
Uroczyste obchody 80-lecia 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Lini oraz nadanie nowego 

sztandaru dla jednostki 
Linia 29 maja 2010 roku

Przy słonecznej jednak bardzo wietrznej aurze jednostka 
OSP w Lini uroczyście obchodziła 80-lecie działalności. Straża-
cy od dłuższego czasu przygotowywali się do tych obchodów. 
Przez wiele dni czynili starania by piękniała ich remiza. Dzięki 
władzom gminy udało się odnowić garaże jednostki oraz położyć 
specjalistyczną posadzkę w pomieszczeniach, gdzie stacjonują 
samochody. Udało się także w wiosennym czasie zebrać spore 
grono fundatorów nowego sztandaru dla jednostki. Na czele 
Honorowego Komitetu nadania sztandaru sta-
nął wójt Łukasz Ja- błoński. Dzięki hoj-
ności sponsorów udało się zebrać 
ponad 12 tysięcy złotych. Fundu-
sze na sztandar i  na  obchody 
uroczystości 80- -lecia przekazali: 
Urząd Gminy w Lini, Bank Spół-
dzielczy w Siera- kowicach, Firma 
Usługowo-Handlo- wa  „MAJA”, Jacek 
Knitter z Kościerzyny, „We-MET” Przed-
siębiorstwo Handlowe Ja- nusz Wenta z Kamienicy 
Królewskiej, DACHREM Jan Miotk sp. z.o.o. z Wejherowa, 
PRZEMBUD GDAŃSK, Firma G.M.M. Marzena i Mirosław 
Gaffka z Wejherowa, Zakład Usług Komunalnych z Wejherowa, 
Firma „WAKOZ” z Luzina, Bogdan Balcerak z Rozłazina, Firma 
ELWOZ z Sierakowic, FUH BA SYSTEM Gdańsk, Stanisław 
Hirsz ze Stężycy, jednostki OSP z Lewina, Strzepcza, Rozłazi-
na, Luzina, Łęczyc i Łebna, Gminny Dom Kultury z Lini, ZK-P 
Oddział w Lini oraz Kazimierz Miotk z Sierakowic, mieszkańcy 
Sołectwa Linia: Celina Kuberna, Astrida i Rafał Kaczyńscy, 
Renata i Krzysztof Baranowscy, Anna i Ireneusz Boika, Urszula 
i Marian Pipka, Bogusława i Bogdan Engelbrecht, Edyta i Adam 
Ellwart, Urszula i Brunon Kierznikowicz,  Teresa i Andrzej Gar-
scy, Aleksandra Głombiowska, Olesia i Wiesław Kwieciszewscy, 
Bożena Mach, Irena i Dariusz Mach, Gabriela i Mirosław Pipka, 
Emilia i Piotr Ruszkowscy, Agnieszka i Stanisław Ruszkowscy, 
Gabriela Miotk, Mirosława i Andrzej Kuberna, Danuta i Mieczy-
sław Potrykus, Tamara i Łukasz Jabłońscy,  Helena i Andrzej 
Bednarek, Agnieszka i Dariusz Grzenkowicz, mieszkańcy So-
łectwa Niepoczołowice: Lucyna i Edmund Czaja, Jan Darznik, 
Mariusz Formella, Ewa i Piotr Szczypior, oraz Barbara i Kazi-
mierz Bigus z Zakrzewa, Mariola i Jarosław Kreft z Zakrzewa, 
Wiesława i Sławomir Wróblewscy z Kętrzyna. Uroczystości 
rozpoczęły się od zbiórki przed strażnicą jednostki, gdzie przy 
dźwiękach orkiestry dętej pod kierownictwem Ewy Studziń-

Honorowego Komitetu nadania sztandaru sta-
nął wójt Łukasz Ja- błoński. Dzięki hoj-
ności sponsorów udało się zebrać 

Usługowo-Handlo- wa  „MAJA”, Jacek 
Kościerzyny, „We-MET” Przed-

Wakacje
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Włodarze Gminy Linia

skiej wciągnięto flagę państwową na maszt oraz odśpiewano 
hymn państwowy. Następnie  przybyłe poczty sztandarowe, 
zgromadzeni druhowie i goście defiladowym krokiem udali się 
do kościoła, gdzie księża miejscowej parafii Wojciech Senger 
i Grzegorz Sobota odprawili Mszę Świętą w intencji druhów 
jednostki z Lini. Oprawę Eucharystii zapewniły chór ”Pięcioli-
nia” oraz orkiestra dęta. Po mszy wszyscy w paradnym szyku 
udali się na plac ks. Bazylego Olęckiego, gdzie rozpoczęły się 
oficjalne uroczystości, którymi kierował druh Tadeusz Bednarek 
z Kętrzyna. Konferansjerem był zaś dyr. GDK Jan Trofimowicz. 
Wójt Łukasz Jabłoński przywitał przybyłych gości w osobach: 
druha Zygmunta Tomczonka W-ce Prezesa Zarządu Głównego 
ZOSP w Warszawie, Kazimierza Grubbę - Naczelnika Wydzia-
łu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w starostwie 
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w Wejherowie, Mirosława Józefowicza – Prezesa Zarządu 
Oddziału Powiatowego ZOSP w Wejherowie, Andrzeja Papke 
– Komendanta Powiatowego Powiatowego Państwowej Straży 
Pożarnej w Wejherowie, Posła na Sejm RP Jerzego Budnika, 
a także radnych z terenu gminy z pełniącymi obowiązki Prze-
wodniczącego na czele Czesławem Hinz i Andrzejem Labudą. 
Ponadto w uroczystościach wzięli udział Z-ca Wójta Bogusława 
Engelbrecht, Sekretarz gminy Mirosława Kuberna, Instruktor 
ds. pożarnictwa Wiesława Wróblewska, Prezesi i Naczelnicy 
ościennych jednostek OSP i mieszkańcy gminy. Po przedsta-
wieniu przyszedł czas na odczytanie aktów fundacji i nadania 
sztandaru. Następnie fundatorzy wbijali kolejno pamiątkowe 
gwoździe w drzewiec sztandaru. Kolejnym punktem było po-
święcenie sztandaru, którego dokonał ks. Proboszcz Wojciech 
Senger. Następnie odbyło się przekazanie sztandaru Prezesowi 
jednostki Franciszkowi Miotk, którego dokonali Łukasz Jabłoń-
ski i Zygmunt Tomczonek. Poczet sztandarowy w składzie: 
Waldemar Walczykowski, Paweł Miotk, Radosław Ruszkowski  
dumnie prezentował nowy sztandar – symbol poświęcenia 
i przywiązania do służby społecznej strażaków. Poświęcone 
zostały rozbudowane i zmodernizowane pomieszczenia stra-
żackie, a także figura Św. Floriana, których dokonał na chwałę
Bożą ks. Grzegorz Sobota. Z okazji uroczystości władze krajo-
we ZOSP uhonorowały jednostkę Złotym Medalem za Zasługi 
dla Pożarnictwa. Medal na sztandarze zawiesił druh Zygmunt 
Tomczonek. Ponadto odznakę Wzorowy Strażak otrzymał druh 
Jan Mach, Brązowe Medale Za zasługi dla pożarnictwa otrzy-
mali: Jelińska Wioleta i Michał Ruszkowski z Lini oraz Krzysztof 

Brzozowski z Lewina, Srebrny Medal - wójt Łukasz Jabłoński, 
a Złoty Medal - druh Bogusław Patelczyk z Lini. Następnie 
Prezes Franciszek Miotk oraz Naczelnik OSP w Lini Kazimierz 
Kuberna wręczyli pamiątkowe statuetki najbardziej zasłużonym 
druhom z Lini oraz osobom wspierającym jednostkę, a także 
gościom honorowym uroczystości. Wyróżniono: seniora lińskiej 
OSP Bronisława Kwieciszewskiego, Kazimierza Gaffke, Bog-
dana Kellera, Herberta Mielewczyka, Franciszka Mach, Kamila 
Jelińskiego, Irenę Lewińską, Łukasza Jabłońskiego, Mirosława 
Józefowicza, Józefa Reszkę, Jerzego Budnika, ks. Wojciecha 
Senger, Zygmunta Tomczonka, Stanisława Ruszkowskiego, 
Zbigniewa Ruszkowskiego, Andrzeja Papke. Wójt Jabłoński 
wręczył natomiast wyróżniania naczelnikowi i prezesowi OSP 
w Lini. Wszyscy druhowie z Lini otrzymali ponadto pamiątkowe 
okolicznościowe medale, a wszyscy zgromadzeni pamiątkowe 
emblematy. Po oficjalnej części głos zabrali zaproszeni goście,
którzy wręczyli druhom z Lini min. figurę Św. Floriana, pamiąt-
kowe ryngrafy. Druh Mirosław Józefowicz wręczył Prezesowi 
Franciszkowi Miotk podziękowanie za wieloletnią współpracę 
z powiatową jednostką Państwowej Straży Pożarnej w Wejhe-
rowie. W godzinach wieczornych odbyła się w salach Gminnego 
Domu Kultury zabawa strażacka. Do tańca przygrywał Krzysztof 
Chyła. Na łamach Klëki jednostka OSP w Lini składa serdeczne 
podziękowanie władzom gminy, a także wszystkim, którzy w ja-
kikolwiek sposób przyczynili się do obchodów 80-lecia istnienia 
jednostki i nadania nowego sztandaru dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Lini.

Dyrektor GDK – Jan Trofimowicz.

OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY LINIA
w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów 

komitetów wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za-
rządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Na podstawie art. 78b ustawy z dnia 27 września 1990 roku o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   
(Dz. U. z 2000r. Nr 47, poz. 544 późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że na obszarze Gminy Linia Wójt 
Gminy Linia wyznaczył następujące miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń 
wyborczych i plakatów komitetów wyborczych:

- urzędowe obwieszczenia – sołeckie tablice ogłoszeniowe oraz słupy ogłoszeniowe we wszystkich 
wsiach gminy Linia (Linia, Strzepcz, Pobłocie, Niepoczołowice, Kętrzyno, Zakrzewo, Tłuczewo, Miłoszewo, 
Lewino, Lewinko, Osiek, Kobylasz, Potęgowo, Smażyno)

- plakaty komitetów wyborczych – słupy ogłoszeniowe we wszystkich wsiach gminy Linia (Linia, Strzepcz, 
Pobłocie, Niepoczołowice, Kętrzyno, Zakrzewo, Tłuczewo, Miłoszewo, Lewino, Lewinko, Osiek, Kobylasz, Potę-
gowo, Smażyno)  

****
w sprawie obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 

czerwca 2010 r.
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 

(tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544 ze zmianami) podaje się do publicznej wiadomości informacje o nu-
merach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w których odbędzie 
się głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Nr obwodu Granice obwodu    Siedziba Obwodowej KomisjiWyborczej
  1 Linia, Kętrzyno, Zakrzewo, Osiek, Tłuczewo,  Zespół Szkół w Lini
   Kobylasz, Potęgowo     ul. Szkolna 1tel. (0-58) 676 85 13

  2 Strzepcz, Pobłocie, Lewino, Lewinko,   Zespół Szkół w Strzepczu
   Smażyno, Miłoszewo    ul. Derdowskiego 3tel. (0-58) 676 81 13

  3 Niepoczołowice     Szkoła Podstawowa w Niepoczołowicach
         tel. (0-58) 676 85 95
         Lokal dostosowany do potrzeb wyborców 
         niepełnosprawnych

W dniu głosowania lokale obwodowych komisji wyborczych otwarte będą w godzinach o 6.00 do 20.00.
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URZĄD GMINY LINIA OGŁASZA ZBIÓRKĘ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 
W dniach 7.06.2010r. do 18.06.2010r.

W następujących miejscach zostaną ustawione kontenery, gdzie należy wrzucać odpady:

• Osiek – u sołtysa Józefa Florczyk, Osiek 8, • Kętrzyno – przy Leonie Pobłockim, • Linia – u sołtysa Brunona Kierz-
nikowicz, ul. Klubowa 2, • Niepoczołowice – przy kiosku, • Zakrzewo – u sołtysa Kazimierza Kreft, Zakrzewo 18, • 
Kobylasz – u sołtysa Zofii Potrykus, Kobylasz 20, • Tłuczewo – u sołtysa Franciszka Pipki, Tłuczewo 35, • Smażyno 
– u sołtysa Czesława Hinz, Smażyno 14, • Lewino – u sołtysa Kazimierza Bladowskiego – Lewino 7, • Lewinko – u soł-
tysa Urszuli Olszewskiej, Lewinko ul. Leśna 6, • Pobłocie – u sołtysa Reginy Malnowskiej, Pobłocie 25, • Miłoszewo 
– u sołtysa Waldemara Mielewczyk, Miłoszewo 49, • Strzepcz – parking przy ośrodku zdrowia, • Głodnica – u Stanisława 
Bigus, ul. Głodnica 15; 

Do kontenerów można wrzucić zużyty sprzęt, meble, beczki, kotły, wózki, dywany itp. Koszt usługi poniesie Urząd 
Gminy Linia. Zbiórka nie dotyczy bieżących śmieci domowych, gruzu oraz opon!

KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEJ OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 33 W GDAŃSKU
Uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania okręgowych komisji wybor-

czych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 
r. powołana została  2010 r. powołana została OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 33 w GDAŃSKU, obejmująca 
terytorialnym zasięgiem działania powiaty: GDAŃSKI, KARTUSKI, KOŚCIERSKI, KWIDZYŃSKI, MALBORSKI, NO-
WODWORSKI, PUCKI, STAROGARDZKI, SZTUMSKI, TCZEWSKI I WEJHEROWSKI oraz miasta na prawach powiatu 
– GDAŃSK, GDYNIA I SOPOT. W skład Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 33 zostali powołani: Irma Jadwiga Kul – sędzia 
Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, Przemysław Banasik – sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku, Alicja Bogucka – sędzia 
Sądu Okręgowego w Gdańsku, Ewa Giezek – sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku oraz Zbigniew Marchel – sędzia Sądu 
Okręgowego w Gdańsku. Przewodniczącą Komisji jest z mocy ustaw Pani Irma Kul – Komisarz Wyborczy w Gdańsku. 
Na pierwszym posiedzeniu w dniu 6 maja 2010 r. Komisja wybrała ze swojego grona zastępcę przewodniczącego Komisji 
– Pana Przemysława Banasika. Ponadto Komisja powołała na sekretarza Komisji – Mirosławę Torłop – Dyrektora Delega-
tury Krajowego biura Wyborczego w Gdańsku. Na posiedzeniu omówiono zadania i tryb pracy Komisji oraz uchwalono jej 
plan pracy. Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 33 ma swoją siedzibę w Gdańsku przy ulicy Okopowej 21/27 (gmach Urzędu 
Marszałkowskiego w Gdańsku), pok. 130, tel. (0-58) 301 94 41. Członkowie Komisji pełnią dyżury w swej siedzibie w każdy 
wtorek  w godzinach od 900 do 1100 oraz każdy czwartek w godz. 14.00 do 16.00.

65 ROCZNICA ZAKOŃCZENIA 
II WOJNY ŚWIATOWEJ

GMINNE OBCHODY W STRZEPCZU

Dnia 10 maja 2010 r. przed ZS w Strzepczu zebrali się 
uczestnicy gminnych obchodów 65 rocznicy zakończenia II 
Wojny Światowej. Przybyły poczty sztandarowe, na których 
czele prezentowali się weterani wojenni z Gminnego Koła 
Kombatantów w Lini. Poczty Sztandarowe wystawiły po-
nadto: szkoły z Niepoczołowic, Lini – Miejsca Pamięci. Przy 
masowej Mogile Ofiar Marszu śmierci i Żołnierzy Wojska
Polskiego uroczystą wartę zaciągnęli żołnierze z Ośrodka 
Szkolenia Poligonowego Marynarki Wojennej w Strzepczu. 
Uroczystości przygotował i prowadził dyrektor GDK Jan Tro-
fimowicz. Cieszy fakt, że za sprawą dyrektorów szkół w ob-
chodach licznie uczestniczyły dzieci i młodzież z wszystkich 
szkół z terenu gminy. W imieniu władz samorządowych do 
zebranych przemówiła z-ca wójta Bogusława Engelbrecht,  
która  wraz  z sekretarzem gminy

Mirosławą Kuberna reprezentowały Urząd Gminy. Kolejnym 
punktem obchodów było wystąpienie Janusza Kołtackiego 
dowódcy Ośrodka Szkolenia Poligonowego Marynarki Wo-
jennej w Strzepczu. Następnie przyszedł czas na złożenie 
wiązanek i zapaleni zniczy przez delegacje przybyłe na 
uroczyste obchody. Oprawę muzyczną zapewniła młodzież 

z Zespołu Szkół w Strzepczu pod opieką Krzysztofa Chy-
ły. Duchowieństwo reprezentowali księża proboszczowie 
Wojciech Senger z Lini oraz Andrzej Kmiecik ze Strzepcza. 
Modlitwę w intencji wszystkich poległych w obronie ojczy-
zny poprowadził ks. Krzysztof Kamiński. Cieszy fakt, że 
udaje się tak pięknie zorganizować obchody historycznych 
wydarzeń – powiedział Feliks Langa – prezes Gminnego 
Koła Kombatantów. Po uroczystościach weterani wojenni 
spotkali w mniejszym gronie w sali GDK, gdzie Paweł Gład-
ki – uczestnik walk o Monte Casino, wspominał m.in. swe 
ciężkie przeżycia z czasów wojny.  

Dyrektor GDK – Jan Trofimowicz.
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W dniach 27–29 kwietnia 2010 r. odbyła się wycieczka klas 
szóstych (z Lini i Niepoczołowic) do Warszawy  Wyjechaliśmy 
o 6.10 do Torunia. Tam zobaczyliśmy Krzywą Wieżę, rynek, 
ruiny zamku krzyżackiego, Dom Kopernika. W Planetarium 
obejrzeliśmy ciekawy seans pt. „Wirująca Ziemia”. Z Torunia 
udaliśmy się do Żelazowej Woli. Weszliśmy do domu Fryde-
ryka Chopina – słynnego polskiego kompozytora i pianisty, 
spacerowaliśmy po parku. Potem pojechaliśmy do Niepoka-
lanowa. Zwiedziliśmy tam Muzeum OO Maksymiliana Kolbe 
oraz zobaczyliśmy Bazylikę Tysiąclecia, Misterium Męki 
Pańskiej, Szopkę Milenium i samochody, którymi podczas 
wizyt w Ojczyźnie jeździł papież – Jan Paweł II. Plan drugiego 
dnia wycieczki był bardzo napięty. W stolicy zwiedziliśmy: 
Plac Zamkowy z Kolumną Zygmunta III Wazy, rynek z Sy-
renką, Barbakan, Pomnik Małego Powstańca, Plac i Grób 
Nieznanego Żołnierza. Spacerowaliśmy po Ogrodzie Saskim 
i Łazienkach Królewskich. Obejrzeliśmy: Belweder, Teatr 
na Wodzie i pomnik Fryderyka Chopina. Wszystkim bardzo 
podobał się film pt. „Głębia oceanu” w trójwymiarowym kinie 
IMAX. Ostatniego dnia poszliśmy do Muzeum Techniki oraz 
Pałacu Kultury i Nauki (najciekawszy był wjazd na 30 piętro 

„WYBIERAMY ZDROWIE”
Już po raz drugi w ciągu swej trzyletniej działalności Stowa-

rzyszenie „Bądźmy Razem” z Lini otrzymało dotację z Urzędu 
Gminy na dofinansowanie zadania promującego zdrowie.
Celem realizacji działań z tego zakresu jest przede wszystkim 
uaktywnienie i integracja członków organizacji, wśród któ-
rych jest wiele osób samotnych i schorowanych. Pragniemy 
zadbać o utrzymanie sprawności fizycznej uczestników,
wzmóc ich samoocenę i pozytywną postawę wobec życia.  
Zadanie „Wybieramy zdrowie” realizowaliśmy w okresie od 
marca do maja. Uczestniczyło w nim 31 osób dorosłych i 10-
-cioro dzieci. Pierwsze spotkanie poświęciliśmy omówieniu 
celów i harmonogramu działań. W kwietniu uczestniczyliśmy 
w warsztatach prowadzonych przez psychologa Michalinę 
Konkel. W twórczej atmosferze dokonaliśmy szczerej sa-
mooceny, szukaliśmy sposobów pokonywania stresu oraz 
radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Uczestnicy zadania 
w wielkim humorem prezentowali samodzielnie wyreżyse-
rowane scenki, których celem było promowanie postawy 
asertywnej. W kwietniu spędziliśmy weekend w ośrodku 

Pałacu). Najpiękniejszy był jednak Zamek Królewski, który 
zwiedzaliśmy z przewodnikiem. Wróciliśmy do domu w póź-
nych godzinach wieczornych. Wycieczka była ciekawa i fajna. 
Poznaliśmy wiele cennych zabytków kultury polskiej.

WYCIECZKA KLAS VI DO WARSZAWY - WSPOMNIENIA

rehabilitacyjnym w Łebie. Dzięki terapeutce Marioli Soj-
ko poznaliśmy podstawy treningu zdrowotnego dla osób 
starszych oraz rekreacji fizycznej i jej wpływu na zdrowie 
psychofizyczne. Dowiedzieliśmy się również o zasadach 
diety warzywno-owocowej, uważanej za jedną z metod 
leczenia. Łebskie powietrze nasycone jodem, spacery po 
plaży i wyśmienite humory znacznie wpłynęły na poprawę 
sprawności fizycznej, wzmocniły samoocenę i samopoczucie 
psychiczne uczestników zadania. W maju spotkaliśmy się 
z lekarzem rodzinnym – panem Romanem Turbakiem. Doktor 
przedstawił nam plany związane z funkcjonowaniem służby 
zdrowia w naszej gminie. Informacja o powstaniu centrum 
rehabilitacji w Strzepczu zainteresowała wszystkich. Dowie-
dzieliśmy się również o problemach z zatrudnieniem na wsi 
specjalistów oraz niewielkich pieniądzach, jakie przeznacza 
fundusz zdrowotny na specjalistyczne badania. Wśród pytań 
skierowanych do doktora Turbaka znalazło się wiele dotyczą-
cych ochrony naszego zdrowia przed stresem, skuteczności 
stosowanych diet oraz warunków, jakie należy spełniać, 
aby skorzystać z leczenia sanatoryjnego. Wyczerpujące 
i dokładne odpowiedzi lekarza, praktyczne rady i wskazówki 
spotkały się z wielkim aplauzem członków stowarzyszenia. 
Ponieważ wyjazd do Łeby kosztował mniej niż zaplanowali-
śmy w ofercie, postanowiliśmy zorganizować jeszcze jedno 
spotkanie uczestników zadania. Wybraliśmy Dzień Matki. 
26 maja w Gminnym Domu Kultury uczciliśmy wszystkie 
mamy, podsumowaliśmy też realizację zadania „Wybieramy 
zdrowie”. Uczestnictwo w działaniach stworzyło nam szansę 
poznania sposobów pokonywania własnych słabości i lęków, 
uświadomiło znaczenie ćwiczeń fizycznych, które nie tylko
pomagają zachować sprawność  nawet w późniejszych latach 
życia, ale wpływają także na obniżenie stresu, zmniejszając 
jednocześnie ryzyko powstania choroby. Zarząd stowarzy-
szenia  dziękuję władzom gminy Linia oraz wszystkim, którzy 
pomogli w realizacji zadania.

Jadwiga Sommer



5Gmina Linia • KLËKA 

OGŁOSZENIE

Wystawę XV Jubileuszowego Konkursu 
Haftu Kaszubskiego Linia 2010 będzie można 

zwiedzać od pon. – pt. w godz. od 8.00 
– 15.30 w Gminnym Domu Kultury w Lini.

18 maja br. członkowie OSP Strzepcz w składzie: prezes 
- Czesław Szaradowski, naczelnik - Przemysław Pallubicki, 
z-ca naczelnika - Dariusz Hennig, sekretarz - Łukasz Pallu-
bicki, gospodarz - Grzegorz Kieliński oraz członek zarządu 
- Jędrzej Stasiuk udali się do szkół w Głodnicy, Miłoszewie, 
Pobłociu oraz Strzepczu, aby zapoznać uczniów ze służ-
bą strażaka ochotnika. Natomiast strażacy z OSP w Lini 
w składzie: Franciszek Miotk – prezes, Kazimierz Kuberna 
– naczelnik, Michał Ruszkowski, Arek Ruszkowski, Roman 
Dawidowski, Marcin Szczypior i Henryk Syldatk udali się do 
szkół w Niepoczołowicach i w Zakrzewie oraz do przedszkola 
w Lini. W pierwszej części pokazu przedstawiono historię 
jednostki OSP Strzepcz, jej obecną strukturę, kto jest odpo-
wiedzialny za jej prawidłowe funkcjonowanie, jak wygląda 
alarmowanie, do jakich zdarzeń jest dysponowana oraz 
czym zajmują się strażacy, gdy nie niosą pomocy ludziom 
jej potrzebującym. W kolejnym etapie pokazu przedstawiono 
walory techniczne znajdujących się na wyposażeniu OSP 
samochodów oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Dzieci 
poznały rodzaje oraz poszczególne elementy umundurowa-
nia strażackiego, zobaczyły jak strażacy porozumiewają się 
podczas działań, jaki  sprzęt służy do zabezpieczenia, a jaki  
używany jest bezpośrednio w akcji. Uczniowie zaskoczyli 
strażaków znajomością nazewnictwa sprzętu, jego przezna-
czeniem oraz sposobami powiadamiania służb ratunkowych 
o zaistniałym zagrożeniu. Największym powodzeniem cie-
szyły się oczywiście praktyczne pokazy działań gaśniczych. 
Dzieci również przez chwile mogły poczuć się jak prawdziwi 
ratownicy ubierając strażackie mundury i stając się obsadą 
wozów bojowych. Każda ze szkół przywitała strażaków 
bardzo ciepło. Uczniowie nie tylko z uwaga wysłuchali pre-
zentacji, ale również aktywnie w niej uczestniczyli, zadając 
wiele pytań związanych ze służbą. Na koniec uhonorowano 
strażaków kwiatami oraz pamiątkowymi dyplomami. Strażacy 
ochotnicy bardzo często poświęcają swój wolny czas nie 
tylko w momencie wyjazdu do akcji ratowniczo-gaśniczej, ale 
również prowadząc działalność prewencyjną wszczepiając 
najmłodszym mieszkańcom gminy prawidłowe zasady bez-
pieczeństwa w różnych dziedzinach życia.

Naczelnik OSP Strzepcz Przemysław Pallubicki

ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE W ZESPOLE SZKÓŁ W LINI

Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół w Lini zakwalifikowało się do projektu realizowanego
przez Uniwersytet w Białymstoku w partnerstwie z COMBIDATĄ Poland sp. z o.o. w okresie 
od kwietnia 2010 do sierpnia 2012. 20 uczniów klas I gimnazjum ma możliwość rozwijania 
swoich zainteresowań i kompetencji w ramach zajęć pozalekcyjnych w zakresie nauk matema-
tyczno-przyrodniczych prowadzonych przez opiekunów szkolnych Beatę Ołdakowską i Ewę 
Bigus. Szkolne Zespoły Kompetencyjne, każdy składa się z 10 uczniów, będą realizowały 
zadania edukacyjne w oparciu o metodę projektową, przy szerokim wykorzystaniu e-lerni-
gowych materiałów edukacyjnych. Dodatkowym wsparciem dla zespołów są zajęcia z kadrą 
naukową uczelni. Szkoła w ramach projektu została wyposażona w zestaw multimedialny 
obejmujący tablicę interaktywną, rzutnik, laptop oraz drukarkę i aparat fotograficzny.

Dyrektor Zespołu Szkół w Lini 
Barbara Klebba

STRAŻACY OCHOTNICY ZE STRZEPCZA 
I LINI WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY
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Gminny Dom Kultury, Urząd Gminy oraz ZK-P Oddzial w Lini 
serdecznie zapraszają na FESTYN „POWITANIE LATA 2010”, 

który odbędzie się 19 czerwca 2010 r. (sobota), o godz. 17.00 
na Placu im. Ks. Bazylego Olęckiego w Lini.

W programie:
  •występy artystyczne dzieci i młodzieży,
  •konkursy sprawnościowe dla dzieci i dorosłych z atrakcyjnymi nagrodami,
  • loteria fantowa,
  • dmuchane zjeżdżalnie dla najmłodszych,
  • liczne stoiska handlowe,
  • mała gastronomia,
  • godz. 20.00 GWIAZDA WIECZORU – WERONIKA KORTHALS, 
  • zabawa przy muzyce na żywo;

FINAŁ WOJEWÓDZKI XXI OGÓLNO-
POLSKIEGO TURNIEJU JUNIORÓW 

IM. STANISŁAWA TYMOWICZA 
„PIŁKARSKA KADRA CZEKA”

BRUSY 21 MAJA 2010
Na stadionie w miejskim w Brusach spotkało się 5 drużyn 

na finale wojewódzkim ogólnopolskiego turnieju piłkarskiego
wsi i małych miasteczek im. Stanisława Tymowicza „Piłkarska 
Kadra Czeka”. Organizatorami turnieju był miejscowy LKS 
„Tęcza” Brusy, Pomorskie Zrzeszenie LZS w Gdańsku oraz 
Urząd Miasta w Brusach. Drużyny grały systemem każdy 
z każdym 2x15 minut na boiskach w Brusach i sąsiednich 
Czyczkowach. Aura nie sprzyjała zawodnikom, którzy ry-
walizowali w strugach ulewnego deszczu. Ostanie mecze 
rozgrywano już w wielkich kałużach. Gminę Linia i powiat 
wejherowski reprezentowała drużyna utworzona z uczniów 
gimnazjów w Lini i Strzepczu. 

Nasi zawodnicy rywalizowali z rówieśnikami  ze Skarszew, 
Brus, Przechlewa oraz Pączewa, którzy systematycznie 
uczestniczą w rozgrywkach ligowych i turniejach wojewódz-
kich. Dla reprezentacji gminy Linia był to debiut na takim 
turnieju. Piłkarze walczyli ambitnie w każdym meczu. Jednak 
jeszcze nieco muszą szlifować formę piłkarską bowiem zre-
misowali z Pączewem 0:0, ulegli rywalom z Pączewa 0:1, 0:2 
ulegli Skarszewom i musieli uznać różnicę wyszkolenia kole-
gom z Tęczy Brusy bowiem przegrali 0:4. Wszystkie drużyny 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lini w porozumie-
niu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie 
w dniach od 26 maja do 7 czerwca prowadził zbiórkę darów 
w ramach pomocy dla powodzian. Dzięki zaangażowaniu 
i ofiarności mieszkańców Gminy Linia udało nam się zebrać
następujące artykuły: Artykuły żywnościowe: ryż – 40 szt., 
makaron – 109 szt., inne artykuły suche – 26 szt., konserwy 
– 196 szt., pasztet – 50 szt., słoiki (zupy i inne przetwory) 
– 24 szt., olej – 11 szt., herbata – 10 szt., woda mineralna 
5 l – 29 szt., woda mineralna 15 l – 132 szt.; Artykuły che-
miczne: płyn do naczyń 1 l – 58 szt., płyn do naczyń 5 l 
– 5 szt., proszek do prania w kartoniku – 17 szt., proszek 
do prania 2 kg – 12 szt., proszek do prania 3-5 kg – 21 szt., 
mleczko do czyszczenia – 15 szt., inne środki czystości – 62 
szt.; Artykuły higieny codziennej: mydło kostka – 143 szt., 
inne art. higieny codziennej (mydła w płynie, szampony, 
chusteczki nawilżające, pasty do zębów) – 27 szt., podpaski 

– 20 opak., pampersy – 142 szt., papier toaletowy – 40 szt., 
ręczniki papierowe – 32 szt., ręczniki – 16 szt.; Inne artyku-
ły: rękawice – 183 pary, płaszcze przeciwdeszczowe 3 szt., 
śpiwór – 1 szt., koce – 20 szt., kołdry – 7 szt., pościele – 9 
szt., gumofilce – 3 pary, gumowce – 4 pary, obuwie robocze
3 pary, szczotka – 1 szt.;

Powyższe dary w dniu 8.06.2010 zostały przewiezione do 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, skąd 
zostaną dostarczone do konkretnego województwa objętego 
klęską powodzi. Składamy gorące podziękowania za wyjątko-
we zaangażowanie i ofiarność w niesieniu pomocy osobom 
i rodzinom poszkodowanym wskutek katastrofalnej powodzi. 
Za pomoc w zorganizowaniu akcji dziękujemy sklepom, soł-
tysom, księżom i szkołom. Za przekazanie darów dziękujemy 
wszystkim ofiarodawcom. Gest dobroczynności świadczy
o tym, że dla mieszkańców gminy pomoc powodzianom nie 
jest sprawą obojętną. 

otrzymały dyplomy, puchary i piłki. Drużyna SKS LZS Linia 
została wyróżniona nagrodą fair-play, którą odebrał kapitan 
zespołu Adam Hoza. Drużyna zagrała w składzie: Langa 
Radosław, Stencel Karol, Czaja Rafał, Maszota Szymon, 
Polejowski Krzysztof, Bednarek Szymon, Ptasiński Patryk, 
Choszcz Michał, Polejowski Łukasz, Grzenkowicz Krystian, 
Hilla Piotr, Czaja Damian, Stankowski Piotr, Stankowski Karol, 
Skrzypkowski Sebastian, Piernicki Szymon, Miotk Marcin 
oraz Hoza Adam. Opiekunami gminnej ekipy byli Zdzisław 
Konkel i Jan Trofimowicz.

Dyrektor GDK – Jan Trofimowicz.

POMOC DLA POWODZIAN W GMINIE LINIA
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ZASADY KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH
Gwarancją właściwego funkcjonowania oczyszczalni w Tłuczewie, jest dostarczanie ścieków odpowiadających parametrom 

dla jakich ją zaprojektowano. Mając na uwadze dobro i komfort użytkowników gminnej sieci kanalizacyjnej APELJEMY, aby 
myśleć co wrzucamy do toalet. Pamiętajmy, że każda nie podlegająca rozdrobnieniu rzecz, trafiająca do muszli klozetowej,
powoduje zator i zmniejszenie drożności przewodów kanalizacyjnych, co w efekcie może spowodować zalanie Państwa 
mieszkań ściekami. Niedrożność  sieci jest podstawowym powodem zgłaszanych awarii systemu kanalizacji sanitarnej, 
przyczynia się to również do wzrostu opłat za odbiór ścieków. Aby uniknąć zapychania się przewodów kanalizacyjnych, 
przede wszystkim nie wolno wrzucać do muszli odpadów stałych, które mogą  powodować  zmniejszenie przepustowości, a 
w szczególności: popiołu, piasku, sznurków i szmat (nawet jeśli znajdują się one w stanie rozdrobnionym), chusteczek 
nawilżających i higienicznych, gąbek,  wacików, pałeczek kosmetycznych,  ściereczek i ręczników papierowych, 
folii, opakowań, środków higieny osobistej, wkładek higienicznych, pampersów, włosów oraz resztek pożywienia. 
Zwróćmy uwagę, że wlewana do sedesu zupa  i inna żywność doskonale służy za pożywienie szczurom, o których obec-
ności świadczą liczne nory przy studzienkach kanalizacyjnych i zapadające się przy nich trawniki. Jeżeli  zatem chcemy 
bezawaryjnie korzystać z sieci kanalizacyjnej, bezwzględnie pamiętajmy o tym, że odpadki z gospodarstw domowych na-
leży wrzucać do pojemników, zgodnie z ich przeznaczeniem. Najbardziej uciążliwym zanieczyszczeniem są patyczki do 
uszu. Są one puste w środku, dlatego pływają po powierzchni i na żadnym etapie oczyszczania nie sposób się ich pozbyć. 
Apelujemy, by nie wrzucać ich do toalet. Nie wrzucamy do toalet również lekarstw, środki lecznicze powodują 
zatrucia bakterii na oczyszczalni. 

O jakości ścieków decydują mieszkańcy. Nie wszystkie ścieki i odpady mogą zatem trafiać do kanalizacji wiejskiej. Pewne
ograniczenia w tym zakresie nakłada Ustawa z dn.7.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (Dz. U. Nr, 72 poz. 747). 

Do kanalizacji sanitarnej nie wolno odprowadzać wód opadowych, gdyż powoduje to przeciążenie systemu i zakłóca 
sprawne funkcjonowanie oczyszczalni ścieków.

2 maja w dzień święta Flagi Państwowej przy słonecznej 
pogodzie na nowym obiekcie sportowym – Orlik w Lini od-
były się pierwsze oficjalne Mistrzostwa Gminy Linia w piłce 
nożnej 6-osobowej. Organizatorem zawodów był miejscowy 
Gminny Dom Kultury w Lini. Otwarcia zawodów dokonali dyr. 
GDK Jan Trofimowicz – jednocześnie sędzia zawodów oraz
Zdzisław Konkel Prezes GS LZS w Linia zarazem Przewod-
niczący Komisji Kultury i Oświaty przy Radzie Gminy. Nad 
bezpieczeństwem zawodników czuwał Animator Sportu na 
Orlika Franciszek Miotk. Do zawodów przystąpiło 6 zespo-
łów. Mecze rozgrywano systemem każdy z każdym po 12 
minut. Rywalizowali zawodnicy z rocznika 1994 i starsi. Padły 
następujące wyniki:

- Lewino – FC Lechy Linia 2:0
- OSP Lewino – AC Linia 0:1
- Rybakówka Strzepcz – Kropka Kreska Linia 0:2
- Lewino – Kropka Kreska Linia 0:1
- FC Lechy Linia –Rybakówka Strzepcz 3:2
- OSP Lewino – AC Linia 0:1
- Lewino – Rybakówka 1:0
- Kropka Kreska Linia – AC Linia 1:2
- FC Lechy Linia – OSP Lewino 0:3
- Lewino – AC Linia 2:1
- Rybakówka - OSP Lewino 2:0
- Kropka Kreska Linia – FC Lechy Linia 4:2
- Lewino – OSP Lewino 1:0
- AC Linia – FC Lechy Linia 4:0
- Rybakówka - Kropka Kreska Linia 0:2
W końcowej klasyfikacji zwyciężyła drużyna Kropka Kreska

Linia przed Lewinem – obie drużyny zdobyły po 12 punktów 
jednak w bezpośrednim spotkaniu padł wynik 1:0 dla Kropki 
Kreski Linia. Tabela końcowa Mistrzostw Gminy w piłce 

nożnej 6-osobowej na 2010 rok:
I miejsce Kropka Kreska Linia 12 pkt. bramki 9:4
II miejsce  Lewino 12 pkt. bramki 6:2
III miejsce  AC Linia 10 pkt. bramki 8:3
IV miejsce  Rybakówka Strzepcz 4 pkt. bramki 4:6
V miejsce  OSP Lewino 3 pkt. bramki 3:5
VI FC miejsce  Lechy Linia 3 pkt. bramki 5:15
Podsumowania zawodów dokonał organizator mistrzostw 

– sędzia Jan Trofimowicz - podziękował za grę fair play.
Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy, oraz 
piłki które wręczył organizator wraz Prezesem GS LZS. 4 
najlepsze zespoły otrzymały pamiątkowe puchary, nato-
miast 3 najlepsze ekipy komplety medali. Nagrody w postaci 
sprzętu piłkarskiego otrzymali: najlepszy bramkarz zawodów 
– Łukasz Deik z Lewina oraz Mariusz Okrój z drużyny Krop-
ka Kreska Linia. Do Współzawodnictwa Sołectw o Puchar 
Gminy Linia na 2010 rok punkty zdobyły: Linia 30, Lewino 
27, Strzepcz 24.

I MISTRZOSTWA GMINY LINIA W PIŁCE NOŻNEJ
6-OSOBOWEJ NA SZTUCZNEJ NAWIERZCHNI

LINIA, 02. 05. 2010 r.
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GMINNY TURNIEJ PIŁKI 
NOŻNEJ JUNIORÓW

ROCZNIK 1994 i MŁODSI
STRZEPCZ, 01.05.2010 r.

Dnia 1 maja na boisku „Orlik” w Strzepczu roze-
grany został turniej piłki nożnej juniorów rocznik 
1994 i młodsi o Puchar Dyrektora GDK w Lini. Do 
rozgrywek przystąpiło 7 zespołów. Drużyny podzie-
lono na 2 grupy. Grano systemem każdy z każdym. 
Następnie zespoły, które zajęły III miejsce w grupach 
walczyło o V miejsce w turnieju. Zespoły z II miejsc 
zagrały w małym finale, natomiast zwycięscy grup
spotkali się w wielkim finale. Ostateczna kolejność
turnieju: I miejsce AC Linia, II miejsce FC Kobylasz, 
III miejsce Miłoszewo, na kolejnych miejscach znaleźli 
się: ALE „Urwał” Strzepcz, Pobłocie, MKS Pobłocie 
i „Sadzeniaki” Strzepcz. Zwycięska drużyny wystąpiła 
w składzie: Piotr Hilla, Łukasz i Krzysztof Polejowscy, Patryk 
Ptasiński, Rafał Czaja i Michał Choszcz. Trzy najlepsze 
zespoły Otrzymały puchary, wszystkie zaś drużyny sprzęt 

piłkarski i dyplomy. Najlepszym bramkarzem uznano Adama 
Hozę ze Strzepcza, zaś najwszechstronniejszym zawodni-
kiem został Michał Choszcz  z Lini – obaj otrzymali dyplomy 
i sprzęt sportowy.

GRUPA A
  l.p. Nazwa drużyny  1. 2. 3. 4. Punkty           Bramki         Miejsce
  1. Sadzeniaki Strzepcz x 0:6 0:6 0:1     0  0:13  IV
  2. Miłoszewo  6:0 x 0:2 1:0     6  7:2  II
  3. AC Linia  6:0 2:0 x 1:0     9  9:0  I
  4. Pobłocie  1:0 0:1 0:1 x     3  2:1  III

GRUPA B
  l.p. Nazwa drużyny  1. 2. 3.         Punkty          Bramki       Miejsce
  1. Ale URWAŁ Strzepcz X 7:0 1:2  3  8:2  II
  2. MKS Pobłocie  0:7 X 0:4  0  0:11  III
  3. FC Kobylasz  2:1 4:0 X  6  6:1  I

Mecz finałowy o I miejsce AC Linia – FC Kobylasz (4:3), Mecz o III miejsce Miłoszewo – Ale „URWAŁ” Strzepcz (2:2), 
rzuty karne (5:4). Mecz o V miejsce Pobłocie – MKS Pobłocie (2:1), VII miejsce - „Sadzeniaki” Strzepcz

USŁUGI HYDRAULICZNE
Andrzej Kieliński

montaż – serwis 
kotłów firmy HEF i  DEFRO

84-223 Strzepcz ul. Dargolewska 42
tel./fax: (58) 676-83-45

tel. kom. 608 315 387
e-mail: hydraulikkielinski@gmail.com

USŁUGI STOLARSKIE
DEKORACYJNE 

WYKAŃCZANIE WNĘTRZ
Marek Studziński

Niepoczołowice 48, 84-223 Linia
tel. (58) 676 80 47




