
Szanowni Mieszkańcy
Kończy się 2008 rok. Zarazem dobiega końca 

drugi rok działalności władz samorządowych 
kadencji 2006 – 2010. Zgodnie z obietnicą 
sprzed miesiąca przedstawiamy dokonania 
inwestycyjne wypracowane w tym okresie. Bli-
sko 4 600 000 zł w latach 2007 i 2008 zostało 
przeznaczone na rozwój m.in. infrastruktury 
wodnej oraz drogowej na terenie naszej gminy. 
Inwestycje czynione w szkołach czy innych 
budynkach należących do gminy będą służyły 
społeczeństwu przez długie lata. 

Jesteśmy coraz bardziej poirytowani faktem, 
że środki unijne przeznaczone na wielomi-
lionowe przedsięwzięcia kanalizacyjne i roz-
budowę szkoły w Lini nie zostały do tej pory 
uruchomione, ale doświadczenia samorządowe 
każą nam wierzyć, że wydarzy się to w latach 
2009-2010.

Życzę spokojnych świąt i szczęścia w 2009 
roku! 

 Łukasz Jabłoński
Wójt Gminy Linia

Z okazji świąt Bożego Narodzenia 
oraz zbliżającego się Nowego 2009 Roku 

życzymy zdrowia, radości oraz 
obfitości łask Bożych. 

Niech 2009 rok przyniesie Państwu 
spełnienie marzeń oraz wiele 

satysfakcji z własnych dokonań.

Wszëtczégò bëlnégò na Gòdë ë Nowi Rok!

Òpłatk
Le to jedno je jak przódë,
rôz do rokù, w kòżdi czas,

pierszô gwiôzda z dôwna znónô,
Do stajenczi wòłô nas.

Danka farwno ùstrojonô,
sklnią sã kùgle, pôchnie las,

i jesz rôz nôdzeja wrôcô,
ju òpłatek je dzelëc czas.

Zôs ta łza sã w òkù krący,
jednają sã tatk i brat,

Bòżé Dzecã dzys nas łączi,
wszëtcë razã tëli lat.

Dzys przë wigilijnym stole,
chòcbë złoto za to òddôł,
nie zaspiéwią nóm kòlãdë
ti, co odeszli na wiedno.

                        Henryk Hewelt

UWAGA!!!

Urząd Gminy w Lini zamierza w przy-
szłym roku wydać Książkę Teleadresową 
„GMINA LINIA 2009”. Prosimy o wypełnie-
nie Zgłoszenia do Książki Teleadresowej 
GMINA LINIA 2009, dołączonego do KLËKI 
i zwrócenia go do Urzędu Gminy Linia lub 
do sołtysa. Przewodniczący Rady Gminy     Wójt Gminy Linia

         Stanisław Bigus                  Łukasz Jabłoński
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Drogi powiatowe
Wraz z Powiatem Wejherowskim każdego roku wykonu-

jemy remonty poszczególnych odcinków dróg powiatowych 
przebiegających przez gminę Linia.

Rok 2007: remont nawierzchniowy dwóch odcinków dróg 
– Zakrzewo-Folwark do Linia Dworzec oraz wyjazd ze 
Strzepcza w stronę Tłuczewa (łącznie około 2 km) – gmina 
współfinansowała remonty w kwocie 205 000 zł.

Rok 2008: intensywne prace zmierzające do przebudowy 
drogi na odcinku Linia – Tłuczewo oraz budowy chodnika 
na ul. Sportowej w Lini (od stacji benzynowej do osiedla 
Dąbrówka). Ze względu na przeciągające się procedury 
przetargowe obie inwestycje zostaną wykonane do czerwca 
2009 roku. W roku 2008 gmina Linia na przebudowę drogi 
zabezpieczyła 300 000 zł.

Na mocy porozumienia pomiędzy powiatem a gminą w la-
tach 2007-2008 otrzymaliśmy 120 000 zł na odśnieżanie 
dróg powiatowych. Powiat Wejherowski dokonał również 
geodezyjnego rozgraniczenia  drogi gruntowej Linia-Miło-
szewo. Pozwoli to na ubieganie się o środki na modernizację 
tej drogi.

Drogi gminne
Na modernizację – wykonanie nawierzchni asfaltowej - dróg 

gminnych w roku 2007 i 2008 pozyskano 244 000 zł wsparcia 
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Łącznie na bitumiczne nawierzchnie dróg gminnych oraz 
remonty w technologii płyt betonowych w roku bieżącym 
i poprzednim wydatkowano: 940 000 zł.

Zmodernizowane odcinki: Miłoszewo – Stara Huta, 
Strzepcz – Dargolewo, Wesoła w Lini, Osiedlowa w Lewinku, 
Smażyno, „obwodnica” Niepoczołowice, Wrzosowa w Lini, 
Kętrzyno, Lewino, Potęgowo, Zakrzewo - Niepoczołowice.

W ramach bieżącego utrzymania dróg udrożniono również 
kilka miejsc, które od lat czekały na poprawę przejazdu: 
Straszny Rów w Miłoszowie, Miłoszewska Góra, odcinek 
drogi leśnej w Lewinie oraz poprawiono bezpieczeństwo 
ruchu poprzez wycięcie krzewów przydrożnych. 

 INWESTYCJE DROGOWE

Jednym z kluczowych zadań obecnej kadencji jest popra-
wa funkcjonowania ujęć wody oraz rozbudowa sieci wodo-
ciągowej na terenie gminy. Modernizacja hydroforni w Lini, 
Smażynie, Zakrzewie ma wpłynąć na bezawaryjną pracę 
urządzeń pompujących wodę oraz zmniejszenie kosztów 
„wytwarzania” wody.

Udało się wybudować blisko 7000 mb sieci do Osieka, a tym 
samym ostatnie niezwodociągowane sołectwo może cieszyć 
się bieżącą wodą. Blisko 100 000 zł wydano na rozbudowę 
odcinków sieci w Lewinku, Smażynie, Lini i Strzepczu. 

W roku 2009 ruszy inwestycja kanalizacyjna w Strzepczu 
i Tłuczewie oraz gruntownej modernizacji ulegnie ujęcie 
wody w Strzepczu.

 INWESTYCJE 
WODOCIĄGOWE

Ulica Wrzosowa w Lini

CENTRUM 
KSZTAŁCENIA 

USTAWICZNEGO

W Zespole Szkół w Strzepczu uruchomiono Centrum 
Kształcenia na Odległość. Wszystkie wydatki pokryte zostały 
ze środków unijnych. Centrum wyposażone jest w dziesięć 
stanowisk komputerowych, z których korzysta także młodzież 
Zespołu Szkół w Strzepczu.

Centrum powstało w celu ułatwienia uzyskiwania i uzu-
pełniania wiedzy ogólnej, umiejętności oraz kwalifikacji
zawodowych w formach pozaszkolnych.
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Gmina Linia realizuje trzy projekty w całości finansowane
ze środków Uni Europejskiej. Łączna ilość pozyskanych 
środków to: 1 milion 170 tysięcy złotych.

Realizowane projekty:
„Podnieś swoje kwalifikacje – szkolenia i kursy zawodowe 

w Gminie Linia”. Projekt skierowany do 41 mieszkańców 
powyżej 45 roku życia. W ramach zadania odbywają się 
darmowe kursy nauki języka angielskiego, obsługi komputera 
oraz prawa jazdy kat. C i E do C.

„Rozwój kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży 
z terenu Gminy Linia”. Zajęcia pozalekcyjne we wszystkich 
szkołach na terenie gminy. Różnorodność zadań powoduje, 
że większość uczniów objęta została tym projektem.

W obu projektach zakupiono sprzęt komputerowy, który 
po zakończeniu zadań służył będzie szkołom w Gminie 
Linia: pięć kompletnych zestawów komputerowych, jedena-
ście laptopów oraz dwie tablice interaktywne. Szkoły w Lini 
i Strzepczu jako jedne z nielicznych w województwie pomor-
skim będą mogły korzystać z nowoczesnych elektronicznych 
tablic ułatwiających nauczanie.

„Ryba ma głos – festyn rybny”. Wykorzystanie środków 
europejskich na promocję ryb pozwoliło na przygotowanie 
festynu i uświetnienie gminnych dożynek. Do rąk mieszkań-
ców trafiło także szereg nagród i upominków związanych 
z tematyką morską.

ŚRODKI UNIJNE WIATY 
PRZYSTANKOWE
W celu poprawy komfortu oczekiwania na autobus w ostat-

nich dwóch latach ustawiono na terenie gminy sześć nowych 
wiat przystankowych. Linia, Kobylasz, Kętrzyno, Smażyno, 
Pobłocie.

Dodatkowo dwie wiaty umieszczono na stadionie w Lini jako 
schronienie dla zawodników biorących udział w rozgrywkach 
piłkarskich.

OŚWIETLENIE
Blisko siedemdziesiąt nowych punktów świetlnych wybu-

dowano w latach 2007-08. Mają one wpłynąc na poziom 
bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz mieszkańców 
poszczególnych sołectw. Utrzymanie dynamiki montażu 
nowych lamp w kolejnych latach pozwoli na oświetlenie 
miejsc szczególnie niebezpiecznych i poprawę warunków 
życia mieszkańców gminy.

CHODNIKI
Linia, Strzepcz, Kętrzyno, Zakrzewo to sołectwa, w których 

prowadzone były prace związane z budową bądź moderniza-
cją chodników. Inwestycje mają wpływ na estetyzację wsi,a 
także na poprawę bezpieczeństwa pieszych. W tym miejscu 
na słowa podziękowania zasługują mieszkańcy Zakrzewa, 
którzy czynnie włączyli się w prace związane z modernizacją 
chodników w swojej wsi

Festyn Rybny - Linia 2008

Wiata na stadionie w Lini

Wyremontowana remiza w Zakrzewie
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MONITORING
36 tysięcy zł gmina Linia pozyskała na zamontowanie 

kamer w Zespole Szkół w Lini i Strzepczu. Instalacja monito-
ringu ma wyeliminować niebezpieczne zachowania podczas 
przerw, które potencjalnie mogłyby się wydarzyć w tych 
dużych placówkach. Zainstalowanie kamery przy urzędzie 
gminy na pl. Księdza Olęckiego wpłynie na wyeliminowanie 
huligańskich wybryków w tym miejscu. 

Monitoring Placu ks. Olęckiego

INWESTYCJE OŚWIATOWE
Na terenie gminy Linia znajduje się sześć placówek oświa-

towych, dla których samorząd jest organem prowadzącym. 
Są to cztery szkoły podstawowe: Kętrzyno, Miłoszewo, 
Niepoczołowice, Pobłocie oraz dwa zespoły szkół: Linia 
i Strzepcz.

We wszystkich placówkach każdego roku prowadzone są 
remonty bieżące oraz roboty budowlane związane z poprawą 
stanu technicznego budynków.

W ramach tych prac w ostatnich dwóch latach prowadzono 
wymianę okien w Lini, Kętrzynie, Miłoszewie, Pobłociu. Zmie-
niono dach na szkole w Kętrzynie i Pobłociu oraz wykonano 
nową elewację szkoły w Niepoczołowicach. Sukcesywnie 
doposażane są kuchnie w dwóch największych szkołach.

Od wiosny 2009 roku będzie można korzystać z nowego 
boiska w Pobłociu.

INWESTYCJE BUDOWLANE
Trwa przebudowa Gminnego Domu Kultury w Lini i strażnic 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Lini i Strzepczu. Inwestycja 
w Lini pozwoli na uniezależnienie instytucji kultury od stra-
żaków ochotników oraz wpłynie na poprawę bazy lokalowej 
GDK Linia. Nowo wybudowana sala spotkań wiejskich będzie 
miała 130 m2 co wpłynie na komfort organizowanych tam 
spotkań.

Strażacy z Lini zyskają pomieszczenia socjalne oraz salkę 
do spotkań strażackich. Ochotnicy ze Strzepcza wzbogacą 
się o pomieszczenie na poddaszu, w którym będą mogli 
odbywać spotkania i udostępniać remizę na potrzeby miesz-
kańców Strzepcza

Stowarzyszenie „BĄDZMY RAZEM” 
 ul. Turystyczna 15, 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”
W ramach projektu przeprowadzony zostanie: 

- kurs prawa jazdy kat. „B” 
- szkolenie „Droga do pracy”.

Bliższe informacje na temat programu i rekrutacji: 
Pani Bigus Paulina nr tel. 058 572 81 64

Szkoła w Kętrzynie

FIRMA „ANOMAR”
LĘBORK, ul. Handlowa 7c/22, (tj. na rynku miejskim),

tel. 0 609 474 244
OFERUJEMY:
-  ROLETY okienne, ścienne i rzymskie
-  ŻALUZJE drewniane i aluminiowe
-   MATY BAMBUSOWE (rolowane i rzymskie)
-  PLISY
-  MOSKITIERY (okienne i drzwiowe)
-  WERTIKALE (żaluzje pionowe)
-  ROLETY ZEWNĘTRZNE 

Wszystko na wymiar. Robimy pomiary i montaż! 
Przyjdź i zamów u nas! Możliwy system ratalny!
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Komunikat Końcowy 
z Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostw 
Gminy Linia w kaszubską Baśkę na 2008 rok

Linia 5.12.2008 rok

5 grudnia odbył się trzeci turniej z cyklu Grand Prix w Ka-
szubską „Baśkę” na 2008 rok. W tegorocznych rozgrywkach, 
które trwały od października do grudnia wystąpiło 54 zawod-
ników z terenu gminy, ale także z Sierakowic, Kartuz, Doni-
mierza, Strzebielina i innych ościennych miejscowości.

W grudniowym turnieju zwyciężył Stanisław Ruszkowski 
z Lini, II miejsce zajął Ignacy Błaszkowski z Sierakowic, III 
Kazimierz Błaszkowski z Sierakowic, IV Mieczysław Bulczak 
z Kobylasza. Wśród pań najwyżej sklasyfikowana została
Jadwiga Ptach reprezentująca Pobłocie.

W końcowej klasyfikacji po trzech turniejach I miejsce 
i tytuł indywidualnego Mistrza Gminy Linia na 2008 rok za-
jął Stanisław Ruszkowski z Lini, II miejsce Rajmund Bigus 
z Kobylasza, III Jadwiga Ptach z Pobłocia, IV Mieczysław 
Bulczak z Kobylasza, V Andrzej Darznik reprezentujący 
Miłoszewo, VI Ignacy Błaszkowski z Sierakowic. Wszyscy 
w/w otrzymali piękne puchary, które wręczył Wójt Łukasz 
Jabłoński. W klasyfikacji drużynowej mistrzostw I miejsce 
zajęło sołectwo Pobłocie, II Kobylasz, III Linia. Na dalszych 
miejscach drużyny OSP Linia, Lewinko, Pobłocie II i Linia I. 
wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe medale. Organi-
zatorem zawodów był Gminny Dom kultury w Lini. Sędzią 
głównym zawodów natomiast Tadeusz Meyer z Lewinka.

Do całorocznej punktacji współzawodnictwa Sołectw o Pu-
charu Gminy Linia na 2008 rok dopisane zostaną punkty – 30 
dla Pobłocia, 27 dla Kobylasza, 24 dla Lini, 21 dla Lewinka 
i 19 dla Miłoszewa. 

Po rozegraniu 9 dyscyplin: I miejsce Linia – 233pkt, II 
Pobłocie – 204pkt, III Strzepcz – 162pkt, IV – Miłoszewo 
– 161pkt, V Niepoczołowice – 101pkt, VI Smażyno – 87pkt, 
VII Kętrzyno - 85pkt, VIII Zakrzewo – 69pkt, IX Lewinko 
- 64pkt, X Tłuczewo – 55pkt, XI Lewino – 32pkt, XII Osiek 
– 30pkt, XIII Kobylasz – Potęgowo – 27pkt.

KONKURSY WIEDZY O ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI 
ALEKSANDRA MAJKOWSKIEGO

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Zarząd Główny w Gdańsku, 
w lutym 2008r. ogłosił konkurs z okazji Roku Aleksandra Majkow-
skiego. Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy o życiu i twór-
czości Aleksandra Majkowskiego, budzenie inicjatyw lokalnych 
oraz stworzenie warunków do rozwoju twórczości, kreatywności 
i innowacyjności.

Ogłoszony konkurs zaktywizował oddział ZK-P w Lini, który wraz 
z Gminnym Domem Kultury w Lini zaproponował szkołom działa-
jącym na trenie gminy Linia dwa konkursy: Konkurs plastyczny: na 
plakat „Rok Aleksandra Majkowskiego” i Konkurs w formie testu: 
„Życie i twórczość Aleksandra Majkowskiego”. Pierwszy konkurs 
zaproponowano uczniom klas IV – VI, gimnazjalnych i średnich. 
Drugi konkurs dla uczniów klas gimnazjalnych w Lini i Strzepczu 
oraz uczniów Kaszubskiego Liceum Ogólnokształcącego w Strzep-
czu.

Dnia 19.11.2008r. w Sali Gminnego Dom Kultury w Lini, zorgani-
zowano konkurs wiedzy o życiu i twórczości wielkiego kaszubskiego 
pisarza, oraz urządzono wystawę prac plastycznych. W konkursie 
plastycznym na plakat „Rok Aleksandra Majkowskiego” wzięli 
udział uczniowie szkół w Strzepczu, Miłoszowie, Niepoczołowicach 
i Lini. Do konkursu „Życie i twórczość Aleksandra Majkowskiego” 
przystąpili uczniowie Kaszubskiego Liceum Ogólnokształcącego 
w Strzepczu.

Prace plastyczne oceniła komisja w składzie: • Edmund Szymi-
kowski - prezes ZK-P Oddział w Lini. • Mirosława Kuberna - sekre-
tarz ZK-P Oddział w Lini, • Jan Trofimowicz - Dyrektor Gminnego
Domu Kultury w Lini.

Nagrodzono i wyróżniono następujących uczniów: I nagroda 
: Paweł Langa – Niepoczołowice, Klasa V – Miłoszewo, Iwona 
Bednarek – Linia, Mirela Syldatk – KLO Strzepcz, II nagroda: Alicja 
Puzdrowska – Niepoczołowice, Natalia Syldatk – KLO Strzepcz, 
III nagroda : Agnieszka Labuda – Niepoczołowice, Sylwia Formela 
– Niepoczołowice, wyróżnienie: Sylwia Wolska – Linia, Robert 
Grzenkowicz – Linia, Patryk Czaja – Linia, Agnieszka Grzenkowicz 
– Strzepcz, Jadwiga Szur – Strzepcz.

Nagrodzeni otrzymali statuetki Remusa, nagrody rzeczowe 
i książkowe oraz dyplomy. Nagrody takie otrzymały również 
uczennice Kaszubskiego Liceum Ogólnokształcącego w Strzep-
czu: I nagroda – Marzena Wenta, II nagroda – Celina Kobiela,III 
nagroda – Mirela Syldatk. Wszystkie nagrody ufundował Zarząd 
Główny ZK-P w Gdańsku, GDK i Urząd Gminy Linia.

Obecny na uroczystym podsumowaniu obu konkursów: Wójt 
Gminy Linia - Łukasz Jabłoński - nawiązał do słów A. Majkowskiego: 
„Obudzta są, Kaszubi!” stwierdzając, że od tego typu konkursów 
inicjatywy pobudzają dzieci, młodzież, i osoby dorosłe do aktyw-
nego poznawania bogatej kaszubskiej literatury i sztuki w szerokim 
tego słowa znaczeniu. Biorącym udział w konkursie uczniom, ich 
opiekunom, fundatorom nagród podziękował Edmund Szymikowski 
prezes ZK-P.

GMINNY DOM KULTURY W LINI
ZAPRASZA NA ŚWIĄTECZNY 

TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ 
o Puchar Dyrektora Gminnego Domu Kultury

rocznik 1993 i młodsi, który odbędzie się 
dnia 20 grudnia br. (sobota) o godz. 10.00 

na Sali w Zespole Szkół w Strzepczu



4 grudnia 2008 r. 
odeszła do Pana 

Śp. 
Edyta Bednarek
Długoletnia Dyrektor 
Szkoły Podstawowej 

w Kętrzynie.

Dyrektor Edyto spo-
czywaj w pokoju!

Cześć Twojej pamięci!

Pani Edyta Maria Bednarek z domu Stencel 
urodziła się 27 lipca 1964 r. w Sierakowicach. 
W roku 1983 ukończyła Liceum Ogólnokształ-
cące im. H. Derdowskiego w Kartuzach, w kla-
sie o profilu humanistycznym, zaś w roku 1984 
ukończyła studium pedagogiczne w Gdańsku. 
Tytuł magistra filologii polskiej na Uniwersy-
tecie Gdańskim uzyskała 18 stycznia 1996 
roku. Ponadto odbyła wiele kursów doskonaląc 
swoje umiejętności dydaktyczne i podnosząc 
poziom wiedzy merytorycznej. W Szkole Pod-
stawowej w Kętrzynie pracowała przez 25 lat. 
Od dnia 1.09.1983r. pracowała na stanowisku 
nauczyciela nauczania początkowego i  języka 
polskiego, zaś od 13.11.1998r  do 4.12.2008r 
pełniła funkcję dyrektora szkoły. 

Dziękujemy z całego serca za modlitwę 
i udział w uroczystości pożegnalnej ukochanej 
Żony i Mamy Edyty Bednarek. W szczególności 
dziękujemy rodzinie, władzom i pracownikom 
Gminy Linia, strażakom, uczniom, nauczycie-
lom, wszystkim przyjaciołom oraz mieszkańcom 
Kętrzyna. Podziękowania kierujemy również 
do wszystkich kapłanów, a w szczególności do 
Księdza Andrzeja Kmiecika za ostatnie słowo  
pożegnania i wyrazy otuchy skierowane do 
rodziny.

          mąż Tadeusz i córka Agnieszka

JUBILACI 2008 ROKU
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. Klawikowska Apolonia ze Smażyna (ur. 09.02.1908 r.)
5. Kwiatkowska Agnieszka z Pobłocia (ur. 07.03.1912 r.)
6. Langa Władysław z Miłoszewa (ur. 24.03.1916 r.)
7. Okrój Juliusz z Osieka (ur. 30.03.1917 r.)
8. Pipiórka Benedykta z Lini (ur. 08.05.1916 r.)
9. Syldatke Otylia z Niepoczołowic (ur. 23.04.1916 r.)
10. Ellwart Bronisława z Lini (ur. 08.05.1916 r.)
11. Mach Helena z Tłuczewa (ur. 25.05.1911 r.)
12. Mielewczyk Leokadia z Lini (ur. 29.05.1917 r.)
13. Hinz Małgorzata ze Smażyna (ur. 01.07.1918 r.)
14. Gosz Zofia z Niepoczołowic (ur. 20.09.1911 r.)
15. Kreft Cecylia z Zakrzewa (ur. 12.09.1914 r.)
16. Ostrowski Brunon z Niepoczołowic (ur. 01.10.1907 r.)

JUBILEUSZE 2008 ROKU
W 2008 roku zorganizowano 8 jubileuszy 50-lecia pożycia 

małżeńskiego. Te piękne gody obchodzili 
- Zofia i Zygmunt Lewicy z Zakrzewa,
- Eugenia i Antoni Treder ze Strzepcza,
- Urszula i Jan Pipka z Potęgowa,
- Stanisława i Czesław Elwart z Lini,
- Małgorzata i Leon Grzeńkowscy z Zakrzewa
- Władysława i Antoni Becker ze Smażyna
- Gertruda i Gerard Okroj z Lini,
- Urszula i Bernard Milewczyk z Niepoczołowic.

W 2008 r. DIAMENTOWE GODY (60-lecie ślubu) w na-
szej gminie obchodzili Państwo 

- Stefania i Jan Bigus z Niepoczołowic
- Elżbieta i Leon Bronk z Kętrzyna.
Jubilaci udekorowani zostali medalami „Za Długoletnie 

Pożycie Małżeńskie” przyznane przez Prezydenta Rzeczpo-
spolitej Polski. Wręczono również upominki i kwiaty.
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