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 Po raz VIII Gminny Dom Kultury w Lini zorganizował dla mieszkańców gminy 
zawody strzeleckie. W imprezie, które odbyła się na terenach Ośrodka Poligonowego 
Marynarki Wojennej w Strzepczu udział wzięło ponad 80 zawodników z 12 miejscowości 
sołeckich. Zawody otworzył dyrektor GDK Jan Trofimowicz, który podziękował 
współorganizatorom zawodów - starszemu chorążemu Jerzemu Królowi - Komendantowi 
Poligonu oraz Sławomirowi Kamińskiemu - Dyrektorowi Muzeum Ziemi Kaszubskiej i 
Sprzętów Militarnych. 
 Głównym sędzią był Wiesław Zielonka. Uczestnicy zawodów brali udział w trzech 
konkurencjach: strzelanie z karabinku - pozycja leżąca z 30 metrów, strzelanie z karabinku 
pozycja stojąca z 15 metrów oraz rzuty lotką do celu. W końcowej klasyfikacji liczyła się 
suma punktów zdobyta w trójboju. W gronie kadetów zwyciężył Robert Karszny z Tłuczewa 
a wśród kadetek Katarzyna Teclaf z Lewina. W gronie juniorek najlepszą okazała się Martyna 
Meyer z Lewinka a wśród juniorów Krystian Wreza z Lini. W najliczniejszej kategorii 
seniorów zwyciężył Bogusław Patelczyk z Lini a wśród pań Sabina Darznik z Miłoszewa. W 
grupie najstarszej oldwomen i olbojów zwyciężali odpowiednio Gabriela Ruchniewicz ze 
Strzepcza oraz Włodzimierz Labuda z Kobylasza.  
 Prowadzona była także klasyfikacja drużynowa, w której punktowali najlepsi 
zawodnicy z danego sołectwa w każdej z kategorii. Zwyciężyło Sołectwo Linia a kolejne 
miejsca zajęły: Strzepcz, Tłuczewo, Lewino, Kobylasz - Potęgowo, Miłoszewo, Lewinko, 
Zakrzewo, Kętrzyno, Niepoczołowice, Osiek i Pobłocie. Przed wręczeniem nagród odbył się 
pokaz umiejętności strzeleckich, ponadto mieszkańcy mogli obejrzeć sprzęt militarny z 
Muzeum z Goręczyna.  
 Puchary i medale zdobywcom pierwszych trzech miejsc w każdej z kategorii wręczył 
wójt gminy Linia Łukasz Jabłoński. Nad sprawnym przygotowaniem zawodów czuwała 
Paulina Bigus - p.o. Dyrektora GDK w Lini. Oprócz wspomnianych współorganizatorów w 
przygotowanie zawodów aktywnie włączyli się strażacy z Jednostki OSP w Lini pod 
dowództwem dh Prezesa Franciszka Miotk oraz członkowie klubu strzeleckiego „GROT” 
Puck. Dla wszystkich uczestników zawodów organizatorzy przygotowali ciepły posiłek 
regeneracyjny.  
 
 
 
 


