
W naszej gminie właśnie zakończono roboty budowlane na 
zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Tłuczewie. 27 września 
generalny wykonawca, firma PRZEMBUD GDAŃSK S.A. oddała
do użytku rozbudowany obiekt, który będzie w stanie przyjąć 
zwiększoną ilość ścieków z kolejnych kanalizowanych miejscowo-
ści. Zarówno Gmina Linia jak i wykonawca mają powód do dumy. 
Wykonanie zakresu prac objętych przedmiotem umowy w zaledwie 
siedem miesięcy to nie lada wyczyn. Do sukcesu przyczyniła się 
zgodna współpraca stron, doświadczenie i rzetelność wykonawcy. 
Gmina Linia otrzymała dofinansowanie na realizację inwestycji ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość 
całego projektu to ponad 4,5 mln zł. Natomiast  kwota wsparcia, 
którą udało się pozyskać władzom gminy, to 1 480 000 zł. Inwe-
stycja współfinansowana jest również ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 
(1 075 000 zł umarzalnej pożyczki).

Kolejna inwestycja związana z ochroną środowiska a jednocze-
śnie ściśle powiązana z oczyszczalnią jest na etapie realizacji. 
Chodzi oczywiście o budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejsco-
wości Strzepcz i Tłuczewo. Gmina Linia pozyskała dofinansowanie
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”. 
Dzięki rozbudowanej oczyszczalni, będzie ona mogła przyjąć ścieki 
ze skanalizowanych miejscowości. Takie kompleksowe inwestycje 
są przykładem celowego i gospodarnego wydatkowania środków 
publicznych. Powiązane inwestycje będą wzajemnie od siebie 
zależne. Niewielkie utrudnienia spowodowane realizacją robót 
budowlanych nie powinny przysłaniać mieszkańcom korzyści ja-
kie odniosą po ich zakończeniu. Uzyskanie efektu ekologicznego 
w postaci oczyszczonych ścieków czy ochrona środowiska, to 
tylko nieliczne korzyści tych inwestycji. Podkreślić należy przede 
wszystkim, że czyste środowisko i naturalny krajobraz to elementy 

przyciągające turystów do naszych miejscowości. Podniesienie 
standardów mieszkań czy kwater agroturystycznych poprzez 
podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej jest atutem 
docenianym przez przyjezdnych gości. Infrastruktura techniczna 
(kanalizacja i woda), to również wzrost wartości gruntów, będących 
w posiadaniu mieszkańców. Te wymierne korzyści są argumentem, 
który przemawiać powinien za zgodną współpracą pomiędzy wła-
dzami gminy, wykonawcą a mieszkańcami.

 Mieszkańcy Strzepcza skorzystają podwójnie na inwestycjach 
prowadzonych w gminie Linia. Do wiosny 2011r. Przedsiębiorstwo 
Budownictwa Telekomunikacyjnego „ZACHÓD” Sp. z o.o. z Ko-
strzyna Wielkopolskiego wybuduje w tej miejscowości wodociąg. 
Skończą się awarie utrudniające korzystanie z wody, zwiększona 
zostanie przepustowość rur aby zapewnić w nich odpowiednie 
ciśnienie.

Rozpoczął się już  rok szkolny. Dzieci uczęszczające do Zespołu 
Szkół w Lini mają co prawda mniej miejsca na zabawę podczas 
przerw lekcyjnych, ale za oknami widok jest imponujący. Nowa 
hala sportowa „rośnie w oczach”. Roboty budowlane wykonywane 
przez firmę ELWOZ Sp. z o.o. prowadzone są bardzo sprawnie. 
Wykonawca odda do użytku obiekt na koniec maja 2011 r. Całość 
inwestycji jest współfinansowana ze środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego. Poziom pomocy to 36,75% kosztów 
kwalifikowanych inwestycji czyli blisko 2,5 mln zł.

Nie tylko rozbudowa szkoły ma służyć naszym dzieciom. W ra-
mach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, 
działanie „Odnowa i Rozwój Wsi”, władzom gminy udało się pozy-
skać środki finansowe na urządzenie placów zabaw w miejscowo-
ściach Kętrzyno, Lewino, Miłoszewo, Niepoczołowice, Pobłocie 
i Smażyno. Place zostaną wyposażone do listopada 2010 r. Właśnie 
trwa procedura wyboru wykonawcy na to zadanie. 

Władze gminy położyły duży nacisk na remonty dróg. W ubiegłym 
miesiącu firma WAKOZ Sp. z o.o. wykonała modernizację odcinków 
dróg w miejscowości Zakrzewo, Dargolewo, drogi Linia-Miłoszewo 
i Miłoszewo-Stara Huta. Firma DROMOS Sp. z o.o. wykonała drogę 
asfaltową do Potęgowa. Ta wypoczynkowa miejscowość zyskała 
dużo na swojej atrakcyjności nie tylko dzięki tej inwestycji. Wybu-
dowany w ubiegłym roku kompleks rekreacyjno-kulturalny, którego 
głównym elementem są schody nad jeziorem również   podnosi 
standardy tej niewielkiej turystycznej miejscowości. Kolejną bar-
dzo oczekiwaną przez mieszkańców gminy inwestycją był remont 
ul. Kaszubskiej w Lini. Ulica będąca „skrótem” do Niepoczołowic 
została wykonana przez Firmę „FORMALLA” S.C. Roboty zostały 
przeprowadzone bardzo szybko i sprawnie. 

W naszej gminie dużo się dzieje. Rozpoczęte inwestycje będą 
kontynuowane jeszcze w przyszłym roku. Skuteczne pozyskiwa-
nie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych w tym m.in. 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Rolnego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Urzędu Marszałkowskiego, 
Starostwa Powiatowego, Ministerstwa Sportu jest motorem napę-
dzającym nasze inwestycje.

Inwestycje na terenie gminy Linia 

Zmodernizowana droga Linia-Potęgowo
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LAURY ZA WIEŃCE DLA GMINY LINIA

KOMUNIKAT KOŃCOWY 
Z OGŁOSZENIA WYNIKÓW 

KONKURSU 
ESTETYZACJI WSI NA 

NAJPIĘKNIEJSZE ZAGRODY 
W GMINIE LINIA W 2010 ROKU

Dnia 30 września podsumowano konkurs „Piękna Wieś 
2010”. W tegorocznej edycji organizowanej przez Gminny 
Dom Kultury oraz Urząd Gminy udział wzięło ponad 40 po-
sesji. Komisja konkursowa złożona z członków Komisji Ładu 
Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska pod przewod-
nictwem Czesława Szaradowskiego, która swoje wyjazdowe 
spotkania do poszczególnych mieszkańców miała w czerwcu 
i lipcu wzięła pod uwagę 22 posesje spośród wszystkich 
zgłoszonych przez sołtysów. 

►W kategorii na najpiękniejszą wieś w 2010 roku zwycięży-
ło Sołectwo Niepoczołowice przed Pobłociem i Kobylaszem-
-Potęgowo. Sołtysi nagrody w postaci pucharów, dyplomów 
oraz nagród pieniężnych odebrali podczas gminnych dożynek 
w Strzepczu. Do Gminnego Domu Kultury przybyły osoby 
wyróżnione w kategoriach indywidualnych. Przygotowano 
pokaz zakładania i upiększania   ogrodów, dzięki któremu 
zebrani mogli poznać nowinki ogrodnicze oraz nowości tech-
niczne wykorzystywane przy zakładaniu ogrodów czy placów 
rekreacyjnych. Przybyłych „ogrodników” powitał główny 
organizator konkursu dyrektor GDK Jan Trofimowicz.

►W kategorii zagroda nierolnicza: zwyciężyli Katarzyna 
i Marek Studzińscy z Niepoczołowic. II miejsce zajęła posesja 
Ireny Lewińskiej z Lini, a III Ryszard Furman z Niepoczoło-
wic. Ponadto wyróżniono posesje: Krystyny Wróblewskiej, 
Lukasza Formella, Aleksandry i Romana Furman - wszyscy 
z Niepoczołowic, Agnieszki i Dariusza Grzenkowicz i Haliniy 
Orlikowskiej z Lini, Marzeny i Stefana Mielewczyk z Pobłocia 
oraz Ludwiki Topp, Bernadety Gruba, a także Urszuli i Jaro-

sława Miotk ze Strzepcza. 
►W kategorii zagroda rolnicza zwyciężyła posesja: 

Katarzyny i Dariusza Kotłowskich z Lini. II miejsce zajęły 
posesje: Doroty i Zbigniewa Miotk i Danuty i Marcina Bi-
gus z Niepoczołowic, III natomiast Małgorzaty i Andrzeja 
Labuda z Niepoczołowic oraz Marii Labudda z Pobłocia. 
Ponadto w gronie wyróżnionych w kategorii zagroda nie-
rolnicza wyróżniono posesje: Reginy i Jana Malinowskich 
z Pobłocia, Elżbiety i Stanisława Becker z Pobłocia, Lucyny 
i Jana Labuda Kobylasza, Marii i Mieczysława Ellwart z Ko-
bylasza, Małgorzaty i Zygmunta Szmydtka z Kobylasza, 
Marii i Ryszarda Puzdrowskich z Niepoczołowic, Zbigniewa 
Darznik z Niepoczołowic, Edyty i Wojciecha Grzenkowicz ze 
Strzepcza. Zwycięzcy otrzymali puchary i dyplomy. Wszyscy 
zaś wyróżnieni skromne nagrody rzeczowe w postaci krze-
wów ozdobnych, które z pewnością znajdą godne miejsca 
w poszczególnych obejściach. Nagrody poszczególnym 
wyróżnionym i nagrodzonym mieszkańcom wręczyli: Prze-
wodniczący Rady Gminy Linia Czesław Hinz, Sekretarz 
Gminy Linia Mirosława Kuberna oraz Członek Komisji Ładu 
Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Jerzy Szulc 
oraz inspektor ds. rolnictwa Urzędu Gminy Dariusz Piorun.

Opracował Jan Trofimowicz

Podczas tegorocznych obchodów dziękczynienia za zbiory 
na Dożynkach Archidiecezjalno-Samorządowych w Trąbkach 
Wielkich na Wyżynie Gdańskiej, dumnie zaprezentowała 
się gmina Linia. W konkursie na najpiękniejszą koronę 
żniwną zwyciężył wieniec sołectwa Kętrzyno, który re-
prezentował gminę Linia i powiat wejherowski. Nagrodę 
w postaci okazałego pucharu za zwycięstwo na ręce 
Pelagii Grzenkowicz, która wykonała dzieło, wręczył sam 
Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz. Ksiądz Biskup 
Ryszard Kasyna podkreślił piękne wykonanie wieńca 
i pogratulował zwycięzcom. Natomiast na dożynkach 
samorządowo-diecezjalnych, które odbyły się w Lubaniu 
k/Kościerzyny gminę i powiat wejherowski reprezentował 
wieniec z sołectwa Linia. To dzieło wykonali: Danuta i Mie-
czysław Potrykus, Urszula i Brunon Kierznikowicz, Irena 
Lewińska i Edmund Szymikowski. Na konkurs wieńców 
zgłoszonych zostało ponad 40 przepięknych koron. W tym 

silnie „obsadzonym” konkursie sołectwo i gmina Linia zdobyło 
wysokie III miejsce.
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UROCZYSTOŚCI W NIEPOCZOŁOWICACH

Dnia 2 października br. odbyły się niecodzienne uroczystości w Niepoczo-
łowicach. W miejscowej kaplicy odprawiona została eucharystia w intencji 
Brunona Ostrowskiego, najstarszego mieszkańca Niepoczołowic i gminy 
Linia, który skończył 103 lata. Drugim ważnym wydarzeniem było odsłonię-
cie i poświęcenie tablicy pamiątkowej na miejscowej kaplicy poświęconej 
rodakowi z tych ziem księdzu Bronisławowi Labuda, urodzonemu w 1903 
roku w Niepoczołowicach. W uroczystej mszy świętej koncelebrowanej 
przez księdza proboszcza Wojciecha Sengera oraz księdza profesora Jana 
Perszona udział wziął m.in. szanowny jubilat Brunon Ostrowski z rodziną, 
władze gminy, liczni członkowie rodziny Labuda oraz mieszkańcy Niepoczo-
łowic i okolicy. W kazaniu ks. Jan Perszon były proboszcz puckiego kościoła 
farnego, w którym ks. Bronisław w 1939 roku był wikariuszem podkreślał, 
iż Bogu można służyć pokornie przez długie lata jak szanowny jubilat, ale 
można żyć krótko i odejść ze świata jako męczennik.  Ksiądz Bronisław 
Labuda, zginął z rąk hitlerowców zamordowany w Piaśnicy w październiku 
1939 roku. Ksiądz Jan zachęcał by w życiu dążyć do świętości poprzez 
sumienne wykonywanie obowiązków dnia codziennego. Po mszy świętej 
uroczystego odsłonięcia tablicy poświęconej ks. Bronisławowi dokonali 
bratanica Regina Golc oraz Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy Andrzej 
Labuda. Poświęcenia tablicy dokonał ks. Wojciech Senger. Następnie 
w świetlicy wiejskiej odbyło się przyjęcie na cześć Brunona Ostrowskiego, 
w którym wraz z jubilatem udział wzięła rodzina, władze gminne, ducho-
wieństwo oraz przedstawiciele sołectwa.

28 września br odbyła się czterdziesta pierwsza sesja Rady 
Gminy Linia. Jednym z punktów obrad było uroczyste wrę-
czenie stypendiów dla studentów studiów dziennych. Komisja 
Kultury i Oświaty na posiedzeniu 21 września rozpatrzyła 18 
podań. Wszystkie spełniały wymagania formalne określone 
w zasadach przyznawania stypendium. Komisja wzorem 
roku poprzedniego postanowiła zróżnicować stypendium dla 
studentów w zależności od średniej ocen tj. dla studentów, 
którzy uzyskali średnią 4,0 – 4,49 stypendium w wysokości 
600,00 zł, natomiast dla studentów, którzy uzyskali średnią 
ocen 4,50 i powyżej stypendium w wysokości 700,00 zł. Uro-
czystego wręczenia dokonali Wójt Gminy – Łukasz Jabłoński, 
Przewodniczący Rady – Czesław Hinz oraz Przewodniczą-

Wręczenie stypendiów dla studentów studiów dziennych
cy Komisji Kultury i Oświaty – Zdzisław Konkel. Studenci 
wraz z stypendium otrzymali dyplomy a ich rodzice listy 
gratulacyjne. Stypendia otrzymali: • Bednarek Agnieszka, 
Grzenkowicz Michał, Labuda Natalia i Szulc Krzysztof 
z Kętrzyna; • Bobrucka Barbara, Bronk Rafał, Okrój Ma-
riusz, Okrój Monika i Wałdowska Alicja z Lini; • Ellwart 
Alicja, Ellwart Joanna z Kobylasza; • Browarczyk Anna, 
Furman Alicja i Walkusz Agnieszka z Niepoczołowic; • 
Gruba Sylwia i Pranga Alicja ze Strzepcza; • Jaworska 
Aleksandra z Zakrzewa; • Kos Hanna z Miłoszewa. 

Jeszcze raz wszystkim gratulujemy dotychczasowych 
osiągnięć w nauce i życzymy dalszych sukcesów.
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OBWIESZCZENIE Wójta Gminy LINIA z dnia 29 września 2010 roku
w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady Gminy Linia w wyborach

zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r .- Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 

(tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.1) podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgach 
wyborczych utworzonych dla wyboru Rady Gminy Linia, ich numerach i granicach oraz liczbie

wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym.

Nr okręgu  Granica okręgu            Liczba radnych wybieranych
           w okręgu wyborczym

1.  Sołectwo Linia i Sołectwo Kobylasz-Potęgowo    5
2.  Sołectwo Osiek i Sołectwo Tłuczewo     1
3.  Sołectwo Zakrzewo       1
4.  Sołectwo Kętrzyno       1
5.  Sołectwo Niepoczołowice      2
6.  Sołectwo Strzepcz       2
7.  Sołectwo Pobłocie, Sołectwo Smażyno, 
  Sołectwo Lewino, Sołectwo Lewinko     2
8.  Sołectwo Miłoszewo       1

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Lini 
mieści się w urzedzie Gminy Linia, ul. Turystyczna 15, tel. (0-58) 676 85 80.

5-lecie Lińskiego Oddziału Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego

2 października br. liński Odział ZKP obchodził swoje 5-le-
cie. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą dziękczynną 
w kościele parafialnym. Eucharystię koncelebrowali księża:
Wojciech Senger, Jan Perszon i Grzegorz Sobota. Ksiądz 
profesor Perszon, który głosił Słowo Boże w rodnej mowie, 
mówił o przywiązaniu Kaszubów do Boga, do tradycji ojców, 
do kościoła. Mówił, iż każdy dzień jest darem od Stwórcy 
i trzeba się nim cieszyć. Jednocześnie podkreślał, iż trzeba 
coś z siebie „dawać”, a nie być tylko biernym zjadaczem 
chleba. Bezinteresowna służba drugiemu człowiekowi to 
droga ku świętości. Oprawę muzyczną mszy świętej zapew-
nił chór „Pięciolinia”. Następnie w Gminnym Domu Kultury 
wszystkich zebranych powitał Prezes Oddziału ZKP w Lini 
Edmund Szymikowski. Z programem artystycznym wystą-
pił Kaszubski Duo Artystyczny „We dwa kónie”. Śpiewem 
w języku kaszubskim raczył zebranych Tomasz Fopke, 
a podkład na akordeonie zapewniał Ryszard Borysionek. 
Otwarte zostały także dwie wystawy – fotograficzna „Ka-
szuby Północne” Edmunda Kamińskiego oraz poplenerowa 
- malarska „Życie i przygody Remusa”. Następnie Edmund 
Szymikowski przypomniał historię powstania oddziału ZKP 
w Lini, którego przewodniczącym Komitetu Założycielskiego 
był  Łukasz Jabłoński – pierwszy prezes oddziału w Lini. 
Przed 5-ciu laty w chwili powstania, liński oddział liczył 20 
członków, a obecnie ma w swych szeregach aż 118 członków. 
Oddział w Lini aktywnie uczestniczy w życiu Zrzeszenia. Do 
najważniejszych osiągnięć w minionym 5-leciu zaliczyć moż-
na: projekcję filmów „Jezus” i „Ziemia Wejherowska”, msze
kaszubskie w Radio Kaszëbe we Władysławowie, na których 
śpiewał chór „Pięciolinia”. ZKP Oddział w Lini organizował 
także uroczystości poświęcone pamięci Aleksandra Labudy 
i Aleksandra Majkowskiego – zorganizowano m.in. konkursy 

wiedzy oraz plastyczne. Chór „Pięciolinia” występował trzy-
krotnie w TV TRWAM w Toruniu oraz brał udział w spotka-
niach chórów kaszubskich. Liński Oddział wraz z Gminnym 
Domem Kultury każdego roku organizuje festyny kaszubski 
– „Powitanie Lata”, spotkania z okazji Dnia Kobiet i Matki oraz 
zabawy karnawałowe. W minionym czasie zorganizowane 
zostały także wycieczki krajoznawcze do Szymbarku, Kluk, 
Lichenia, Częstochowy, Krakowa, Zakopanego, na Słowację, 
a także do Krokowej, Żarnowca, Nadola i Gniewina. Poda-
no członkowie Zrzeszenia biorą aktywny udział w Dniach 
Jedności Kaszubów, Zjazdach Kaszubów oraz w uroczysto-
ściach z okazji świąt państwowych, gminnych, regionalnych 
i religijnych. Chlubą oddziału jest sztandar, który wręczony 
został 12 lipca 2009 roku. Od tego czasu reprezentuje on 
liński oddział na ważnych uroczystościach organizowanych 
na terenie gminy a także w wielu innych miejscowościach. 
Kolejnym punktem obchodów jubileuszu było wręczenie 
nowych legitymacji członkowskich. W szeregi zrzeszeńców 
wstąpili: Danuta i Mieczysław Potrykus, Andrzej Sarnowski, 
Mieczysław Goldszmidt, Hanna  i Waldemar Walczykowscy, 
Renata Pozańska, Teresa i Stanisław Hilla, Katarzyna i Ed-
mund Toporek oraz Lidia Klawikowska. Następnym punktem 
obchodów był wieczorek taneczny przy muzyce na żywo.



OGŁOSZENIE

Gminny Dom Kultury w Lini ZAPRASZA 
do obejrzenia wystawy uczestników pleneru

malarskiego inspirowanego powieścią Aleksandra Majkowskiego 
„Życie i przygody Remusa” od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 16.00. 

Ponadto obejrzeć można wystawę fotograficzną „Kaszuby Północne”  - Pałace * Dworki *
Porty * Uroki Morza * Lasów Edmunda Kamińskiego.

5Gmina Linia • KLËKA 

Klasyfikacja Sołectw po 6 rozegranych konkurencjach
„III Całorocznego Współzawodnictwa 

Sołectw o Puchar Gminy Linia na 2010”
L.p. Sołectwo                       Halowa       Piłka Nożna    Kaszubska      Turniej        Piłka Nożna      Tenis           Suma        Miejsce
                                              Piłka Nożna 6-osobowa        Baśka          Sołectw       7-osobowa       Stołowy     Punktów

1. Linia            24                30  27        24  30         24          159    I
2. Strzepcz  30        24  19        21              27         30          151              II
3. Miłoszewo  21         -              21        19              17         21            99    III
4. Lewino   27        27               -         7              21          -              82     IV
5. Pobłocie  17         -              24       27               -         13             81    V
6. Smażyno  19         -               -       30               -         27             76    VI
7. Kętrzyno              15         -               -       13              19         17             64    VII
8. Lewinko               -         -              30        5               -         19             54    VIII
9. Kobylasz-Potęgowo 13         -                -       17               -                          30    IX
10. Tłuczewo               -         -                -       15              24         15             26    X
11. Niepoczołowice               -         -                -       11               -                          11    XI
12. Zakrzewo               -         -                -        9               -                           9    XII
13. Osiek                            -         -                -        -               -                           -     -

JUNIORZY GKS LINIA 
W DOBREJ FORMIE
Gminę Linia w rozgrywkach piłkarskich pro-

wadzonych przez Pomorski Okręgowy Związek 
Piłki Nożnej w Gdańsku reprezentuje drużyna 
juniorów w grupie D1 – rocznik 1998-1999. Mło-
dzi piłkarze spod znaku LZS trenują pod opieką 
Karola Jankowskiego i Zdzisława Konkela na 
boisku ORLIK w Lini we wtorki od godziny 17 
i w czwartki od godziny 18. Dzięki dobremu 
przygotowaniu nasi reprezentanci odnoszą 
duże sukcesy i dobre wyniki. W dotychczas 
rozegranych meczach zwyciężali ze Startem 
Mrzezino 3:2, Orłem Choczewo 2:0, Bałtykiem 
II Gdynia 5:0, Orlętami Reda 3:2 i musieli uznać wyższość 
kolegów z Orkana Rumia, z którymi przegrali 2:4. Dzięki tym 
wynikom są w ścisłej czołówce tabeli. Trenerzy zapraszają 
wszystkich chętnych młodych piłkarzy na treningi – grono 
zespołu otwarte jest na nowych zawodników. Trzeba mieć 

nadzieję, że piłkarze seniorzy z terenu gminy od nowego 
sezonu stworzą gminną drużynę, która powalczy w klasie 
B o awans do wyższej klasy rozgrywkowej. Stadion gminny 
w Lini po renowacji może przyjmować nawet drużyny IV-ligo-
we. Trawa pięknie się ukorzenia i miejmy nadzieję, że już od 
wiosny będzie gościć piłkarzy z terenu całej gminy.
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USŁUGI KUCHARSKO-CATERINGOWE

„Łëczk”
Ewa Szczypior

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

W dniach 2 i 3 października br. w sali sportowej Zespołu 
Szkół w Strzepczu odbyły się po raz IV gminne zawody 
w tenisie stołowym. Organizatorami był Gminny Dom Kultury 
przy współpracy z Urzędem Gminy oraz Zespołem Szkół 
w Strzepczu. Organizatorzy podzielili uczestników obu płci 
na 4 kategorie wiekowe: młodzików, kadetów, juniorów i se-
niorów. Uczestnicy grali do dwóch wygranych setów do 11 
punktów. W sobotę uroczystego otwarcia zawodów dokonał 
organizator imprezy dyrektor GDK Jan Trofimowicz. Życzył
zawodnikom jak najlepszych wyników i ambitnej walki. Po 
4 godzinach zmagań w gronie młodziczek rocznik 1998 
i młodsze mistrzynią została Julianna Papke ze Strzepcza, 
II miejsce zdobyła Natalia Dosz ze Smażyna, a III Klaudia 
Schroeder ze Strzepcza. W gronie młodzików zwyciężył 
Kamil Skrzypkowski, II miejsce zajął Szymon Skrzypkowski 
a III Krzysztof Myszka – wszyscy ze Strzepcza.  W gronie 
kadetek rocznik 1995-1997 zwyciężyła Agnieszka Choszcz 
z Lini przed Natalią Baranowską z Lewinka oraz Beatą Plichta 
z Miłoszewa. Wśród kadetów najlepszym okazała się Bła-
żej Skrzypkowski, II miejsce zdobył Karol Stankowski, a III 
Sebastian Skrzypkowski – również wszyscy ze Strzepcza. 
Uroczystego podsumowania pierwszego dnia zawodów 
oraz wręczenia najlepszym dyplomów, medali i pucharów 
dokonali Przewodniczący Rady Gminy Czesław Hinz oraz 
sędzia i organizator Jan Trofimowicz. 3 października przy
stołach rywalizowali dorośli mieszkańcy gminy oraz mło-
dzież ponad gimnazjalna. W gronie juniorek rocznik 1994-
-1990 zwyciężyła Alicja Hinz reprezentantka Smażyna, II 
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miejsce zdobyła Magdalena Papke ze Strzepcz, a III Hanna 
Myszka również ze Strzepcza. W gronie juniorów zwyciężył 
Jerzy Krefta z Miłoszewa przed Konradem Grzenkowitz ze 
Strzepcza oraz Rafałem Darznik z Miłoszewa. W gronie 
seniorek rocznik 1989 i starsze w finale spotkały się dwie
reprezentantki Niepoczołowic- mistrzynią została Dorota 
Formella a wicemistrzynią Karina Formella. W gronie senio-
rów zwyciężył bez straty seta Adam Kozerski ze Strzepcza, 
na kolejnych miejscach uplasowali się zaś zawodniczy ze 
Smażyna Mariusz Dosz oraz Jacek Henig. W klasyfikacji
drużynowej zwyciężyło Sołectwo Strzepcz, II miejsce Sma-
żyno, III Linia, na kolejnych uplasowały się: Miłoszewo, Le-
winko, Kętrzyno, Niepoczołowice i VIII Pobłocie. Uroczystego 
podsumowania zawodów dokonał Dyrektor GDK, a medale, 
dyplomy i puchary najlepszym wręczyli wójt gminy Łukasz 
Jabłoński oraz przewodniczący rady gminy Czesław Hinz. 
Łącznie w zawodach udział wzięło ponad 60 uczestników 
z 8 wsi sołeckich.

Gminny Dom Kultury w Lini, 
Urząd Gminy w Lini oraz GRYF Słupsk  

ZAPRASZAJĄ na
IV INDYWIDULANE I DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA 

GMINY LINIA W STRZELECTWIE, 
które odbędą się 17 października od godz. 13.30 

w Ośrodku Szkolenia Poligonowego 
Marynarki Wojennej w Strzepczu.

Kategorie: kobiet i mężczyzn:
Kadeci/kadetki – rocznik 1995 – 1998
Juniorzy/juniorki – rocznik 1994 – 1990
Seniorzy/ seniorki – rocznik 1989 – 1960
Oldboy/oldwomen – 1959 i starsi

Konkurencje:
• strzelanie z karabinku sportowego
• strzelanie z pistoletu sportowego
• strzelanie z karabinka pneumatycznego

Na najlepszych czekają puchary, medale i dyplomy
Więcej informacji u Radnych i Sołtysów 
w poszczególnych miejscowościach 
oraz pod nr tel. (0-58) 572 81 64


