowników obsługi. 

W gminnych uroczystościach udział wzięli: Pan 

Mirosław Warczak-Wójt Gminy, Danuta Skuza-

Skarbnik Gminy oraz pracownicy Urzędu 

obsługujący gminną oświatę. Podczas uroczystości 

zostały wręczone nagrody z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej dyrektorom szkół oraz nauczycielom i 

pracownikom zatrudnionym w naszych szkołach.  

       Wójt oraz dyrektorzy szkół pogratulowali 

nauczycielom administracji  i obsługi otrzymanych 

nagród oraz  złoŜyli podziękowania za działalność na 

rzecz rozwoju gminnej oświaty wszystkim 

zgromadzonym, za zaangaŜowanie w codzienną nie 

zawsze łatwa pracę z uczniami  

i wychowankami. W przerwach między wręczaniem nagród 

wystąpiły dziewczęta z zespołu wokalno-tanecznego Venus, 

działającego przy GOKSiR w Liniewie, prowadzonego przez 

Panią Lucynę Piwowarczyk.  Wszyscy uczestnicy zgodnie 

stwierdzili, iŜ tegoroczne obchody święta edukacji odbyły się 
bardzo uroczyście. 

 
           W dniach 5 – 6 października 2007 roku odbył się 

związany z obchodami 25-lecia reaktywowania 
Gminy Liniewo rajd pieszy zorganizowany przez 
Gimnazjum Publiczne w Liniewie. Uczestnikami 
imprezy było 65 gimnazjalistów. Trasa rajdu 
wiodła przez malownicze tereny gminy. 

Piątkowy wieczór obfitował w wiele atrakcji. 

Dzięki uprzejmości dyrekcji szkoły w Garczynie, 

uczestnicy rajdu mieli moŜliwość wspólnej zabawy na 

zorganizowanej  przez uczniów i ich opiekunów 

dyskotece.  

Po takiej zaprawie, o godzinie 900 następnego dnia 

młodzi piechurzy wyruszyli z Garczyna w kierunku 

Liniewa. Pogoda dopisywała, dzięki czemu w 

dobrych humorach wszyscy wrócili do szkoły. Uczniowie 

twierdzili teŜ, Ŝe juŜ teraz nie mogą się doczekać kolejnej tego 

typu imprezy.  

Całą imprezę zakończyło wspólne pamiątkowe zdjęcie… 

 
6 października 2007 roku Gimnazjum Publiczne w Liniewie 

zorganizowało masowy bieg wszystkich uczniów szkoły dla 

uczczenia 25-lecia reaktywowania Gminy Liniewo. 

Przygotowaną i zabezpieczoną wcześniej trasą biegło 

ponad 160 gimnazjalistów. Trasa biegu liczyła około 

1,5 km.  

Na pierwszych miejscach uplasowali się: 
Wśród dziewcząt: 

1. Karolina Iwanowska  

2.  Patrycja 

Szultka 

3.  Sylwia 

Jurczak 

 

Wśród chłopców: 
1.Karol Szwarc 

2. Witold Wycinka  

3.Michał Michnowski 

 

 Pamiątkowe medale i nagrody rzeczowe zwycięzcom wręczył 

wójt Gminy Liniewo – pan Mirosław Warczak oraz dyrektor 

Zespołu Oświatowego  

w Liniewie – pan Zbigniew Werczyński. 
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Odznaczenia nadane przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej 

Złoty KrzyŜ Zasługi 
�Pośmiertnie Ks. Hieronim Bilski, 

�Paweł Kreft z Garczyna. 

Srebrny KrzyŜ Zasługi 
�Wanda Kwiatkowska z Wysina, 

�Wacław Potrykus z Głodowa. 

Brązowy KrzyŜ Zasługi 
�Ludwik Szparkowski z Liniewa, 

�Ryszard Kruszyński z Liniewskich Gór, 

� Tadeusz Borkowski z Orla. 
 

 

Złota Gwiazda za uczciwość i odwagę 
�Tadeusz Burczyk, 

�Stanisław Narloch, 

�Alfons Troka, 

�Jerzy Trzebiatowski, 

�Maria Labuda, 

�ElŜbieta Kajzer, 

�Mirosław Ginter, 

�Danuta Skuza, 

Honorowy KrzyŜ za zasługi 
�Paweł Krefta, 

�Zygmunt Runowski, 

�Tadeusz Borkowski, 

�Jan Mądry, 

�Władysław Figiel, 

�Wojciech Borzyszkowski, 

�Felicja Szutenberg, 

�Krystyna Krakowiak, 

�Bogdan Lewandowski, 

�Bronisław Brzeski, 

�Robert Gransicki, 

�Edward Milczewski, 

�Marek Kiedrowicz, 

�Jerzy Narloch, 

�Brunon Kupper, 

�Wójt Mirosław Warczak, 

�Tadeusz Rekowski. 

Kopernikański Medal Renesansu 
�Wanda Kwiatkowska, 

�Marcelina Leszka, 

�Andrzej Skórski. 

Złoty Medal Przyjaźni 
� Ryszard Łuczkiewicz, 

�Wacław Potrykus, 

�Tadeusz Kotas, 

�Paweł Zieliński, 

�Ks. Prałat Ryszard Konefał, 

�Ks. Janusz Grzybek. 

Medal Pegaz 
�Ludwik Szparkowski 

Złoty Medal śubra 
�Wiesław Szarmach, 

�Zygmunt Czodrowski, 

�Ryszard Kruszyński, 

�Jerzy Bałachowski. 

 

Podziękowania dla 
�Pani Reginy Domagały, 

�Ks. Grzegorza Flisikowskiego, 

�Ks. Andrzeja śura. 

�Ks. Rafała Cieszyńskiego 

 

 
 

Obwieszczenie 
- w sprawie obwodów głosowania w wyborach do Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

1* Sołectwa: Liniewo, Liniewskie Góry, Płachty, Sobącz,  

    Lubieszyn, Lubieszynek (GOKSiR w Liniewie,  

    ul. Dworcowa 3, tel. 687-85-35) 

2 Sołectwa: Wysin, Chrósty Wysińskie, Iłownica, Stary     

    Wiec ( Szkoła Podstawowa w Wysinie, tel. 687-88-03) 

3 Sołectwa: Głodowo, Stefanowo, Deka ( Szkoła  

    Podstawowa w Głodowie, tel. 687-82-37) 

4 Sołectwa: Orle, Garczyn, Chrztowo( Zespół Oświatowy  

   w Garczynie, tel. 687-95-59) 

* - lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych 

Głosowanie odbędzie się w dniu 21 października 2007 r. w 
godz. 600 do 2000 

 

 
 

Ŝe osoby zameldowane na pobyt stały na terenie Gminy 

Liniewo, będą miały moŜliwość złoŜyć wniosek 

 w Urzędzie Gminy  

w niedzielę 21 października 2007 roku 
w godzinach od 800 do 2000 

Apeluje się do wszystkich mieszkańców gminy, którzy 

muszą dokonać wymiany swoich dokumentów,  by nie 

zwlekali do ostatnich dni grudnia, by uniknąć  kolejek  i 

niepotrzebnych uciąŜliwości. 
 

HUMOR 
>>> śona do męŜa: 
- Wychodzę na chwilę do sąsiadki. Rusz się 
i wykąp dziecko!  

Po chwili w całym bloku rozlega się wrzask dziecka. PrzeraŜona 

kobieta wbiega do łazienki i widzi męŜa trzymającego nad wanną 
dziecko za uszy.  

- Co robisz idioto! Urwiesz mu uszy!  

- A co, mam sobie ręce poparzyć!?  

 

 
�14 października - Święto Edukacji Narodowej; Światowy Dzień                           

N   Normalizacji; Międzynarodowy Dzień Zmniejszania Skutków Klęsk 

śywiołowych  

�15 października - Międzynarodowy Dzień Niewidomych  

�16 października - Światowy Dzień śywności; Dzień PapieŜa Jana 

Pawła II (polskie, nie jest dniem wolnym od pracy)  

�17 października - Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem; 

Dzień Walki z Rakiem  

�18 października - Dzień Łącznościowca; Dzień Poczty Polskiej  

�22 października - Światowy Dzień Jąkających się  
�24 października - Dzień Walki z Otyłością; Dzień Organizacji 

Narodów Zjednoczonych; Światowy Dzień Informacji  

�27 października - Światowy Dzień Modlitwy o Pokój (katolickie)  

�31 października - Światowy Dzień 
Oszczędności; Halloween 

Schodki 
- dodając po jednej wskazanej literze i zmieniając kolejność liter, 

odgadnij wyrazy 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pismo redagowane przez Urząd Gminy w Liniewie. 
Redakcja:  Wiesława Łankowska 
Adres do korespondencji: Urząd Gminy Liniewo,  

ul. Dworcowa 3, 83-420 Liniewo, tel. 058/ 687-85 27 
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INFORMACJA 
DOTYCZĄCA  STAWEK PODATKÓW 

 I OPŁAT  W  GM.  LINIEWO 
Porównanie lat  2008  i  2007 

Dnia 26 września 2007r. Rada Gminy w Liniewie podjęła   
uchwały w sprawie przyszłorocznych stawek 

podatkowych: 

Rodzaj nieruchomości 
Stawka w 

roku 2008 

Stawka w 

roku 2007 
2008:2007 

Budynki mieszkalne 
0,57 zł/m2 0,55 zł/m2 0,02 

Budynki rekreacyjne 
6,37 zł/m2 6,23 zł/m2 0,14 

Budynki pozostałe (garaŜe, 
budynki gospodarcze i inne) 5,95 zł/m2 5,95 zł/m2 - 

Grunty pod jeziorami 
3,74 zł/m2 3,65 zł/m2 0,09 

Drogi 
0,10 zł/m2 0,08 zł/m2 0,02 

Grunty pozostałe 
0,25 zł/m2 0,24 zł/m2 0,01 

Budynki z działalnością 
gospodarczą (warsztaty, 

sklepy) 
17,80 zł/m2 17,80 zł/m2 - 

Budynki zajęte na obrót 
kwalifikowanym materiałem 

siewnym 
8,66 zł/m2 8,66 zł/m2 - 

Budynki zajęte na 
prowadzenie działalności w 

zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych 

3,78 zł/m2 3,73 zł/m2 0,05 

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

Grunty zajęte na działalność 
gospodarczą 

0,69 zł/m2 0,69 zł/m2 - 

Podatek za psy Opłata 

zniesiona 

 

30 zł/sztukę 
 

Opłata targowa 7 zł od stoiska 

z prosiętami  

12 zł od 

innego stoiska 

lub pojazdu 

7 zł od stoiska 

z prosiętami  

12 zł od 

innego stoiska 

lub pojazdu 

- 

KOMUNIKAT  W  SPRAWIE   DOWODÓW   
OSOBISTYCH 

   
 

  
Przypomina się ,Ŝe kaŜdy wnioskodawca  musi 

osobiście złoŜyć wniosek w celu złoŜenia podpisu w 

obecności urzędnika . Jest to  gwarancją autentyczności  

danego podpisu, który zostaje przeniesiony na awers 

dowodu. 

Do wniosku naleŜy dołączyć: 
- 2  aktualne fotografie, 

- odpis skrócony aktu urodzenia  / dla osób stanu 

wolnego, urodzonych poza terenem Gminy     

  Liniewo/ 

- odpis aktu małŜeństwa , osoby,  które  zawarły  

związek małŜeński poza terenem naszej  Gminy                                           

- wpłata do kasy Urzędu Gminy w kwocie 30,- zł. za  

wydanie Dowodu Osobistego. 

 

 
 
 

 
 


