
WSTĘPNY NABÓR 
DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

W związku z otwarciem Punktu Przedszkolnego w Lini przy 
ul. Szkolnej 3, ogłaszamy wstępny nabór dzieci w wieku 3-5 
lat. Punkt Przedszkolny będzie otwarty od poniedziałku do 
piątku w godzinach 8.00 – 13.00. W ramach prowadzonych 
zajęć dla dzieci będzie realizowana podstawa programowa 
nauczania przedszkolnego. Uczęszczanie dzieci do Punktu 
Przedszkolnego jest bezpłatne.

Zainteresowanych rodziców prosimy o złożenie wstępnej 
pisemnej deklaracji w sekretariacie Urzędu Gminy Linia 
z podaniem następującymi danych:

·Imię i nazwisko rodzica

·Imię dziecka

·Data urodzenia dziecka

·Adres zamieszkania

·Telefon kontaktowy

·Jeżeli dziecko jest niepełnosprawne to prosimy o podanie 

rodzaju niepełnosprawności.

Deklaracje przyjmowane będą w terminie od 14-20 sierp-
nia 2009 r. w godzinach 7:30-15:15 w sekretariacie Urzędu 
Gminy.

Punkt Przedszkolny prowadzony jest w ramach projektu 
„Uniwersytet przedszkolaka w Gminie Linia” współfinansowa-
nego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt „Uniwersytet przedszkolaka w Gminie Linia” 
współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

NAJLEPSZY ABSOLWENT 
GIMNAZJUM GMINY LINIA

Najlepszym absolwen-
tem z gminy Linia w tym 
roku została Dorota Ja-
kubowska z Zespołu 
Szkół w Strzepczu z śred-
nią ocen 5,73.

W województwie po-
morskim jest 116 gmin 
wiejskich i miasteczek 
(z wyłączeniem miast 
prezydenckich). Każda 
gmina zgłasza jednego 
kandydata.

K ap i t u ł a  ko nku r su 
w szczególności uwzględ-
nia:

1. Osiągnięcia naukowe absolwenta, między innymi - 
ocenę  ze sprawowania, średnią ocen, znajomość języków 
obcych, wyniki egzaminu gimnazjalnego, udział w konkursach 
przedmiotowych (o zasięgu gminnym, o zasięgu powiato-
wym, o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim).

2. Osiągnięcia w działalności społecznej, między inny-
mi; w samorządzie szkolnym, w organizacjach uczniowskich, 
(np. ZHP, LOP, PCK ....) na rzecz szkoły i środowiska

3. Osiągnięcia artystyczne (plastyczne, muzyczne, 
literackie .....)

4. Osiągnięcia sportowe (indywidualne, zespołowe)
5. Inne szczególne osiągnięcia, Kultura osobista 

absolwenta (wzorowa ocena ze sprawowania) i społeczni-
kowska postawa jest warunkiem koniecznym przystąpienia 
do konkursu.

Uroczyste wręczenie nagród najlepszym absolwentom 
gimnazjum gmin i miasteczek województwa pomorskiego 
odbyło się w niedzielę 21 czerwca 2009r. o godz. 11.30 
w BIBLIOTECE GŁOWNEJ  Uniwersytetu Gdańskiego przy     
ul. Wita Stwosza 53

Uroczystość rozpoczęto od Mszy świętej w intencji lau-
reatów o godz. 9.30 w Bazylice Mariackiej. W uroczystości 
udział wzięli m.in. Pani Katarzyna Hall – Minister Edukacji 
Narodowej, Pan Zdzisław Szudrowicz – Pomorski Kurator 
Oświaty, Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego i Woje-
wódzkiego w Gdańsku, Wójtowie, Burmistrzowie i Prezydenci 
oraz rodzice wraz z nagrodzonymi absolwentami.

Organizatorem uroczystości jest Zarząd Okręgu Pomor-
skiego ZNP w Gdańsku. Fundatorem nagród są Gminy 
zgłaszające najlepszych absolwentów.
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Inwestycje w Gminie Linia

Gmina Linia inwestuje w opracowanie dwóch planów zago-
spodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości 
Miłoszewo i Strzepcz Głodnica. W wyniku prowadzonego 
postępowania przetargowego wybrano firmę CKK ARCHI-
TEKCI z Gdyni. Wartość umowy zawartej z Wykonawcą 
to kwota 57.340 zł. Projekty powinny być gotowe do końca 
czerwca 2010 r.

Obecny okres w gminie Linia należy do bardzo intensyw-
nych pod względem działań zmierzających do podniesienia 
standardów życia naszych mieszkańców oraz promocji regio-
nu. Gmina Linia pozyskała dofinansowanie w kwocie 497.535 
zł., z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na 
projekt p.n. „Budowa kompleksów rekreacyjno-kulturalnych 
w miejscowościach Linia, Potęgowo i Strzepcz”. Pozyskana 
kwota wsparcia stanowi ok. 49% kosztów budowy całej in-
westycji. W ramach projektu wykonane zostaną m.in. boisko 
do piłki nożnej, siatkówki i piłki plażowej, scena, miejsce na 
ognisko, schody terenowe nad jeziorem w Potęgowie, chod-
niki. Aby zdążyć z realizacją zadania jeszcze w tym roku, na 
początku lipca ogłoszony został przetarg nieograniczony i 
w najbliższym czasie wyłoniony zostanie wykonawca zada-
nia. Z tego samego programu Gminny Dom Kultury w Lini 
pozyskał środki na realizację zadania pod nazwą: „Remont 
i wyposażenie świetlic Gminnego Domu Kultury w Lewinie, 
Lini, Niepoczołowicach, Osieku, Smażynie i Strzepczu”. 
Projekt otrzyma wsparcie w wysokości 202.999,00 zł nato-
miast wartość projektu to kwota 414.284,51 zł. W związku 
z tym, że realizacja inwestycji finansowanych z funduszy 
unijnych wiąże się z koniecznością zabezpieczenia 100% 
kwoty wydatków przewidzianych w projekcie, Gmina Linia 
przekazała na ten cel dotację w kwocie 410.000,00 zł. Kolejną 
inwestycją, która pozytywną decyzją została zatwierdzona 
do dofinansowania przez Urząd Marszałkowski, jest „Budowa
szlaku turystyczno – przyrodniczego na terenie Gminy Linia”. 
Projekt otrzyma wsparcie w wysokości 471.709,54 zł z Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomor-
skiego 2007-2013, co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych
zadania.  W najbliższym czasie zostanie wszczęta procedura 
zgodna z Ustawą pzp. Projekt zakłada stworzenie szlaku tu-
rystycznego łączącego 13 sołectw poprzez wytyczenie trasy 
rowerowej, pieszej a także dla turystów zmotoryzowanych. 
Główną atrakcją projektu będzie 13 wybudowanych obiektów 
turystyczno-rekreacyjnych, usytuowanych w centrum każdej 
sołeckiej miejscowości. Każda stacja to: wybrukowany pla-
cyk, ławka, stojak na rowery, śmietnik oraz główny element 
– olbrzymia drewniana rzeźba DUCHA. 

Gmina Linia pozyskała środki z PFRON na wykonanie 
wejścia do budynku Urzędu Gminy przystosowanego do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. W wyniku prowadzonego 
postępowania skierowano zapytania do 5 wykonawców. 
Wybrano firmę „MURKAM” z Przodkowa, która zaoferowała 
najniższą cenę za wykonanie zadania, tj. 56.000 zł. Roboty 
budowlane rozpoczną się w najbliższym czasie. 

W ramach inwestycji, które wpływają na komfort jazdy oraz 
bezpieczeństwo mieszkańców, Gmina Linia realizuje dwie 
roboty budowlane. Firma „G.M.M.” Gaffka z Tyłowa wykonała 
chodnik przy ul. Długiej za kwotę 55.855 zł brutto. W bieżą-
cym miesiącu Gmina Linia ogłosiła przetarg nieograniczony 
na zadanie „Modernizacja drogi gminnej Miłoszewo – Linia, 
Nr drogi 1425G”. Wybór wykonawcy oraz podpisanie umowy 
nastąpi w przyszłym miesiącu. 

Gmina Linia prowadzi intensywne działania zmierzające 
do pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej na 
najbardziej pilne inwestycje na naszym terenie. Wniosek do 

Urzędu Marszałkowskiego złożono na następujące zadania: 
„I etap rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w miej-
scowości Tłuczewo Gmina Linia”, „Budowa kanalizacji sani-
tarnej w miejscowości Strzepcz i Tłuczewo” oraz „Rozbudowa 
Zespołu Szkół w Lini o wielofunkcyjną halę sportową wraz 
z łącznikiem”. Wnioski złożono w odpowiedzi na ogłoszone 
konkursy w ramach RPO WP 2007-2013 i PROW 2007-2013. 
W chwili obecnej trwa procedura oceny wniosków. O jej 
wynikach będziemy informowali mieszkańców w kolejnych 
numerach „KLËKI”.

PRZETARGI !!!
Wójt Gminy Linia ogłasza II przetarg ustny nieograniczony 

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej 
w ewidencji gruntów jako dz. nr 492/6 o pow. 1452 m2, 
stanowiąca grunty orne położona w obrębie geodezyjnym 
STRZEPCZ, ul. Ks. Rotty, gm. Linia, dla której w Sądzie 
Rejonowym w Wejherowie w Wydziale Ksiąg Wieczystych 
prowadzona jest księga wieczysta KW- 56521. Nieruchomość 
nie jest obciążona prawami osób trzecich. W planie zagospo-
darowania przestrzennego dla wsi Strzepcz nieruchomość 
przeznaczona jest pod zabudowę usługową, dopuszcza się 
mieszkania związane z prowadzoną działalnością -1 lokal 
mieszkalny na wydzielonej działce. Cena wywoławcza nie-
ruchomości wynosi 60,00 zł/m² (brutto). Przetarg odbędzie 
się 20 sierpnia 2009 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy 
Linia o godzinie 10ºº. 

Wójt Gminy Linia ogłasza II przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż  nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewi-
dencji gruntów jako dz. nr 229, 230/2 o powierzchni ogólnej 
800 m², położonych w obrębie geodezyjnym KĘTRZYNO, 
gm. Linia, dla których w Sądzie Rejonowym w Wejherowie 
w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wie-
czysta KW- 32104. Nieruchomość nie jest obciążona prawa-
mi osób trzecich. Cena wywoławcza  nieruchomości wynosi 
43,00 zł/m² (brutto). Przetarg odbędzie się 19 sierpnia 2009 
roku o godzinie 10ºº w sali posiedzeń Urzędu Gminy Linia.  

Osoby, które chcą brać udział w przetargach zobowiązane 
są  najpóźniej w terminie na 3 dni przed przetargiem wpłacić 
wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej (z zaokrągle-
niem do pełnego złotego) na konto nr 918324000100117027
20000060 z zaznaczeniem numerów działek, których prze-
targ dotyczy. Osoby, które nie wpłacą wadium w określonym 
terminie nie będą mogły brać udział w przetargu. Wadium 
zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu jednak 
nie później niż przed upływem 3 dni do dnia zamknięcia 
przetargu z zastrzeżeniem, iż wadium wpłacone w gotówce 
przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się 
na poczet ceny nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie 
uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia 
umowy. Regulamin w sprawie przeprowadzenia przetargów 
oraz informacje na temat w/w przetargów udzielane są 
w Urzędzie Gminy Linia w pokoju nr 7 w dniach od wtorku 
do  piątku w godzinach 7³º– 15³º.
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GMINNE ZAWODY 
SPORTOWO - POŻARNICZE

W dniu 14 czerwca 2009 roku na stadionie gminnym w Lini 
odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. W zawo-
dach udział wzięło łącznie 10 drużyn z czterech jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych tj. Linia, Strzepcz, Lewino 
i Kętrzyno. Zawody odbywały się w trzech kategoriach tj.:  
dziewczęca i chłopięca MDP oraz seniorzy i seniorki.

W wyniku przeprowadzonych rozgrywek kolejność uzyska-
nych miejsc przedstawiała się następująco: 

1. Dziewczęca Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza:
  I miejsce – Linia,
  II miejsce – Strzepcz,
2. Chłopięca Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza:
  I miejsce – Linia 
  II miejsce – Strzepcz
3. Seniorzy:
  I miejsce – OSP Strzepcz
  II miejsce – OSP Lewino
  III miejsce –OSP Linia 
  IV miejsce – OSP Kętrzyno
4. Seniorki: 
  I miejsce - OSP Linia, 
  II miejsce  – OSP Strzepcz

UWAGA ROLNICY!!!
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009r. zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie wprowadzenia programu zwal-
czania choroby Aujeszkyego (Dz.U.2009.74.631) wydanym 
na podstawie art. 57 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004r. 
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaź-
nych zwierząt (Dz.U.2004.69.625) – został wprowadzony 
obowiązek zaopatrywania każdej przesyłki świń na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polski w świadectwo zdrowia. 

W związku z powyższym – od dnia 02.06.2009r. wszyscy 
rolnicy przed przemieszczeniem świń na targi, pokazy, 
wystawy, konkursy, do rzeźni, punktów kopulacyjnych 
i punktów skupu – muszą zaopatrzyć się w świadectwo 
zdrowia u wyznaczonego lekarza weterynarii. 

Żeby uzyskać wymienione świadectwo zdrowia – zwierzęta 
muszą pochodzić ze stad w których nie uzyskano dodatnich 
wyników badań serologicznych w kierunku choroby Aujesz-
kyego oraz przed sprzedażą muszą być trwale oznakowane 
zgodnie z przepisami o rejestracji i identyfikacji zwierząt.

Przesyłki świń bez świadectw zdrowia nie będą przyjmo-
wane w punktach skupu zwierząt  oraz w rzeźniach. 

Za wystawianie świadectwa zdrowia będą pobierane 
opłaty zgodnie z poz.3 załącznika nr 1 do rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. 
w sprawie sposobu ustalania i wysokości wynagrodzenia 
za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, 
sposobu i miejsc pobierania opłat oraz sposobu przekazy-
wania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej (Dz.
U.2007.2.15):

1) do 15 sztuk zwierząt – 17,00 zł.,
2) powyżej 15 sztuk – za każde następne zwierzę – 1,00 

zł, powiększone o koszty dojazdu, o których mowa w §1 ust. 
1 pkt 2 lit. a tego rozporządzenia.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wejherowie

Drodzy Rolnicy!
Apeluję o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa 

podczas tegorocznych prac polowych!

Bądzcie ostrożni i rozważni! Cena, jaką wielu z Was płaci 
każdego roku za chwilę nieuwagi i lekceważenie zagrożeń 
jest najwyższa! Tylko w roku ubiegłym ponad 25 tysięcy 
mieszkańców wsi zostało poszkodowanych w wypadkach 
w rolnictwie! 95 osób straciło życie...

Zawsze pamiętajcie: • o wyłączeniu napędu podczas napra-

wy maszyny czy usuwanie z niej słomy • o założeniu osłon na 

ruchome i napędzające części maszyn • o podparciu hedera 

kombajnu i ramy tylnej prasy podczas napraw • o zachowa-

niu szczególnej ostrożności na drogach • że zakazane jest 

przewożenie ludzi na przyczepach załadowanych zbożem 

czy słomą, zaczepach, dyszlach i błotnikach

Apeluję zwłaszcza o zapewnienie bezpieczeństwa dzie-
ciom! Nie wolno powierzać im prac niosących zagrożenie 
dla ich zdrowia i życia! Szczególnie rażące są przypadki 
dopuszczania dzieci do prac niebezpiecznych, takich jak 
kierowanie ciągnikiem. Nie zabieraj dzieci ze sobą w pole 
– zapewnij im opiekę!

Tadeusz Jan Zając
Główny Inspektor Pracy

Potrzebujesz porady lub informacji – zgłoś się 

do Państwowej Inspekcji Pracy; www.pip.gov.pl

STYPENDIA DLA STUDENTÓW
STUDIÓW DZIENNYCH

Urząd Gminy Linia informuje, że istnieje możliwość skła-
dania wniosków o przyznanie stypendium dla studentów 
studiów dziennych.

Termin składania wniosków upływa 10 września br.
Wymagania, które należy spełniać:

• średnia ocen 4,0 i powyżej. 

• zaświadczenie o średniej ocen za bieżący rok akademicki 
wydane przez uczelnię;

• zaświadczenie, że osoba ubiegająca się o stypendium 
jest studentem studiów dziennych wraz z podaniem roku 
studiów.

Wszelkich informacji można zasięgnąć w Urzędzie Gminy 

Linia: Beata Noculak – pok. Nr 6 lub telefonicznie 676-85-

-82 wew. 35.

STYPENDIA SZKOLNE

Urząd Gminy Linia uprzejmie informuje, że istnieje możli-
wość składania wniosków o przyznanie  stypendium szkol-
nego na rok szkolny 2009/2010. Dochód w rodzinie nie może 
przekroczyć kwoty 351 zł netto na osobę. Wnioski będą 
przyjmowane od 24 sierpnia 2009 r. do 15 września 2009 r. 
w sekretariacie Urzędu Gminy Linia. 

Wszelkich informacji można zasięgnąć w Urzędzie Gminy 
Linia: Julia Zakrzewska – pok. Nr 2 lub telefonicznie 58/676-
-85-82.
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Strażacy w Sianowie
Strażacy z OSP  powiatu kartuskiego oraz z Gminy Linia 

(Strzepcz i Linia) wyruszyli w czwartek 23 lipca 2009 roku 
do Sianowa, by wspólnie modlić się u stóp Najświętszej 
Maryi Panny Królowej Kaszub. Ks. Proboszcz z Sianowa 
witając strażaków powiedział „ Mamy tu dzisiaj w Sianowie 
dzień mundurowych – rano byli księża na czele z Biskupem 
Ordynariuszem, a wieczorem strażacy”. Mszę świętą od-
prawił Dziekan Kartuski Piotr Krupiński, a homilię wygłosił 
ojciec Gerard Janikowski z Klasztoru Księży Zmartwych-
wstańców z Kościerzyny. We mszy uczestniczyli także ks. 
Miotk z Gniewina, oraz Ks. Wikary z Sianowa A. Adamski. 
Do strażaków dołączyli st.bryg. inż. Edmund Kwidziński 
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kar-
tuzach, przedstawiciele władz samorządowych na czele 
z Panią J.Kwiecień starostą kartuskim, wójt Gminy Stężyca 
Cz.Witkowski, z-ca Wójta z Lini Bogusława Engelbrecht oraz 
okoliczni mieszkańcy. 

OGŁOSZENIA
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lini, z uwagi 

na małą liczbę złożonych podań o dożywianie dzieci 
w szkołach, ostatecznie przedłuża termin składania 
wniosków do 15 września 2009. 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 wniosku wraz z zaświadczeniem 
o zarobkach netto za miesiąc czerwiec jest konieczne do 
udzielenia pomocy w formie bezpłatnego dożywiania dzieci 
w szkole.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lini informuje, 
iż 30 sierpnia mija termin składania wniosków o usta-
lenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 
Do wniosku należy dołączyć: - zaświadczenie o dochodzie 
z Urzędu Skarbowego za 2008 r., - zaświadczenie lub 
oświadczenie dokumentujące wysokość innych dochodów, 
- dokument stwierdzający wiek dziecka, - zaświadczenie od 
organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwier-
dzające bezskuteczność egzekucji, - orzeczenie sądu ro-
dzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla dziecka, - odpis 
orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, - zaświadczenie 
o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej.

W przypadku kontynuacji pobierania świadczenia z fundu-
szu alimentacyjnego prosimy o dołączenie do wniosku jedy-
nie zaświadczeń o dochodach za 2008 r. oraz zaświadczenia 
o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych.

OGŁOSZENIE !!!
GOPS w Lini zwraca się z prośbą do osób mogących 

nieodpłatnie przekazać pralkę automatyczną na rzecz 
rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi. Sprzęt ten znacznie 
ułatwi wykonywanie codziennych prac domowych. Zainte-
resowanych prosimy o kontakt 058 676-85-82 wew. 29.
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WYCIECZKA 

KRAJOZNAWCZA 

NA POŁUDNIE POLSKI

W dniach 3-8 lipca Gminny Dom Kultury w Lini był organi-
zatorem autokarowej wycieczki krajoznawczej dla mieszkań-
ców. Wyprawę przygotował i poprowadził dyrektor Gminnego 
Domu Kultury Jan Trofimowicz przy współpracy z oddanym
Radnym i Sołtysem wsi Smażyno Czesławem Hinz.

46 – osobowa grupa na początku dotarła do bram Jasnej 
Góry, gdzie wraz z tysiącami pielgrzymów uczestniczyliśmy 
w odsłonięciu cudownego obrazu i Mszy Świętej w kaplicy 
Królowej Polski. Następnie turyści pod okiem przewodnika 
zwiedzali m.in. skarbiec jasnogórski, arsenał i bazylikę. 
Następnym punktem wyprawy były Wadowice. W mieście 
rodzinnym Karola Wojtyły wycieczkowicze zwiedzali dom 
rodzinny Jana Pawła II oraz bazylikę, a także zjedli pyszne 
kremówki. Tego samego dnia nieco zmęczeni dotarliśmy do 
klasztoru w Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie wraz z przewodni-
kiem zwiedziliśmy bazylikę oraz kilka kaplic słynnych dróżek 
kalwaryjskich. Późnym wieczorem dotarliśmy do miejsca 
noclegowego u państwa Murańka w Zakopanym (u rodziców 
słynnego młodego skoczka – Klimka). Przez następne dwa 
dni przy pięknej pogodzie podzieleni na mniejsze podgrupy 
(zgodnie z siłami fizycznymi) zdobywaliśmy Gubałówkę,
Butorowy Wierch, a także Sarnią Skałę, Giewont, Czarny 
Staw i Kasprowy Wierch. Z powrotem przeszliśmy także 
Doliną Strążyską do Wodospadu Siklawa. Grupa była także 
pod Wielką Krokwią, na której w ostatnich latach medale 
zdobywał Adam Małysz. Był czas na tradycyjne zakupy na 
Krupówkach i spotkania w kawiarenkach. Wieczorem przy 
akordeonie płynęły piosenki biesiadne, harcerskie i ludo-
we.

Wycieczkowicze podziwiali również liczne zbiory trofeów 
i medali młodzieżowego Mistrza Świata w skokach narciar-
skich Klimka Murańki. Turyści nie spotkali osobiście młodego 
skoczka, bo przebywał on w tym czasie w OPO Cetniewo 
we Władysławowie na obozie sportowym.

Z Zakopanego udaliśmy się do Świętego Sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego w Krakowie – Łagiewnikach, gdzie 
każdy miał czas na osobistą modlitwę pośród pielgrzymów 

z całego świata. Następnie zwiedziliśmy Kopalnię Soli w Wie-
liczce. Oprócz podziemnych korytarzy zwiedziliśmy, muzeum 
w Wieliczce.  To wspaniałe podziemne muzeum wpisane na 
światową listę dziedzictwa UNESCO zrobiło niesamowite 
wrażenie na uczestnikach. Nawet najstarsze uczestniczki 
wycieczki Anna Hennig i Urszula Klawa dzielnie kroczyły po 
podziemnych poziomach muzeum. 

Bogaty program wycieczki zakończyło zwiedzanie Katedry 
na Wawelu oraz krypt grobowych w podziemiach katedry. 
Poznaliśmy „łuk” historii królów i wielkich rodaków, którzy 
spoczywają w grobowcach i sarkofagach na Wawelu. Był 
też czas na zwiedzanie sukiennic i Kościoła Mariackiego, 
a także na fotkę z lajkonikiem. Zmęczenie uczestników może 
tylko potwierdzić fakt, iż wszystkie założone punkty programu 
wycieczki zostały zrealizowane. Wyprawa dostarczyła wielu 
niezapomnianych wrażeń, szczególnie u tych uczestników, 
którzy odwiedzili niektóre miejsca po raz pierwszy w życiu. 

I JARMARK LUDOWY 

NA KASZUBSKIEJ DRODZE

W niedzielne popołudnie na Stadionie Gminnym w Lini 
odbył się I Jarmark Ludowy na Kaszubskiej Drodze. Or-
ganizatorami byli LGD Kaszubska Droga, Wójtowie gmin: 
Linia, Luzino, Szemud i Łęczyce oraz Gminny Dom Kultury 
w Lini. 

Całą imprezę poprowadził Jacek Langa. W I Przeglądzie 
Kapel Rodzinnych i Zespołów Folklorystycznych udział 
wzięło 7 zespołów. Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy, 
puchary oraz nagrody rzeczowe. 

Kolejnym punktem imprezy był konkurs na najlepszą po-
trawę obszaru działania LGD, w którym udział wzięły panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich w Strzepczu, Łęczycach i Bę-
dargowie. Wszystkie panie otrzymały pamiątkowe puchary 
i dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

W konkursie na najlepsze stoisko twórczości ludowej 
i rękodzielnictwa bezkonkurencyjna okazał się mieszkanka 
Lini pani Stanisława Hinc, która zajmuje się haftem kaszub-
skim. Kolejne miejsca zajęli Adam Baran (Łówcz – rzeźba), 
KGW Strzepcz (haft, malarstwo, rzeźba), zaś wyróżnienia 
otrzymali Mariusz Potrykus ( Szemud – rzeźba), Koło Cera-
miczne (Luzino – ceramika), Ewelina Okrój (Linia – rzeźba), 
Agnieszka Dzienisz (Szemud – rzeźba) i Ewa Lewandowska 
(Reda – malarstwo), wszyscy nagrodzeni otrzymali puchary, 
dyplomy oraz sprzęt AGD. 

Podczas imprezy Stowarzyszenie „Bądźmy Razem” prowa-
dziło loterię fantową, z której dochód zostanie przeznaczony 
na pomoc dzieciom niepełnosprawnym. 

Ośrodek Szkolenia Poligonowego w Strzepczu przygotował 
grochówkę dla wszystkich przybyłych gości. Atrakcją dla 
najmłodszych okazały się zamki dmuchane i samochodziki. 
Zaś dorośli mogli się posilić przy stoiskach gastronomiczno 
– handlowych. Podczas imprezy przygrywał zespół „TIMUR 
i jego drużyna” a gwiazdą wieczoru był zespół ZAYAZD. Na 
zakończenie mieszkańcy bawili pod chmurką w rytmach 
zespołu TERCJA. 

Szczególnie dziękujemy strażakom OSP Linia, którzy swoją 
obecności wspomogli organizatorów. 
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Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie w Lini ma sztandar
Uchwałą nr 17/2009 Rady Naczelnej Zrzeszenia Kaszub-

sko – Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2009 r. ZK-P o/Linia 
uzyskało prawo do posiadania sztandaru. Od kwietnia br 
trwały czynności zmierzające do zorganizowania uroczy-
stości nadania sztandaru. Czynności te prowadził Komitet 
Organizacyjny „Sztandar dla ZK-P o/Linia” w składzie: Łukasz 
Jabłoński, Jan Trofimowicz, Małgorzata i Andrzej Labuda, 
Henryk Kanka, Mirosława Kuberna, Aleksandra Furman, 
Czesław Szaradowski, Jan Szulc, Tomasz Gafke i Edmund 
Szymikowski. Dla zrealizowania zadania Komitet wystosował 
pisma do wielu osób prowadzących działalność gospodarczą 
na terenie naszej gminy oraz członków Zrzeszenia. Uzyskane 
środki finansowe pozwoliły na realizowanie marzenia człon-
ków ZK-P o/Linia.

Komitet organizacyjny serdecznie dziękuje za pomoc fi-
nansową i organizacyjną wszystkim tym, którzy pozytywnie 
odpowiedzieli na prośbę o pomoc. Podziękowania Komitet 
Organizacyjny składa niżej wymienionym osobom praw-
nym i fizycznym: Zarządowi Głównemu ZK-P w Gdańsku, 
Urzędowi Gminy Linia, Gminnemu Domowi Kultury w Lini, 
Bankowi Spółdzielczemu w Sierakowicach, Tamarze i Łuka-
szowi Jabłońskim, Małgorzacie i Andrzejowi Labuda, Teresie 
i Henrykowi Kanka, Olesi i Wiesławowi Kwieciszewskim, 
Marii i Czesławowi Szaradowskim, Danucie i Edmundowi 
Szymikowskim, Janowi Trofimowiczowi, Genowefie i Wła-
dysławowi Wos, Ludwice i Władysławowi Leyk, Edmundowi 
Bechter, Joannie i Józefowi Puzdrowskim, Józefowi Mysz-
kowskiemu. Uroczystość wręczenia sztandaru odbyła się 12 
lipca br. w kościele parafialnym w Lini. Mszę św. w intencji ks. 
Bazylego Olęckiego w dziesiątą rocznice śmierci odprawił 

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 

r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) zawiadamiam o podjęciu 
przez Radę Gminy uchwały:

•  Nr 128/XVIII/V/2008 r. z dnia 18.06.2008 r. w sprawie 
przystąpienia do opracowania miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego fragmentu wsi Miłoszewo, 
Gminy Linia,

•  Nr 129/XVIII/V/2008 r. z dnia 18.06.2008 r. w sprawie 
przystąpienia do opracowania miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego fragmentu wsi Strzepcz, 
Gminy Linia,

•  Nr 222/XXIX/V/2009 r. z dnia 29.06.2009 r. w sprawie 

przystąpienia do opracowania zmiany części miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Niepoczoło-
wice dot. dz. o Nr 127/1, 129/2 i 132 Gminy Linia,

•  Nr 223/XXIX/V/2009 r. z dnia 29.06.2009 r. w sprawie 
przystąpienia do zmiany fragmentu studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Linia,

•  Nr 224/XXIX/V/2009 r. z dnia 29.06.2009 r. w sprawie 
przystąpienia do opracowania zmiany części miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi 
Linia, dot. dz. o Nr 541/7 i 541/9 Gminy Linia

Wnioski dotycząc w/w opracowań należy składać w siedzi-
bie Urzędu Gminy Linia, ul. Turystyczna 15, w terminie 21 dni 
od daty opublikowania zawiadomienia. 

Proboszcz parafii NSPJ w Lini – Wojciech Senger. Teksty 
czytań w języku kaszubskim odczytała Iwona Olszewska 
z Zakrzewa a modlitwę powszechną w języku kaszubskim 
odczytała dziewięcioletnia Iwona Furman z Niepoczołowic. 
Pieśni w języku kaszubskim śpiewał chór „Pięciolinia” z Lini. 
Podczas mszy św. został poświęcony sztandar. 

Po uroczystości mszy św. odmówiono modlitwę przy grobie 
ks. Bazylego oraz poświęcono nowy obelisk upamiętniający 
Marsz Śmierci więźniów obozu Stutthof. Na grobie ks. Ba-
zylego oraz przed obeliskiem delegacje i osoby prywatne 
złożyły wiązanki kwiatów. Po uroczystościach kościelnych 
zaproszeni goście, poczty sztandarowe, członkowie ZK-P 
o/Linia i mieszkańcy Lini udali się na plac ks. Bazylego 
Olęckiego przy UG Linia. Do kościoła i z kościoła na plac 
uczestników uroczystości prowadziła Gminna Orkiestra 
Dęta pod dyrekcją Ewy Studzińskiej. Na placu ks. Bazylego 
Olęckiego odbyła się ceremonia przekazania sztandaru. 
Poczet sztandarowy reprezentujący sponsorów wręczył 
sztandar prezesowi Zarządu Głównego ZK-P w Gdańsku 
– Arturowi Jabłońskiemu. „To sukces, że Zrzeszenie w Lini 
w tak krótkim czasie uzyskało sztandar” – powiedział Artur 
Jabłoński i wręczył sztandar prezesowi Oddziału ZK-P w Lini 
– Edmundowi Szymikowskiemu. 

„Sztandar stanowi symbol charakteryzujący godność jed-
nocząc ludzi we wspólnym działaniu dla ogólnego dobra” 
– powiedział Edmund Szymikowski przekazujący sztandar 
pocztowi sztandarowemu ZK-P o/ Linia Kazimierzowi Gafke, 
Andrzejowi Pipka i Janowi Mach. 

Po ceremonii wręczenia sztandaru sponsorzy dokonali 
przybijania gwoździ umieszczonych na drzewcu sztandaru. 
Występy orkiestry, chóru i rodziny Szulc z Lini uatrakcyjniły 
uroczystość zorganizowaną przez ZK-P o/Linia.

NOWY OBELISK PRZY KOSCIELE W LINI
Z inicjatywy ks. Bazylego Olęckiego w roku 1993 usta-

wiono niewielki obelisk poświęcony więźniom obozu kon-
centracyjnego Stutthof. Czas zrobił swoje. Postument, na 
którym umieszczony był kamień z napisem „PAMIĘCE 
TECH CO W CZAS WOJNË BUDOWALE MIR Ë DOBRO! 
LËNIO Ë BAZILY, 31.VII.1993” uległ zniszczeniu. Zaistniała 
konieczność dokonania prac naprawczych. Z inicjatywy ks. 
proboszcza Wojciecha Senger,  ZK-P o/Linia i Urzędu Gminy 
Linia dokonano zmiany usytuowania nowego obelisku. Na 
nowym miejscu, przed parafialnym kościołem ustawiono
ponad pięciotonowy głaz, na którym zamocowano tablicę 
z pierwotnego obelisku. Dnia 12 lipca 2009 r. po uroczystej 
mszy św. z okazji 10 rocznicy śmierci ks. Bazylego, Ks. 
Wojciech Senger dokonał poświęcania nowego okazałego 
obeliska. Przed obeliskiem złożono wiązanki kwiatów oraz 
zapalono znicze.




