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Piękno i oryginalność wszystkich szkół haftu kaszubskiego 
zachwyca nie tylko znawców sztuki ludowej. Przekazanie na 
konkurs tak wielkiej liczby prac umożliwia poznanie haftu róż-
nych szkół. Pozwala zapoznać się z techniką wykonywania 
haftów, poznać zdolności kompozycyjne poszczególnych 
wykonawców. Konkursy organizowane przez piętnaście 
lat w Lini miały i mają na celu upowszechnienie wartości 
i piękna kaszubskiego haftu. W tegorocznym konkursie, or-
ganizowanym przez Gminny Dom Kultury w Lini, swoje prace 
zaprezentowało 123 hafciarzy. Najliczniejszą grupę stanowią 
osoby dorosłe. Swoje prace przysłali również uczniowie szkół 
podstawowych i gimnazjalnych. Ogółem wpłynęło na konkurs 
308 prac. Prace konkursowe oceniała komisja w składzie: 
Elżbieta Szymroszczyk–Ball - adiunkt Muzeum Piśmiennic-
twa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Barbara 
Maciejewska - kustosz Muzeum Etnograficznego w Gdańsku,
Joanna Cichocka - kustosz adiunkt Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Zdzisław 
Konkel - przewodniczący Komisji Kultury i Oświaty Rady 
Gminy w Lini, Edmund Szymikowski - prezes ZK-P Oddział 
w Lini, pomysłodawca konkursu. Komisja konkursowa oce-
niając prace zwracała uwagę na: zgodność z ornamentyką 
poszczególnych szkół haftu kaszubskiego, właściwą kolo-
rystykę elementów wzorów, oryginalność kompozycji oraz 
poziom technicznego wykonania. Komisja konkursowa od-
notowała wysoki i wyrównany poziom prezentowanych prac 
ze względu na kompozycje i poziom techniczny. Stwierdzono 
różnorodność prezentowanych szkół haftu kaszubskiego. 
Komisja zauważyła indywidualna inwencję twórczą w ramach 
poszczególnych szkół haftu, co komisja odnotowuje z zado-
woleniem. Pojawiły się przedmioty o charakterze użytkowym 
z umiejętnym wkomponowaniem motywów hafciarskich. 
Obok osób od wielu lat uczestniczących w konkursie, pojawiły 
się nowe osoby, co dobrze rokuje przyszłości haftu. Prace 
wielu z nich zostały przez komisję zauważone i docenione. 
Troską napawa fakt mniejszej liczby dzieci i młodzieży biorą-
cej udział w konkursie. Komisja ma nadzieję , że zjawisko to 
ma charakter przejściowy, bowiem wiele hafciarek prowadzi 
działalność edukacyjną w swoim środowisku. W tegorocznym 
konkursie nagrody i wyróżnienia otrzymali: ● W kategorii 
- szkół podstawowych ► I miejsce: Angelika Stenka - 
Sierakowice, Paulina Baranowska - Wejherowo (szk. podst. 

nr 9), Sandra Buszman - Miszewo, Anna Bach - Miszewo, 
Anna Stencel - Sierakowice; ►II miejsce: Adriana Klein - 
Sierakowice, Elżbieta Tomaczkowska - Miszewo, Dominika 
Groth - Miszewo, Agata Gołąbek - Rumia (szk. podst. nr 1), 
Alicja Płoska - Miszewo; ►III miejsce: Małgorzata Samson 
- Rumia (szk. podst. nr 1), Klaudia Piotrowska - Sierakowice, 
Zyta Woelke – Sierakowice, Izabela Bruska - Rumia (szk. 
podst. nr 1), ►Wyróżnienie: - Mateusz Okrój - Miszewo, 
Katarzyna Nowicka - Miszewo, Dagmara Dzięcielska - Rumia 
(szk. podst. nr 9), Julita Antonowicz - Rumia (szk. podst. nr 
9), Kinga Brulińska - Rumia (szk. podst. nr 9); ● W kategorii 
- gimnazjum nagrody i wyróżnienia otrzymali ►I miej-
sce: Daria Puchowicz - Człuchów, Mateusz Grzenkowicz 
- Strzepcz, Edyta Michałowska - Człuchów, Karolina Kłudka 
- Człuchów, Żaneta Jaszewska - Żukowo; ►II miejsce: Pa-
trycja Formela - Tuchlino, Barbara Tomaczkowska - Żukowo, 
Daniel Rychert - Żukowo, Patryk Kreft – Żukowo; ►III miej-
sce: Edyta Pobłocka - Strzepcz, Jakub Filip - Żukowo, Adam 
Dawidowski - Żukowo, Aleksander Bielewicz - Żukowo, Marta 
Okrój - Żukowo, Katarzyna Zwiefka - Żukowo, Aleksandra 
Letkiewicz - Żukowo; ●W kategorii - osoby dorosłe na-
grody i wyróżnienia otrzymali ►I miejsce: Hanna Kołacz 
- Człuchów, Zofia Orłowska - Przechlewo, Elżbieta Lewan-
dowska - Człuchów, Alojza Zaremba - Lipińska - Tuchola, 
Stanisława Hinc - Linia, Hanna Kozłowska - Tuchola, Wanda 
Szynwelska - Człuchów, Zbigniewa Mysłek - Człuchów, ►II 
miejsce: Maria Stosik - Gdańsk, Barbara  Rożniak - Tuchola, 
Marianna Weilandt - Tuchola, Bronisława Mechlińska - Tu-
chola, Danuta Niechwiadowicz - Gdańsk, Józefa Klinicka 
- Tuchola, Wanda Dzierzgowska - Żukowo, Renata Glaza 
- Tuchola, Józefa Sitarz - Przechlewo, Bernadeta Reglińska 
- Żukowo,Bogumiła Błażejewska - Tuchola, Helena Dobra-
siewicz - Przechlewo, Helena Megger - Przechlewo, Danuta 
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Petelska - Człuchów, Barbara Jankowska - Mały Mędromierz; 
►III miejsce: Maria Michałowska - Wejherowo, Halina Sala 
- Tuchola, Wanda Mironkiewicz - Wejherowo, Zyta Kleszcz 
- Tuchola, Teresa Domnik - Wejherowo, Maria Sala - Tu-
chlino, Maria Werachowska - Przechlewo, Lucyna Pakura 
- Małkowo, Mirosława Dargacz - Wejherowo, Zofia Wakarecy
- Tuchola, Leokadia Kwasigroch - Tuchola; ►Wyróżnienie: 
- Iwona Ziółkowska - Tuchola, Barbara Okonek – Tuchola, 
Julianna Sobieszczyk - Straszyn, Aleksandra Weilandt - 
Tuchola, Wanda Krzymińska - Gdańsk, Halina Wensierska 
- Gdynia, Barbara Hochschulz – Puck, Barbara Kornecka 
- Tuchola, Lidia Czaplewska - Melanowo k. Chojnic, Maria 
Grzenkowicz - Linia, Maria Płotka - Żukowo, Maria Rogenbuk 
- Konarzyny, Teresa Dembkowska - Wejherowo, Bogusława 
Kuźmińska - Kiełpin k. Chojnic, Irena Bruska - Przechlewo, 
Elżbieta Chrapkowska Pociej - Chojnice, Wanda Walkusz 
- Linia; Komisja konkursowa gratuluje nagrodzonym i wy-
różnionym w konkursie. Wyraża przekonanie, że zaintere-
sowanie pięknem kaszubskiego haftu nie ustanie, a osoby 
zajmujące się haftem będą nadal prezentować swoje prace 
na kolejnych konkursach. Komisja serdecznie dziękuje 
wszystkim osobom biorącym udział w konkursie, dziękuje 
nauczycielom i instruktorom za przygotowanie uczniów do  

Kolonie 2010
Wójt Gminy Linia zaprosił na 10 dniowe kolonie 20 dzieci 

z Gminy Dwikozy (k.Sandomierza) z terenów dotkniętych 
klęską powodzi. Gmina Linia zapewniła dzieciom pobyt 
w Ośrodku Centrum Przygody ZHP nad jeziorem 
w Potęgowie, transport wraz z opiekunami w dwie 
strony. W ramach pobytu w naszej gminie zorganizo-
waliśmy wycieczki do Trójmiasta, Łeby, Wejherowa, 
Szymbarku. Pokazaliśmy  im piękno kaszubskiego 
regionu poprzez wycieczki rowerowe, kajakowe 
i morskie. Opieką nad grupą dzieci zajmowała  się 
(wolontariacko) fachowa kadra  nauczycieli z terenu 
gminy Linia. Staraliśmy się zorganizować dzieciom 
jak najlepsze warunki pobytu, aby choć przez chwilę 
mogły zapomnieć o dramacie, którego były świadkami. 
Serdecznie pragniemy podziękować nauczycielom za 
poświęcenie wolnego czasu na prowadzenie zajęć 
i wycieczek czyli: Zdzisławowi Konkol, Jadwidze 
Sommer, Marii Leyk, Irenie Łuneckiej, Krystynie 
Kunc, Wandzie Barembruch, (ZS Linia), Grażynie 

REKRUTACJA
DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

W ramach realizacji projektu p.n. „Uniwersytet przedszkolaka w Gminie Linia” odbędzie się rekrutacja na rok szkolny 
2010/2011 do punktu przedszkolnego w Gminie Linia. Od 9 do 20 sierpnia 2010 r. będą przyjmowane formularze zgło-
szeniowe do punktu przedszkolnego do grupy 3 latków. Zgłoszenia można pobrać w Urzędzie w Gminie Linia pokoju nr 
6. oraz ze strony internetowej www.uniwersytetprzedszkolakawgminielinia.com.pl. Wypełnione formularze należy złożyć 
do dnia 20 sierpnia 2010 w Urzędzie Gminy Linia. Ogłoszenie wyników będzie 27 sierpnia 2010r. Wszyscy rodzice 
zostaną poinformowani telefonicznie. W ramach realizowanego projektu zajęcia  odbywać się będą od poniedziałku do 
piątku od godz. 8.00-13.00. Przeprowadzone zostaną również dodatkowe zajęcia z j. angielskiego, rytmiki jak również 
zajęcia z logopedą. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego „Człowiek – najlepsza inwestycja”.

konkursu. Szczególne słowapodziękowania komisja kieruje 
do sponsorów za pomoc finansową i rzeczową. Ich pomoc
na pewno ułatwiła i urozmaiciła konkurs. Komisja wyraża 
przekonanie, że wszyscy jesteśmy zgodni w przekonaniu, 
że haft kaszubski jest godny promocji.

Dyrektor GDK - Jan Trofimowicz

Bronk (S.P Kętrzyno), Annie Leyk, Marcie Kwiatkowskiej 
(SP Niepoczołowice), Jolancie Klein – Bryla (SP Miło-
szewo), Dorocie Okrój, Justynie Błaszkowskiej, Beacie 
Staroszczyk, Annie Teofilak (SP Pobłocie) i Alicji Okrój 
z Lini ul. Słonecznej 9. Dzieci wyjechały z Gminy Linia 30 
lipca w piątek z prezentami - wyprawkami szkolnymi, które 
ofiarowali nasi mieszkańcy. Wszystkim składamy najserdecz-
niejsze podziękowania za okazana dobroć i ofiarność.
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ZAKOŃCZENIE PROJEKTU  
ROZWÓJ KOMPETENCJI 

KLUCZOWYCH DZIECI I MŁODZIEŻY 
Z TERENU GMINY LINIA”

W czerwcu 2010 r. zakończył się 2 letni projekt pn. „Rozwój kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży z terenu Gminy 
Linia”, na który Gmina Lini otrzymała dofinansowanie w wysokości 883 588 zł. Dzięki projektowi 686 uczniów ze Szkół
Podstawowych i Gimnazjalnych mogło uczestniczyć w dodatkowych zajęciach przyrodniczo-matematycznych, teatralnych 
oraz j. angielskiego. W ramach projektu odbyły się wyjazdy do Teatru jak i do Centrum Nauki „Experyment” w Pomor-
skim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. W trakcie zajęć uczniowie poprzez zwiedzanie i aktywne uczestnictwo 
zapoznali się z 4 obszarami nauki: Światem dźwięków, Środowiskiem, Optyką, Fizyką i Człowiekiem. Dzięki projektowi 
doposażono również Zespoły Szkół w Lini i Strzepczu m.in. w zestawy tablic interaktywnych. Projekt był realizowany 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie z Działa-
nia 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie 
oświaty z Poddziałania 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 
zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego „Człowiek – najlepsza inwestycja”.

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „KASZËBSKÔ RODZËZNA” 
– TAŃCZY, ŚPIEWA I WYGRYWA!

Zespół Pieśni i Tańca KASZËBSKÔ RODZËZNA, mimo 
wakacji, pracuje wytrwale i prężnie. Gminny Dom Kultury 
rozbrzmiewa muzyką kaszubską, ponieważ Zespół regu-
larnie ćwiczy i tradycyjnie przygotowuje się do występów 
w festiwalach i przeglądach. Zapowiedzią letnich sukcesów 
okazał się udział najmłodszej grupy Zespołu w VI Przeglądzie 
Zespołów Regionalnych „Burczybas 2010”, który odbył się 
13 czerwca br. Po raz kolejny od czterech lat dzieci odniosły 
wielki sukces. Tym razem wysoko oceniono nie tylko taniec, 
ale też śpiew. Dzieciaki zdobyły zaszczytne drugie miejsce. 
To wielki sukces - tym bardziej, że konkurencja była ogrom-
na, ponieważ w przeglądzie wystąpiło 13 zespołów z całego 
województwa, a dzieci są w Zespole od niedawna. Na tym 
konkursie pokazały swój dorobek z zaledwie czterech mie-
sięcy. Po upływie niespełna trzech tygodni, a mianowicie 4 
lipca, odbył się przegląd - też 
w Wierzchucinie, ale dla grupy 
młodzieżowej. Tam poprzeczka 
została znacznie podniesiona, 
tym bardziej że KASZËBSKÔ 
RODZËZNA od kilku lat bije 
rekordy na tym przeglądzie. 
Młodzi artyści wystąpili obok 
liczących się zespołów w kraju 
i za granicą. Uwieńczeniem 
ciężkiej i systematycznej pracy 
całego Zespołu okazało się 
wielkie wyróżnienie, które było 
największą nagrodą w tym 
przeglądzie - GRAND PRIX 
Ministra Rolnictwa. Ten sukces 
dodał jeszcze większego zapału 
młodym artystom, że wciąż wy-
trwale pracują, nie zważając na 

to, że są wakacje. Cieszy fakt, że młode pokolenie Kaszubów 
z Lini w taki właśnie sposób pielęgnuje tradycje swoich dziad-
ków i przynosi sławę całej społeczności kaszubskiej. Poza 
tym Zespół  co tydzień uatrakcyjnia swoimi występami festyny 
i różne imprezy organizowane nie tylko przez naszą gminę. 
Wojaże artystyczne uwieńczone zostaną warsztatami, które 
tego roku odbędą się w turystycznej Łebie dzięki rodzicom, 
dyrektorowi GDK i władzom Gminy. Członkowie Zespołu 
będą mogli połączyć przyjemne z pożytecznym promując 
Linię i całe Kaszuby, a także podzielą się swoją wiedzą 
i umiejętnościami artystycznymi z młodzieżą wrocławską. 
Kierownictwo Zespołu pragnie przypomnieć, że w przyszłym 
roku KASZËBSKÔ RODZËZNA obchodzić będzie swój jubi-
leusz - DZIESIĘCIOLECIE PRACY, na którym spotkają się 
obecni i byli artyści oraz wszyscy mieszkańcy Lini. 
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OGŁOSZENIE URZĘDU GMINY LINIA - STYPENDIA SOCJALNE
Urząd Gminy w Lini uprzejmie informuje, że w dniach od 23 sierpnia do 15 września 2010 r. można składać wnioski 

o przyznanie stypendium socjalnego dla uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły śred-
niej, na rok szkolny 2010/2011. Stypendium przysługuje uczniom, których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie 
przekracza 351 zł. Wnioski można odbierać w Urzędzie Gminy Linia.

OGŁOSZENIA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lini informuje, iż podania o bezpłatne dożywianie dzieci w szkołach 
należy składać w terminie do 15 sierpnia 2010 r. Przypominamy, iż dochód nie może przekroczyć 526,50 zł na osobę 
w rodzinie, co stanowi 150% kryterium dochodowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. 

Uwaga!!! Złożenie w terminie wniosku wraz z zaświadczeniem o zarobkach netto za miesiąc poprzedzający jego 
złożenie jest konieczne do udzielenia pomocy w formie bezpłatnego dożywiania dzieci w szkole. 

****
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lini informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego należy składać do 30 sierpnia 2010 r. Do wniosku należy dołączyć: ● zaświadczenie o dochodzie 
z Urzędu Skarbowego za 2009 r., ● zaświadczenie lub oświadczenie dokumentujące wysokość innych dochodów, ● 
dokument stwierdzający wiek dziecka, ● zaświadczenie od organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwier-
dzające bezskuteczność egzekucji, ● orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla dziecka, odpis 
orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, ● zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej.

W przypadku kontynuacji pobierania świadczenia z funduszu alimentacyjnego prosimy o dołączenie do wniosku jedynie 
zaświadczeń o dochodach za 2009 r. oraz zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych.

Gminny Dom Kultury, Urząd Gminy oraz GZ LZS w Lini 
serdecznie zapraszają 

na VIII Mistrzostwa Gminy Linia 
w Piłce Nożnej 7-osobowej 
o Puchar Wójta Gminy Linia 

rocznik 1994 i starsi. 
Mistrzostwa odbędą się 14, 15, 21, 22 sierpnia 

2010 r. na boisku ”ORLIK” w Lini. 
Więcej informacji pod nr tel. (0-58) 572 81 64 

i na stronie www.gminalinia.com.pl 

Gminny Dom Kultury w Lini 
serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w:

KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM 
„Gmina Linia w obiektywie”
26. 07. 2010 r. – 26. 08. 2010 r.

oraz
KONKURSIE PLASTYCZNYM 

„Moje wakacje w Gminie Linia” – komiks.
26. 07. 2010 r. – 26. 08. 2010 r.

* więcej informacji na stronie www.gminalinia.com.pl
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Oczyszczalnia w Tłuczewie
Poważne przedsięwzięcie inwestycyjne związane z ochro-

ną środowiska jest już na etapie realizacji. W dniu 28.05.2010 
r. wójt Gminy Linia, Łukasz Jabłoński podpisał umowę 
na dofinansowanie inwestycji ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kwota wsparcia, którą 
udało się pozyskać władzom gminy, to 1.480.000 zł W trybie 
przetargu nieograniczonego przeprowadzono procedurę 
wyboru wykonawcy robót budowlanych na zadanie pn.: „I 
etap rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w miej-
scowości Tłuczewo Gmina Linia”. Jako 
najkorzystniejszą wybrano ofertę wy-
konawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia, którzy w dniu 
01.03.2010 r. podpisali umowę. Kon-
sorcjum firm PRZEMBUD GDAŃSK
S.A. z Gdańska i Przedsiębiorstwo 
Realizacji Inwestycji „DAK-BUD” Ltd 
ze Starogardu Gdańskiego wykona 
prace objęte przedmiotem zamówie-
nia za kwotę 4.257.687,76 zł brutto. 
Termin realizacji robót to 30 wrzesień 
2010 r. Rozbudowa oczyszczalni to 
bardzo duże przedsięwzięcie, które 
ma przyczynić się nie tylko do pod-
niesienia standardów życia naszych 
mieszkańców, ale również do ochrony 
środowiska naturalnego i podniesienia 
wartości terenów inwestycyjnych. Roz-
budowa przygotuje oczyszczalnię do 

przyjęcia zwiększonej ilości ścieków, które będą dostarczane 
z miejscowości Strzepcz i Tłuczewo. Roboty budowlane są 
bardzo zaawansowane i przebiegają w sposób nie budzący 
zastrzeżeń. Sprzyjająca pogoda oraz doświadczenie wyko-
nawcy wskazuje na to, że termin realizacji zostanie dotrzy-
many. Nad prawidłowym przebiegiem robót czuwa inspektor 
nadzoru inwestorskiego, firma, która opracowała dokumen-
tację projektową oraz kierownik budowy.  Nad prawidłowym 
przebiegiem realizacji całości projektu dofinansowanego ze
środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Woje-
wództwa Pomorskiego 2007-2013, czuwają władze gminy 
i koordynator projektu.

Jubileusze
Od lutego br. zorganizowano jeden Jubileusz 60-lecia 

oraz dwa Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Te 
piękne diamentowe gody obchodzili Agnieszka i Franciszek 
Lewicka z Zakrzewa (21.06.), a złote gody uczcili Gertruda 
i Mieczysław Schmidtke  z Lini (23.06.) oraz Anna i Bernard 
Garska z Kobylasza (26.04.) Jubilaci odznaczeni zostali 
medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przyznane 
przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polski. Wręczono również 
pamiątki, upominki i kwiaty. Jeszcze raz wszystkim Jubilatom 
składamy serdeczne gratulacje oraz życzymy długich lat 
w zdrowiu i w szczęściu.

cę w kole kombatantów w Lini i sprawowanie m. In. funkcji 
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Dekoracji dokonał 
Przewodniczący Koła Kombatantów  Pan Feliks Langa 
i Z-ca  Wójta Gminy Linia Bogusława Engelbrecht. Pan Hu-
bert jest najstarszym członkiem koła ZKRP i BWP w Lini. 
Wpisał się złotą czcionką w historię Polski i naszej gminy. 
Był żołnierzem Polskich Sił Zbrojnych na zachodzie w latach 
1944-1945, długoletnim nauczycielem i dyrektorem szkoły 
w Lini. Pan Hubert do dnia dzisiejszego nie zmienił swojego 
usposobienia. Jest człowiekiem inteligentnym, wesołym 
i gościnnym. Życzymy Panu Hubertowi zdrowia i długich lat 
życia. Jednocześnie gratulujemy odznaczenia i dziękujemy 
za zasługi dla gminy Linia.

Odznaka Za Zasługi 
dla Pana Huberta 

BARENBRUCHA z Lini
Pan Hubert Barenbruch mieszkaniec Lini otrzymał Od-

znakę Za Zasługi nadaną przez Zarząd Główny ZKPRP 
i BWP w Warszawie na wniosek Zarządu Miejskiego ZKRP 
i BWP w Wejherowie. Odznakę nadano za długoletnią pra-
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USŁUGI STOLARSKIE
DEKORACYJNE 

WYKAŃCZANIE WNĘTRZ
Marek Studziński

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

USŁUGI KUCHARSKO-CATERINGOWE

„Łëczk”
Ewa Szczypior

Niepoczołowice 34 F, 84-223 Linia
Tel. 697-711-482

LINIA BĘDZIE MIAŁA 
HALĘ SPORTOWĄ 
Z PRAWDZIWEGO 

ZDARZENIA

Unia Europejska daje ogromne możliwości 
rozwoju nie tylko poszczególnym mieszkań-
com, przedsiębiorstwom ale również Gminie 
Linia, jako jednostce samorządu terytorialnego, 
reprezentującej całą naszą społeczność. Sta-
rania władz gminy o rozbudowę infrastruktury 
edukacyjnej w miejscowości Linia przyniosły 
spodziewane efekty. Projekt pn.: „Rozbudowa 
Zespołu Szkół w Lini o wielofunkcyjną halę 
sportową wraz z łącznikiem”, uzyskał pozytyw-
ną opinię Komisji Oceny Wniosków. W dniu 26 
stycznia br. wójt Gminy Linia, Łukasz Jabłoński 
podpisał umowę na dofinansowanie inwestycji
w kwocie 2.500.000 zł ze środków Regionalne-
go Programu Operacyjnego dla Województwa 
Pomorskiego 2007-2013. W celu wyboru wykonawcy robót bu-
dowlanych ogłoszono 03.02.2010 r. przetarg nieograniczony, który 
został unieważniony z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. 
W odpowiedzi na ponowne ogłoszenie o zamówieniu, złożono 7 
ofert, z których wybrano najkorzystniejszą. W dniu 02.07.2010 r. 
firma „ELWOZ” Sp. z o.o. ze Szklanej, podpisała umowę na wy-
konanie robót budowlanych opiewającą na kwotę 5.893.292,67 zł 
brutto. Zgodnie z umową budynek hali sportowej ma być oddany do 
użytku do 30 maja 2011 r. W ramach tego etapu rozbudowy Zespołu 
Szkół w Lini zostanie wybudowana wielofunkcyjna hala sportowa 
o pow. 24x45m z łącznikiem do istniejącego budynku szkolnego 

(pow.1145m2). Celem projektu jest poprawa dostępu do infrastruk-
tury sportowej w Gminie Linia dla różnych grup mieszkańców, w tym 
niepełnosprawnych, od uczniów szkoły, poprzez dorosłych miesz-
kańców i zainteresowane sportem organizacje pozarządowe. Hala 
będzie też elementem aktywizacji i integracji społeczności lokalnej 
jako miejscem spotkań społecznych i związanych z kulturą. Nowo-
czesna hala sportowa w połączeniu z wybudowanym w ubiegłym 
roku kompleksem boisk sportowych „ORLIK 2012” zapewni nie 
tylko miejscowości Linia ale także całej gminie posiadanie zaple-
cza sportowego z prawdziwego zdarzenia, na którym będą mogły 
odbywać się liczne imprezy sportowe i rekreacyjne.

Od września rozpocznie się projekt p.n.” Gimnazjalista z pasją”, 
który uzyskał dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Rekrutacja zostanie przeprowadzona
przez dyrektorów szkół na początku  bieżącego roku szkolnego. Odbiorcami są uczniowie z klas I, II i III Gimnazjum 
w Lini i Strzepczu. Gimnazjaliści będą mogli uczestniczyć w dodatkowych zajęciach: ● z j. angielskiego, ● z wykorzy-
staniem ICT i tablic interaktywnych wzmacniając kompetencje matematyczne, ● w wizytach w Centrum Hewelianum, 
● zwiedzanie i aktywne uczestnictwo w wystawie „Energia, Niebo i Słońce” oraz z eksperymentów i interaktywnych 
bloków (maszyny proste, dźwięk, grawitacja, temperatura, siła nośna). W ramach projektu wszyscy uczestnicy otrzy-
mają podręczniki, ćwiczenia oraz zestaw przyborów szkolnych. Wszystkich gimnazjalistów serdecznie zachęcamy do 
udziału w dodatkowych zajęciach. 

„GIMNAZJALISTA Z PASJĄ”


