
POZYSKALIŚMY 
6.500.000 ZŁ

ŚRODKÓW UNIJNYCH!

2.500.000 – BUDOWA 
HALI SPORTOWEJ PRZY 
ZESPOLE SZKÓŁ W LINI

4.000.000 – BUDOWA 
SIECI KANALIZACYJNEJ 

W STRZEPCZU 
I TŁUCZEWIE

24 GRUDNIA 
URZĄD GMINY NIECZYNNY
Na podstawie art. 31 i 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 

roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 
z 2001r. z późn. zm.) w związku z art. 130 § 2 ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. 
Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) dzień 24 grudnia 2009 roku 
(czwartek) – Wigilia Bożego Narodzenia jest dniem 
wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Linia w zamian za 
ustawowy dzień wolny od pracy tj. 26 grudnia – drugi dzień 
Świąt Bożego Narodzenia przypadający w sobotę. 

PODATKI BEZ ZMIAN
26 listopada br odbyła się XXXIII sesja Rady Gminy Linia, 

której przedmiotem było podjęcie następujących uchwał:
1) w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok; 
2) w sprawie uchwalenia na 2010 rok programu współpracy 

Gminy Linia z organizacjami  pozarządowymi, podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzy-
szeniami jednostek samorządu terytorialnego; 

3) w sprawie zatwierdzenia taryf za usługi świadczone przez 
Gminę Linia w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Linia 
na okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.; 

4) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości na obszarze Gminy Linia;

5) w sprawie określenia wysokości opłat lokalnych i opłaty 
od posiadania psów na terenie Gminy Linia;

6) w sprawie określenia stawek podatku od środków trans-
portowych i zwolnień w tym podatku.

Rada Gminy Linia, na wniosek wójta – Łukasza Jabłoń-
skiego, pozostawiła stawki podatków i opłat lokalnych na 
poziomie roku bieżącego. 

Przyjdź na świat
By wyrównać rachunki strat

Żeby zająć wśród nas
Puste miejsce przy stole.”

Szymon Mucha 
„Kolęda dla nieobecnych”

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
oraz zbliżającego się 
Nowego 2010 Roku

życzymy zdrowia, radości oraz
obfitości łask Bożych.

Niech 2010 rok przyniesie Państwu
spełnienie marzeń oraz wiele

satysfakcji z własnych dokonań.
Wszëtczégò bëlnégò 
na Gòdë ë Nowi Rok!

     Przewodniczący                              Wójt
    Rady Gminy Linia                       Gminy Linia

     Stanisław Bigus                     Łukasz Jabłoński



TARYFY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE 
PRZEZ GMINĘ W ZAKRESIE 

ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ  
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA 

ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY LINIA 
od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010r. :

1) cena za 1 m3 dostarczanej wody dla:  
a) gospodarstw domowych 1,87 zł netto 2,00 zł z VAT,
b) pozostałych odbiorców 2,00 zł netto 2,14 zł z VAT;

2) cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków dla:
a) gospodarstw domowych 2,82 zł netto 3,02 zł z VAT,
b) pozostałych odbiorców 2,99 zł netto 3,20 zł VAT;

3) stawkę opłaty stałej (abonamentowej) za punkt poboru 
wody lub punkt odprowadzania ścieków.

Wyszczególnienie     Stawki opłat abonamentowych
     netto  z VAT

Za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych                                                             
stawka w zł/m-c, w zależności od:  

małego zapotrzebowania dotyczy 
odbiorców rozliczających się według 
wskazań wodomierza (o średnicy do 
20 mm) oraz odbiorców rozliczających 
się według ryczałtu              2,50 zł/mc          2,68 zł/mc
średniego zapotrzebowania dotyczy 
odbiorców rozliczających się według 
wskazań wodomierza (o średnicy od 
25 mm do 40 mm)            4,75 zł/mc           5,08 zł/mc
dużego zapotrzebowania dotyczy 
odbiorców rozliczających się według 
wskazań wodomierza (o średnicy 50mm 
i większej)             50,00 zł/mc       53,50 zł/mc

Za rozliczenie należności   5,00 zł             5,35 zł
za każdorazowe rozliczenie  rozliczenie     rozliczenie
należności 

Wyżej przedstawione stawki nie uległy zmianie, 
pozostały na poziomie z 2009 roku
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JUBILEUSZE
W roku 2009 w naszej gminie obchodziliśmy 9 jubileuszy 

50 lecia oraz jeden jubileusz 60 lecia pożycia małżeń-
skiego. Te piękne rocznice świętowali:

1. Urszula i Jan Studzińscy z Kętrzyna,
2. Monika i Józef Cyman z Lini,
3. Władysława i Stefan Formela z Lini,
4. Stanisława i Hubert Mach z Lini,
5. Szarlotta i Gerard Klein z Lini,
6. Jadwiga i Ewin Paczoska z Miłoszewa,
7. Agnieszka i Zygmunt Szweda ze Strzepcza,
8. Anna i Franciszek Skrzypkowscy ze Strzepcza,
9. Helena i Klemens Ruchniewicz ze Strzepcza.
DIAMENTOWE GODY (60-lecie ślubu) obchodzili Pań-

stwo Bronisława i Bronisław Dawidowscy z Zakrzewa. Jubi-
laci udekorowani zostali medalami „Za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie” przyznane przez Prezydenta Rzeczpospolitej 
Polski. Wręczono również upominki i kwiaty.

Nasza gmina sprzyja również seniorom (90-latkom). Jubi-
latów w dniu urodzin odwiedził i życzenia złożył Wójt Gminy 
oraz pracownicy GOPS. Jubileusze te obchodzili:

1. Studzińska Elżbieta z Kętrzyna (ur. 09.01.1915 r.)
2. Baranowska Jadwiga z Pobłocia (ur. 17.01.1914)
3. Młyński Klemens z Lini (ur. 28.01.1917 r.)
4. Kwiatkowska Agnieszka z Pobłocia (ur. 07.03.1912 r.)
5. Langa Władysław z Miłoszewa (ur. 24.03.1916 r.)
6. Okrój Juliusz z Osieka (ur. 30.03.1917 r.)
7. Pipiórka Benedykta z Lini (ur. 04.04.1915 r.)
8. Maszota Helena z Zakrzew (ur. 26.05.1919 r.)
9. Mielewczyk Leokadia z Lini (ur. 29.05.1917 r.)
10. Becker Paweł z Tłuczewo (ur. 23.06.1919 r.)
11. Hinz Małgorzata ze Smażyna (ur. 01.07.1918 r.)
12. Kreft Cecylia z Zakrzewa (ur. 12.09.1914 r.)
13. Ostrowski Brunon z Niepoczołowic (ur. 01.10.1907 r.)
14. Myszka Cecylia ze Strzepcza (ur. 17.10.1919 r.)
15. Grubba Gertruda z Pobłocia (ur. 02.11.1919 r.).

„II EDYCJA 
WSPÓŁZAWODNICTWA 

SOŁECTW O PUCHAR GMINY LINIA”
Po rozegraniu 8 konkurencji (halowa piłka nożna, mistrzo-

stwa Gminy Linia w Kaszubską Baśkę, piłka nożna 7-oso-
bowa, turniej sołectw, strzelectwo, tenis, siatkówka, szachy) 
w „II edycji Współzawodnictwa sołectw o Puchar Gminy Linia” 
klasyfikacja prezentuję się następująco: I – Linia (210), II
– Strzepcz (178), III – Pobłocie (177), IV – Miłoszewo (150), 
V- Niepoczołowice (109), VI – Kętrzyno (68), VII – Zakrzewo 
(64), VIII – Lewino (56), IX – Smażyno (51), X – Lewinko (40), 
XI – Tłuczewo (30), XII – Kobylasz – Potęgowo (19), XIII 
– Osiek (0). Do rozegrania pozostały jeszcze „III Mistrzostwa 
Gminy Linia w warcabach 100-polowych”. Podsumowanie 
tegorocznych zmagań oraz wręczenie pucharów i dyplomów 
odbędzie się na uroczystej sesji opłatkowej w grudniu.

PRZETARG
Urząd Gminy w Lini informuje, że w dniu 29 stycznia  

2010 r. o godz. 10 ºº w sali posiedzeń Urzędu Gminy 
w Lini ul. Turystyczna 15 odbędzie się I przetarg ustny nie-
ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej 
położonej we wsi LINIA przy ul. Szkolnej, oznaczonej 
jako działka ewidencyjna nr 530/24 o powierzchni 
562 m².

Cena wywoławcza nieruchomości 
– 45,00 zł/m² (brutto).

Nieruchomości przeznaczona jest w planie zagospo-
darowania przestrzennego dla wsi Linia pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną. 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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Dużymi krokami zbliża się koniec roku. Dużo inicjatyw podję -tych przez władze Gminy Linia zmierzających do podniesienia 

standardów życia naszych mieszkańców zostało już zrealizowa

-nych.  Dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa zarówno kie
-rujących jak i

 pieszych zmodernizowano drogi w Lini, Miłoszowie 
i  Niepoczołowicach, wybudowano chodnik przy ul. Sportowej 
i  Długiej. W

 trakcie budowy są chodniki w miejscowościach Kętrzyno, Pobłocie i

 Strzepcz. Firmy realizujące roboty bu -dowlane zostały wybrane zgodnie z

 procedurą Ustawy prawo zamówień publicznych, celem zapewnienia konkurencyjności oraz wydatkowania środków publicznych w

 sposób ekonomiczny 
i  efektywny.

W roku bieżącym Gmina Linia realizowała również inwesty -cje sportowe, mające przyczynić się do większej aktywności 

sportowej  naszej społeczności. W

 ramach przedmiotowych inwestycji wybudowano boisko wielofunkcyjne w
 Strzepczu oraz kompleks boisk sportowych w

 raz z zapleczem w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012”. Na realizację tych zadań 

pozyskano środki zewnętrzne z

 Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego.Inwestycja pn.: ”Budowa kompleksów rekreacyjno-kultural

-nych w
 miejscowościach Linia, Potęgowo i Strzepcz”, została zakończona. Gmina Linia pozyskała dofinansowanie na ten

cel z

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Pozyskana kwota wsparcia stanowi ok. 49% kosztów budowy całej inwestycji. Infrastruktura turystyczna wybudowana w

 ra-mach tej inwestycji przyczyni się do promocji regionu, zasobów kulturalnych i

 specyfiki naszego obszaru oraz wzrostu liczbyturystów.12.11.2009 r. Gmina Linia ogłosiła przetarg nieograniczony 

na realizację zadania pn.: „I etap rozbudowy i

 przebudowy oczyszczalni ścieków w
 miejscowości Tłuczewo Gmina Linia”. Termin otwarcia ofert to 10.12.2009 r. Gmina ubiega się o

 dofi-nansowanie inwestycji z
 Unii Europejskiej w ramach RPO WP 2007-2013.W dniu 02.12.2009 r. Zarząd Województwa Pomorskiego 

przyznał Gminie Linia dofinansowanie na realizację zadaniapn.: „Rozbudowa Zespołu Szkół w

 Lini o wielofunkcyjną halę sportową wraz z
 łącznikiem” . Projekt otrzyma dofinansowanie

w kwocie 2.500.000 zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 2007-2013. 

Podpisanie umowy o

 dofinansowaniu nastąpi w najbliższym czasie. 

W wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej wybrano wykonawcę robót budowlanych na realizację zadania pn.: „Budo

-wa szlaku turystyczno – przyrodniczego na terenie Gminy Linia 

w trybie zaprojektuj i wybuduj”. Firma „G.M.M.” Gaffka z Tyłowa wykona inwestycję za kwotę 498518,84 zł brutto. Projekt pn.: 

„Budowa szlaku turystyczno-przyrodniczego na terenie Gminy Linia” otrzyma wsparcie finansowe z

 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2007-2013.W dniu 03.12.2009 r. Gmina Linia otrzymała informację 

o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku na realizację projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
 miejscowości Strzepcz 

i Tłuczewo”. Gmina Linia wnioskowała o dofinansowanie inwe-stycji w
 maksymalnej kwocie, t.j. 4.000.000 zł. z Europejskie-go Funduszu Rolnego Projekt będzie współfinansowany ześrodków Unii Europejskiej w

 ramach działania Poprawa war-tości dodanej podstawowej produkcji rolnej i
 leśnej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Termin na 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga” informuje, 

że 10 grudnia 2009 r. ogłasza konkurs w

 ramach działania „Wdra-

żanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających 

warunkom przyznania pomocy dla działań: 

>„Różnicowanie 

w kierunku działalności nierolniczej”; 

> „Tworzenie i

 rozwój mikroprzedsiębiorstw”; > „Odnowa 
i rozwój wsi”; >„Małe projekty” objętych Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

O wsparcie mogą ubiegać się: Wnioskodawcy z

 gmin objętych 

zasięgiem Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga”  tj. gmin: 

Linia, Szemud, Luzino, Łęczyce

 z województwa pomorskiego.

Termin składania wniosków: 28 grudnia 2009 r. – 18 stycznia 

2010 r. Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Dzia

-

łania „Kaszubska Droga” w

 Przetoczynie ul. Pomorska 14; 84-217 

Szemud; od poniedziałku do piątku w

 godzinach od 8:00 do 15:00. 

Szczegółowe informacje o

 zasadach przygotowania i składania 

wniosków znajdują się również w

 siedzibach oraz na stronach 

internetowych następujących instytucji:

·Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga” – www.kaszub-

skadroga.pl

·Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego – www.

dprow.woj-pomorskie.pl

Informacje udzielane są w

 Biurze Lokalnej Grupy Działania 

„Kaszubska Droga”. Pytania należy kierować na adres email: 

biuro@kaszubskadroga.pl : prezes@kaszubskadroga.pl lub tele

-

fonicznie: (058) 676 11 11.

podpisanie umowy o  dofinansowaniu został wyznaczony na

dzień 16.12.2009 r. 

W dniu 07.12.2009 r. Gminny Dom Kultury w

 Lini ogłosił 

przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia świetlic. 

Projekt pn.: „Remont i

 wyposażenie świetlic Gminnego Domu 

Kultury w

 Lewinie, Lini, Niepoczołowicach, Osieku, Smażynie 
i Strzepczu” uzyskał dofinansowanie z PROW 2007-2013 . Po 

zakończeniu postępowania, zgodnie z

 procedurą Ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych, zostanie zawarta umowa na dostawy 

z wybranym Wykonawcą. W wyniku przeprowadzonej procedury 

wyboru wykonawcy na remonty świetlic w

 ramach tego samego 

projektu, został wybrany Zakład Remontowo – Budowlany In

-

stalatorstwa Sanitarnego CO i

 Gaz Józef Stanicki, Chocielewko 

5a, 84-351 Nowa Wieś Lęborska. Firma wykona przedmiot 

zamówienia za kwotę 139.812,13 zł brutto. Termin realizacji 

inwestycji to 15 grudzień 2009 r. 

Intensywne wysiłki władz Gminy Linia, zmierzające do prze

-

prowadzenia inwestycji o

 podstawowym znaczeniu dla miesz-

kańców Gminy zostały uznane przez Zarząd Województwa 

Pomorskiego, za uzasadnione i

 godne wsparcia finansowego
z funduszy Unii Europejskiej. Podpisane umowy o dofinanso-

wanie nie dają tylko korzyści finansowych czy materialnych ale

nakładają także spore obowiązki na beneficjentów pomocy.

Aby inwestycje mogły być sprawnie realizowane a

 pozyskane 

dofinansowanie, wykorzystane zgodnie z

 zawartymi umowami, 

potrzebna jest także współpraca mieszkańców, którym te inwe

-

stycje mają służyć. Władze Gminy mają nadzieję, że wspólnymi 

siłami uda nam się szybko i

 sprawnie zbudować nie tylko drogi 

czy boiska ale także rozbudować szkołę, oczyszczalnię czy 

skanalizować Strzepcz i

 Tłuczewo. Przyszły rok zapowiada się 

więc bardzo pracowicie. O

 postępach inwestycyjnych będziemy 

informowali na bieżąco w

 następnych numerach gazety.

Inwestycje w Gminie Linia
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GMINNE OBCHODY 91 ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

Z przyjemnością informujemy, że 4 grudnia 2009 r. w Sali 
Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyło się 
oficjalne ogłoszenie wyników XII edycji programu „Gmina
Fair Play” w którym tytuł i certyfikat otrzymała po raz kolejny
Gmina Linia.

W tym roku ze względu na zmianę formuły Gali „Przedsię-
biorstwo Fair Play”, Laureaci otrzymali możliwość wzięcia 
udziału w Gali „Przedsiębiorstw i Gmin Fair Play” - uroczy-
stości, która połączyła dotychczas oddzielnie organizowane 
spotkania w doskonałą okazję do nawiązania bezpośrednich, 
owocnych kontaktów pomiędzy przedstawicielami laureatów 
obydwu Programów. Podczas przebiegu uroczystości trady-
cyjne zachowana została forma dzieląca galę na dwie części: 
regionalną (rozdanie nagród na scenach w poszczególnych 
województwach) i oficjalną, na której nastąpiło wręczenie na-

11 listopada Gminny Dom Kultury oraz Urząd Gminy w Lini 
zorganizowały uroczystości z okazji odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Na kilka minut przed godziną 11.00 sprzed 
siedziby GDK wyruszyła uroczysta defilada pocztów sztan-
darowych, które za gminną orkiestrą dętą pomaszerowały 
do kościoła parafialnego NSPJ, gdzie odprawiona została
uroczysta Eucharystia w intencji ojczyzny. Oprawę muzyczną 
mszy świętej oprócz orkiestry stanowił Chór „Pięciolinia”.

Przed błogosławieństwem wiernych głos zabrał włodarz 
gminy Łukasz Jabłoński i skierował kilka ciepłych słów 
z okazji jeszcze jednej rocznicy którą w Lini przypomniano 
– mianowicie 10-lecia posługi w charakterze Proboszcza 
parafii w Lini - księdza Wojciecha Senger. Z-ca Wójta Bogu-
sława Engelbrecht w imieniu władz gminnych ale i wszystkich 
parafian lińskiej wspólnoty wręczyła księdzu Wojciechowi
symboliczny bukiet kwiatów.

Po zakończeniu liturgii wszyscy zgromadzeni udali się 
przed obelisk poświęcony Ofiarom Marszu Śmierci, gdzie
złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze. Poszczególne 
wiązanki składali: Władze Gminy Linia, Dyrekcja i pracownicy 
Szkoły Podstawowej w Niepoczołowicach, przedstawiciele 
ZK-P oddział w Lini, dyrektor GDK i kombatanci. Był czas na 
wspólną modlitwę w intencji tych, którzy oddali życie w obro-
nie ojczyzny na różnych frontach wojen światowych.

Następnie w uroczystym korowodzie za orkiestrą dętą 
i pocztami sztandarowymi społeczność gminna udała się do 
sali widowiskowej GDK gdzie odbyła się uroczysta akademia. 
Wszystkich przybyłych powitał dyrektor GDK Jan Trofimo-
wicz i na jego komendę wszyscy odśpiewali przy dźwiękach 
orkiestry hymn państwowy. Następnie orkiestra zagrała kilka 
utworów patriotycznych oraz marszów i wiązanek melodii 
wojskowych wzbudzając podziw i aplauz u zgromadzonej 
publiczności. 

Kolejnym punktem obchodów był występ artystyczny dzieci 
i młodzieży – uczniów Zespołu Szkół w Lini. Młodzież za-
prezentowała wzruszającą opowieść o rozbiorach i ciężkiej 
drodze do upragnionej wolności Polski w 1918 roku. Nad 
przygotowaniem uroczystego występu czuwali: Gabriela 
Pipka, Dorota Kwieciszewska, Urszula Miotk, Krzysztof 
Zalewski, Joanna Jelińska, Ewa Studzińska oraz Dyrektor 

Zespołu Szkół w Lini Barbara Klebba. Pedagogom, którzy 
poświęcili swój czas i przygotowali występ symboliczne róże 
w geście podziękowania wręczyli wójt oraz dyrektor GDK. 
Następnie do zgromadzonych skierował kilka słów włodarz 
Łukasz Jabłoński, który w swym przemówieniu podkreślił, iż 
słowo patriotyzm jest już wówczas aktualne, gdy robimy coś 
więcej dla otoczenia, niż wypada, gdy widzimy nieco dalej, 
niż czubek własnego nosa. 

Następnie głos zabrał Feliks Langa – Prezes Gminnego 
Koła Kombatantów i podziękował za piękne przygotowanie 
uroczystości. Wręczył także przyznaną przez władze central-
ne w Warszawie honorową odznakę „Za zasługi dla Związku 
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych” dyrekto-
rowi GDK Janowi Trofimowiczowi. Dyrektor ze wzruszeniem
podziękował za wyróżnienie, które jest cenne i wartościowe 
dla osób, które społecznie wspomagają kombatantów. GDK 
w miarę możliwości organizuje spotkania dla Koła Komba-
tantów oraz wspomaga działalność tej organizacji. 

Na zakończenie wszyscy zgromadzeni już lekko zziębnięci 
uraczyli się kawą, herbatą i ciastem oraz spędzili nieco cza-
su rozmawiając przy wspólnym stole. Cieszy fakt, iż sporo 
mieszkańców odpowiedziało na zaproszenie GDK i UG 
i swą obecnością uczciło święto odzyskania przez Polskę 
niepodległości.

GMINA LINIA – GMINĄ FAIR PLAY gród głównych i specjalnych Programów „Przedsiębiorstwo 
Fair Play” i „Gmina Fair Play”. Gala „Przedsiębiorstw i Gmin 
Fair Play” wzorem poprzednio organizowanych spotkań stała 
się również doskonałym miejscem goszczenia przedstawicieli 
życia politycznego i gospodarczego oraz szerokiej promocji 
wszystkich nagrodzonych.

Tytuł „Gminy Fair Play 2009” został nadany Gminie Linia 
głównie  za działania które: promują przejrzyste relacje 
z przedsiębiorcami i społecznością lokalną, dobrą współpra-
cę z biznesem i jest przy tym przyjazny dla inwestorów, wy-
pracowują odpowiednie standardy obsługi przedsiębiorców 
poprzez wprowadzenie stosownych zmian w wewnętrznej 
organizacji pracy, zmierzają do  przyciągania  nowych inwe-
storów, promują inwestycje przyjazne środowisku i osobom 
niepełnosprawnym, realizowane są zgodnie z  zasadmi rze-
telności i uczciwości w relacjach z przedsiębiorcami.

Certyfikat „Gminy Fair Play 2009” osobiście odebrała Bo-
gusława Engelbrecht Z-ca Wójta Gminy Linia.
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IV Gminny konkurs wiedzy o Kaszubach
Szkół Podstawowych na 2009 rok

Już po raz czwarty pod okiem Marii Formela Szkoła Podsta-
wowa w Kętrzynie była organizatorem Gminnego Konkursu 
Wiedzy o Kaszubach. Na konkurs dotarły dzieci ze wszyst-
kich szkół podstawowych z terenu gminy. Jury w składzie: 
Barbara Miotk, Anna Leyk oraz Jerzy Skielnik w pierwszym 
etapie konkursu zadawała pytania poszczególnym repre-
zentacjom szkół. Pytania dotyczyły postaci, dat z historii, 
miejsc, słownictwa, idiomów kaszubskich, rocznic oraz nazw 
geograficznych. W drugim zaś etapie dzieci odpowiadały 
w języku kaszubskim na pytania oraz nazywały w rodnej mo-
wie min: zwierzęta domowe i leśne, owoce, warzywa, stroje 
oraz zawody poszczególnych rzemieślników i pracowników 
fizycznych. Dzieci były wyjątkowo starannie przygotowane
i niemalże od razu odpowiadały na zadane pytania. 

Rywalizacja była bardzo zacięta. W końcowej klasyfikacji
uczniowie dwóch szkół z Niepoczołowic i Kętrzyna zajęli 
I miejsca. Szkołę w Niepoczołowicach reprezentowali: Ka-
rolina Grzenkowicz, Sylwia Formella oraz Robert Wenta, 
natomiast Kętrzyno: Natalia Labuda, Paulina Sarnowska 
i Krzysztof Studziński. Kolejne miejsca zajęły reprezentacje: 
Pobłocia, Miłoszewa, Lini i Strzepcza. Nagrody wszystkim 
uczestnikom wręczyli: Z-ca Wójta Bogusława Engelbrecht, 
Dyrektor szkoły Podstawowej w Kętrzynie Krzysztof Krzewic-
ki  oraz Dyrektor GDK Jan Trofimowicz – współorganizator
konkursu, fundator nagród dla wszystkich uczestników kon-
kursu. Przyznać należy, iż konkurs z roku na rok ma coraz 
wyższy poziom, dzieci muszą wykazać się wszechstronną 
wiedzą na temat Rodnej Ziemi. Uczennice z Pobłocia ubrane 

były w piękne stroje kaszubskie, które podkreślały wyjątko-
wość konkursu. Szczególne podziękowania należy skierować 
do Marii Formela, która przygotowuje rokrocznie pytania i jest 
główną organizatorką konkursu.

SYLWESTER W GDK
Gminny Dom Kultury serdecznie zaprasza na zabawę 

sylwestrową. Do tańca przygrywać będzie Michał Grzen-
kowicz. Zapewniamy : ciepłe posiłki , zimne zakąski, napo-
je orzeźwiające , efektowny pokaz fajerwerków o północy. 
Cena biletu – 250 zł od pary. Wśród uczestników zabawy 
zostaną rozlosowane 3 cenne nagrody w postaci sprzętu 
RTV i AGD. Rezerwacja i sprzedaż biletów w siedzibie 
GDK od 20 listopada 2009 r. Wszelkie informacje pod nr 
tel. 058 572-81-64  

III MISTRZOSTWA GMINY 
LINIA W PIŁCE SIATKOWEJ 

NA ROK 2009
Dnia 29 listopada rozegrane zostały III oficjalne Mi-

strzostwa Gminy Linia w piłce siatkowej. W szranki o tytuł 
Mistrza Gminy stanęło aż 11 zespołów z 5 wsi sołeckich. 
Organizatorem zawodów był Jan Trofimowicz dyr. Gminnego
Domu Kultury w Lini – sędziami mistrzostw byli nauczyciele 
wychowania fizycznego: Teresa Hirsz, Marcin Pranga i Grze-
gorz Janneck. Otwarcia zawodów dokonał Radny Sołectwa 
Strzepcz – Czesław Szaradowski wraz z dyrektorem GDK. 
Zespoły grały systemem do dwóch wygranych setów do 15 
punktów. W grupie „A” rywalizowały drużyny: Niepoczołowi-
ce, Linia II Gimnazjum oraz „Sadzeniaki” Strzepcz i do dal-
szych rozgrywek awansowały ekipy z Niepoczołowic oraz ze 
Strzepcza. W grupie „B” prym wiodły drużyny Oldbojów oraz 
Strzepcza „nr V”. Na polu walki pokonane zostały drużyny 
z Miłoszewa i Gimnazjum nr I Linia. W grupie „C” zwyciężyła 
drużyna „Murzyny” Strzepcz, drugie miejsce zajęło Pobłocie, 
trzecie Strzepcz III a czwarte jedyna drużyna dziewcząt ze 
Strzepcza. W drużynie dziewcząt wystąpiły: Hanna Myszka, 
Paulina Piernicka, Magdalena Grzenkowicz, Karolina Gruba, 
Dominika Kozerska i Paulina Gruba. 

Dwie pierwsze drużyny z każdej grupy awansowały do 
finału zachowując wynik z pojedynków grupowych. Mecze 
były bardzo zacięte i pełne walki, jednak z zachowaniem 
zasad fair play. Po rozegraniu ostatniego meczu Mistrzem 
Gminy Linia na 2009 r. została drużyna Strzepcz V, która bez 
straty seta wygrała wszystkie mecze. W zwycięskiej drużynie 
grali: Marcin Myszka, Mateusz Myszka, Arkadiusz Wenta, 
Tomasz Chyła, Tomasz Mielewczyk, Jacek Kos i Szymon 
Kieliński. II miejsce zajęli „Oldboje” ze Strzepcza, a trzecie 
drużyna z Niepoczołowic. Kolejna miejsca zajęły: IV – „Mu-
rzyny” Strzepcz, V – „Sadzeniaki” Strzepcz, VI – Pobłocie, 
VII – Miłoszewo, VIII – Strzepcz III, IX – Linia II, X – Linia I, 
i XI – Dziewczęta ze Strzepcza.

Wszystkie zespoły otrzymały dyplomy oraz sprzęt sporto-
wy w postaci piłek, ponadto trzy pierwsze drużyny komplet 
medali i puchary ufundowane przez Urząd Gminy w Lini. De-
koracji dokonali Radny Czesław Szaradowski oraz dyrektor 
GDK Jan Trofimowicz. Nad bezpieczeństwem zawodników
czuwała pielęgniarka Marzena Meyer. 
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W siedzibie Domu Kultury w Gniewinie odbył się XI Powia-
towy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich. W zmaganiach wzięło 
udział 7 kół z terenu całego powiatu.. Panie rywalizowały 
w następujących konkurencjach: - „jezioro łabędzie” – miały 
za zadanie przygotować układ choreograficzny do muzyki
ze znanej opery.  „Dziedzictwo kulturowe – diamenty mojej 
okolicy” – w tej konkurencji koła zaprezentowały budowle, 
miejsca pamięci, twórców ludowych z danych miejscowości 
bądź gmin. Kolejną konkurencją był „ pokaz mody wojskowej 
na wesoło” – panie w dowcipny sposób prezentowały odzież 
i wdzięki na scenie. Pomysłowość niekiedy bardzo zaskakiwa-
ła zgromadzoną publiczność. Następna dyscyplina polegała 
na przygotowaniu „ weselnej scenki kabaretowej”. W ciągu 5 
minut gospodynie przedstawiały wesołe sceny z imprez we-
selnych na Kaszubach i nie tylko. Następny konkurs polegał 
na przygotowaniu potrawy z ryby. Panie ze Strzepcza przy-
gotowały lina po kaszubsku w kwaszonej kapuście. Ponadto 
zaprezentowały potrawę regionalną, która ma zostać wpisana 

do produktów tradycyjnych kuchni kaszubskiej – „wołowina 
szmurowana po kaszubsku”. Wszystkie panie znakomicie się 
bawiły – widać iż poszczególne koła KGW w powiecie się już 
znają i rywalizują z dobrym humorem. 

Konkurs powiatowy prowadził Naczelnik Wydziału Kultury 
w Starostwie Powiatowym pan Tomasz Fopke. Piękny występ 
pieśni kaszubskich, polskich i ukraińskich zaprezentował 
regionalny zespół „Nadolanie”. Główną nagrodę XI Powia-
towego Konkursu otrzymało koło w Perlinie z gminy Gniewi-
no, natomiast pozostałe koła otrzymały wyróżnienia. KGW 
w Strzepczu wystąpiło w następującym składzie: Grażyna 
Elwart, Bożena Kobiela, Ludwika Kobiela, Ewa Myszka, 
Teresa Elwart, Maria Dampc, Grażyna Kąkol, Maria Mali-
nowska, Regina Gibas, Magdalena Kielińska i Anna Miotk. 
Dyrektor GDK Jan Trofimowicz w imieniu wójta gminy Linia 
wręczył paniom ze Strzpecza piękne herbaciane róże oraz 
nagrodę finansową za godne reprezentowanie gminy Linia.
Gratulujemy. 

CZY WIEJSKI ADRES SZKOŁY 
WYKLUCZA SUKCES JEJ UCZNIA, 

CZYLI POROZMAWIAJMY 
O PIENIĄDZACH… W LICEUM.

Koniec roku kalendarzowego sprzyja bilansom życiowym 
i finansowym. Szkoła średnia to dla większości rodziców
dodatkowe koszty: na dojazd, na modne ubrania, na kie-
szonkowe… Skąd na to wszystko wziąć, gdy w domu się nie 
przelewa? Pewnym rozwiązaniem są prace dorywcze mło-
dzieży w sezonie wakacyjnym. Innym, to oszczędności, ale na 
czym? Na dojazdach do szkół miejskich można zaoszczędzić 
nawet ponad 120 zł miesięcznie. Przez 3 lata w przypadku 
jednego ucznia kwota staje się już niebagatelną sumą 3 500 
zł. A może by tak dostać stypendium?

 Wiosną br. w liceach i technikach powiatu wejherowskiego 
przyznawano jednorazowo stypendium socjalne na potrzeby 
edukacyjne. Z 62 uczniów Kaszubskiego Liceum Ogólno-
kształcącego w Strzepczu z tej możliwości skorzystało aż 
44. Otrzymali niemal po 2 000 tysiące zł. Większość z nich 
wydała je na cel edukacyjny i rozsądny zarazem, czyli za-
inwestowali w siebie i swoją przyszłość, zdobywając prawo 
jazdy.

Tegoroczna absolwentka KLO w Strzepczu: Ewa Barzow-
ska  zawalczyła o nagrodę ufundowaną przez Państwa 
Szalewskich z Rumi. Niestety nie udało jej się zdobyć, bo 
zajęła nie pierwsze, ale … drugie miejsce wśród abiturien-
tów najlepiej zdających maturę (co ważne: pisemną i ustną) 
z języka kaszubskiego. W 2005 r laureatką pierwszej edycji 
była absolwentka KLO ze Strzepcza: Hanna Kos z Miłosze-
wa. Niestety, w tym roku z 5 000 zł skorzysta absolwentka 
KLO w Brusach.

Jednak tu nie koniec historii, gdyż Ewa Barzowska nie 
odeszła ze szkoły z pustymi rękami. Podobnie jak w roku ubie-
głym, dla najlepszej kaszubskiej maturzystki `2009 z gminy 
Linia Pan Wójt Łukasz Jabłoński wręczył na początku paź-
dziernika cenną nagrodę rzeczową nowiutkiego laptopa.

W trakcie powiatowej gali z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
w LO w Rumi uczennice trzeciej klasy KLO w Strzepczu: 
Marzena Wenta i Celina Kobiella otrzymały z rąk Starosty 
Wejherowskiego stypendium (jednorazowo po 500 zł). 
Tym samym zostały dodatkowo nagrodzone za osiągnięcia 

w konkursach recytatorskich poezji kaszubskiej i za laury na 
Dyktandzie Kaszubskim w roku szkolnym 2008/2009.

W pierwszą sobotę listopada w Gimnazjum w Sierakowi-
cach odbyło się VIII Dyktando Kaszubskie. Liceum w Strzep-
czu reprezentowało sześciu uczniów. Marzena Wenta jako 
ubiegłoroczna mistrzyni szkół ponadgimnazjalnych w roku 
bieżącym wzięła udział w kategorii osób dorosłych. Znowu 
zajęła pierwsze miejsce. Oprócz licznych i pięknych nagród 
rzeczowych, książkowych otrzymała cenną kopertę z zawar-
tością 900 zł. Jej koleżanka z klasy Celina Kobiella za zajęcie 
drugiego miejsca w kategorii uczniów szkół ponadgimnazjal-
nych również otrzymała liczne nagrody: dyplom, ceramikę 
i szkło ozdobne, książki i… kopertę z 250 zł.

Chronologicznie doszliśmy do grudnia. W ostatni piątek 
najlepsza uczennica Kaszubskiego Liceum Ogólnokształ-
cącego, która otrzymała promocyjne świadectwo z czerwo-
nym paskiem i wzorową ocenę z zachowania, po raz drugi 
z rzędu i ostatni w jej karierze licealistki została wyróżniona 
Stypendium Prezesa Rady Ministrów, czyli Premiera Donalda 
Tuska. Tym samym osobiste konto Marzeny Wenta znowu 
zasili kwota 2500zł. 

Sukcesów naukowych i finansowych naszych uczniów
nigdy dość. Każdy cieszy nie tylko laureata, ale i jego na-
uczyciela. 

Czy warto się uczyć? Czy warto się uczyć języka kaszub-
skiego? Czy wiejski adres szkoły wyklucza sukces jej ucznia? 
Na te pytania już teraz odpowiedź powinna być oczywista.

XI POWIATOWY KONKURS KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH




