
HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH - 2010 ROK
Sołectwo           Data/Godzina/Miejsce                       

MIŁOSZEWO 04 marca/godz. 17°°/ szkoła
STRZEPCZ 04 marca/godz. 19°°/ szkoła
LINIA 05 marca/godz. 19³°/ sala GDK
LEWINKO 08 marca/godz. 17°°/ remiza OSP w Lewinie
LEWINO 08 marca/godz. 19°°/ remiza OSP
SMAŻYNO 09 marca/godz. 17°°/ świetlica
POBŁOCIE 09 marca/godz. 19°°/ szkoła
ZAKRZEWO 10 marca/godz. 17°°/ szkoła
NIEPOCZOŁOWICE 10 marca/godz. 19°°/ szkoła
OSIEK 11 marca/godz. 17°°/ świetlica
KĘTRZYNO 11 marca/godz. 19°°/ szkoła
TŁUCZEWO 15 marca/godz. 17°°/ sala GDK w Lini
KOBYLASZ-POTĘGOWO 
 15 marca/godz. 19°°/ sala GDK w Lini

Obchody 65. rocznicy ewakuacji niemieckiego obozu 
koncentracyjnego KL Stutthof i Marszu Śmierci

14 lutego br. w Lini odbyły się obchody 65 rocznicy Marszu 
Śmierci, którego uczestnicy na początku lutego 1945 roku 
przechodzili przez tereny gminy Linia. Uroczystości rozpo-
częły się od paradnego wprowadzenia przybyłych pocztów 
sztandarowych przez Gminną Orkiestrę Dętą pod batutą 
Ewy Studzińskiej do miejscowego kościoła gdzie odprawiona 
została liturgia eucharystyczna.  

Gośćmi honorowymi uroczystości byli członkowie Marszu 
Śmierci Felicjan Łada oraz Bernard Szczeblewski z Gdy-
ni. Mszę świętą koncelebrowali księża: Wojciech Senger 
i Grzegorz Sobota. Oprawę muzyczną Eucharystii zapewniły 
Chór „Pięciolinia” z Lini oraz Gminna Orkiestra Dęta z Lini 
działające przy Gminnym Domu Kultury w Lini. 

Po Eucharystii licznie zgromadzeni mieszkańcy oraz go-
ście, odśpiewali hymn państwowy i złożyli wiązanki kwiatów 
pod obeliskiem, poświęconym Ofiarom Marszu Śmierci, który
znajduje się przed lińską świątynią. Pomysłodawcą postawie-
nia obelisku w 1993 roku był wieloletni ks. Proboszcz parafii
Ks. Kanonik Bazyli Olęcki. 12 lipca 2009 roku w 10 rocznicę 
śmierci ks. Bazylego dzięki staraniom ks. Proboszcza Woj-
ciecha Senger, miejscowych władz samorządowych oraz 
działaczy ZK-P oddział w Lini odrestaurowano i powiększono 
obelisk. Wartę honorową przy obelisku wystawiło Centrum 
Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki 
Wojennej z Wejherowa.

Kwiaty przed obeliskiem złożyli min: byli więźniowie obozu 
Stutthof, dyrektor Muzeum Stutthof Piotr Tarnowski, dele-
gacje kombatantów, władze gminy Wójt Gminy Linia Łukasz 
Jabłoński, Z-ca Wójta Bogusława Engelbrecht, Sekretarz 
Gminy Mirosława Kuberna, władze Starostwa Powiatowe-
go w Wejherowie, które reprezentował Naczelnik Wydziału 
Kultury Tomasz Fopke, ZKP-O/Linia, chór „Pięciolinia” oraz 
w imieniu komandora Romana Kreft - kapitan Jarosław 
Dziekoński.

Następnie zgromadzeni mieszkańcy i goście przeszli do 
sali GDK gdzie orkiestra dęta dała koncert pieśni żołnierskich 
i patriotycznych. Kolejnym punktem uroczystości był wykład 
starszego kustosza Muzeum Stutthof Elżbiety Grot na temat 
ewakuacji obozu i samego Marszu Śmierci. Następnie swoimi 
bolesnymi doświadczeniami i wspomnieniami podzielili się 
Felicjan Łada oraz Bernard Szczeblewski. 

W gronie przybyłych gości znaleźli się m.in. Tadeusz Hasse 
Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego, reprezentujący 

komandora Romana Kreft - Kapitan Marynarki Wojennej Ja-
rosław Dziekoński. Po oficjalnych uroczystościach przyszedł
był czas na rozmowy na tematy historyczne w mniejszym 
gronie. 

Głównymi organizatorami uroczystych obchodów Marszu 
Śmierci byli Wójt Łukasz Jabłoński oraz dyrektor GDK Jan 
Trofimowicz. Aktywnie w przygotowanie obchodów włączył 
się oddział ZK-P Oddział w Lini.  

Organizatorzy uroczystości proszą potomków, krew-
nych bądź sąsiadów byłych uczestników Marszu Śmierci 
o jakiekolwiek dokumenty dotyczące byłych więźniów 
i uczestników ewakuacji z terenu gminy bądź o osobach, 
którym rodziny pomogły zimą 1945 roku. Wszelkie do-

cd na str. 2
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I KASZUBSKI GMINNY 
KONKURS ORTOGRAFICZNY

„ZËMÒWÔ KRAJNA”

Po raz pierwszy w Gminie Linia odbył się konkurs orto-
graficzny - dyktando, z którym zmierzyli się uczniowie szkół
podstawowych i gimnazjalnych.

Uczniowie pisali dyktando o zimowej krainie. Nad popraw-
nością tekstu dyktanda czuwała znawczyni języka kaszub-
skiego Jaromira Labuda.

W gronie uczniów szkół podstawowych w klasach I-VI 
zwyciężyła Wioleta Konkol z SP Pobłocie, II miejsca zajął 
Dominik Makurat, a III Patrycja Albecka oboje ze szkoły 
w Lini. Wyróżniono także Krzysztofa Pipka, Beatę Darznik 
z Pobłocia oraz Miriam Wetta z Lini.

W gronie gimnazjalistów zwyciężyła Ewelina Bednarek 
przed Justyną Wreza oraz Moniką Szczypior – wszystkie 
z Lini.

W czasie konkursu wystąpił gościnnie Zespół Kaszëbskô 
Rodzëzna działający przy Gminnym Domu Kultury w Lini.

Najlepsi otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe, które 
ufundował Wójt Gminy Linia Łukasz Jabłoński.

Organizatorami konkursu byli oprócz pani Jaromiry Labuda, 
Gminny Dom Kultury w Lini oraz Zrzeszenie Kaszubsko-Po-
morskie oddział w Lini.

Budżet gminy na 2010 rok
29 grudnia 2009 r. Rada Gminy jednogłośnie uchwaliła 

budżet Gminy Linia na 2010 r. Dochody budżetu gminy 
ustalono w wysokości 21.530.891,40 zł, zaś wydatki budżetu 
gminy w kwocie 31.105.891,40 zł. Różnica zostanie pokryta 
przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat 
ubiegłych w kwocie 2.500.000 zł oraz przychodami z zacią-
gniętych pożyczek i kredytów na na rynku krajowym w kwocie 
7.075.000,00 zł. 

Na zadania inwestycyjne na rok 2010 zaplanowano kwotę 
15.035.000,00 zł. 

Do zaplanowanych zadań inwestycyjnych należy:
- I etap rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków 

w miejscowości Tłuczewo gmina Linia (Dofinansowanie

z RPO WP 2007-2013)

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Strzepcz i Tłuczewo (Dofinansowanie z PROW 2007-2013)

- Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie gminy 
Linia

-Zakup i montaż agregatów na ujęcia wody w Lini i Strzep-
czu

- Przebudowa drogi powiatowej Linia - Tłuczewo
- Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP 

Strzepcz
- Rozbudowa Zespołu Szkół w Lini o wielofunkcyjną halę 

sportową wraz z łącznikiem (Dofinansowanie z RPO WP 

2007-2013)

- Budowa szlaku turystyczno-przyrodniczego na terenie  
Gminy Linia (Dofinansowanie z RPO WP 2007-2013)

UNIWERSYTET PRZEDSZKOLAKA
Dnia 28 stycznia 2010 roku odbył się bal przebierańców 

integrujący najmłodszą społeczność gminy Linia. Organi-
zatorami spotkania byli pracownicy Punktu Przedszkolnego 
w Lini, którzy odpowiedzialni byli za oprawę muzyczną 
i organizację konkursów oraz Gminny Dom Kultury, który 
udostępnił salę, przygotował poczęstunek i zakupił nagrody 
za udział w konkursach. Podczas balu grono pracowników 
przedszkola wspierała rodzinna orkiestra państwa Czajka 
z Popowa, która swoim repertuarem urozmaiciła zabawę. 
Atmosfera w trakcie balu była wspaniała, a wspólna zabawa 
dzieci ze swoimi rodzicami przyniosła radość wszystkim 
uczestnikom spotkania. Organizatorzy balu mają nadzieję, 
że w podobnym składzie wszyscy spotkają się za rok.

kumenty mogą posłużyć do stworzenia wspólnie z Mu-
zeum Stutthof i Instytutem Pamięci Narodowej imiennej 
listy zmarłych, dla których planowane jest wykonanie 
pamiątkowej tablicy. Wszelkie dokumenty w Urzędzie 
Gminy będą kserowane lub skanowane i oryginały od 
razu będą oddawane właścicielom. Liczymy, iż wspól-
nie uda się ocalić nazwiska bohaterów, którzy w czasie 
niewoli i okrutnej ewakuacji przeżyli piekło na ziemi. 
Niech to będzie nasze zadośćuczynienie za wielki hart 
ducha i cierpienia, jakich doświadczyli Kaszubi na na-
szym terenie.

Obchody 65. rocznicy...

cd ze str. 1
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JUBILEUSZE
Od początku roku zorganizowano jeden Jubileusz 50-lecia 

pożycia małżeńskiego. Te piękne gody obchodzili Teresa 
i Beniamin Damps ze Strzepcza (12.01). Jubilaci odznaczeni 
zostali medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przy-
znane przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polski. Wręczono 
również pamiątki, upominki i kwiaty. 

Kolejnymi uroczystościami w których udział wziął Wójt 
Gminy oraz pracownik GOPS są jubileusze 90-latków. Jubi-
leusze te w bieżącym roku obchodzili: Elżbieta Studzińska 
z Kętrzyna (9.01), Waleska Hilla (15.01) i Klemens Młyń-
ski (28.01). Jeszcze raz wszystkim Jubilatom składamy 
serdeczne gratulacje oraz życzymy długich lat w zdrowiu 
i szczęściu. 

W bieżącym roku Ochotnicza Straż Pożarna w Lini ob-
chodzi jubileusz 80-lecia powstania. W związku z tym na 
zebraniu jednostki podjęto decyzję o ufundowaniu i nadaniu 
z tej okazji nowego sztandaru. Uhonorowaniem tego histo-
rycznego okresu funkcjonowania jednostki OSP Linia w jej 80 
rocznicę działalności stanie się sztandar, stanowiący oparcie 
dla strażaków w trudach społecznej służby i w podziękowaniu 
za długoletnie i wzorowe wypełnianie obowiązków w zakresie 
walki z pożarem, ograniczenia i likwidowania miejscowych 
zagrożeń oraz zapewnienia właściwego stopnia bezpie-
czeństwa mieszkańcom Gminy Linia. Będzie on podstawą 
do pielęgnowania szlachetnych, tradycyjnych i historycznych 
wartości. 

Nadany sztandar pozostanie w jednostce OSP Linia, 
a przy wielu uroczystościach, będzie podnosił ich rangę. 
OSP Linia posiada sztandar nadany w 1987 roku, jednak 
ze względu na treść nawiązującą do czasów poprzedniego 
ustroju (napis: „W służbie Ojczyzny Ludowej”) zdecydowano 
się na podjęcie działań mających na celu nadanie nowego 
sztandaru. Godność fundatora sztandaru przyjął Wójt Gminy 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lini informuje, 
że w roku 2010 realizuje projekt z Priorytetu VII  Promocja 
Integracji Społecznej, tytuł projektu: „Aktywizacja spo-
łeczno-zawodowa bezrobotnych kobiet w gminie Linia”. 
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Kapitał Ludzki 2007-2013. 

Projektem objętych zostanie dwanaście kobiet z terenu gmi-
ny Linia korzystających z pomocy społecznej - bezrobotnych 
lub nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. 

Zadaniem projektu będzie wypracowanie i realizowanie 
aktywnej integracji zmierzającej do odzyskania przez te 
osoby poczucia wiary w siebie i własnej wartości, nabycie 
umiejętności poruszania się po rynku pracy, podjęcie za-
trudnienia.

Zostanie zastosowane narzędzie w postaci kontraktu 
socjalnego. Celem ogólnym projektu jest zwiększenie i po-
budzenie aktywności zawodowej osób zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym. 

Projekt obejmuje swoim zakresem: > szkolenia z za-
kresu aktywnego poszukiwania pracy, > doradca zawo-
dowy, > kursy zawodowe, > kurs prawa jazdy kat. B ( 10 
kobiet), > badania z medycyny pracy.

Udział w projekcie jest bezpłatny. 
Czas realizacji projektu od 1 stycznia do 31 grudnia 

2010.
Rekrutacja prowadzona jest przez Marię Pipka – pra-

cownika  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nr tel. 
058 6768582 wew. 29. Ostateczna lista osób przyjętych do 
projektu oraz lista rezerwowa zostaną ustalone do dnia 3 
marca 2010 r. 

Linia i tym samym powołał Komitet Fundacji Sztandaru, który 
zajmuje się gromadzeniem funduszy na sztandar. W związku 
z powyższym Komitet Fundacji Sztandaru i Zarząd OSP Li-
nia zwracają się z prośbą o wsparcie finansowe wykonania
sztandaru i organizację uroczystości jego wręczenia. Środki 
finansowe można wpłacać na niżej wskazany rachunek ban-
kowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lini:

Bank Spółdzielczy w Sierakowicach O/Linia
55 8324 0001 0011 8499 2000 0010 z do-

piskiem: „SZTANDAR”.
Zakłady, instytucje i osoby fizyczne, które wpłacą kwotę

powyżej 200 zł będą uhonorowani tzw. gwoździem umiesz-
czonym na drzewcu sztandaru oraz wpisem do księgi pamiąt-
kowej jednostki pod wydrukowanym swoim nazwiskiem. 

Nadmieniamy, że uroczystość związana z obchodami Ju-
bileuszu 80-lecia istnienia OSP Linia i nadaniem sztandaru 
zaplanowano na 29 maja 2010 roku.

Za udzieloną pomoc finansową z góry dziękujemy 

i zapewniamy, że środki zostaną wykorzystane zgodnie 

z ich przeznaczeniem.

SZTANDAR DLA OSP LINIA

Zgłoszenia do projektu przyjmowane będą do dnia 1 marca 
2010 roku włącznie. W celu zgłoszenia do projektu należy 
pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz  złożyć go  
w biurze GOPS (Urząd Gminy Linia I piętro, pokój nr 10). 
Osoby do projektu mogą zostać również zgłoszone przez 
pracowników socjalnych.

Po podpisaniu kontraktu socjalnego uczestnicy projektu 
skorzystają ze szkoleń zawodowych (ustalonych po okre-
śleniu ścieżki indywidualnego rozwoju każdej uczestniczki). 
Uczestnicy projektu korzystać będą również ze wsparcia 
finansowego GOPS w formie zasiłków. 

Projekt uzyskał już pozytywną ocenę formalną i meryto-
ryczną instytucji pośredniczącej.

Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych kobiet w gminie Linia
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WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE 
BEZ KONIECZNOŚCI PRZEPROWADZENIA 

GŁOSOWANIA W DNIU 21.03.2010 R.
W dniu 11 stycznia 2010 r. Wojewoda Pomorski kolejny raz 

zarządził wybory uzupełniające do Rady Gminy Linia w okręgu 
wyborczym Nr 1 w związku z nieobsadzeniem mandatu radnego 
w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2009 r. (dot. wy-
gaśnięcia mandatu radnego Ryszarda Bednarek). 

Informację o wyborach zarządzonych na 21.03.2010 roku wraz 
z kalendarzem wyborczym podano do publicznej wiadomości po-
przez wywieszenie na słupach ogłoszeniowych i tablicach w okręgu 
wyborczym Nr 1, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Linia 
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Zgodnie z kalendarzem 
wyborczym 30.01.2010 r. upłynął termin zawiadomienia Komisarza 
Wyborczego o utworzeniu Komitetu Wyborczego oraz o zamiarze 
zgłaszania kandydatów na radnego. Do tego dnia Komisarz Wy-
borczy w Gdańsku zarejestrował tylko jeden komitet wyborczy pod 
nazwą Nasza Wspólna Gmina, który uzyskał prawo zgłaszania 
kandydata na radnego do Rady Gminy Linia w wyborach uzupeł-
niających. Termin zgłaszania kandydata przez komitet wyborczy 
upłynął 19 lutego 2010 r. W tym terminie pełnomocnik komitetu 
wyborczego dokonał zgłoszenia kandydata w siedzibie Gminnej 
Komisji Wyborczej w Lini - Urząd Gminy Linia, ul. Turystyczna 
15, pok. Nr 14. Po dokonaniu czynności związanych z rejestracją 
kandydata Gminna Komisja Wyborcza podejmie uchwałę w sprawie 
obsadzenia mandatu radnego bez głosowania w okręgu wyborczym 
Nr 1 w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Linia zarządzo-
nych na dzień 21.03.2010 r. Wszystkie czynności związane z pracą 
Gminnej Komisji Wyborczej podawane będą na bieżąco na tablicy 
ogłoszeń oraz Biuletynie Informacji Publicznej. Gmina Komisja 
Wyborcza działa na podstawie postanowienia Nr 4/10 Komisarza 
Wyborczego w Gdańsku z dnia 4 lutego 2010 r. 

WIECZÓR KABARETOWY W STRZEPCZU
Dnia 10 lutego 2010 r. w liceum w Strzepczu wystąpiło 

Kaszubskie Duo Artystyczne „We dwa kònie” w składzie 
Tomasz Fopke - śpiew i Ryszard Borysionek - akordeon. Spo-
tkanie zorganizowane zostało we współpracy Kaszubskiego 
Liceum Ogólnokształcącego w Strzepczu, Biblioteki Publicz-
nej Gminy Linia i Koła Gospodyń Wiejskich w Strzepczu. 
Artyści przedstawili różnorodne utwory muzyczne w języku 
kaszubskim, niektóre z nich miały swoją prapremierę podczas 
tego koncertu. Zgromadzona publiczność (ponad 60 osób) 
reagowała bardzo żywo, włączając się do wspólnego śpie-
wania. Przed występem zostały nadane tytuły „Czytelnika 
Roku 2009 Biblioteki Publicznej Gminy Linia” następującym 
osobom: Aleksandra Lange, Bogumiła Cierocka, Edwin 
Gibas i Roman Barcz. Wyróżnieni otrzymali piękne albumy 
o Europie.

Biblioteka Publiczna Gminy Linia otrzymała dotację w wy-
sokości 7000 zł w konkursie grantowym Polsko-Amerykań-
skiej Fundacji Wolności „Równać Szanse”. Celem projektu 
jest przygotowanie 20-osobowej grupy młodzieży w wieku 
13-19 lat do zaplanowania i odpowiedzialnego podjęcia decy-
zji o swojej przyszłości zawodowej. Podczas zaplanowanych 
do końca czerwca zajęć uczestnicy poznają ofertę uczelni 
i szkół policealnych, swoje predyspozycje zawodowe, nauczą 
się planowania kariery zawodowej i własnej ścieżki rozwoju, 
poruszania się po rynku pracy i skutecznego starania się 
o pracę. Młodzież nabędzie umiejętności komunikacji spo-
łecznej, pracy grupowej, analizy swoich mocnych i słabych 

stron, rozwinie postawę kreatywności i aktywności w swoim 
środowisku. Uczestnicy wezmą udział w cyklu warsztatów 
z psychologami i doradcami zawodowymi, w wyjazdach do 
Pomorskiego Miasteczka Zawodów w Gdyni, Urzędu Pracy, 
na Targi Akademia na Uniwersytecie Gdańskim, zwiedzą 
bibliotekę uniwersytecką, spotkają się ze studentami, będą 
wykonywać w grupach zadania związane z ich przyszłością 
zawodową. Zdobytą wiedzą i umiejętnościami podzielą się 
z kolegami. 

Pierwsze spotkanie grupy odbyło się 11 lutego. Zaangażo-
wanie i zainteresowanie młodzieży wskazuje, że realizacja 
projektu jest bardzo potrzebna.

„PEWNYM KROKIEM W NIEZNANĄ PRZYSZŁOŚĆ”
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Rozpoczął się już kolejny rok kalendarzowy. Chociaż za 
oknami jeszcze biało i zima w pełni roztacza swe uroki, wła-
dze gminy przygotowują się do poważnych przedsięwzięć 
inwestycyjnych.

Właśnie trwa procedura wyboru wykonawcy w trybie prze-
targu nieograniczonego na zadanie pn.: „I etap rozbudowy 
i przebudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Tłucze-
wo Gmina Linia”. To bardzo duże przedsięwzięcie, które ma 
przyczynić się nie tylko do podniesienia standardów życia 
naszych mieszkańców ale również do ochrony środowiska 
naturalnego. Rozbudowa przygotuje oczyszczalnię do 
przyjęcia zwiększonej ilości ścieków, które będą dostarcza-
ne z miejscowości Strzepcz i Tłuczewo. Kanalizacja tych 
dwóch miejscowości to kolejne ważne zadanie do realizacji, 
które czeka nie tylko władze gminy ale także mieszkańców. 
Procedura wyboru wykonawcy robót budowlanych zostanie 
ogłoszona jeszcze w tym miesiącu. Mamy więc nadzieję, 
że roboty będą mogły się rozpocząć już z nadejściem wio-
sny.  Wójt Gminy Linia podpisał pod koniec ubiegłego roku 
umowę  o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzepcz i Tłu-
czewo” w kwocie 4.000.000 zł.  z Europejskiego Funduszu 
Rolnego. Projekt będzie współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach działania Poprawa wartości dodanej 
podstawowej produkcji rolnej i leśnej Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

Kolejną dużą inwestycją, która będzie realizowana w  tym 
roku jest zadanie pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkół w Lini 
o wielofunkcyjną halę sportową wraz z łącznikiem”. W dniu 26 
stycznia wójt Gminy Linia podpisał umowę na dofinansowanie
inwestycji w kwocie 2.500.000 zł ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 
2007-2013. Przetarg nieograniczony, w którym wybrany 
zostanie wykonawca robót budowlanych została ogłoszona. 
Termin otwarcia ofert to 22.02.2010 r. W ramach tego etapu 
zostanie wybudowana wielofunkcyjna hala sportowa o pow. 
24x45m z łącznikiem do istniejącego budynku szkolnego 
(pow.1145m2). Celem projektu jest poprawa dostępu do 
infrastruktury sportowej w Gminie Linia dla różnych grup 
mieszkańców, w tym niepełnosprawnych, od uczniów szkoły, 
poprzez dorosłych mieszkańców i zainteresowane sportem 
organizacje pozarządowe. Hala będzie też elementem ak-
tywizacji i integracji społeczności lokalnej jako miejscem 
spotkań społecznych i związanych z kulturą. nowoczesna 
hala sportowa w połączeniu z wybudowanym w ubiegłym 
roku kompleksem boisk sportowych „ORLIK 2012” zapewni 
nie tylko miejscowości Linia ale także całej gminie posia-
danie zaplecza sportowego z prawdziwego zdarzenia, na 
którym będą mogły odbywać się liczne imprezy sportowe 
i rekreacyjne.

Gdy tylko zima ustąpi i pojawią się pierwsze oznaki wiosny 
ruszą prace związane z budową szlaków turystycznych na 
terenie gminy. Zadanie pn.: „Budowa szlaku turystyczno-
-przyrodniczego na terenie Gminy Linia w trybie zaprojektuj 
i wybuduj” otrzyma wsparcie finansowe z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2007-2013. 
Projekt zakłada stworzenie szlaku łączącego 13 sołectw 
poprzez wytyczenie trasy rowerowej, pieszej a także dla 

NABÓR WNIOSKÓW 
O DOFINANSOWANIE USUWANIA 

AZBESTU Z TERENU GMINY LINIA.

Informujemy, że do 10 marca 2010 roku w Urzędzie 
Gminy Linia przyjmowane będą wnioski mieszkańców 
Gminy Linia zainteresowanych pomocą finansową
w zakresie usuwania azbestu i wyrobów zawierających 
azbest. Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
oraz ze środków własnych budżetu Gminy Linia, wynosić 
będzie 100% poniesionych kosztów zabezpieczenia, 
transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających 
azbest. Wnioski o udzielenie dofinansowania należy
składać w Urzędzie Gminy Linia, pok. nr 7, (p. Jadwiga 
Klińska).

Wzory niezbędnych wniosków i formularzy można uzy-
skać w Urzędzie Gminy w dziale Ochrony Środowiska, 
tel. 58 676 85 82 wew. 33 oraz na stronie internetowej 
urzędu gminy Linia. www.gminalinia.com.pl

turystów zmotoryzowanych. Główną atrakcją projektu będzie 
13 wybudowanych obiektów turystyczno-rekreacyjnych, 
usytuowanych w centrum każdej sołeckiej miejscowości. 
Każda stacja to: wybrukowany placyk, ławka, stojak na ro-
wery, śmietnik oraz główny element – olbrzymia drewniana 
rzeźba DUCHA. Gmina przygotowuje również foldery, które 
promować będą inwestycję i przyczynią się do dynamicznego 
rozwoju turystyki w naszej gminie. 

Mówiąc o inwestycjach nie można zapomnieć o przedsię-
wzięciach Gminnego Domu Kultury w Lini, który realizuje 
projekt pn.: „Remont i wyposażenie świetlic Gminnego Domu 
Kultury w Lewinie, Lini, Niepoczołowicach, Osieku, Smażynie 
i Strzepczu”. Projekt uzyskał dofinansowanie z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2007-2013. Roboty 
budowlane w świetlicach zakończyły się w ubiegłym roku. 
Wybór wykonawców drugiego etapu projektu, t.j. wyposaże-
nie świetlic, podzielono na 4 części. Postępowanie cieszyło 
się ogromnym zainteresowaniem wśród wykonawców, którzy 
złożyli swoje oferty na wybrane części zamówienia. W chwili 
obecnej świetlice zostały już wyposażone w meble (biurka, 
stoły, krzesła) oraz wyposażenie różne (grzejniki, stoły do 
gry, ekrany do projektorów). Do końca lutego dostarczony 
zostanie sprzęt elektroniczny tj. komputery, telewizory, pro-
jektory. Wszystkie świetlice zostaną wyposażone w sprzęt 
i meble zgodnie z założeniami  projektu. Mieszkańcy będą 
mogli już od początku marca korzystać z wyremontowanych 
i wyposażonych świetlic.

Początek roku zwiastuje więc bardzo poważne zmiany 
na terenie naszej gminy. Inwestycje w infrastrukturę sani-
tarną, drogową, szkolną czy też turystyczną są traktowane 
priorytetowo. Wszystkie podejmowane wysiłki inwestycyjne 
mają przyczynić się nie tylko do poprawy warunków życia 
mieszkańców ale także do rozwoju naszej lokalnej tożsa-
mości i turystyki.

Inwestycje w gminie Linia
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Rozstania i powroty

Niewielkie i niepozorne liceum w Strzepczu, słynące z nauki 
języka kaszubskiego, w tym roku ma swój mały jubileusz dzie-
sięciu lat działalności. Przez ten czas znacznie zmienił się 
wygląd szkoły i znacząco poprawiło się wyposażenie szkoły. 
Doczekaliśmy się wielu absolwentów, o których w szkole 
przypominają pamiątkowe gabloty ze zdjęciami.

Pierwsi absolwenci w 2004 roku ukończyli Liceum Tech-
niczne o profilu ekonomiczno-administracyjnym, kolejni
Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych po szkole zawodo-
wej. Następnie pożegnaliśmy absolwentów Uzupełniającego 
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych i Liceum Ogólno-
kształcącego dla dorosłych absolwentów ośmioletniej szkoły 
podstawowej czy gimnazjum. 

Od 2005 roku mury szkoły opuszcza grono absolwentów 
Kaszubskiego Liceum Ogólnokształcącego. Co roku część 
z nich przystępuje do egzaminu maturalnego z języka ka-

OGŁOSZENIE
Gminny Amatorski Teatr ProstoLINIjny
poszukuje 3 kobiet z terenu gminy Linia 

w wieku od 18 lat do 25 lat (gr. I) 
oraz 12 kobiet w wieku od 26 lata do 36 lat (gr. II) 

do udziału w spektaklu teatralnym reżyserowanym 
przez Tamarę Jabłońską - pedagoga dramy.
Osoby zainteresowane muszą dysponować 

czasem w piątki od godz. 20:00 do 22:00 (gr.I) 
i w środy od 20:00 do 22:00 (gr. II).

Próby odbywają się co tydzień 
w budynku na stadionie w Lini. 
Dojazd we własnym zakresie.

Zgłoszenia przyjmowane są po 
numerem telefonu 698-618-994 

od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-18:00

szubskiego. Towarzyszy temu liczne grono dziennikarzy 
prasowych, radiowych i telewizyjnych. 

Od najbliższego roku szkolnego absolwentów gimnazjum 
zapraszamy również do Technikum w Strzepczu, by tu zdobyć 
wiedzę z zakresu ekonomii i agrobiznesu. 

Dla wszystkich świadectwa ukończenia i maturalne stają się 
paszportem do realizowania zamierzonego celu, rozwijania 
pasji i zainteresowań przedmiotowych.

Absolwenci liceum kontynuują przygodę z nauką na 
wyższych uczelniach lub wybierają szkoły policealne, roz-
poczynają staże, zaczynają pierwszą w swoim życiu pracę, 
niektórzy z powodzeniem łączą naukę, życie rodzinne i za-
wodowe. 

Wśród naszych byłych uczniów są: pracownica księgo-
wości w Starostwie Powiatowym (Aleksandra Potrykus), 
pracownica Urzędu Gminy (Jadwiga Klińska); specjalistka 
handlowa od kontaktów z dużymi kontrahentami w BAT 
(Katarzyna Miotk), policjanci (Dariusz Wenta i Karol Elwart), 
nauczyciele i wychowawcy (Hanna Barzowska, Marcin Pran-
ga), bibliotekarka z Lini (Beata Barzowska), kierowca PKS 
(Jacek Kos), organizator imprez rozrywkowych (Sławomir 

Kwidziński). 
Długo by wyliczać i nie o wszystkich 

sukcesach wieści dotarły do szkoły. Jed-
nak trzeba dodać, że wszyscy nauczyciele 
cieszą się z sukcesów życiowych i zawodo-
wych swoich dawnych podopiecznych. 

Niedawno do liceum powrócili jego 
absolwenci w celu odbycia praktyk meto-
dycznych, przygotowujących do zawodu 
nauczyciela.

Zobaczyłam szkołę już nie z perspekty-

wy ucznia, ale nauczyciela – powiedziała 
Hanna Kos, studentka matematyki. Nie 

lada przeżyciem było dla mnie postawienie 

w dzienniku szkolnym pierwszych ocen. 

Szkołę jak i nauczycieli wspominam bardzo 

dobrze. Atutem Kaszubskiego Liceum jest 

domowa atmosfera, oparta na zaufaniu 

i serdeczności. To właśnie w jego murach  

zakiełkowała moja pasja do przedmiotu 

matematyki. Postanowiłam zostać nauczy-

cielem, aby zamiłowanie do królowej nauk 

przekazywać innym. 

- Na egzaminie maturalnym w Strzepczu zdawałem między 

innymi geografię. Dziś, poszerzam jej horyzonty już nie jako 
uczeń KLO w Strzepczu, ale student wyższej uczelni. Oprócz 

tego próbuję swych sił jako aktor, grywając w uczelnianym 

teatrze – mówi student geografii, Jarosław Stenka. 
Podczas godziny wychowawczej absolwenci KLO opowie-

dzieli uczniom o swoich doświadczeniach, jakie przyniosło im 
życie studenckie. Udzielili młodzieży cennych wskazówek, 
dotyczących wyboru uczelni, załatwienia formalności zwią-
zanych ze studiami.

Jakie będą losy tegorocznych maturzystów, w jakim kie-
runku podążą? Po balu studniówkowym, (który miał miejsce 
16 stycznia br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Lini), czas na 
egzamin dojrzałości. 

Życzymy wszystkim tegorocznym maturzystom samych 
sukcesów. Wykorzystajcie czas spędzony w liceum jak naj-
lepiej, jest on przecież etapem w drodze ku dorosłości.
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III MISTRZOSTWA GMINY W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ NA 2010 ROK
W gościnnej hali Zespołu Szkół w Strzepczu odbyły się III Mistrzostwa Gminy Linia w Halowej Piłce Nożnej. Do Mistrzostw 

przystąpiło 12 zespołów, które zostały podzielone na 3 4-zespołowy grupy. Ubiegłoroczni medaliści zostali rozstawieni do 
trzech grup. Mecze rozgrywano systemem każdy z każdym w grupie, trwały 10 minut.

W poszczególnych grupach padły następujące wyniki:
Grupa A:

Nazwa drużyny 1. 2. 3. 4. Punkty  Bramki  Miejsce

Poligon Strzepcz X 7:4 9:0 7:1    9  23:5     I
Juniorzy OSP Linia 4:7 X 5:1 2:1    6  11:9     II
Kętrzyno  0:9 1:5 X 0:7    0  1:21     IV
AC Lini  1:7 1:2 7:0 X    3  9:9     III
Grupa B:

Nazwa drużyny 1. 2. 3. 4. Punkty  Bramki  Miejsce

Lewino  X 4:0 7:1 2:2    7  13:3     I
Smażyno  0:4 X 4:2 3:2    6  7:8     II
OSP Strzepcz 1:7 2:4 X 1:3    0  4:14     IV
OSP Linia  2:2 2:3 3:1 X    4  7:6     III
Grupa C:

Nazwa drużyny 1. 2. 3. 4. Punkty  Bramki  Miejsce

Inter Miłoszewo X 3:4 2:1 2:0    6  7:5     II
Rybakówka Strzepcz 4:3 X 2:1 3:1    9  9:5     I
K.S. Pobłocie 1:2 1:2 1:2 X 10:0    3  12:4     III
Kobylasz-Potęgowo 0:2 1:3 0:10 X    0  1:15     IV

Do fazy finałowej z grupy A trafiły: Poligon Strzepcz oraz OSP juniorzy Linia, z grupy B Lewino i Smażyno, natomiast
z grupy C Inter Miłoszewo i Rybakówka Strzepcz. Wyniki między zespołami z poszczególnych grup eliminacyjnych były 
zaliczane do fazy finałowej. W finale padły następujące wyniki:

Nazwa drużyny  1. 2. 3. 4. 5. 6. Punkty Bramki Miejsce
Poligon Strzepcz  X 7:4 4:1 1:1 2:5 6:1   10 20:12 II
Juniorzy OSP Linia  4:7 X 3:1 2:3 2:6 2:2    7 13:19 IV
Smażyno   1:4 1:3 X 0:4 0:2 1:1    1 3:14 VI
Lewino   1:1 3:2 4:0 X 1:3 4:4    8 13:10 III
Rybakówka Strzepcz 5:2 6:2 2:0 3:1 X 4:3   15 20:8 I
Miłoszewo   1:6 2:2 1:1 4:4 3:4 X    3 11:17 V

Zatem tytuł Halowego Mistrza Gminy Linia na 2010 rok w Halowej Piłce Nożnej zajęła drużyna Rybakówka Strzepcz, 
II miejsce zajęła drużyna Poligonu Strzepcz, a III - Lewino. Najlepszym bramkarzem został Adam Hoza z Rybakówki 
Strzepcz, Królem Strzelców Marcin Juskowski z Poligonu zdobywca 23 bramek. Najstarszymi zawodnikami mistrzostw 
byli druhowie z OSP w Lini Franciszek Miotk i Roman Dawidowski. Organizatorem a zarazem sędzią całych mistrzostw 
był dyrektor GDK w Lini Jan Trofimowicz. Fachową opiekę medyczną zapewnili druhowie z OSP Strzepcz.

Dekoracji poszczególnych drużyn i zawodników dokonali wraz z Janem Trofimowiczem Wójt Gminy Łukasz Jabłoński, Z-ca
Przewodniczącego Rady gminy Czesław Hinz oraz Przewodniczący Komisji Kultury Oświaty i Sportu a zarazem Prezes GS 
LZS Zdzisław Konkel. Najlepsza drużyna będzie reprezentować gminę na zawodach powiatowych.

PRZETARG
Urząd Gminy w Lini informuje, że w dniu 26 marca 2010r o godz. 10 ºº w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lini ul. 

Turystyczna 15 odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we 
wsi LINIA przy ul. Spokojnej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 658/18 o powierzchni 517 m².

Cena wywoławcza nieruchomości - 6.700,00 zł (słownie: sześć tysięcy siedemset zł 00/100 )
Nieruchomości przeznaczona jest w planie zagospodarowania przestrzennego dla wsi Linia pod zieleń urządzoną 

i stanowi strefę ochronną cmentarza.

Regulamin w sprawie przeprowadzenia przetargu oraz informacje na temat w/w przetargu udzielane są w Urzędzie 
Gminy Linia w pokoju nr 7 od wtorku do piątku w godz. 7.30 do 15.30.
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W styczniu w szkołach w Niepoczołowicach, Strzepczu, 
Kętrzynie i Miłoszewie odbyły się radosne spotkania z oka-
zji Dnia Babci i Dziadka i nie tylko. Uczniowie pod opieką 
nauczycieli przygotowali piękne i wzruszające występy 
artystyczne. Najmłodsi obdarowali także przybyłych gości 
pięknymi laurkami, kwiatuszkami, serduszkami i innymi 
ozdobami plastycznymi. Rady Rodziców przygotowały na po-
szczególne spotkania pyszne ciasta. Mimo wybitnie zimowej 
aury w spotkaniach licznie uczestniczyli seniorzy.

Po występach artystycznych był czas na przeprowadzenie 
wesołych konkurencji. Seniorzy ambitnie i ochoczo przystę-
powali do konkursów, które przygotował dyrektor Gminnego 
Domu Kultury Jan Trofimowicz. Na wszystkich spotkaniach
był czas na wspólną biesiadę przy muzyce na żywo, którą 
zapewnili Jan Szulc i Krzysztof Chyła.

Bywały przeboje, przy których nawet najstarsi bawili się 
wspólnie i wszyscy bez wyjątku śpiewali piosenki ludowe 
i nie tylko.

W poszczególnych miejscowościach w danych konkuren-
cjach najwyżej sklasyfikowani zostali:

W Strzepczu:

• Zawijanie pampersów: Kazimierz Gafke; Kazimierz Szwe-
da; Józef Kieliński

• Rysowanie wnuków: Krystyna Janecka - Knut; Wanda 
Szweda; Maria Szaradowski

• Wiązanie krawata: Antoni Kieliński, Klemens Kobiela, 
Brunon Labuhn

• Rzuty piłką do bramki: Jadwiga Gruba; Jadwiga Mali-
nowska

Noworoczne spotkania seniorów w gminie Linia

• Rzuty kółkiem „ringo”: Longina Myszka; Irena Szmuda; 

Bożena Piernicka

W Kętrzynie

• Zawijanie pampersów: Jan Wroński; Henryk Szyca; 

Florian Wegner

• Rysowanie wnuków: Renata Grzenkowicz; Anna Grzen-

kowicz; Danuta Krzewicka

• Wiązanie krawata: Gerard Kalkowski, Jacek Grzenkowicz, 

Jan Studziński

• Rzuty do celu: Danuta Cylkowska, Regina Makurat, Zofia

Szczypior

W Niepoczołowicach najaktywniejszymi uczestnikami 

spotkania byli: Jan Jabłoński, Józef Puzdrowski, Mieczysław 

Szczypior, Mirosław Fierke, Stanisława Furman, Zdzisława 

Becker, Teresa Neumiller, Bernadeta Gronowska, Danuta 

Mielewczyk, Łucja Łącka, Stanisław Puzdrowski, Alojzy 

Grzenkowicz.

W Miłoszewie:

• Zawijanie pampersów: Tomasz Mielewczyk, Jan Pranczk, 

Edwin Paczoska

• Rysowanie sympatii z lat szkolnych: Halina Pocierznicka, 

Urszula Thiel, Jadwiga Brzeska

• Wiązanie krawata: Edmund Brzeski, Edwin Paczoska, 

Władysław Mielewczyk

• Rzuty piłką do bramki: Teresa Richert, Anna Pranczk, 

Sabina Darznik, Elżbieta Klein

• Rzuty kółkiem „ringo: Helena Darznik, Elżbieta Mielew-

czyk, Jadwiga Paczoska.

Wszyscy występujący w konkursach otrzymali niespodzian-

ki ufundowane przez Gminny Dom Kultury w Lini. Cieszy fakt, 

że tak dużo babć i dziadków odpowiedziało na zaproszenie 

organizatorów i wzięło udział w zabawach specjalnie przy-

gotowanych przez szkoły i Gminny Dom Kultury.

ZS Linia zaprasza
Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników poezji 

i muzyki na Wieczornicę „Miłość niejedno ma imię”, która 
odbędzie się dnia 5 marca 2010 r. o godz. 17.00 w Zespole 
Szkół w Lini. Swoje talenty autorskie, muzyczne i recytator-
skie zaprezentują uczniowie gimnazjum. Podczas przerwy 
będzie można umilić sobie czas przy kawie i domowym 
cieście.

Zaprasza Samorząd Uczniowski


