
PODZIĘKOWANIE dla MIESZKAŃCÓW GMINY LINIA
Kierownictwo, rodzice i młodzi członkowie 

Zespołu Pieśni i Tańca „Kaszëbskô Rodzëzna” 
z Lini serdecznie dziękują za pomoc finansową
w zrealizowaniu wakacyjnych wojaży po Dolnym 
Śląsku i okolicach Czech.

Dzięki Państwa zrozumieniu i dobrej woli mo-
gliśmy szerzyć kulturę naszej Małej Ojczyzny nie 
tylko w regionach południowej Polski , ale też za 
granicą. Poza tym młodzi artyści skorzystali z wielu 
atrakcji, które pozwolą na dalszą, efektywniejszą 
pracę całego Zespołu. Dzieci mogły też poznać 
piękne zakątki naszego kraju i zwiedzić Pragę – co 
bez Państwa pomocy byłoby niemożliwe.

Życzymy pomyślności i sukcesów w pracy oraz 
w życiu osobistym.

Z wyrazami szacunku:
kierownictwo i członkowie Zespołu.

NOWA STRONA INTERNETOWA

www.gminalinia.com.pl
Szanowni Mieszkańcy
14 listopada Rada Gminy Linia na mój wniosek jedno-

głośnie przyjęła nowe stawki podatkowe oraz taryfy za 
wodę i ścieki na 2009 rok. Wspólnie przyjęliśmy na siebie 
odpowiedzialność za wzrost różnego typu opłat. Mamy 
świadomość, że nie są to decyzje popularne, ale koniecz-
ne z punktu widzenia dochodów własnych gminy. Inwe-
stycje realizowane w latach 2007-2008 oraz planowane 
na lata 2009-2010 wymagają od gminy, a to oznacza od 
nas wszystkich, udziału środków własnych.

Wprowadzenie nowych stawek podatkowych pozwoli 
zwiększyć dochody gminy o około 130 000 zł w roku 
2009. Z punktu widzenia mieszkańców jest to niewiel-
kie obciążenie –  średnio ok. 40 zł rocznie –, a w skali 
budżetu konkretna kwota. Koszty jakie ponosi gmina w 
związku z wytwarzaniem i uzdatnianiem wody (energia, 
badania, wynagrodzenia, bieżąca konserwacja) w roku 
2009 ulegną zwiększeniu, co wpłynie na obciążenie bu-
dżetu, stąd decyzja o podwyżkach od 8 do 13 groszy. 

W grudniowym numerze „Klëki” zostaniecie państwo 
szczegółowo poinformowani o inwestycjach realizowa-
nych w latach 2007-08.

Łukasz Jabłoński
Wójt Gminy Linia

90-ta rocznica odzyskania niepodległości
Uroczystość w Strzepczu 

12 listopada 2008 r.
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TARYFY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE 
PRZEZ GMINĘ W ZAKRESIE 
ZBIOROWEGO ZAOPATRZE-

NIA W WODĘ I ZBIOROWEGO 
ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

NA TERENIE GMINY LINIA 
OD DNIA 01.01.2009 R. 
DO DNIA 31.12.2009 r. :

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;

Niżej przedstawione stawki abonamentu nie uległy zmianie, 
pozostały na poziomie z 2008 roku:

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 

W stosunku do stawek obowiązujących w 2008 roku cena 
za 1m3 dostarczanej wody oraz za 1m3 odprowadzanych 
ścieków wzrosła jedynie o poziom inflacji tj. 4,2 %:
1) woda:

a) gospodarstwa domowe – wzrost ceny o 8 groszy;
b) pozostali odbiorcy – wzrost ceny o 9 groszy;

2) ścieki:
a) gospodarstwa domowe – wzrost ceny o 12 groszy;
b) pozostałych odbiorców – wzrost ceny o 13 groszy.

GMINNY DOM KULTURY W LINI
ZAPRASZA NA BAL SYLWESTROWY

31.12.2008 r. początek godz. 20.00
Organizatorzy zapewniają:

- zabawę przy zespole muzycznym
- ciepłe posiłki i zimne zakąski, napoje orzeźwiające

- efektowny pokaz fajerwerków o północy
CENA 190 ZŁ OD PARY, BILETY DO NABYCIA

W GMINNYM DOMU KULTURY W LINI
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!!!

Podsumowanie konkursu pod hasłem 

„Aby pięknie było wokół nas – 2008”
Dnia 10 października w Gminnym Domu Kultury w Lini 

odbyło się podsumowanie dorocznego konkursu na najpięk-
niejszą zagrodę rolniczą i nierolniczą w gminie. Do konkursu 
zgłoszono ponad 70 posesji z terenu całej gminy. Jury kon-
kursowe stanowili członkowie Komisji ładu i porządku Rady 
Gminy Linia.

Komisja w miesiącu lipcu objeżdżała teren gminy zagląda-
jąc do poszczególnych posesji i przyznawała punkty.

W końcowej klasyfikacji w kategorii zagroda nierolnicza I
miejsce przypadło państwu Marcie i Stanisławowi Strzępek 
z Lewinka, II miejsca zajęły posesje pań Marii Kozerskiej 
oraz Grażyny Ellwart – obie ze Strzepcza. Trzy III lokaty jury 
przyznało: Halinie i Marcinowi Orlikowskim, Alicji i Dariuszo-
wi Kowalczyk oraz Krystynie i Stanisławowi Kierznikowicz 
– wszyscy z Lini. 

W kategorii zagród rolniczych I miejsce zdobył pan Kazi-
mierz Baranowski z Pobłocia, II – Zbigniew Miotk z Niepoczo-
łowic, a dwa równorzędne III miejsca przypadły Kazimierzowi 
Wirkus z Pobłocia oraz Katarzynie Kotłowskiej z Lini. 

W/w zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz pokaźnej wielkości 
rośliny zielone „iglaki”, które zapewne znajdą godne miejsca 
w pięknych posesjach. Natomiast wszyscy zgłoszeni do kon-
kursu „ogrodnicy” otrzymali mniejsze krzewy ozdobne. 

Organizatorem konkursu był Gminny Dom Kultury wespół 
z Urzędem Gminy. Nagrody wręczyli zebranym Z-ca Wójta 
Pani Bogusława Engelbrecht, Przewodniczący Komisji ładu 
i porządku – Czesław Szaradowski oraz dyrektor GDK – Jan 
Trofimowicz.

Między wręczaniem poszczególnych nagród zebrani wraz  
z duetem Janów – Szulcem i Trofimowiczem śpiewali piosenki
ludowe- panowała prawdziwie rodzinna atmosfera.

Jak wspominali starsi wiekiem uczestnicy konkursu – po-
dobne edycje na początku lat 70-tych organizowały panie z 
KGW, a później przez wiele lat Edmund Szymikowski – wie-
loletni dyrektor GDK w Lini.

Ponadto warto dodać że w tym roku najbardziej estetycz-
nym sołectwem w eliminacjach gminnych konkursu „Piękna 
Wieś 2008” została wieś Zakrzewo, której mieszkańcy zrobili 
wiele inwestycji w czynie społecznym. Gratulujemy wszystkim 
zwycięzcom.
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14 listopada 2008 r. odbyła się XXI sesja Rady Gminy Li-
nia, podczas której radni na wniosek Wójta uchwalili stawki 
podatków oraz opłat lokalnych na 2009 r.

I. W sprawie określenia wysokości stawek podat-
ku od nieruchomości na obszarze Gminy Linia

1) od gruntów:
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 

bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków – 0,74 zł 1m2 powierzchni,

c) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub 
elektrowni wodnych –  3,90 zł od 1 ha powierzchni,

d) pozostałych od 1m2 powierzchni,
- letniskowych – 0,37 zł
- pozostałych – 0,22 zł
- zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej dzia-

łalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego – 0,37 zł

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,56 zł od 1 m2 powierzchni użytko-

wej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 

oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej w tym:

- o powierzchni użytkowej do 100 m2 – 19,32 zł
- o powierzchni użytkowej powyżej 100 m2 – 16,38 zł
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w 

zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,24  
zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w 
zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 2,73 zł od 1 m2 
powierzchni użytkowej,

e) pozostałych
- od budynków gospodarczych – 3,78 zł m2 powierzchni 

użytkowej,
- od powierzchni garaży – 3,78 zł m2 powierzchni użyt-

kowej,
- od budynków letniskowych – 6,64 zł m2 powierzchni 

użytkowej,
- zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej dzia-

łalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego – 2,20 zł

- innych – 6,64 zł m2 powierzchni użytkowej,
- od budowli – 2% ich wartości

II. W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 
stanowiącego podstawę do obliczenia podatku 
rolnego na obszarze gminy Linia  w 2009 r.

Rada Gminy na wniosek Wójta skorzystała z przysłu-

gującego jej prawa i obniżyła na terenie gminy średnią 
cenę skupu żyta ustalonego przez Prezesa GUS w 
komunikacie z dnia 27 października 2008 r. z kwoty 
55,80 zł za dt do kwoty 49,00 zł za 1 dt.

III. W sprawie określenia wysokości opłat lokal-
nych i opłaty od posiadania psów na terenie Gminy 
Linia

a) opłata miejscowa od osób fizycznych przebywających
dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych 
lub szkoleniowych w miejscowości Potęgowo, która posiada 
korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe 
oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach w 
wysokości 1,86 zł na dobę za jedną osobę;

b) opłata targowa w kwocie 20,00 zł dziennie.
c) opłata od posiadania psów (nie dotyczy rolników) w 

wysokości 10,00 zł od 1 psa. 

IV. W sprawie określenia stawek podatku od środ-
ków transportowych i zwolnień w tym podatku
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie 
całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 683,00 zł
b) od 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.155,00 zł
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 1.292,00 zł

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie 
całkowitej bez względu na rodzaj zawieszenia:

a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi – dwie 1.838,00 zł
- o liczbie osi – trzy 1.943,00 zł
- o liczbie osi – cztery i więcej 2.153,00 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:
- o liczbie osi – dwie 1.838,00 zł
- o liczbie osi – trzy 1.943,00 zł
- o liczbie osi – cztery i więcej 2.153,00 zł
c) równej lub wyższej niż 26 ton:
- o liczbie osi – dwie 1.838,00 zł
- o liczbie osi – trzy 1.943,00 zł
- o liczbie osi – cztery i więcej 2.636,00 zł

3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych 
do użycia łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej 
masie całkowitej:

a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony 1.313,00 zł
b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton 1.523,00 zł
c) od 9 ton i poniżej 12 ton 1.586,00 zł

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych 
do użycia łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej 
masie zespołu pojazdów bez względu na rodzaj zawiesze-
nia:

PODATKI  *  PODATKI  *  PODATKI  *  PODATKI  *  PODATKI
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a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi – dwie 1.943,00 zł
- o liczbie osi – trzy i więcej 1.995,00 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej lub równej 

36 ton:
- o liczbie osi – dwie 2.079,00 zł
- o liczbie osi – trzy i więcej 1.995,00 zł
c) wyższej niż 36 ton:
- o liczbie osi – dwie 2.363,00 zł
- o liczbie osi – trzy i więcej 2.688,00 zł

5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym 
posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 
12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością 
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) od 7 ton i poniżej 12 ton 1.355,00 zł
6) od przyczep i naczep z wyjątkiem związanych wyłącznie 
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika po-
datku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posia-
dają dopuszczalną masę całkowitą bez względu na rodzaj 
zawieszenia:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi – jedna 1.523,00 zł
- o liczbie osi – dwie 1.575,00 zł
- o liczbie osi – trzy i więcej 1.607,00 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej lub równej 

36 ton:
- o liczbie osi – jedna 1.523,00 zł
- o liczbie osi – dwie 1.575,00 zł
- o liczbie osi – trzy i więcej 1.607,00 zł
c) c) wyższej niż 36 ton:
- o liczbie osi – jedna 1.523,00 zł
- o liczbie osi – dwie 1.838,00 zł
- o liczbie osi – trzy i więcej 1.838,00 zł

7) od autobusów w zależności od liczby miejsc siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc 1.575,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 2.027,00 zł

Podatek od środków transportowych dla wszystkich typów 
pojazdów nim objętych wzrósł o 5 %.

W klasyfikacji generalnej Współzawodnictwa Sołectw o Puchar Gminy Linia na 2008 rok po rozegraniu
8 konkurencji: (szachy, piłka siatkowa, halowa piłka nożna, turniej sołectw, lekkoatletyka, piłka nożna 11-
-osobowa, strzelanie, tenis stołowy) kolejne miejsca zajmują: 

I - Linia – 209 pkt, II – Pobłocie – 174 pkt, III – Strzepcz – 162 pkt,
IV – Miłoszewo – 142 pkt, V – Niepoczołowice – 101 pkt, VI – Smażyno – 87 pkt,
VII – Zakrzewo – 71 pkt, VIII - Kętrzyno – 58 pkt, IX – Tłuczewo – 55 pkt,
X – Lewinko – 43 pkt, XI – Lewino – 32 pkt, XII – Osiek – 30 pkt,
XIII - Kobylasz – Potęgowo – 0 pkt

Przed nami jeszcze dwie konkurencje – warcaby 100-polowe, i Kaszubska „Baśka”

SESJA RADY GMINY 

W dniu 14 listopada br. odbyła się XXI sesja Rady Gminy 
Linia na której radni podjęli następujące uchwały:

1) w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 rok;

2) w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu pienięż-
nego dla członków ochotniczych straży pożarnych Gminy 
Linia; (druk nr 150)

3) w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za 
dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Linia; 
(druk nr 151) 

4) w sprawie 

- odpłatnego przejęcia przez Gminę Linia nieruchomości 
oznaczonej w ewidencji gruntów jak działka nr 36/1, nr 36/2, 
nr 47/16, nr 47/17 użytkowanych jako drogi, stanowiącą wła-
sność Agnieszki Wenta, położonej w obrębie geodezyjnym 
Strzepcz, gm. Linia,

- bezprzetargowej sprzedaży na rzecz Agnieszki Wenta, 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Linia oznaczo-
nej w ewidencji gruntów jako działka nr 27/27 położonej w 
obrębie geodezyjnym Strzepcz, Gm. Linia;(druk nr 152)

5) w sprawie uchwalenia na 2009 rok programu współpracy 
Gminy Linia z organizacjami pozarządowymi, podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzy-
szeniami jednostek samorządu ; (druk nr 153)

6) w sprawie zatwierdzenia taryf za usługi świadczone 
przez Gminę Linia w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy 
Linia w okresie od dnia 01.01.2009 r. do 31.12.2009r.; (druk 
nr 154)

7) w sprawie przystąpienia Gminy Linia do Programu 
Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy 
Dróg Lokalnych 2008-2011”

8) w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem 
Wejherowskim w zakresie przyjęcia pomocy finansowej na
realizację projektu pod nazwą: „Budowa chodnika przy dro-
dze powiatowej 1431G Linia- Niepoczołowice 1470 mb”

9) podatki i opłaty lokalne na 2009 rok
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Gminne obchody 90-tej rocznicy 
odzyskania przez Polskę Niepodległości
Gminne obchody 90-tej rocznicy odzyskania przez naszą 

Ojczyznę niepodległości odbyły się 12 listopada w Strzepczu. 
Na początku uroczystości przy dźwiękach Gminnej Orkiestry 
Dętej pod przewodnictwem Ewy Studzińskiej wprowadzono 
do kościoła parafialnego poczty sztandarowe z terenu gminy:
Gminnego Koła Kombatantów, szkół w Niepoczołowicach, 
Lini i Strzepczu, jednostek OSP w Lini i Strzepczu oraz 
Gminnego Koła Pszczelarzy. 

Wzruszający program słowno, muzyczny przygotowała 
młodzież z Zespołu Szkół w Strzepczu pod kierownictwem 
nauczycieli Ewy Szczepkowskiej, Roman i Krzysztofa Chyły.

Krótki koncert pieśni patriotycznych wykonał Chór „Pięcio-
linia” z Lini pod kierownictwem Jana Szulc.

Następnie rozpoczęła się uroczysta Eucharystia w intencji 
Ojczyzny, którą koncelebrowali księża proboszczowie z Lini 
Wojciech Senger i gospodarz uroczystości ksiądz Andrzej 
Kmiecik z Strzepcza. Prowadzący koncelebrę podkreślali, 
że obecnie nie trzeba wielkich czynów patriotycznych, bo 
dzięki walce wielu naszych bohaterskich przodków wolność 
już mamy, jednak patriotyzm należy kojarzyć z sumiennym 
wykonywaniem swoich obowiązków wobec rodziny, lokalnego 
społeczeństwa oraz ojczyzny. 

Po Mszy Świętej pod eskortą druhów z OSP w Strzepczu 
uczestnicy uroczystości przy dźwiękach orkiestry przeszli na 
miejscowy cmentarz aby złożyć wiązanki kwiatów i zapalić 
znicze pod pomnikiem – zbiorowej mogile polskich żołnierzy 
zamordowanych w 1939 roku oraz w miejscu spoczynku 75 
ofiar Marszu Śmierci z obozu Stutthof.

Przy dźwiękach orkiestry licznie przybyli mieszkańcy od-
śpiewali hymn państwowy. Następnie władze gminy - Wójt  
Łukasz Jabłoński, zastępca Wójta Bogusława Engelbrecht, 
Przewodniczący Rady Stanisław Bigus oraz Sekretarz Gminy 
Mirosława Kuberna, kombatanci i młodzież szkolna złożyli 
wiązanki kwiatów i zapalili znicze. 

Okolicznościowe przemówienie wygłosił włodarz gminy 
Wójt Łukasz Jabłoński. Następnie ksiądz Proboszcz Andrzej 
Kmiecik poprowadził modlitwę za wszystkich poległych, któ-
rzy walczyli na wielu frontach o odzyskanie niepodległości i 
w obronie Ojczyzny.

Organizatorami uroczystości byli: Parafia w Strzepczu,
Urząd Gminy, Zespół Szkół w Strzepczu oraz Gminny Dom 
Kultury w Lini.

Jak mówili po zakończeniu tej patriotyczno – religijnej 
uroczystości mieszkańcy – takich uroczystości w Strzepczu 
dawno nie było. Szczególnie starsi mieszkańcy nie ukrywali 
wzruszenia i byli dumni, że w tak piękny sposób uczczono 
obchody Święta Niepodległości.

II Mistrzostwa Gminy Linia 
w tenisie stołowym na rok 2008

Strzepcz 15/16.11.2008 rok

W dniach 15 i 16 listopada w Zespole Szkół w Strzepczu 
odbyły się II indywidualne i drużynowe Mistrzostwa Gminy 
Linia w tenisie stołowym. W zawodach udział wzięło 70 
zawodników z 8 wsi sołeckich podzielonych na 4 kategorie 
wiekowe. Najstarszym zawodnikiem był 49 letni Marian 
Dampc, a najmłodszym 10 letni Krzysztof Myszka.

W sobotę rywalizowali uczniowie szkół podstawowych i 
gimnazjalnych. W kategorii młodziczek (rocznik 1996 i młod-
sze) zwyciężyła Agnieszka Choszcz z Lini, która w meczu 
finałowym pokonała Martynę Meyer z Lewinka. W kategorii
młodzików zwyciężył Sebastian Skrzypkowski, przed Sylwe-
strem i Krzysztofem Myszka – wszyscy ze Strzepcza.

W kategorii kadetek – rocznik 1993-1995 - zwyciężyła 
Alicja Dosz ze Smażyna, II miejsce zajęła Helena Sikora z 
Pobłocia, III Hanna Myszka ze Strzepcza a IV Karolina Gruba 
również ze Strzepcza.

Wśród kadetów rocznik (1993-1995) zwyciężył Piotr Stan-
kowski ze Strzepcza, II miejsce zajął Mateusz Darznik z 
Miłoszewa a III Łukasz Langa z Lewina.

W gronie juniorek (rocznik 1992-1988) zwyciężyła Alicja 
Hinz ze Smażyna, II miejsce zajęła Katarzyna Chyła ze 
Strzepcza, a III Klaudia Baranowska z Lewinka.

Wśród juniorów (rocznik 1992-1988) zwyciężył Marek 
Kos z Miłoszewo, II miejsce wywalczył Łukasz Klinkosz ze 
Strzepcza, a III Marcin Langa również ze Strzepcza.

Kategorię seniorów zdominowali bracia Henig ze Smaży-
na: I miejsce wywalczył Jacek Henig, II Marcin Henig, a III 
Leszek Henig.

W klasyfikacji drużynowej: I miejsce wywalczyło Sołectwo
Strzepcz, II Smażyno, III Lewinko, IV Miłoszewo, V Pobłocie, 
VI Linia, VII Kętrzyno, VIII Lewino. 

Medale, dyplomy i nagrody w postaci sprzętu sportowego 
najlepszym wręczyli Wójt Gminy Łukasz Jabłoński oraz 
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bigus. Wszystkie 
sołectwa za zmagania drużynowe otrzymały pamiątkowe dy-
plomy, a 3 najlepsze okazałe puchary ufundowane podobnie 
jak nagrody przez Gminny Dom kultury.

Organizatorem był Gminny Dom Kultury w Lini, a sędzią 
głównym Jan Trofimowicz.
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RELACJA Z WRĘCZENIA 
STYPENDIÓW STUDENTOM 

STUDIÓW DZIENNYCH

18 października 2008 r. w Sali Gminnego Domu Kultury 
w Lini odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów dla 
studentów studiów dziennych. 

W spotkaniu udział wzięli Wójt Gminy Linia Łukasz Ja-
błoński, Przewodniczący Rady Gminy Linia Stanisław Bi-
gus, Z-ca Wójta Bogusława Engelbrecht, Sekretarz Urzędu 
Gminy Mirosława Kuberna, Komisja Kultury i Oświaty Rady 
Gminy Linia w składzie Zdzisław Konkel (przewodniczący), 
Józef Kotas, Gabriela Miotk, Ryszard Bednarek, dyrekto-
rzy szkół, najlepsi studenci i ich rodzice.

Wójt gminy prowadząc spotkanie wskazał na to, że na 
sukces który odnieśli studenci, składa się oprócz ich pracy 
i wysiłku także trud rodziców, praca nauczycieli, dlatego 
właśnie w takim gronie wręczone zostają stypendia.

Wójt życzył studentom, aby jak najlepiej wykorzystali 
swoje umiejętności i zdolności oraz zachęcał do plano-
wania swojej przyszłości w gminie Linia. Następnie wójt 
wraz z przewodniczącym RG Linia oraz członkami Ko-
misji Kultury i Oświaty RG wręczył studentom stypendia 
i dyplomy. Rodzicom wyróżnionych studentów wręczono 
listy gratulacyjne w podziękowaniu za trud włożony w 
wychowanie dzieci, które są chlubą gminy Linia i radością 
swoich rodziców.

Jubileusze
W miesiącu październiku i listopadzie zorganizowano 4 

jubleusze 50-lecia pożycia małżeńskiego. Te piękne gody 
obchodzili 

- Stanisława i Czesław Elwart z Lini,
- Gertruda i Gerard Okroj z Lini,
- Władysława i Antoni Becker ze Smażyna,
- Małgorzata i Leon Grzeńkowscy z Zakrzewa.
22 października br. DIAMENTOWE GODY (60-lecie ślubu) 

w naszej gminie obchodzili Państwo Stefania i Jan Bigus  
z Niepoczołowic.

Wójt Gminy wraz z kierownikiem USC uczestniczyli w tych 
jubileuszach. Jubilaci udekorowani zostali medalami „Za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przyznane przez Prezy-
denta Rzeczpospolitej Polski. Wręczono również upominki 
i kwiaty.

Ukazał się nowy przewodnik po Gminie Linia. 2000 
nakładu miniprzewodnika pozwoli na zapoznanie się 
z historią i atrakcjami w poszczególnych sołectwach. 
Ułatwieniem dla turystów odwiedzających gminę będzie 
mapa Gmina Linia i okolice.

W okresie od maja do października w Gminie Linia pro-
wadzona była akcja polegająca na kontroli utrzymania 
czyści i porządku na terenie Gminy Linia. Bardzo wielu 
mieszkańców dostosowało się do obowiązujących przepisów, 
wyposażyło swoje nieruchomości w pojemnik na odpady 
stałe. Na szczególne wyróżnienie zasługuje społeczność 
miejscowości Osiek, Potęgowo i Tłuczewo.

Składamy gratulacje mieszkańcom za wzorową postawę, 
co zapewne przyczyni się do poprawy estetyki naszej gminy, 
jak również wpłynie to na poprawę ochrony środowiska.






