
Szanowni Państwo
8 czerwca 2003 roku odbyło się 

w Polsce referendum, podczas 
którego odpowiadaliśmy na pytanie „Czy wyraża Pani/Pan 
zgodę na przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Unii 
Europejskiej?”. 77 % biorących udział w głosowaniu pozy-
tywnie odpowiedziało na tak postawione pytanie. Inaczej 
sytuacja wyglądała w Gminie Linia. Głosy rozłożyły się po 
połowie z delikatnym wskazaniem na przeciwników Unii 
Europejskiej (1081 głosów na TAK, 1092 głosy na NIE).

Wydaje się, że dzisiaj (5 lat po wstąpieniu Polski do 
struktur Unii Europejskiej) wyniki głosowania w naszej 
gminie byłyby zbliżone do tych ogólnokrajowych. Korzyści 
wynikające z wstąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii 
widoczne są w budżecie gminy oraz budżetach rolników 
czy przedsiębiorców. Z unijnego budżetu 2007-2013 Gmi-
na Linia pozyskała na tę chwilę 3 256 204 zł, a pozostałe 
wnioski mają dużą szansę na dofinansowanie.

7 czerwca wybierzemy posłów do Parlamentu Europej-
skiego. Gmina, w której będzie największa frekwencja 
wyborcza w Polsce otrzyma tytuł PĘPKA EUROPY. 
Zwracam się do Państwa z prośbą o udział w wyborach 
i zmobilizowanie do głosowania rodziny, krewnych, zna-
jomych.

Łukasz Jabłoński
Wójt Gminy Linia

ABSOLUTORIUM 

Dnia 22 kwietnia br. odbyła się XXVII sesja Rady Gminy 
Linia, której przedmiotem było podjęcie uchwały w sprawie 
przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 
r. oraz udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.

Budżet gminy na 2008 r. został uchwalony przez Radę 
Gminy 28 grudnia 2007 r. uchwałą Nr 93/XIII/V/2007 Po do-
konanych zmianach w ciągu roku (zwiększeniach i zmniejsze-
niach) budżet Gminy na dzień 31 grudnia 2008 r. wyniósł:

• dochody w kwocie 18.987.749,77 zł, a wykonano na kwotę 
19.399.741,55 zł – tj. 102,2 %

• wydatki w kwocie 21.127.730,74 zł, a wykonano na kwotę 
18.705.778,61 zł – tj. 88,5%

Po zapoznaniu się z dokumentacją związaną ze sprawoz-
daniem z wykonania budżetu za 2008 r (tj. opinia Komisji 
Rewizyjnej oraz uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej), 
Radni Rady Gminy Linia w głosowaniu jawnym udzielili jed-
nogłośnie absolutorium Wójtowi Gminy.

Wakacje 
Wszystkim nauczycielom,
dzieciom oraz młodzieży 

z Gminy Linia 
życzymy miłych, radosnych i bezpiecznych wakacji.

Przewodniczący Rady                          Wójt Gminy
      Stanisław Bigus                             Łukasz Jabłoński

Inwestycje w gminie Linia
W chwili obecnej na terenie naszej gminy prowadzone są 

dwie inwestycje drogowe. Do postępowań przetargowych 
w ramach obu inwestycji przystąpiło 5 wykonawców. W wyni-
ku oceny ofert wybrano, w obu przypadkach jako wykonawcę 
firmę DROMOS z Kartuz. Wartość inwestycji realizowanej
w miejscowości Niepoczołowice-Folwark wynosi 91.125 
zł brutto. Natomiast modernizacja ulicy Słonecznej w Lini 
zostanie wykonana za kwotę 236.332 zł brutto. Kolejną 
inwestycją jest budowa chodnika przy ul. Sportowej w Lini. 
Do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieogra-
niczonego stanęło 11 wykonawców. W wyniku oceny ofert 
wybrano firmę „G.M.M” Gaffka, z Tyłowa-Dąbrowy. Wartość
inwestycji to 380.288 zł brutto. Chodnik zostanie wykonany 
do końca lipca.

W chwili obecnej ogłoszone są przetargi na 3 kolejne 
inwestycje. Gmina pozyskała środki na współfinansowanie
budowy boiska w ramach programu „ORLIK 2012”. Wartość 
dofinansowania to 333.000 zł ze środków Ministra Sportu
i Kultury oraz 333.000 zł ze środków Urzędu Marszałkow-
skiego. Boisko zostanie wybudowane w Lini przy ul. Szkol-
nej. W ramach programu budowy wielofunkcyjnych boisk 
sportowych, wybudowane zostanie boisko przy Zespole 
Szkół w Strzepczu. W ramach tej inwestycji Gmina pozy-
skała dofinansowanie ze środków Ministra Sportu i Kultury
w wysokości 200.000 zł.

Kolejnym przetargiem objęte zostało opracowanie dwóch 
planów zagospodarowania przestrzennego dla fragmen-
tów miejscowości Miłoszewo i Strzepcz-Głodnica. Zakres 
opracowania będzie obejmował ok. 39 ha. Ze względu na 
toczące się procedury, wysokość środków finansowych jakie
zaangażowane zostaną w realizację przedmiotowych inwe-
stycji po stronie Gminy Linia, podana zostanie w kolejnym 
numerze „KLEKI”.



ZASIŁEK Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lini informuje, iż od 

1 listopada 2009 r., przy ubieganiu się o jednorazową zapo-
mogę z tytułu urodzenia się dziecka, jak również o dodatek 
do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, wyma-
gane będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego 
potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod 
opieką lekarską przez okres co najmniej od 10 tygodnia 
ciąży do porodu. 

DOŻYWIANIE UCZNIÓW
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lini prosi rodziców 

uczniów zainteresowanych pomocą w formie dożywiania 
w postaci posiłków w Szkołach Podstawowych na terenie 
gminy Linia o składanie wniosków w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w pok. Nr 9.

Do wniosku o dożywianie należy dołączyć:
• zaświadczenie o zarobkach „netto” z m-ca poprzedzają-

cego złożenie wniosku;
• decyzję od świadczeń emerytalno-rentowych w przypad-

ku pobierania świadczenia;
• nakaz płatniczy w przypadku prowadzenia gospodarstwa 

rolnego oraz inne dokumenty potwierdzające trudną sytu-
ację rodzinny (np. rachunki za leki, zaświadczenie lekarskie 
o długotrwałej chorobie).

Przypominamy, iż dochód  nie może przekroczyć 526,50 
zł na osobę w rodzinie, co stanowi 150% kryterium docho-
dowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Termin składania podań: 01.07.2009 – 30.07.2009. 
Uwaga!!! Złożenie wniosku wraz z zaświadczeniem 

o zarobkach netto za miesiąc czerwiec jest konieczne do 
udzielenia pomocy w formie bezpłatnego dożywiania dzieci 
w szkole.

GDK w Lini i SP w Niepoczołowicach zapraszają na

FESTYN RODZINNY 
z okazji otwarcia 

IZBY PAMIĘCI poświęconej 
Ks. Kanonikowi Bazylemu Olęckiemu 

– 14 czerwca br. od godz. 16.00 
na boisku szkolnym w Niepoczołowicach.
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Gminne obchody Dnia Zwycięstwa
8 maja w 64 rocznicę zakończenia II wojny światowej, mieszkańcy gminy uczcili pamięć wszystkich bohaterów walczących 

na wielu frontach świata. Przed Zespołem Szkół w Strzepczu zgromadziły się poczty sztandarowe: Gminnego Koła Kom-
batantów w składzie -  Leon Wroński, Paweł Gładki, Feliks Langa oraz Zofia Laskowska, OSP w Strzepczu, szkół  w Lini,
Strzepczu i Niepoczołowicach, ponadto swą delegację żołnierzy wystawił Ośrodek Poligonowy w Strzepczu. W szpalerze 
defiladowym młodzież gimnazjalna i licealna, nauczyciele, dyrekcje szkół z terenu gminy, księża z miejscowej parafii oraz
władze gminy w osobach Łukasza Jabłońskiego i Bogusławy Engelbrecht przeszli wraz z pocztami sztandarowymi na 
cmentarz do masowego grobu Ofiar Marszu Śmierci oraz żołnierzy polskich. Odśpiewano hymn państwowy. Modlitwę
za poległych w obronie ojczyzny poprowadził ks. Andrzej Kmiecik. Słowa do zebranych skierowali Wójt Łukasz Jabłoński 
oraz wyraźnie wzruszony Feliks Langa, który podziękował za przygotowanie uroczystych obchodów Dnia Zwycięstwa. 
Delegacje złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze. Oprawę artystyczną zapewnili uczniowie ZS w Strzepczu. Głównym 
organizatorem uroczystości był Gminny Dom Kultury w Lini.

AKTYWIZACJA SPOŁECZNO – ZAWODOWA 
BEZROBOTNYCH KOBIET W GMINIE LINIA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lini informuje, że 
w roku 2009 realizuje projekt z Priorytetu VII Promocja Inte-
gracji Społecznej, tytuł projektu: „Aktywizacja społeczno 
- zawodowa bezrobotnych kobiet w gminie Linia” na ogól-
ną kwotę 42 611 zł. Projekt współfinansowany jest ze środków
Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Kapitał Ludzki 2007 – 2013. 

Projektem objętych zostanie pięć kobiet z terenu gminy 
Linia, nieaktywnych zawodowo ze względu na macierzyń-
stwo , brak kwalifikacji  czy też  dezaktualizację  posiadanych 
kwalifikacji nie odpowiadających oczekiwaniom pracodaw-
ców. Rodziny dotknięte bezrobociem są klientami pomocy 
społecznej. Brak pracy i środków do życia powodują zani-
kanie lub osłabienie więzi społecznych, niską samoocenę, 
wykluczenie społeczne.

Opisane zjawiska powodują konieczność zwrócenia uwagi 
na osoby i rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym a 
w związku z tym podjęcia wobec nich odpowiednich działań 
terapeutycznych. Zadaniem projektu będzie  wypracowanie 
i realizowanie aktywnej integracji zmierzającej do odzy-
skania przez te osoby poczucia wiary w siebie i własnej 
wartości. Zostanie zastosowane narzędzie w postaci kon-
traktu socjalnego. Celem ogólnym projektu jest zwiększenie 
i pobudzenie aktywności zawodowej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym a także wspieranie zdolności do 
podjęcia zatrudnienia poprzez szkolenia, usługi o charakte-
rze edukacyjnym  i społecznym, których celem jest wsparcie 
mobilności na rynku pracy pozwalające na przezwyciężenie 
indywidualnych barier w powrocie czy też znalezieniu się 
na rynku pracy. Obecnie zakończono rekrutację do projektu 
i jesteśmy w trakcie podpisywania kontraktów socjalnych 
z uczestnikami projektu.

Zaplanowano zastosowanie instrumentów aktywnej in-
tegracji aktywizacji zawodowej, edukacyjnej i społecznej, 
realizowanej przez pracowników socjalnych, psychologa, 
doradcę zawodowego. Po podpisaniu kontraktu socjalnego 
uczestnicy projektu oprócz szkoleń psychospołecznych oraz 
szkoleń  aktywizacji zawodowej, skorzystają  również  ze 
szkoleń zawodowych (ustalonych po określeniu ścieżki in-
dywidualnego rozwoju każdej uczestniczki). Korzystać będą 
ze wsparcia finansowego GOPS w formie zasiłków.  Projekt 
po uzyskaniu pozytywnej  oceny formalnej skierowany został 
do oceny merytorycznej.
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W DNIU 28 CZERWCA 
2009 ROKU 

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE 
W OKRĘGU WYBORCZYM NR 1 

NIE ODBĘDĄ SIĘ
W związku z uchwałą Rady Gminy Linia o wygaśnięciu 

mandatu radnego Ryszarda Bednarka, Wojewoda Po-
morski wydał Zarządzenie Nr 93/09 z dnia 16 kwietnia 
2009 roku w sprawie wyborów uzupełniających do Rady 
Gminy Linia w okręgu wyborczym Nr 1. Datę Wyborów 
wyznaczono na dzień 28 czerwca 2009 roku. Wojewoda 
Pomorski określił również kalendarz wyborczy, który po-
dano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na 
słupach ogłoszeniowych i tablicach ogłoszeń we wsiach 
Linia, Kobylasz i Potęgowo (granice okręgu wyborczego 
Nr 1). Według kalendarza wyborczego dzień 11 maja był 
ostatnim dniem zawiadomienia Komisarza Wyborczego 
w Gdańsku o utworzeniu komitetów wyborczych oraz 
o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych w okręgu 
Nr 1. W związku z tym, że w wyznaczonym terminie nie 
zarejestrował się żaden komitet wyborczy, Komisarz 
Wyborczy wydał obwieszczenie o nieprzeprowadze-
niu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Linia 
w okręgu wyborczym Nr 1. Obok przedstawiamy treść 
obwieszczenia Komisarza Wyborczego.

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
W dniu 7 czerwca 2009 roku odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Lokale wyborcze otwarte będą w godzinach 

od 8.00 do 22.00. Poniżej podajemy informacje o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych 
komisji wyborczych jak również składy tych komisji

Nr Obwodu  Granica obwodu głosowania  Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
głosowania
  1  Linia, Kętrzyno, Zakrzewo, Osiek,  Zespół Szkół w Lini, ul. Szkolna 1 tel. 058 676-85-13
    Tłuczewo, Kobylasz, Potęgowo
  2  Strzepcz, Pobłocie, Lewino, Lewinko Zespół Szkół w Strzepczu ul. Derdowskiego 3
    Smażyno, Miłoszewo     tel. 058 676-81 -13
         Szkoła Podstawowa w Niepoczołowicach
  3  Niepoczołowice     tel. 058-676-85-95
         lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Lini   Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Strzepczu
1.  Konkel Michalina Linia    1. Patelczyk Sabina  Pobłocie
2. Konkol Monika  Niepoczołowice   2. Ellwart Grażyna   Strzepcz
3. Bojanowski Marian Pobłocie   3. Bojanowska Mirosława  Pobłocie
4. Pipka Maria  Linia    4. Klawikowska Ewa  Smażyno
5. Kierznikiewicz Marta Linia    5. Wioleta Pallubicka  Strzepcz
6. Tłuścik Michał  Tłuczewo   6. Derkowski Krystian  Tłuczewo
7. Meyer Ewa  Linia    7. Kaczyńska Astrida  Linia
    Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Niepoczołowicach
    1. Bigus Magdalena Niepoczołowice
    2. Adamczyk Anna Linia
    3. Hopa Mieczysław Zakrzewo
    4. Warkusch Jolanta Linia
    5. Hirsz Magdalena Niepoczołowice
    6. Mach Anna  Linia
    7. Hirsz Natalia  Niepoczołowice
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PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
 NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ

Wójt Gminy Linia ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej
oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 229, 230/2 

o powierzchni ogólnej 800 m², położone w obrębie geodezyjnym KĘTRZYNO, gm. Linia, dla której w Sądzie Rejonowym 
w Wejherowie w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW- 32104.

Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 43,00 zł/m² 
(brutto). Przetarg odbędzie się 30 czerwca 2009 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Linia o godzinie 10.00.

Osoby, które chcą brać udział w przetargu zobowiązane są  najpóźniej w terminie na 3 dni przed przetargiem. 
wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej(z zaokrągleniem do pełnego złotego) na konto nr 9183240
0010011702720000060 z zaznaczeniem numerów działek, których przetarg 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 za-
strzeżeniem, 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.

Gminy Linia może odwołać ogłoszony przetarg zgodnie z § 2 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.01.1998 r. 
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących 
własność Skarbu Państwa lub własność Gminy (Dz. U. Nr 7 poz. 80 z 2003 r.).

Regulamin w sprawie przeprowadzenia przetargu oraz informacje na temat w/w przetargu udzielane będą w Urzędzie 
Gminy w Lini  w pokoju nr 7 w dniach od wtorku do piątku w godzinach 7.30– 15.30.

Stowarzyszenie „BĄDŹMY RAZEM”
Ul. Turystyczna 3, 84-223 Linia 

informuje, że
Pozyskało środki w ramach PO KL 2007-2013, Priorytet VII, Działanie 7.3., Tytuł projektu: 
„Dajmy sobie szansę – Stowarzyszenie Bądźmy Razem”
    Projekt trwa od 01.04.2009 r. do 30.09.2009 r.
W ramach projektu przeprowadzone zostaną:
1. akcja pomocy osobom starszym, 
2. wycieczka integracyjna
3. kurs gotowania
4. warsztaty tańca
  
  Udział w projekcie jest BEZPŁATNY 
Regulamin projektu, formularz zgłoszenia: www. gminalinia. com.pl 
Rekrutację prowadzi Pani Wiesława Wróblewska nr tel. 513 288 451. 058 676 87 15

Stowarzyszenie „BĄDŹMY RAZEM”
Ul. Turystyczna 3, 84-223 Linia 

Pozyskało środki w ramach PO KL 2007-2013, Priorytet VI, Działanie 6.3., Tytuł projektu:
„Wieś aktywna zawodowo – Inicjatywa społeczności lokalnej Gminy Linia”
    Projekt trwa od 02.01.2009 r. do 30.06.2009 r.
W ramach projektu przeprowadzono bezpłatnie:
1. kurs prawa jazdy kat. „B”, 
2. szkolenie „Droga do pracy”, które obejmowało: (autoprezentację, komunikację interpersonalną, 
stylizację i wizaż, aktywizację zawodową i techniki poszukiwania pracy, ABC zakładania własnej firmy
oraz źródła finansowania (PO KL, PROW, RPO WP, Urząd Pracy).

W szkoleniach udział wzięło:
- 20 osób bezrobotnych,

- 5 nieaktywnych zawodowo

Uczestnicy projektu: 
- Emeryci i renciści 
- Kobiety bezrobotne (zarejestrowane w PUP   
i wychowujące dzieci w wieku szkolnym) 
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Moda na kulturę
W marcu w ZS w Lini został zorganizowany „Tydzień Literac-

ki”, który był częścią programu „Moda na kulturę”. Prace nad 
tym projektem trwały kilka miesięcy. Zespołem nauczycieli 
kierowała Pani dyr mgr Sylwia Miszk. W skład tego zespołu 
wchodziły Panie: mgr Katarzyna Stolc, mgr Joanna Jelińska, 
mgr Lucyna Labudda, mgr Maria Leyk oraz mgr Sylwia Miszk. 
Nad całością prac czuwała Pani dyr. mgr Barbara Klebba. 
Wszystkie Panie z zespołu mają tytuł zawodowy nauczyciela 
dyplomowanego. A więc była dobrana stawka polonistów, 
historyków oraz matematyków. Wszystkim uczestnikom tego 
projektu była bliska myśl Jana Pawła II „każdy naród żyje 
dziełami swojej kultury”. I dlatego uczniowie tej szkoły „żyli” 
dziełami naszej literatury. A więc każda klasa wylansowała 
Literackiego Patrona i przez tydzień sala lekcyjna tej klasy 
zmieniła się krainę tego patrona - krainę jego bohaterów 
literackich, jego myśli, opisywanych w literaturze miejsc.  
Uczniowie danej klasy przez cały tydzień wykonywali zadania 
związane z życiem i twórczością swojego autora. Najważ-
niejsza była postawa uczniów, inwencja twórcza i chęci. 
Ten okres trwania projektu pokazał, która klasa zasłużyła 
na miano „Najcoolturalniejsi 2009”. Celem tego literackiego 
programu było poszerzenie wiedzy ucznia i stosowanie jej 
w praktyce oraz dbałość o wysoki poziom kultury osobistej, 
kultury słowa. Jak również szacunku do cudzych poglądów 
i pracy. Ponadto nabycie umiejętności współpracy w gronie, 
zespole i życzliwości wobec kolegów. Uczeń docenia rolę 
literatury w życiu człowieka. Rozwija swoje zainteresowania 
literackie, pasje, hobby. Dąży do samokształcenia. Ma po-
czucie humoru, potrafi  się bawić, „zdrowa rywalizacja”.

W sumie okazało się to wielkim przedsięwzięciem logi-
styczno-organizacyjnym. Tydzień literacki miał precyzyjny 
harmonogram działań. I tak w I dniu było to logo mojej 
krainy, które musiało być związane z patronem lub z jego 
twórczością.  Składało się z wymyślonej przez ucznia nazwy 
krainy i elementów graficznych. Komisja dokonywała oceny
prac gdzie liczyła się oryginalność, pomysłowość, estetyka 
wykonania i wiedza. Wyniki zostały umieszczone na tablicy 
rankingowej. Natomiast w drugim dniu oceniany był wystrój 
klasy, który obowiązkowo wiązał się z twórczością patrona. 
To automatycznie uruchamiało wyobraźnię uczniów. Komisja 
wchodząc do tej klasy miała wrażenie, że przenosi się do 
innego wymiaru, świata fantazji. 

Z kolei w trzecim dniu zaistniał świat cytatów, złotych myśli, 
które zawierały jakąś wskazówkę, przesłanie. A w czwartym 
dniu nastąpiła realizacja zadania „Jesteśmy bohaterami 
książek naszego patrona”. Tu nastąpiła ekspozycja talentu, 
ekspresji dzieci i młodzieży. W sumie to święto teatru szkol-
nego. Wreszcie piąty dzień to finał „Tygodnia Literackiego”
czyli wielki Quiz z wiedzy o literaturze.  

I etap – ruletka czyli odpowiedzi na pytania. Wszystkie 
pytania umieszczone zostały w jednej maszynie losującej.

II etap - „wiesz czy nie wiesz” – zabawa przygotowana 
przez organizatorów z zakresu lektur Quizowych 

III etap- „jestem ekspertem”- pytanie Komisji skierowane do 
każdej z klas, dotyczące wiedzy z zakresu twórczości. Był to 
w sumie finał finałów. Uroczyście jury tygodnia literackiego
ogłosiło wyniki. 

Tytuł „Najcoolturalniejsi 2009” zdobyły klasy: I b SP – wych. 
mgr Irena Łunecka, IVb SP – wych. mgr K. Stolc, I b G – mgr M 
Leyk. Piękne puchary i zaczarowane długopisy z logo szkoły 
wręczyła Pani mgr B. Klebba i mgr Sylwia Miszk - dyr.

Uczniów ZS w Lini oceniało jury w składzie: mgr J. Sommer, 
mgr Z. Choszcz i przewodniczący Marian Sikorski. Jury jest 
usatysfakcjonowane z poziomu wiedzy dzieci i młodzieży 
w ramach „Tygodnia Literackiego”. Szczególnie wyróżniło 
uczniów III klas gimnazjalnych a w szczególności: Radka 
Ruszkowskiego, Natalię Kitowską, Justynę Kos. Cieszymy 
się ZS w Lini współpracuje z rodzicami i kapitalnie oddziałuje 
i promuje lokalne środowisko. Oby tak dalej i nie zabrakło 
wspaniałych projektów i „Tygodnia Literackiego” w przyszło-
ści.                               J. Sommer, Z. Choszcz, M. Sikorski

„SPRAWNI I ZDROWI”
Stowarzyszenie „Bądźmy Razem” realizuje zadania 

„Sprawni i zdrowi”, którego celem jest promowanie prozdro-
wotnego stylu życia. Koszt programu wynosi 7.100 zł. Dzięki 
wsparciu radnych i ludzi dobrej woli uzyskaliśmy potrzebną 
sumę. Gmina przekazała nam 4.500 zł, starostwo powiatowe 
500 zł, pozostała kwota to składki członków stowarzysze-
nia i wpłaty sponsorów. Program rozpoczęliśmy 2 kwietnia 
spotkaniem inauguracyjnym, podczas którego członkowie 
stowarzyszenia oraz podopieczni – dzieci niepełnosprawne 
poznali szczegóły zadań. Kolejnym etapem był pobyt w Łe-
bie w czasie majowego weekendu. Zdobyliśmy tam wiedzę 
teoretyczną i praktyczną, były to ćwiczenia relaksujące, wyci-
szające, oddechowe oraz poprawiające sprawność fizyczną
i odporność psychiczną. Zajęcia rehabilitacyjne prowadziła 
z nami starszy wykładowca nauczyciel akademicki – pani 
Mariola. Trzy dni spędzone w Łebie wzmocniły nas duchowo, 

sprawiły, że z optymizmem patrzymy w przyszłość, jesteśmy 
bardziej pogodni i radośni. Kolejna faza projektu to warsztaty 
przyrządzania zdrowych, dietetycznych potraw. Członkowie 
stowarzyszenia wspólnie z dziećmi aktywnie uczestniczyli 
w tworzeniu dań, które następnie degustowali i spożywali 
z wielkim apetytem. W międzyczasie stowarzyszenie zbierało 
wolne datki przeznaczone dla rodzin poszkodowanych w po-
żarze. Realizowało także dwa projekty z „Kapitału ludzkiego” 
finansowane z Unii. Pierwszy z nich przeznaczony jest dla 
osób bezrobotnych, które mają możliwość zdobycia prawa 
jazdy oraz udziału w szkoleniu „droga do pracy”. Odbiorcami 
drugiego projektu zatytułowanego „Dajmy sobie szansę” są 
członkowie stowarzyszenia oraz 10 kobiet bezrobotnych. 
W programie zaplanowaliśmy kurs tańca towarzyskiego, 
warsztaty kulinarne oraz wycieczkę.

Wszystkich chętnych, którzy chcą być razem z nami, 
serdecznie zapraszamy do naszego stowarzyszenia.

Jadwiga Sommer
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SREBRNY ANIOŁ Zespołu Szkół w Lini
Centrum Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Gdańskiej ogłosiło konkurs pod 

nazwą SREBRNY ANIOŁ na najlepszego wychowawcę młodzieży. Kapitułę konkursu 
tworzyli: prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt, mgr Marcin Hintz, ks. dr Wojciech Cichosz 
oraz laureaci poprzednich edycji. Zadaniem tak szacownego grona było dokonanie na 
podstawie nadesłanych kart zgłoszeniowych wyboru laureata, którego nazwisko ujawnione 
zostanie podczas Gali Finałowej. 

Kiedy uczniowie klasy IIIa gim. Zespołu Szkół w Lini dowiedzieli się, że kandydat do 
nagrody SREBRNEGO ANIOŁA musi wyróżniać się szczególnym zaangażowaniem w roz-
wój intelektualny i moralny wychowanków, bez wahania postanowili nominować swojego 
wychowawcę – panią Gabriele Pipkę. Dzięki pomocy Samorządu Uczniowskiego zebrali 
ponad 100 głosów na swojego faworyta.

Zdaniem uczniów kl. IIIa nie było to zbyt trudne zadanie, gdyż w ciągu dwóch przerw 
lista wypełniła się podpisami glosujących. Taka solidarność dowodzi, ze pani Gabrysia 
wzbudza sympatię i cieszy się ogromnym szacunkiem nie tylko swoich wychowanków. 

Gimnazjaliści musieli jeszcze samodziel-
nie wypełnić kartę zgłoszeniową kandydata 
i obowiązkowo podać osiągnięcia zawodowe 

nauczyciela, opisać działalność pozalekcyjna z młodzieżą, wskazać szczegól-
ne zasady moralne, którymi kieruje się pedagog w pracy z dziećmi. Uczniowie 
we wspaniały sposób scharakteryzowali swojego wychowawcę, m.in. napisali: 
Jest dla nas jak druga matka, nie potępia nas za nasze błędy, ale pomaga nam, 
wspiera i kształtuje (…)Dzięki niej dostrzegamy światło w tunelu, bo nigdy w nas 
nie zwątpiła, a przecież nie jesteśmy aniołami, jej wsparcie i dobre słowo dodaje 
nam sił do dalszej walki. (…) Jest bezinteresowna, niczego nie oczekuje za swoja 
pomoc, zwykłe słowo dziękuję i dobre efekty naszej pracy, są dla niej dostatecznym 
wynagrodzeniem wszystkich trudów.

Kandydatura pani Gabrysi została zaakceptowana przez kapitułę i organizatorzy 
zaprosili nauczycielkę oraz jej uczniów na Uroczystą Galę Finałową, która odbyła 
się w ramach obchodów Święta Młodych w Niedzielę Palmową 5 kwietnia 2009 r. 
w Kościele Matki Bożej Królowej Korony Polskiej w  Oliwie. Podczas gali nastąpiło 
ogłoszenie wyników konkursu. Statuetką uhonorowano  gdyńskiego nauczyciela, 
ale w sercach naszych gimnazjalistów SREBRNYM ANIOŁEM zawsze będzie ICH 
PANI, Gabriela Pipka - nauczycielka Zespołu Szkół w Lini. 

 Nagrody osobom nominowanym wręczał sam Metropolita Gdański Arcybiskup 
Sławoj Leszek Głódź. Arcybiskup, przekazując pani Gabrysi pamiątkowy dyplom, 
podkreślił wspaniałą ideę konkursów organizowanych pod hasłem „Moda na kulturę”, o których pisali jej uczniowie w kar-
cie zgłoszeniowej. Ponadto uwagę Jego Ekscelencji przykuła wspaniała kilkumetrowa palma przygotowana przez naszą 
młodzież. Opuszczając katedrę, Arcybiskup zatrzymał się w miejscu, gdzie stali uczniowie i nauczyciele naszej szkoły, by 
wyrazić swój zachwyt i osobiście pogratulować im pomysłowości i inwencji twórczej. 

SREBRNY ANIOŁ nie trafił w ręce pani Gabrysi, ale, jak sama przyznaje, zupełnie zaskoczona nominacją jeszcze do tej
pory nie potrafi opanować emocji, jakie wywołuje w niej wspomnienie tamtych wydarzeń. To  nie statuetka stanowi o wy-
granej, ale świadomość, że praca, którą się wykonuje przynosi rezultaty. Niemierzalne efekty przecież, bo nie o słupki czy 
o średnie w statystykach tu chodzi, ale o kształtowanie tego, co najważniejsze – świadomości młodego człowieka. Prio-
rytetem Zespołu Szkół w Lini nie jest bowiem mechaniczne wyposażenie uczniów we wszechstronną wiedzę, bo człowiek 
uczy się przecież przez całe życie i będzie miał jeszcze sporo czasu na uzupełnienie ewentualnych braków. Priorytetem 
jest przede wszystkim właściwe ukształtowanie kręgosłupa moralnego młodego człowieka, bo ta sztuka może udać się 
jedynie w wieku dojrzewania, zaniedbań w tej sferze nie da się w łatwy sposób naprawić w dorosłym życiu.

Gminny Dom Kultury w Lini 
i Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie o/Linia 

zapraszają na 
FESTYN RODZINNY „Lato na Kaszubach” 

21 czerwca br od godz. 1600 
na placu Ks. Bazylego Olęckiego w Lini.

W programie m.in.
festiwal kapel i zespołów rodzinnych, występy artystycz-

ne, stoiska handlowe i zabawa przy muzyce na żywo.

Gminny Dom Kultury, Urząd Gminy w Lini, Starostwo 
Powiatowe w Wejherowie oraz Pomorskie Zrzeszenie LZS

zapraszają mieszkańców gminy i gości na 

X MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA 
POMORSKIEGO W PIŁCE NOŻNEJ 

WETERANÓW (kat. M-40)
27 czerwca br. od godz. 14.00 na 

stadionie sportowym w Lini.


