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Wójt Gminy Liniewo                                                                                                                                                                               
////----////    Mirosław Warczak    

    
 

 

 

Szanowni Mieszkańcy ! 

Informacja 

 Z przebiegu zadań Inwestycyjnych przyjętych na kadencję 2002 – 2006r. przez Gminę Liniewo 

Warunkujących jej rozwój 

 

1. Budowa kanalizacji sanitarnej o długości 13 km wraz z częściową wymianą sieci wodociągowej 

/azbestowej/ w Liniewie o długości 10 km łącznie na kwotę 2.770 mln zł. Finansowanie zadania to środki 

własne + preferencyjna poŜyczka w wysokości 1.944,000 zł z wynegocjowanym umorzeniem 41% tej kwoty tj. 

około 800 000 złotych oraz oprocentowaniem 0,1 stopy redyskonta weksli. Nadmienić naleŜy ponadto, iŜ przy tej 

okazji utworzonych zostało 9 miejsc pracy na czas realizacji inwestycji. 
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• Renowacja studni w hydroforni w Lubieszynie o wartości – 37.000 zł, 

• Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Liniewie w wysokości – 160.201 zł, 

 

2. Modernizacja i doposaŜenie Środowiskowego Domu Pomocy w Lubieszynie (nowe mieszkanie, dach, kuchnia, 

łazienka itd.) na kwotę 100.000 zł / dotacja Wojewody- środki spoza budŜetu gminy/, 

 

3. W rozpatrywanym okresie na doŜywianie dzieci w szkołach Gminy Liniewo wydatkowano kwotę około 200.000 

zł  w tym   140.580 zł  dotacji, 

 

 

4. Zakup Nowego BUSA dla potrzeb Urzędu Gminy oraz osób niepełnosprawnych z PFRON-u. Samochód o 

wartości 102.998 zł  w tym środków spoza budŜetu Gminy  77.248 zł co stanowi 75% wartości zadania 

/dofinansowanie z PFRON-u/, 

 

5. Kompleksowy remont i modernizacja Szkół Podstawowych w Wysinie /Pawilon i Stara Szkoła/  oraz Głodowie 

na kwotę 265.225 zł . 

• Wysin – 207.539 zł   w tym  75.128 zł środków  spoza budŜetu gminy, 

• Głodowo – 59.686 zł , 

 

6. Remont Przedszkola w Liniewie wraz z zapleczem gospodarczym     

      na kwotę. 35.000 zł, 

 

7. Remont Sali Gimnastycznej w Liniewie wraz z wymianą pokrycia  

     dachowego na szatniach oraz malowaniem dachu nad salą gimnastyczną na     

     kwotę : 91.807 zł w tym dotacja spoza budŜetu  Gminy / 40.000 zł – Kontrakt  

      Wojewódzki/, 

 

8. Realizacja Programu Sport po 16-tej zakładającego wyjazdy na basen oraz zakup niezbędnego sprzętu 

sportowego /dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego na kwotę 14.000 zł /, 

9. Uzyskanie subwencji z rezerwy oświatowej w kwocie 30.000 zł na wyposaŜenie oraz pomoce naukowe w Szkole 

Podstawowej w Wysinie. 

10. UłoŜenie nowych chodników w: 

•  Liniewie – 70.000 zł, 

•  Głodowie – 33.000 zł, 

•  Iłownicy – 18.000 zł,  

•  Lubieszynie – 6000 zł, 

 

 o łącznej długości około 1.500 m stanowiących wartość - 127.000 zł, 

 

11. Remont i modernizacja dróg – /remonty dróg śródpolnych, równiarka, odśnieŜanie,/ wydatkowano na ten cel 

355.655 zł w tym 140.000 zł dofinansowania – środki pozabudŜetowe . 
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12  Zakup nowych mundurów dla StraŜaków OSP w ilości 50 kompletów o   

     Wartości 18.500 zł,  

 

13. Pozyskanie od Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku samochodu typu  

      VOLVO dla potrzeb Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Wysinie, 

 

14. Docieplenie oraz remont Remizy StraŜackiej w Głodowie wraz z zakupem nowych stołów i krzeseł o wartości 

14.410 zł /5732zł  - materiał + 8678 zł– meble/, 

 

15. Dofinansowanie zakupu dla potrzeb OSP : 

• nowej japońskiej motopompy o wartości – 27.000 zł, 

• oraz sprzętu do ratownictwa drogowego typu LUKAS o wartości 24.100 zł, 

• zakupu nowego samochodu dla Policji w celu poprawy stanu bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Liniewo. 

 

16. Rozstrzygnięcie przetargu oraz zabezpieczenie środków na zadanie pn. „Budowa Świetlicy Wiejskiej w Orlu” o 

wartości 580.000 zł. (Małego Ośrodka Sportu i Rekreacji dla potrzeb mieszkańców Gminy).Około 80 % wartości 

tego zadania po przetargu to kwota 451.784 zł, która finansowana będzie ze środków pozabudŜetowych /Sektorowy 

Program Operacyjny + Ministerstwo Kultury/, 

 

17.  Utworzenie dwóch nowych mieszkań socjalnych po byłym budynku Dworca PKP   w Liniewie, 

 

18.  Remont Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji (okna, drzwi, łazienki)  na kwotę 20.000 zł, 

 

19.  Zakup dla potrzeb młodzieŜy i mieszkańców gminy stołu bilardowego oraz gier do szkół i świetlic 

socjoterapeutycznych na łączną kwotę 10.000 zł, 

 

20.  Zakup Nowej Równarki / drogi/ dla Gminy o wartości 12.932 zł, 

21.  PołoŜenie nowego dywanika asfaltowego na drodze Orle – Chrztowo                    o wartości 24.000 zł, 

22. Ponadto w celu  poprawy stanu estetyki i infrastruktury zrealizowano  

      kilka Programów Odnowy Wsi: 

• budowa chodnika z zatoczką w Garczynie na kwotę 27.106 zł, w tym 11.500 zł dotacji 

• zagospodarowanie placu wiejskiego w Liniewie na cele rekreacyjno-kulturalne na kwotę 17.688 zł w tym 6.000 

zł dotacji, 

• utworzenie centrum rekreacyjno-sportowego wokół obiektów szkolnych  w Liniewie na kwotę 81.000 zł w tym 

51.121 zł dotacji, 

• utworzenie placu rekreacyjno- sportowego w centrum wsi Wysin na kwotę 47.355 zł z czego 21.100 zł dotacji. 

• Zagospodarowanie i estetyzacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Orlu na kwotę 81.000 zł w tym 11.897 

zł dotacji. 

 

Myśląc o przyszłości, w tym o problemie bezrobotnych, oraz rozwoju gospodarczym Gminy, opracowana została tzw. 

„Oferta Inwestycyjna Gminy Liniewo”, która  ma pomóc w ściąganiu inwestorów na nasz teren. 

Oferta powyŜsza będzie przeze mnie promowana w kraju i zagranicą. 
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Tak, więc podsumowując tę informację zaznaczam, Ŝe Gmina uzyskała stabilną, zrównowaŜoną sytuację 

finansową, poprzez przyjęcie właściwych i długofalowych /10-15 letnich/ celów i kierunków rozwoju. Jednocześnie 

dostosowano strukturę organizacyjną Urzędu Gminy do nowych zadań i wymogów administracyjno-informacyjnych. 

Nadmieniam ponadto, Ŝe zmieniony został system zarządzania                          i kierunków rozwoju 

gminy oparty na zdrowych zasadach ekonomii zmierzających do równowaŜenia oczekiwań społecznych z 

dynamicznym i stabilnym rozwojem gospodarczym Gminy Liniewo. 

   

                                                      

                                
 
Wykaz Telefonów               Ogłoszenia:                                  
do Urzędu Gminy Liniewo             23-27.01.2006 r z powodu niskich temperatur 
Urząd Gminy w Liniewie                          we wszystkich szkołach z terenu gminy    
ul. Dworcowa 3                                            Liniewo zostały odwołane zajęcia szkolne.  
                                                                   
Sekretariat                                                                ********************************                                                      
(058) 687 80 32                                                          W czasie ferii zimowych wszystkie szkoły  
(058) 687 80 36                                                          gminy Liniewo, GOKSiR oraz organizacje  
(058) 687 80 27                                                          społeczne prowadziły róŜnego rodzaju  
                                                                                    zajęcia dla dzieci i młodzieŜy, by mogli oni w 
Ośrodek Pomocy Społecznej                                sposób poŜyteczny i atrakcyjny spędzić  
w Liniewie                                                           wolny czas. 
(058) 687 80 48                                                           
                                                                                   ********************************* 
G O K S i R w Liniewie                                            Uczeń Gimnazjum Publicznego w Liniewie 
(058) 687 80 33                                                           Mateusz Zieliński został zakwalifikowany  
                                                                                     do wojewódzkiego etapu Olimpiady Ośrodek Dworactwa 
Rolniczego                              Matematycznej. Gratulujemy !                                                                     
w Liniewie 
(058) 687 80 58                                                           ******************************** 

 
 

        „„„„ŚŚŚŚpieszmy się kochać ludzi, pieszmy się kochać ludzi, pieszmy się kochać ludzi, pieszmy się kochać ludzi,     
                                                                                                                                                         tak szybko odchodzą”         tak szybko odchodzą”         tak szybko odchodzą”         tak szybko odchodzą”    

                                                                                             ks. Jan Twardowski 
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05.01.2006 roku poŜegnaliśmy po raz ostatni Zdzisława Sapierzyńskiego wiceprzewodniczącego Rady Powiatu 
Kościerskiego mieszkańca Orla w Gminie Liniewo.  

 

„Z woli wyborców gmin: Liniewo, Nowa Karczma, Stara Kiszewa zostałem radnym Rady Powiatu Kościerskiego na 
kadencję 2002- 2006. Dobre wypełnianie obowiązków z tego tytułu wynikających nie zajmuje w całości czasu jakim 

dysponuje. Zdecydowałem się więc zaangaŜować w kierunku niesienia pomocy osobom potrzebującym. Moim zamiarem 

nie jest dublowanie zadań Ośrodków Pomocy Społecznej, lecz wypełnianie obszarów, którymi nikt się nie zajmuje. 

Według mego rozeznania większość mieszkańców nie orientuje się z jakimi sprawami mogą się zwracać i gdzie  

skierować swe działania celem zmiany sytuacji w jakiej się znaleźli. Niekiedy sytuacja wydaje się beznadziejna. 

Przedstawcie swoje problemy. Postaram się doradzić, napisać podanie, wypełnić dokumenty, pokierować w 

odpowiednie miejsce............” Są to słowa, które pan Zdzisław Sapierzyński przygotował niedawno dla naszej gazetki, 

aby lepiej trafić do ludzi potrzebujących jego pomocy i poświęcał swój czas pełniąc dyŜury, by kto chciał mógł do 

niego przyjść.  
Pan Z. Sapierzyński był równieŜ prezesem Związku Byłych Pracowników PGR Powiatu Kościerskiego, 

współpracował takŜe z niemal z wszystkimi organizacjami społecznymi (KGW, OSP, stowarzyszeniami) z terenu 

gminy Liniewo i nie tylko, z Ośrodkami Pomocy Społecznej, pracował na rzecz ludzi słabszych, czasem 

niepełnosprawnych, wspierał działania sportowe………. Trudno wymieniać wszystkie działania, których się 
podejmował, ale myślę Ŝe na długo pozostanie w naszej pamięci. 

śył 56 lat.                                                                              E. Licznerska 

 

 Szanowna Droga Rodzino przyjmijcie nasze wyrazy współczucia. Ode mnie, od władz samorządowych 
Gminy, współpracowników i całej naszej społeczności. Łączymy się z wami w bólu w tej smutnej chwili. 
Pragniemy otoczyć was opieką i udzielić wszelkiej moŜliwej pomocy.
                                                                                    Z wyrazami współczucia: 
                                                                                    /-/  Mirosław Warczak              
                                                                                         Wójt Gminy Liniewo                        

Zespół OświatowyZespół OświatowyZespół OświatowyZespół Oświatowy    
W GarczynieW GarczynieW GarczynieW Garczynie    

    
W przeddzieńW przeddzieńW przeddzieńW przeddzień 87 rocznicy odzyskania niepodległości 

przez Polskę w Zespole Oświatowym w Garczynie 

odbyły się uroczystości związane z obchodami tego 

święta. 

PrzybliŜania zagadnień historycznych dotyczących 

odzyskania niepodległości dzieciom z przedszkola czy 

uczniom szkoły podstawowej to zadanie niełatwe. 

Trzeba odnaleźć metody i środki przekazu, które 

pozwolą dzieciom zrozumieć znaczenie wydarzeń 

historycznych, a jednocześnie będą kształtować 
postawy patriotyczne. 

W ubiegłym roku dla uczczenia tego listopadowego 

święta, oprócz akademii, zorganizowano wyjazd do 

Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie, a takŜe 

pierwszy szkolny konkurs wiedzy historycznej i 

przegląd pieśni patriotycznych i wojskowych. 

Działania te spotkały się z akceptacją i 

zainteresowaniem dzieci, zatem w tym roku odbyła się 
druga edycja konkursu historycznego, do którego 

uczestnicy przygotowywali się przez kilka tygodni. 

Poziom wiedzy zawodników moŜna uznać za 

zadawalający- zwycięzca odpowiedział poprawnie na 

wszystkie pytania konkursowe. 
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Wiedza historyczna przybliŜona została równieŜ 
poprzez montaŜ słowno-muzyczny przygotowany przez 

uczniów klasy VI. 

Uwieńczeniem obchodów było dokonanie otwarcia 

nowego pomieszczenia biblioteki szkolnej, w której 

zorganizowano równieŜ wystawę historyczną, która 

jest zaczątkiem muzeum historycznego i której zbiory 

będą sukcesywnie wzbogacane. 

Przecięcia biało-czerwonej wstęgi dokonał Wójt 

Gminy Liniewo Pan Mirosław Warczak, a 

błogosławieństwa udzielił Proboszcz Parafii w 

Garczynie ks. Ryszard Konefał. 

Jeszcze tego samego dnia uczniowie poszczególnych 

klas odwiedzili bibliotekę i zwiedzili wystawę 
historyczną. 
Takie uczczenie Święta Niepodległości zapewne na 

długo pozostanie w pamięci uczniów. 

 

,,Pożyteczne ferie”Pożyteczne ferie”Pożyteczne ferie”Pożyteczne ferie” 
 

Przy ParafiiPrzy ParafiiPrzy ParafiiPrzy Parafii Świętego Andrzeja w Garczynie podczas 

ferii prowadzone będą zajęcia dla dzieci i młodzieŜy w 

ramach projektu ,,PoŜyteczne ferie 2006” wspieranego 

przez Fundację Wspomagania Wsi. 

Tematykę spotkań stanowią zagadnienia związane z 

Garczynem- historią wsi, grodziska, zabytki, historie 

rodzin. 

 Opiekę nad dziećmi sprawować będą 
nauczyciele Zespołu Oświatowego w Garczynie oraz 

Ksiądz Proboszcz Ryszard Konefał.  

 Zajęcia odbywać się będą w kaŜdy wtorek, 

środę i czwartek ferii w świetlicy parafialnej lub 

szkole. Natomiast na 08 lutego planowana jest 

wycieczka do Gdańskiego Muzeum Archeologicznego. 

 Z pewnością będzie to czas spędzony ciekawie 

i poŜytecznie.  

                                 

                                     Dyrektor Zespołu Oświatowego 

                                Pani Katarzyna WoŜniak 

 

******************************* 
Jagoda BarkowskaJagoda BarkowskaJagoda BarkowskaJagoda Barkowska    

    
W GW GW GW Gminie Liniewominie Liniewominie Liniewominie Liniewo zorganizowano kolejną akcję na rzecz 

chorej na białaczkę Jagody Barkowskiej z Liniewa. 

GOKSiR, Zespół Oświatowy z Liniewa oraz Parafie z 

naszej gminy postanowiły pomóc naszej małej 

mieszkance. Przede wszystkim serdecznie dziękujemy 

wszystkim tym, którzy nie przeszli obok tej sprawy 

obojętnie. 15 stycznia uczniowie z Zespołu 

Oświatowego w Liniewie zebrali z wszystkich parafii 

naszej gminy kwotę 6161,23 złotych. Zbiórka 

pieniędzy odbywała się przed i po mszach świętych 

przed kościołami w parafiach. W imieniu rodziców 

Jagody dziękujemy wszystkim, którzy pomogli 

Jagodzie tego dnia, a księŜom Grzegorzowi 
Flisikowskiemu, Ryszardowi Konefał, Andrzejowi 
śur oraz ks. Januszowi Grzybek szczególnie, 

poniewaŜ to oni najbardziej zmobilizowali nas do 

pomocy Jagódce. 

                                                GOKSiR Liniewo 

    

Mikołajki LINIEWOMikołajki LINIEWOMikołajki LINIEWOMikołajki LINIEWO    
    
6 grudnia6 grudnia6 grudnia6 grudnia –o godz. 15.00 odbyły się Mikołajki dla dzieci 

z całej gminy. W roli głównej wystąpił Mikołaj z 

wielkim workiem prezentów oraz pipi i magik, który 

bawił maluchów. Przybyło bardzo duŜo dzieci, które 

chętnie brały udział w tańcach i zabawach. Tego dnia 

Mikołaj obdarował wszystkich nagrodami, słodyczami 

oraz 

zabawkami. Jak kaŜde spotkanie z Mikołajem i to było 

wielkim przeŜyciem dla najmłodszych. Mikołaj gościł 

u nas do wieczora. Cieszymy się bardzo, Ŝe mogliśmy 

sprawić radość naszym milusińskim, które chętnie 

bawiły się z Mikołajem. 

Dziękujemy Przewodniczącemu Rady Gminy Panu L. 

Szparkowskiemu, księdzu Ryszardowi Konefałowi, M. 

Szutenberg,  

M. Zabrockiej, I. M. Borowickim za pomoc w 

organizacji Mikołajek. 

 

    
                                                                                                            
                                            GOKSiR Liniewo 
 

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

Spotkania opłatkoweSpotkania opłatkoweSpotkania opłatkoweSpotkania opłatkowe    
w naszej gminiew naszej gminiew naszej gminiew naszej gminie    

    
6 grudnia6 grudnia6 grudnia6 grudnia – odbyło się spotkanie z seniorami w Wysinie, 

dla gości i seniorów wystąpiły dzieci ze Szkoły 

Podstawowej z Wysina i Klubu 4H 

 

8 grudnia8 grudnia8 grudnia8 grudnia – o godz. 15.00 odbyło się spotkanie seniorów 

w Liniewie w Sali Gimnastycznej Gimnazjum 

Publicznego. Wystąpiły dzieci z sekcji GOKSiR. 

 



                                                                                                                                       Gazeta  bezpłatna Nr 4 listopad, grudzień, styczeń  2005-2006 r                          

 7 

    
    
7 grudnia 7 grudnia 7 grudnia 7 grudnia – o godz. 12.00 odbyło się spotkanie seniorów 

w Głodowie w sali OSP. Wystąpiły dzieci ze Szkoły 

Podstawowej w Głodowie. 

 

Na wszystkie spotkania przybył Wójt Gminy Mirosław 

Warczak, który uwaŜa, Ŝe jest to jedno z piękniejszych 

spotkań w roku, gdzie moŜe przebywać w tak miłym 

gronie i porozmawiać na róŜne tematy z mieszkańcami 

naszej gminy. 

 
14 grudnia14 grudnia14 grudnia14 grudnia Prezes Klubu Seniora w Liniewie oraz 

zarząd wspólnie z GOKSiR  

 przygotowali spotkanie przedświąteczne na którym 

członkowie klubu łamali się 
opłatkiem . To spotkanie było przygotowane bardzo 

uroczyście i odświętnie. Na pewno było  wyjątkowym 

spotkaniem.  

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

Powiatowy KoncertPowiatowy KoncertPowiatowy KoncertPowiatowy Koncert    
Kolęd ObcojęKolęd ObcojęKolęd ObcojęKolęd Obcojęzycznychzycznychzycznychzycznych    

    
13 stycznia13 stycznia13 stycznia13 stycznia w Ośrodku Kultury w Liniewie odbył się IX 

Powiatowy Koncert Kolęd Obcojęzycznych. Gmina 

Liniewo była po raz drugi organizatorem tej imprezy. 

Urząd Gminy, GOKSiR  w Liniewie oraz Zespół 

Oświatowy w Garczynie postarali się, aby ta impreza 

na długo zapisała się w pamięci młodzieŜy, która brała 

udział w koncercie. Chór,,CARTISIA” z Kartuz 

rozpoczął swoim występem imprezę, a szkoły z 

naszego powiatu prezentowały kolędy w róŜnych 

językach. Udział w przeglądzie wzięło 10 szkół. Naszą 
gminę reprezentowali uczniowie z Zespołu 

Oświatowego z Liniewa. Na koncercie swoją 
obecnością zaszczycił nas: 

Przewodniczący gminy Pan Ludwik 

Szparkowski, Radny Powiatu Koscierskiego Pan 

Krzysztof Michnowski, Panie Przewodniczące KGW z 

gminy Liniewo, Pan Starosta Kościerski Grzegorz 

Cyrzan oraz gość honorowy Pan Zbigniew Stencel z 

Powiatowego Stowarzyszenia Przyjaźni Kaszubsko- 

Niemieckiej. Honory gospodarza spotkania pełnił Wójt 

Gminy Liniewo  Pan Mirosław Warczak 

Warto wspomnieć, Ŝe wszyscy uczestnicy zostali 

poczęstowani droŜdŜówką oraz grochówką, którą 
ugotowała Pani  Regina Domagała. Na ręce dyrektora 

Pana Zbigniewa Werczyńskiego składamy serdeczne 

podziękowania za pomoc w organizacji przeglądu 

kolęd. UwaŜamy, Ŝe to bardzo wspaniała impreza, 

która zbliŜa młodzieŜ uczy i rozwija. Wiktor 

Schroeder, który jest głównym inicjatorem tego 

przedsięwzięcia powiedział, Ŝe koncerty te na trwałe 

wpisały się w kalendarz imprez naszego regionu i ma 

nadzieję, Ŝe jeszcze długo będziemy kontynuować te 

przeglądy. 

 

 
    
                                                   GOKSiR Liniewo 

 

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

SYLWESTERSYLWESTERSYLWESTERSYLWESTER    
 

31 grudnia jak kaŜdego roku odbyła się zabawa 

sylwestrowa. W tym roku na balu bawiło się 40 osób. 

Wspólnie z gośćmi bawiliśmy się do białego rana, a to 

dzięki Panu Dariuszowi Raźniaczyk. To właśnie on 

czuwał nad muzyką i zrobił wszystko by uczestnicy 

zabawy byli zadowoleni. Sylwester w 2005 r. odbył się 
przy muzyce mechanicznej i moŜna powiedzieć, Ŝe 

atmosfera była gorąca, a goście zadowoleni. 

 

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

STOWARZYSZENIE 

ROZWOJU I PROMOCJI 

WSI WYSIN 
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29 grudnia 200529 grudnia 200529 grudnia 200529 grudnia 2005 roku w Wysinie zostało zorganizowane 

przez Stowarzyszenie dla dzieci w wieku szkolnym i 

młodszych z terenu parafii Wysin SPOTKANIE 
GWIAZDKOWE Z MIKOŁAJEM w świetlicy 

wiejskiej. Zdaniem przybyłych dzieci (było ich ponad 

50) i ich rodziców zabawa była ciekawa i 

wyczerpująca. Dla niektórych dzieci było to pierwsze 

spotkanie z „prawdziwym Mikołajem”. Obdarowane 

zostały wszystkie dzieci drobnymi prezentami. 

 

 
 

Opracowała: E. Licznerska 

    
    
Sport w Gminie LiniewoSport w Gminie LiniewoSport w Gminie LiniewoSport w Gminie Liniewo    
    
    
    
 15 listopada15 listopada15 listopada15 listopada młodzieŜ szkolna ze szkół gminy Liniewo 

wzięła udział w Turnieju Tenisa Stołowego o puchar 

Wójta Gminy Liniewo 

Puchary od I do III miejsca zdobyli: 

 

W kategorii Gimnazjum  
 
I m. Piekarski Mateusz –Orle 

II m. Majer Jakub  - Głodowo 

III m. Szwarc Adam –Orle 

 

W kategorii Podstawówka 
 
I m. Karolina Iwanowska Głodowo 

II m. Karol Trzebiatowski –Głodowo 

III m. Leszek Górecki – Głodowo 

 

 W kategorii DZIEWCZĘTA 
 
I m. Karolina Iwanowska –Głodowo 

II m. Weronika Garska – Głodowo 

III m. Edyta Stark – Chrztowo 

 

 
 

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali dyplomy oraz 

upominki, a od I do III miejsca zwycięscy z rąk Wójta 

Gminy Liniewo otrzymali puchary i pamiątkowe 

dyplomy. 

                                

                               GOKSiR Liniewo 
 

Szkolne Igrzyska SportoweSzkolne Igrzyska SportoweSzkolne Igrzyska SportoweSzkolne Igrzyska Sportowe 
 
W ramachW ramachW ramachW ramach Szkolnych Igrzysk Sportowych odbyły się w 

Gminie zawody sportowe w następujących 

dyscyplinach: 

 

Mini piłka ręczna –  

Dziewczęta- I miejsce w gminie SP Głodowo, 

                     III miejsce w powiecie. 

Chłopcy- I miejsce w gminie SP Głodowo, 

               IV w powiecie. 

Siatkówka –  
I miejsce szkoła w Liniewie 

Szachy –  
I miejsce – Szymon Lipiński SP Głodowo, 

Warcaby –  
I miejsce – Stanisław Węsierski SP Wysin  

Tenis stołowy –  
Karolina Iwanowska, Agnieszka Wenta, Monika 

Jurczyk (Głodowo)– I m. w gminie,                       

                                            III m. w powiecie.        

Artur Górecki, Karol Trzebiatowski, Daniel 

Trzebiatowski ( Głodowo) – I m. w gminie, 

                                            IV m. w powiecie.    

 

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

Skat SportowySkat SportowySkat SportowySkat Sportowy    
    

Minął półmetekMinął półmetekMinął półmetekMinął półmetek rozgrywek Grand Prix Liniewa 2006 w 

SKACIE SPORTOWYM. 5-ty turniej (na 10 

zaplanowanych) odbył się w dniu 21 stycznia w 

GOKSiR Liniewo. Udział wzięło 38 graczy z terenu 

całego powiatu i spoza. Wygrała go Teresa Wróbel z 

Zimnych Zdrojów z liczbą punktów 2274. 

Pierwszy w klasyfikacji po 5-ciu turniejach jest Wirkus 

Józef z Liniewa z liczbą punktów 7996.  

Kolejne turnieje Grand Prix odbędą się 4 i 11 lutego, 4 

i 18 marca zawsze o godzinie 14
00

 w Sali GOKSiR w 

Liniewie.  

                        Ze skaterskim pozdrowieniem 
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                        Stanisław Narloch tel. 503501670 

 
 

SKRÓCONA INFORMACJA  W  SPRAWIE  PODATKÓW I OPŁAT  
W  GMINIE  LINIEWO  

 
Porównanie lat  2005  i  2006 

 

Rodzaj nieruchomości Stawka w roku 2006r.  
ZwyŜka w % 

w stosunku do 2005r. 

Budynki mieszkalne 0,54 zł/m² 0 % 

Budynki rekreacyjne 6,17 zł/m² 2,66 % 

Budynki pozostałe (garaŜe, budynki gosp. i inne) 5,90 zł/m² 1,37 % 

Grunty pod jeziorami 3,61 zł/ha 2,56 % 

Drogi 0,05 zł/m² -75 % 

Grunty pozostałe 0,20 zł/m² 0 % 

Budynki z działalnością gospodarczą (warsztaty, 

sklepy) 
17,60 zł/m² 1,73 % 

Budynki zajęte na prowadzenie rolniczej działalności 

gospod. (dotyczy tylko Bulwiko) 
8,50 zł/m² 1,55 % 

Budynki zajęte na prowadzenie działalności w 

zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych  3,66 zł/m² 1,39 % 

Budowle  (wartość w złotych) 2% wartości 0 % 

Grunty zajęte na działalność gospodarczą 0,66 zł/m² 0 % 

Podatek za psy 30 zł/sztukę 0 % 

Opłata targowa 

5 zł od  stoiska z 
prosiętami  

10 zł od innego stoiska lub 
pojazdu 

0 % 

0 % 

 

INNE  OPŁATY 
 

Rodzaj opłaty 
Stawka w roku 2006  

w złotych  

ZwyŜka w % 

w stosunku do 2005r. 

Za wodę (za 1 m³) 2,03 + VAT 5,18 % 

Ścieki – system  ciśnieniowy  PRESSKAN (dotyczy 

głównie Garczyna) 

3,08 + VAT 

 
2,67 % 

Ścieki  (za 1 m³) 
3,26 + VAT 2,51 % 

Składowanie odpadów komunalnych  – stawka dla 

firm, które uzyskały koncesję na wywóz odpadów 

stałych komunalnych  (za 1 m³)  

23,21 + VAT 98,72 % 

Czynsz za lokale mieszkalne komunalne – stawka 

bazowa za 1 m² powierzchni uŜytkowej  

 

2,40 

 

20 % 

        


