
Eliminacje Gminne 
Ogólnopolskiego Turnieju 

Wiedzy Pożarniczej
„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA 

POŻAROM”

cd na str. 2

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lini przy 
współpracy z Urzędem Gminy Linia tradycyjnie już od wielu 
lat organizuje Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 
Zapobiega Pożarom”, który wśród uczniów cieszy się wiel-
kim zainteresowaniem. GTWP ma na celu popularyzowanie 
wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciw-
pożarowych, zasad postępowania na wypadek powstania 
pożaru oraz praktycznych umiejętności posługiwania się 
podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą. 
Jest również okazją do poznania tradycji, historii i organizacji 
ochrony przeciwpożarowej. I tak w 2010 roku turniej odbył 
się 15 marca w Gminnym Domu Kultury w Lini.

W turnieju uczestniczyła młodzież szkolna w dwóch gr. 
wiekowych:

-młodsza grupa wiekowa tj. 10 - 13 lat – szkoła podsta-
wowa,

-starsza grupa wiekowa tj. 14 - 16 lat – gimnazjum;
W wyniku przeprowadzenia rozgrywek finałowych w:
1) grupie wiekowej 10-13 lat:
- I miejsce zajęła NATALIA LABUDA SP w Kętrzynie,
- II miejsce – KAROLINA GRZENKOWICZ SP w Niepo-

czołowicach,
- III miejsce – ROBERT FUNK SP w Miłoszewie;
2) grupie wiekowej 14-16 lat:
- I miejsce zajęła BRYGIDA LANGE Gimnazjum w Strzepczu,

Wieść radosną niosą dzwony 

na wsze świata grają strony, 

że zmartwychwstał Pan nad  Pany 

Bóg wszechmocny, Bóg kochany…                                               

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy,

aby Wielkanoc ogarnęła wszystkich

szczególną tradycją i nowymi 

szczęśliwymi przeżyciami.

Aby Zmartwychwstanie Pańskie 

umocniło wiarę i podniosło na duchu.

Pogody w sercu i radości 

oraz smacznego 

Święconego w gronie najbliższych osób.

 

Wszëtczégò bëlnégò na Jastrë!

Przewodniczący Rady Gminy    Wójt Gminy Linia
Stanisław Bigus                          Łukasz Jabłoński

- II miejsce – ALICJA KLIŃSKA Gimnazjum w Lini,
- III miejsce – DANIEL SZULC Gimnazjum w Strzepcz.
Wszyscy uczestnicy wykazali się bardzo dobrą znajo-

mością zagadnień z zakresu ochrony przeciwpożarowej, 
wysokim poziomem przygotowania oraz dużą odpornością 
na stres.

Składamy serdeczne podziękowania instytucjom, orga-
nizacjom i przedsiębiorcom wspierającym  finansowo  lub 
rzeczowo przeprowadzenie  turnieju: • FIRMA G.M.M. 
Marzena Gaffka Tyłowo – Dąbrowa i Mirosław Gaffka Wej-
herowo, • „POŻ - SERVIS” Przetoczyno Andrzej Domski, Ö 
Bank Spółdzielczy w Sierakowicach, • „BIG-SPEC” Kolbudy 
Dariusz Szafraniec, • „WAKOZ” Sp. z o. o. Luzino, • Zarząd 
OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W LINI, • Zarząd 
OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W STRZEPCZU, • 
NADLEŚNICTWO STRZEBIELINO z siedzibą w Luzinie, 
• SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY Strzepcz Ma-
ria Szaradowska, • „DACHREM” Wejherowo Jan Miotk, •  
Usługi kucharsko-cateringowe „ŁЁCZK” Niepoczołowice 
Ewa Szczypior, • „METAL-BUD” Linia Wojciech Szczypior, 
• Ośrodek Wypoczynkowy „ETNA” Potęgowo Kazimierz 
Miotk, • Firma „ROLNIK” Linia Piotr Ruszkowski , • URZĄD 
GMINY LINIA. Ponadto dziękujemy wszystkim opiekunom za 
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„WIATR, OGIEŃ, WODA 
– STRAŻAK ZAWSZE RĘKĘ PODA”

Dnia 18 marca br. w GDK w Lini odbyło się uroczyste pod-
sumowanie konkursu plastycznego pt.: „Wiatr, ogień, woda 
– strażak zawsze rękę poda”

Otwarta została wystawa pokonkursowa prac. W konkursie 
udział wzięło ponad 110 uczestników ze wszystkich szkół 
z terenu gminy.

Przed uroczystym ogłoszeniem wyników druhowie OSP 
w Lini przeprowadzili godzinny szczegółowy pokaz sprzętu 
ratowniczo-gaśniczego. Dzieci i młodzież mogły zapoznać 
się z wyposażeniem samochodów gaśniczo-ratowniczych. 
Mogły zobaczyć m.in. pasy do usztywniania kręgosłupa 
w czasie wypadków, różnego typu prądownice i maski tle-
nowe, oraz inny nowoczesny sprzęt strażacki. 

Druhowie Franciszek Miotk, Kazimierz Kuberna oraz Michał 
Ruszkowski pokazali także wyposażenie remizy OSP w Lini 
wraz z zapleczem technicznym i socjalnym. Następnie przy-
szedł czas na uroczyste odczytanie wyników konkursu i wrę-
czenie nagród. Wyróżnionym uczestnikom konkursu nagrody 
wręczyli: Z-ca Wójta Gminy Linia Bogusława Engelbrecht, 
Członek Zarządu Gminnego OSP Kazimierz Kuberna wraz 
z Prezesem OSP w Lini Stanisławem Ruszkowskim i Dyr. Ja-
nem Trofimowiczem. Uczniowie otrzymali dyplomy, flamastry
oraz książki, a najlepsi w poszczególnych kategoriach ciepłe 
śpiwory turystyczne. Organizatorami konkursu był Gminny 
Dom Kultury w Lini oraz Urząd Gminy w Lini.

W poszczególnych kategoriach wiekowych wyróżniono:
klasy I – III SP: I miejsce – Patryk Dosz (Pobłocie), II miej-

sce – Jan Myszka (Strzepcz), Jakub Lewiński (Linia), Wiktor 
Miotk (Linia), Agata Myszka (Strzepcz), Marcelina Meyer 
(Pobłocie), Jakub Recław (Niepoczołowice), III miejsce 
- Wiktor Bednarek (Linia), Magdalena Pipka (Linia), Konrad 
Kubiak (Strzepcz), Weronika Wróblewska (Kętrzyno), Kinga 
Patelczyk (Głodnica), Michał Leik (Linia).

klasy IV-VI: I miejsce – Julia Lewińska (Linia), II miejsce 
- Beata Plichta (Strzepcz), Alicja Malinowska (Miłoszewo), 
Beata Darznik (Pobłocie), Monika Hoppa (Miłoszewo), Na-
talia Wrońska (Miłoszewo) Karolina Miotk (Niepoczołowice), 
III miejsce – Magda Wrońska (Głodnica), Malwina Florczyk 
(Kętrzyno), Robert Funk (Miłoszewo). Gimnazjum: I miejsce 
– Martyna Meyer (Strzepcz).

KOLEJNA SEKCJA 
MUZYCZNA W GDK W LINI

W połowie marca br. swą działalność zapoczątkowała 
długo oczekiwana sekcja gry na gitarze. Na pierwsze, 
organizacyjne spotkanie przybyło 20 chętnych osób wraz 
rodzicami. Zajęcia będą odbywać się w GDK w Lini, w ma-
łych      3-4os. grupach w sobotnie przedpołudnia. Naukę 
prowadzić będzie wykwalifikowany nauczyciel p. Marcin
Mielewczyk z Lęborka. 

Wszystkie chętne osoby mają już instrumenty i zostały 
podzielone wg kategorii wiekowych i stopnia zaawansowania. 
Tylko kilka osób wcześniej uczyło się grać na gitarze, zatem 
większość rozpoczyna naukę od podstaw. Zajęcia będą od-
płatne, jednak koszty będą niższe niż na zajęciach w mieście 
i co ważne będą odbywały się na miejscu i młodzi muzycy 
nie będą musieli tracić czasu na dojazd. Z powstania kolejnej 
sekcji i dużego zainteresowania bardzo się cieszy dyr. GDK 
Jan Trofimowicz. Oprócz Gminnej Orkiestry Dętej, którą kie-
ruje p. Ewa Studzińska, działają sekcja fletów prostych, którą
prowadzi p. Beata Sitarz, instrumentów dętych – p. Mirosław 
Pawlak, sekcja saksofonów - p. E. Studzińska, sekcja tańca 
nowoczesnego i towarzyskiego - p. Agnieszka Rostankow-
ska, amatorski zespół teatralny dla młodzieży i dorosłych – p. 
Tamara Jabłońska, zespół „Kaszebko Rodzezna” - p. Maria 
Zalewska oraz sekcja aerobik - p. Teresa Hirsz.

wysiłek włożony w przygotowanie uczestników do eliminacji 
gminnych tj. Agnieszce Bronk (SP Kętrzyno), Elwirze Gafke 
(ZS w Strzepczu), Elżbiecie Szymańskiej (SP Miłoszewo), 
Mariuszowi Pranga (ZS w Lini), Barbarze Wróblewskiej 
(SP w Pobłociu) i Mariuszowi Myszka (SP Niepoczołowice). 
Serdeczne podziękowania należą się również Dyrektorowi 
Gminnemu Domu Kultury w Lini p. JANOWI TROFIMOWICZ 
za udzieloną pomoc techniczną przy organizacji turnieju.

Uczestnicy, którzy zajęli I i II miejsce w obu kategoriach 
wiekowych reprezentować będą Gminę Linia w eliminacjach 
powiatowych, które odbędą się 9 kwietnia 2010 roku w Sta-
rostwie Powiatowym w Wejherowie. Wszystkim uczestnikom 
zgłoszonym do udziału w eliminacjach powiatowych życzymy 
powodzenia i zajęcia pierwszych miejsc oraz zakwalifikowa-
nia się do konkursu na szczeblu wojewódzkim.

cd ze str. 1

Eliminacje Gminne 
Ogólnopolskiego Turnieju ...
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R&D STUDIO TAŃCA
Organizujemy zapisy dzieci, młodzieży oraz dorosłych na naukę tańca.

W programie:
· hip hop · taniec towarzyski        

NOWOŚĆ !!!
Już w marcu rusza nowa grupa tańca towarzyskiego dla dorosłych 

(tańce latynoamerykańskie tańce standardowe oraz tańce karaibskie)
Zajęcia odbywają się w środy godz. 18.30- 19.30

Gwarantujemy dobrą zabawę i wysoki poziom nauczania!!!

Zapisy przyjmujemy w Gminnym Domu Kultury w Lini lub pod nr tel. 058 572 81 64

Gminny Dom Kultury w Linia serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w eliminacjach gminnych
 XXXIX Konkursu Wojewódzkiego „RODNÔ MOWA”.

Konkurs gminny odbędzie się 9 kwietnia 2010 roku (piątek)
w Gminnym Domu Kultury w Lini – początek godzina 10.00.

Na konkursie gminnym obowiązuje regulamin konkursu wojewódzkiego. 
Proszę o przesłanie list startujących uczestników do 7 kwietnia (środa) do GDK w Lini wraz

z tytułami utworów, które zostaną zaprezentowane.
Wszelkie informacje dotyczące konkursu – tel. 0/58 572-81-64 oraz na stronie www.gminalinia.com.pl

Dnia 14 marca br. w Gminnym Domu Kultury w Lini po 
raz pierwszy odbyły się oficjalne indywidualne i drużynowe
mistrzostwa województwa pomorskiego Ludowych Zespołów 
Sportowych w Kaszubską „Baśkę”. Głównym organizatorem 
imprezy był miejscowy GDK, natomiast współorganizatorami: 
PZ LZS w Gdańsku, GS LZS w Lini i UG w Lini. Uroczystego 
otwarcia zawodów dokonali: główny organizator imprezy 
dyrektor Jan Trofimowicz, zastępca wójta gminy Linia Bogu-
sława Engelbrecht, sekretarz PZ LZS Wiesław Szczodrowski 
oraz prezes GS LZS w Lini Zdzisław Konkel. Zasady gry 
i wszelkie wątpliwości uczestnikom wyjaśnił sędzia główny 
zawodów  p. Tadeusz Meyer. 

Do rozgrywek przystąpiło aż 148 zawodników z terenu 
całego województwa pomorskiego. Dojechali między innymi 
reprezentanci powiatów: Kościerskiego, Bytowskiego, Kartu-
skiego, Lęborskiego, Puckiego i Wejherowskiego. Uczestnicy 
zawodów rozegrali dwie serie gier po 80 rozdań. Każdy 
z uczestników otrzymał pamiątkowy medal potwierdzający  
udział w zawodach. W przerwie między rozgrywkami był czas 
na pyszny bigos oraz kawę i herbatę przygotowana przez 
organizatorów. Po pełnych emocji rozgrywkach przyszedł 
czas na podsumowanie wyników. I miejsce zajął p. Kazimierz 
Darznik z Miłoszewa - gmina Linia, który zdobył w sumie 
296 punktów, tylko o jeden punkt mniej zdobył p. Stanisław 
Potrykus z Szemuda. Trzecie miejsce zajął p. Tadeusz Meyer 
z Lewinka - 284 punkty. Kolejne miejsca zajęli: p. Janusz 
Czylkowski z Kębłowa - gm. Nowa Wieś Lęborska, p. Roman 
Kreft z Szemuda, p. Gerard Pioch z Cewic, p. Jan Głowienka 
z Darżlubia - gm. Puck i p. Piotr Walkusz z Lini. Wszyscy 
wyżej wymienieni otrzymali puchary przygotowane przez 
organizatorów. Ponadto puchary otrzymali p. J. Czylkow-

ski, jako najwyżej sklasyfikowany zawodnik spoza powiatu
wejherowskiego, najwyżej sklasyfikowana zawodniczka p.
Urszula Olszewska z Lewinka - gm. Linia oraz najstarszy 
uczestnik zawodów 78-letni p. Mieczysław Sobisz z Lębor-
ka. Dekoracji dokonali Wójt Gminy Linia Łukasz Jabłoński, 
prezes GS LZS Zdzisław Konkel oraz dyrektor GDK Jan 
Trofimowicz. Podsumowano także klasyfikację drużynową.
Pierwsze miejsce zajęła drużyna „Jelonek Szemud” w skła-
dzie: p. Tadeusz Sychowski, p. Stanisław Potrykus, p. Karol 
Różek oraz p. Bartłomiej Górski - uzyskując w sumie 579 pkt., 
kolejne miejsca zajęły drużyny: „Na wzgórzu Szemud” - 552 
pkt., „LZS Darżlubie” - 546 pkt., „LZS Czarnówko” – 520 pkt. 
oraz „Jagódki Luzino” - 479 pkt. Najlepsze drużyny otrzymały 
puchary i pamiątkowe medale. 

MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 
LUDOWYCH ZESPOŁÓW SPORTOWYCH W KASZUBSKĄ „BAŚKĘ”
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SPORTOWE PODSUMOWANIE ROKU 

2009 W POMORSKIM ZRZESZENIU LZS

Dnia 20 marca br. w sali sportowej Ludowego Klubu 
Sportowego „Żuławy Nowy Dwór Gdański” odbyło się pod-
sumowanie działalności Pomorskiego Zrzeszenia LZS za rok 
2009. Jednocześnie odbył się finał plebiscytu sportowego
na najlepszych sportowców i trenerów LZS w naszym woje-
wództwie. Gminę Linia reprezentowali Z-ca Wójta Bogusława 
Engelbrecht, Prezes GS LZS w Lini Zdzisław Konkel oraz 
Dyr. GDK Jan Trofimowicz. Organizatorzy uroczystej gali po
wręczeniu pucharów najlepszym sportowcom oraz trenerom 
przystąpili do wyróżniania działaczy oraz przyjaciół sportu 
wiejskiego oraz aktywnych ogniw i Rad Gminnych LZS.

Z-ca Wójta odebrała paterę dla Wójta Gminy Łukasza 
Jabłońskiego i samorządu naszej gminy za stwarzanie wa-
runków do uprawiania sportu i budowę kompleksów sportowo 
– rekreacyjnych na terenie gminy Linia.  Zdzisław Konkel oraz 
Jan Trofimowicz znaleźli się w gronie 5 osób z wojewódz-
twa i odznaczeni zostali najwyższymi odznaczeniami LZS 
– medalami „Zasłużony Działacz LZS”. Ponadto dyr. GDK 
otrzymał paterę za aktywność w działaniu na rzecz rozwoju 
sportu i rekreacji na terenie gminy Linia.

PEWNYM KROKIEM 
W NIEZNANĄ PRZYSZŁOŚĆ
20-osobowa grupa młodzieży realizuje w Bibliotece Pu-

blicznej w Strzepczu projekt „Pewnym krokiem w nieznaną 
przyszłość” w ramach programu „Równać Szanse”. 

10 marca br. uczestnicy wzięli udział w warsztatach z psy-
chologiem. Podczas 4-godzinnych zajęć młodzież ćwiczyła 
umiejętności interpersonalne, wykonywała zadania, których 
celem było pobudzenie refleksji nad własną przyszłością
i osiąganiem szczęścia. Po podziale na grupy uczestnicy 
wcielili się w rolę rozbitków, którzy trafili na bezludną wy-
spę. Musieli ustalić obowiązujące zasady i konsekwencje 
nieprzestrzegania ich, podzielić między siebie pełnione na 
wyspie role. 

Ponadto 19 marca br. młodzież wyjechała na „Targi Akade-
mia 2010” na Uniwersytecie Gdańskim. Zwiedzając poszcze-
gólne stoiska poznali ofertę wielu uczelni wyższych i szkół 
policealnych z całego kraju oraz uczestniczyli w imprezach 
towarzyszących Targom. Wielkim sukcesem zakończył się 
udział w konkursie pn. „Przedsiębiorczość bez tajemnic” 
zorganizowanym przez Wydział Zarządzania UG. 

Uczniowie zajęli pierwszych 5 nagrodzonych miejsc (nie-
które ex aequo z innymi uczestnikami konkursu). Pozostali 
otrzymali nagrody pocieszenia. Największą wiedzą z za-
kresu przedsiębiorczości mogą pochwalić się: Krzysztof 
Bojanowski, Magdalena Konkol, Magdalena Grzenkowicz, 
Sandra Kitowska i Adam Hoza. Niezapomniane wrażenie 
pozostawiło również zwiedzanie z przewodnikiem gmachu 
Biblioteki Głównej UG i poznanie możliwości jakie umożliwia 
nowa 4-piętrowa biblioteka. 

W kwietniu odbędą się kolejne z zaplanowanych zajęć 
projektu. 

INFORMACJE WÓJTA GMINY LINIA
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 

roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. 
U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) 

i n f o r m u j ę
iż na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Linia, na okres  

21 dni tj. od dnia 12 marca 2010 r. do 2 kwietnia 2010 r. 
wywieszono do publicznej wiadomości wykaz nierucho-
mości  położonych we wsi Linia przy ul. Sportowej (CPN), 
zapisanej jako działka nr 248/1 o pow. 7400 m² przeznaczo-
nej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej właścicielowi 
wieczystemu.

* * *
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 

roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. 
U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) 

i n f o r m u j ę
iż na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Linia, na okres  

21 dni tj. od dnia 12 marca 2010 r. do 2 kwietnia 2010 r. wy-
wieszono do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości 
położonych w obrębie geodezyjnym Zakrzewo zapisanych 
jako działka nr 34/8 o pow. 143 m² przeznaczonej do sprze-
daży w drodze bezprzetargowej .
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Gminne obchody z okazji Dnia Kobiet
W przeddzień obchodów Międzynarodowego Dnia Kobiet 

Gminny Dom Kultury w Lini wraz z oddziałem Zrzeszenia 
Kaszubsko – Pomorskiego w Lini zorganizowały uroczystość 
dla pań z terenu gminy. Na zaproszenie odpowiedziało ponad 
100 kobiet, które szczelnie wypełniły miejsca przy stołach 
w GDK. 

Na początku Prezes ZK-P Oddział w Lini były dyr. GDK 
Edmund Szymikowski przypomniał historię obchodów Dnia 
Kobiet. Pierwsze święto obchodzono 8 marca już w 1910 
r. w USA. Następnie przybyłe panie powitał dyr. GDK Jan 
Trofimowicz, który złożył serdeczne życzenia i życzył miłych
wrażeń podczas występów.

Jako pierwsza swe umiejętności zaprezentowała Gminna 
Orkiestra Dęta ze specjalnie przygotowanym dla kobiet 
programem artystycznym. Wiele przebojów muzyki świa-
towej i polskiej panie przy orkiestrze nuciły pod nosem. 
Kolejnym punktem występów był „łyk muzyki poważnej” oraz 
wspólny śpiew przy instrumentach znanej piosenki Jerzego 
Połomskiego pt. „Do zakochania 
jeden krok”. Z racji tego, że p. Ewa 
Studzińska – kapelmistrz orkiestry 
obchodziła urodziny, wszyscy przy 
zebrani przy dźwiękach orkiestry 
odśpiewali p. Ewie gromkie 100 lat. 
Dyr. GDK wręczył natomiast kwiaty 
wraz z upominkiem. 

Kolejnym punktem spotkania był 
występ grupy teatralnej działającej 
przy GDK – Amatorskiego Teatru 
ProstoLINIjnego. Aktorzy pod opie-
ką p. Tamary Jabłońskiej przedsta-
wili satyrę pn. „Przed pogrzebem’. 
Panie często wybuchały gromkim 
śmiechem. Tu warto wspomnieć, 
że p. Tamara oprócz grupy mło-
dzieżowej założyła grupę teatru dla 
dorosłych pań i już zaczęły się spo-
tkania oraz przygotowania do wy-
stawienia kolejnej sztuki. To wręcz 
sukces na skalę wojewódzką, albo 
ogólnopolską, że w tak niewielkiej 
gminie udało się stworzyć tak dobry 

klimat dla rozwoju kultury i co najważniejsze, że są chętni 
do udziału we wszelkich przedsięwzięciach kulturalnych. 
Następnie życzenia wszystkim paniom złożył Wójt Gminy 
Linia Łukasz Jabłoński. Drobny upominek wręczył najstarszej 
uczestniczce spotkania 95-letniej p. Celinie Kreft z Zakrzewa. 
Następnie mikrofon przejął p. Jan Trofimowicz i zaczęła się
wspólna biesiada przy melodiach ludowych i rozrywkowych. 
Pokaz piosenek i śpiew karaoke przygotował p. Krzysztof 
Chyła. Swe zdolności śpiewu zaprezentowali m.in. Wójt 
Łukasz Jabłoński, panie: Zofia Brzeska, Barbara Pasternak,
Grażyna Ellwart, Władysława Gaffke, Bernadeta Jelińska 
i chórek z Niepoczołowic. Panie wspaniale śpiewały przy 
akompaniamencie muzycznym. Wszystkie solistki otrzymały 
nagrody niespodzianki. 

Wieczór upłynął szybko przy słodkościach i kawie, które 
przygotowali organizatorzy. Cieszy fakt, że na zaproszenia 
GDK, przybywa coraz więcej mieszkańców i gości wypoczy-
wających w naszej gminie. 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE
Informujemy, że dnia 8 kwietnia bieżącego roku, w Urzędzie Gminy Linia, możliwe będzie uzyskanie  

wiadomości z zakresu Funduszy Europejskich. Informacji udzielać będzie konsultant z Lokalnego 
Punktu Informacyjnego mieszczącego się w Wejherowie, ul. Hallera 18.

LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH OFERUJE:

• diagnozę - dobór źródła dotacji unijnej,

• informację o warunkach, kryteriach i procedurach dofinansowania projektu,

• dane kontaktowe do instytucji, które zajmują się priorytetem  lub działaniem wynikającym z diagnozy.
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POEZJA 

POLSKA 

W 

GMINNYM 

DOMU 

KULTURY 

W LINI

19 marca br. w GDK w Lini odbył 
się gminny konkurs recytatorski Po-
ezji Polskiej, który jest jednocześnie 
eliminacją na XXVI Wojewódzki Kon-
kurs Recytatorski Poezji Polskiej

Do eliminacji gminnych zgłosiło się 
27 młodych recytatorów ze szkół z te-
renu gminy Linia. Komisja w składzie 
Jadwiga Sommer, Bogusława Engel-
brecht oraz Teresa Hinca oceniała 
uczestników pod względem doboru 
repertuaru, interpretacji utworu, 
kultury słowa oraz ogólnego wyrazu 
artystycznego recytującego. 

W poszczególnych kategoriach 
najlepszymi okazali się:

klasy I - III SP – I miejsce: Maciej 
Sokół (Pobłocie), II miejsce: Michał 
Gaffke (Strzepcz), III miejsce: Miszko 
Olszewski (Linia), 

klasy IV-VI SP – I miejsce: Paulina 
Sarnowska (Kętrzyno), II miejsce: 
Karolina Grzenkowicz (Niepoczo-
łowice), III miejsce: Sylwia Wos 
(Pobłocie). W kategorii szkół gim-
nazjalnych najlepsza okazała się 
Ewelina Bednarek, II miejsce zajęła 
Weronika Miotk – obie z Lini,  a III 
reprezentantka Strzepcza - Natalia 
Baranowska. 

Gminny Dom Kultury w Lini zapew-
nił słodki poczęstunek dla uczest-
ników konkursu. Nikt nie wyszedł 
z Domu Kultury bez nagrody – każdy 
z młodych recytatorów otrzymał pa-
miątkowy dyplom oraz książkę.
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Jeszcze wokół szaleje zadymka marcowa, śnieżyce 
i zawieje, a w sercach młodych ludzi rozkwita wiosna. To 
wspaniały efekt „Małej Filharmonii Lińskiej”, czyli młodzieży 
i dzieci Zespołu Szkół w Lini. Duch wiosny powiał na sali 
gimnastycznej. Ta kapitalna impreza, czyli Wieczornica - „ 
Miłość niejedno ma imię” oczarowała wszystkich widzów. Na 
tę atmosferę złożyły się przepiękne strofy cudownej poezji 
polskiej - Gałczyńskiego, Agnieszki Osieckiej i innych wielkich 
autorów. Teksty wyżej wymienionych autorów to przepiękne 
piosenki w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół. Fenomenalna 
muzyka i cudowne wykonania muzyki instrumentalnej przez 
uczniów stworzyły niezapomniany nastrój, klimat i magiczny 
świat dźwięków. I wreszcie do programu wieczornicy dodano 
strofy poezji uczniowskiej, czyli mały festiwal. 

To przegląd możliwości naszych uczniów, ich kreatywności 
pięknej interpretacji swoich utworów i wielkiego zaangażowa-
nia. W skrócie ujmując to w przyszłości, kiedy rozwiną swoje 

talenty będą godnymi następcami Doroty Masłowskiej, czy 
mistrza Ildefonsa. Nie sposób wszystkich młodych artystów 
wyróżnić. Dla przykładu na szczególną uwagę zasługują 
wiersze Patryka Goldszmidta, które są bardzo refleksyjne,
nastrojowe i poruszają sprawy ostateczne, czyli eschato-
logiczne. A że miłość niejedno ma imię, przekonała nas 
niesamowita interpretacja tekstu biblijnego w wykonaniu 
Asi Bednarek. A do rytmu i ogólnego rozruchu porwał nas 
przebój: „Do zakochania jeden krok” w wykonaniu zespołu 
instrumentalnego. 

Nie jesteśmy w stanie  wyróżnić wszystkich młodych 
artystów, biorących udział w tym poetyckim spektaklu 
i tak lapidarnie wymienię: Ola Wedelsted, Monika Szulc, 
Patrycja Bednarek, Asia Bednarek, Patrycja Podbielska, 
Anna Choszcz, Justyna Narewska, Alicja Łunecka, Asia 
Kulikowska, Paulina Konkel, Michał Walkusz. A wszystko 
to zawdzięczamy wspaniałemu zespołowi pedagogów tej 

szkoły: dyr. B. Klebba, p. S. Miszk, 
p. G. Pipka, p. U. Miotk, p. A Jeliń-
skiej, p. D. Kwieciszewskiej, p. D. 
Langa i p. dyrygent E. Studzińskiej. 
W spektaklu wystąpili byli ucznio-
wie, a obecnie licealiści - Sebastian 
Pipka. To piękna więź z macierzystą 
szkołą i silny aspekt wychowawczy. 
O silnej więzi emocjonalnej z lińska 
szkołą  świadczy utrzymywanie 
bieżącego kontaktu z kadrą nauczy-
cielską. Nie wymieniłem wszystkich 
autorów wierszy, wspaniałych inter-
pretatorów. Samych wykonawców na 
scenie pojawiło się 34. Jest to kolejna 
impreza kulturalna na tak wysokim 
poziomie artystycznym. To naprawdę 
wielki wkład uczniów i nauczycieli dla 
środowiska społecznego. Oby tak 
dalej szkoła oddziaływała na lokal-
ne środowisko. Życzymy młodzieży 
dalszych sukcesów i wielu udanych 
imprez.

Miłość nie jedno ma imię
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TRUDNE EDUKACYJNE WYBORY
Nadejście oczekiwanej wiosny dla wielu z nas staje się 

motywacją do zrealizowania marzeń i planów. Wiosna to 
czas przebudzenia, w przyrodzie  rozkwitają kolorowe pąki 
kwiatów, a w głowach kiełkują pomysły. Właśnie już teraz , 
kiedy za oknem topnieją śniegi i słońce coraz chętniej opusz-
cza chmury, wielu młodych ludzi – gimnazjalistów decyduje 
o wyborze szkoły. Zapytaliśmy młodzież, dlaczego zdecydo-
wali się kontynuować naukę właśnie w Kaszubskim Liceum 
w Strzepczu, jakie czynniki wpłynęły na wybór miejscowej 
szkoły. Z wypowiedzi uczniów wynika, że jednym z decy-
dujących czynników jest dogodne położenie Kaszubskiego 
Liceum w Strzepczu – Złożyłam dokumenty w kilku szkołach, 
między innymi do technikum  w Wejherowie i liceum w Strzep-
czu. Po przemyśleniach doszłam do wniosku,  że trafnym 
wyborem będzie szkoła, położona trzy kilometry od mojego 
miejsca zamieszkania. Decyzję poparła moja mama, która od 
początku chciała, abym właśnie w Strzepczu kontynuowała 
naukę - mówi Katarzyna Mielewczyk , uczennica II klasy 
Kaszubskiego Liceum w Strzepczu. Łatwo obliczyć, ile 
czasu pochłania dojazd do Wejherowa, dojście do szkoły, nie 
zapominając  o drodze powrotnej. To zwykłe marnotrawstwo 
czasu. Godziny spędzone  w autobusie warto zamienić na 
miłe pogaduszki z koleżanką, lub zwyczajny odpoczynek 
– wyjaśnia koleżanka Kasi, Partycja Złoch. Wielu uczniów li-
ceum mieszka na wybudowaniach okolicznych wsi, aby dojść 
do przystanku autobusowego musi pokonać kilka kilometrów. 
Rozwiązaniem tego nie lada kłopotu jest miejscowe liceum 
w Strzepczu. Dogodne położenie szkoły i dobry dojazd do 

miejsca nauki sprzyja atrakcyjnemu, bądź pożytecznemu 
zagospodarowaniu czasem. Dzięki temu, że w Strzepczu 
znajduje się szkoła, mogę pomóc rodzicom w prowadzeniu 
gospodarki. Gdybym do szkoły uczęszczał gdzie indziej, 
musiałbym wiele wolnego czasu przeznaczyć na dojazd do 
miejsca nauki. Dlatego też, zdecydowanie wybrałem Ka-
szubskie Liceum w Strzepczu - powiedział licealista Łukasz 

Deik. Kaszubskie Liceum pielęgnuje tradycje pokoleniowe. 
Ze świadectwami maturalnymi opuściły szkołę między innymi 
rodzeństwa: Barzowskich, Miotków, Grzenkowiczów, Wen-
tów, Kosów, Garskich, Ogonowskich, Kobiellów, Langów, 
Mularczyków… Kilka lat temu szkołę ukończył Jacek Kos, 
następnie do szkoły uczęszczała jego siostra, Hanna Kos, 
wkrótce placówkę opuści tegoroczny maturzysta Marek Kos. 
Nie zastanawiałem się długo nad wyborem szkoły. Moja 
siostra, i mój brat z sukcesem ukończyli liceum w Strzepczu, 
pomyślałem sobie, dlaczego miałbym postąpić inaczej? 
W moim przypadku o wyborze szkoły  zadecydowała tradycja 
pokoleniowa i pozytywna opinia o liceum - mówi tegoroczny 
maturzysta KLO w Strzepczu, Marek Kos. 

Jeszcze niedawno uczennicą liceum w Strzepczu była Anna 
Browarczyk z Niepoczołowic, obecnie studentka pedagogiki. 
Miejsce Ani zajęła jej siostra Marta - Postanowiłam pójść 
śladem siostry, kierowałam się pozytywną opinią o szkole. Do 
liceum mam dogodny dojazd, ponadto w Strzepczu mieszka 
moja rodzina, więc w razie potrzeby, jest gdzie spać – mówi 
Marta. Składałam dokumenty do lęborskiego technikum i do 
liceum w Strzepczu. Po złożeniu kopii świadectw okazało 
się, że mając 140 punktów tylko w Strzepczu byłam dopiero 
czwarta. Cieszę się, że mam tu z kim rywalizować.- wyjaśnia 
Celina Kobiela. W Kaszubskim Liceum w Strzepczu zdaje 
się egzamin dojrzałości. Możliwość przystąpienia do matury 
to kolejny argument uczniów, wpływający na decyzję o wy-
borze szkoły. Jeszcze przed ukończeniem gimnazjum wie-
działem, że chcę kontynuować naukę w szkole, w której zdaje 
się egzamin maturalny. Rozważałem nad wyborem szkoły, 
podobnie jak niektórzy koledzy chciałem dojeżdżać do liceum 
w Wejherowie. Jednak zdecydowałem się wybrać miejscowe 
liceum, bo jak mówi stare mądre przysłowie: Cudze chwalicie, 
a swego nie znacie. Mieszkam w Strzepczu, aby zdać ma-
turę, po cóż mam jeździć aż do Wejherowa, skoro do szkoły 
mam kilka kroków i możliwość zdania matury? Niedługo 
skończy się zim, a za mną ostatni rok nauki w kaszubskim 
liceum, wiosna to dla mnie czas rozstrzygający, o tym co da-
lej…- mówi licealista Artur Grzenkowicz. Czekając na wio-
snę, życzymy sobie 
spełnienia marzeń, 
zrealizowania pla-
nów, szczególnie 
życzymy tego ma-
turzystom i gimna-
zjal istom, każdy 
z nich już nieba-
wem podejmie waż-
ne życiowe decyzje, 
choćby dotyczące 
wyboru szkoły.




