
101 urodziny 
Brunona Ostrowskiego
Pierwszego października najstarszy mieszkaniec 

Gminy Linia – Pan Brunon Ostrowski świętował 101 
rocznicę urodzin. W imieniu władz samorządowych 
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia 
pomyślności złożył Wójt Łukasz Jabłoński. 

Panie Brunonie życzymy 200 lat życia !

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!

ZAPRASZAMY!!!

NOWA STRONA INTERNETOWA

www.gminalinia.com.pl

Gmina Fair Play
Z prawdziwą satysfakcją informujemy, że Gmina Linia zna-

lazła się w elitarnym gronie 150 samorządów, które w bieżą-
cym roku uzyskały Certyfikat „Gmina Fair Play 2008”

3 października w Sali Konferencyjnej Pałacu Kultury i Nauki 
w Warszawie Pani Wicewójt Bogusława Engelbrecht odebra-
ła w imieniu samorządu to prestiżowe wyróżnienie.

Teatr ProstoLINIjny
W lutym br. swą działalność rozpoczęła gminna amatorska 

grupa teatralna pod nazwą Teatr ProstoLINIjny. Skupia ona 
młodzież licealną i studentów, którzy podczas cotygodnio-
wych prób przygotowują się do prezentacji ponadgodzinnego 
spektaklu komediowego „Przed pogrzebem”. Premiera za-
planowana jest na drugą połowę października. Na potrzeby 
teatru  zostało zaadaptowane jedno z pomieszczeń na 
stadionie. Pozostałe służą Ludowemu Zespołowi Sportowe-
mu, Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskiemu oraz ćwiczącym 
w siłowni gminnej.

W skład Teatru ProstoLINIjnego wchodzą: Bednarek 
Patrycja, Bigus Natalia, Brzeski Jakub, Czaja Rafał, Fur-
man Alicja, Labuda Kazimierz, Labuda Sebastian, Labuda 
Weronika, Okrój Alicja, Okrój Daniel, Okrój Mariusz, Okrój 
Natalia, Pipka Magdalena, Pipka Monika, Pipka Patrycja, 
Staśkiewicz Michał.
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Już od wielu lat dożynki są tradycyjnym świętem, podczas 
którego rolnicy dziękują za zebrane plony. Są też okazją do 
wypoczynku i dobrej zabawy, po pełnej wysiłku pracy na roli. 
W tym roku  w naszej gminie dożynki odbyły się niedzielę 7 
września na stadionie w Lini. 

Starostami tegorocznych dożynek byli  Państwo Anita 
i Piotr Gafke. Zamieszkują w Zakrzewie, wychowują troje 
dzieci, prowadzą wspólnie z rodzicami 34 hektarowe go-
spodarstwo rolne. Tradycyjnie prowadzą produkcję roślinną 
i hodowlaną. Uprawiają rośliny zbożowe i okopowe, hodują 
trzodę chlewną, bydło i drób. Nasi starostowie podtrzymują 
tradycję nie tylko w zakresie prowadzenia gospodarstwa po 
rodzicach ale i w zakresie upodobań. Pan Piotr tak jak jego 
ojciec jest myśliwym z koła Łowieckiego „Jenot”. Tą pasją 
żyje cała rodzina, która cechuje się gościnnością i pięknym 
śpiewem .

Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się Mszą Świętą 
sprawowaną przez księży z naszej parafii tj. Ks.Andrzeja
Kmiecika – Proboszcza parafii Strzepcz, Ks.Wojciecha
Sengera – Proboszcza parafii Linia oraz Ks. Marka Labudę
– Wikariusza parafii w Lini.

We mszy świętej aktywnie uczestniczyli rolnicy. Pierwsze 
czytanie przedstawił Kazimierz Labuda z Niepoczołowic, 
drugie czytanie przedstawiła Pani Dorota Miotk z Niepoczo-
łowic, modlitwę powszechną przedstawiła rodzina Państwa 
Marka i Katarzyny Grzenkowskich z Zakrzewa. W procesji 

z darami uczestniczyli: Państwo Anita i Piotr Gafke niosąc 
chleb, Państwo Zbigniew i Dorota Miotk z Niepoczołowic 
niosąc owoce, Państwo Teresa i Jerzy Szulcowie z Kętrzy-
na niosąc ryby, Państwo Joanna i Robert Kostrzewa wraz 
z córką reprezentując gminne koło pszczelarzy  nieśli świecę 
z wosku pszczelego, miód i wino. Dzieci z Zespołu Kaszëbskô 
Rozëzna ofiarowały  kwiaty. W czasie mszy świętej zostały
pobłogosławione wieńce dożynkowe i chleb. Chór „Pięcio-
linia” z Lini uświetnił tę uroczystość pięknym śpiewem.  Po 
mszy świętej starostowie dożynek przekazali  Gospodarzowi 
gminy – Wójtowi Łukaszowi Jabłońskiemu oraz Przewodni-
czącemu Rady Gminy Linia Stanisławowi Bigusowi symbo-
liczny i pobłogosławiony chleb dożynkowy słowami: 

„Gospodarzu naszej Gminy przekazujemy Ci ten pachną-
cy bochen chleba, upieczony z tegorocznego ziarna, które 
wzrastało i dojrzewało na naszej ukochanej kaszubskiej 
ziemi. Prosimy Cię dziel go mądrze i sprawiedliwie aby nie 
zabrakło go na żadnym stole.”

Następnie słowa do rolników i zgromadzonych gości skiero-
wał Wójt Gminy Pan Łukasz Jabłoński. W swoim wystąpieniu 
Wójt Gminy podziękował serdecznie rolnikom za ogromny 
trud i wysiłek przy trudnych w bieżącym roku żniwach. 
Życzył rolnikom i wszystkim gościom zdrowia i sukcesów. 
Chleb upieczony z tegorocznej mąki, który Wójt otrzymał, 
został sprawiedliwie podzielony i rozdany wśród tak licznie 
przybyłych gości i uczestników dożynek.

DOŻYNKI GMINNE 
7 WRZEŚNIA 2008 r.
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Z dużą wprawą w dzieleniu pomagali Przewodniczący 
Rady, starostowie dożynek i ich asystenci. 

Nieodłącznym atrybutem dożynek są wieńce, które zostały  
przygotowane przez sołectwa: Kętrzyno, Zakrzewo, Smaży-
no, Strzepcz, Linia i Tłuczewo.

Wykonane z dużą starannością i pomysłem wieńce dożyn-
kowe, oceniła komisja konkursowa w składzie:

1. Łukasz Jabłoński – Wójt Gminy Linia
2. Mirosława Kuberna – Radna Powiatu Wejherowo
3. Stanisław Bigus – Przewodniczący Rady Gminy Linia
4. Państwo Anita i Piotr Gafke - Starostowie Dożynek 
Komisja miała niezwykle trudne zadanie, bowiem wszystkie 

wieńce prezentowały się niezwykle okazale. W ocenie komisji 
konkursowej najpiękniejszym, najbogatszym w elementach 
konstrukcyjnych i wystroju był wieniec z Kętrzyna, II miejsce 
– Linia, III miejsce Tłuczewo. W nagrodę Wójt  wręczył przed-
stawicielom sołectw nagrody pieniężne; za pierwsze miejsce  
kwotę 500 zł, za drugie 400 zł i za trzecie 300 zł. Pozostałe 
sołectwa otrzymały także nagrody za udział w konkursie 
w wysokości 200 zł na sołectwo.

Wójt Gminy wraz z Przewodniczącym Rady Gminy ogłosili 
wyniki corocznego konkursu na najpiękniejszą wieś Gminy 
Linia. W tym roku I miejsce zdobyło Zakrzewo, II miejsce 
– Strzepcz, III miejsce – Linia. Komisja zwróciła szczególną 
uwagę na zaangażowanie mieszkańców w upiększaniu swo-
jej wsi. Nagrody finansowe zostaną ujęte w przyszłorocznym 
budżecie i przeznaczone na estetyzację wsi.

Dla uczestników Dożynek przygotowano program arty-
styczny, w którym wystąpiły:

Kabaret „Labud” z Tłuczewa,
Grupa LIGO
Zespół OCTAVA
Zespół KUBRYK
Andrzej Rybiński – Gwiazda Wieczoru.
Oprócz występów artystycznych organizatorzy przygoto-

wali bardzo dużo konkursów dla różnych  grup wiekowych. 
Nie zawiodły też stoiska sołeckie, które cechuje  praw-
dziwy  kunszt kucharski, cukierniczy i rękodzielniczy. Na 
stoiskach prezentowały się Koło Gospodyń Wiejskich ze 
Strzepcza, Sołectwo Kobylasz – Potęgowo oraz Pan Józef 
Janca z miodem. Oblegane też było stoisko Stowarzysze-
nia „Bądźmy Razem”, które przygotowało loterię fantową 
– zbierając na realizację celów statutowych, głównie pomoc 
dla dzieci niepełnosprawnych. Organizatorzy obawiając się 
deszczowej pogody zadbali o rozstawienie namiotów, ławek 
i stołów. Przepięknie prezentowało się wesołe miasteczko, 
szczególnie w porze wieczornej, a bawili się tam świetnie 
nie tylko najmłodsi.

Szczególne podziękowania kierujemy do strażaków, którzy 
jak zwykle stanęli na wysokości zadania, pilnowali porządku, 
kierowali ruchem, wskazywali miejsca parkingowe. Bez ich 
zaangażowania i poświecenia wolnego czasu organizacja 
tych dożynek nie mogłaby przebiegać bez zakłóceń.

Dziękujemy też Wam drodzy mieszkańcy i rolnicy, że przy-
jęliście nasze zaproszenie i mogliśmy tak licznie wspólnie ob-
chodzić tegoroczne „Święto Plonów”. Zapraszamy za rok!

Zapraszamy do galerii zdjęć na naszej nowej stronie inter-
netowej www.gminalinia.com.pl.

Festyn promocyjny 
„RYBA MA GŁOS”

Gmina Linia uzyskała dofinansowanie na promocję no-
wych rynków zbytu na produkty rybne. W ramach projektu, 
w dniu 07.09.2008 r. na Stadionie Gminnym w Lini odbył się 
festyn pn.: „Ryba ma głos”. Podczas zabawy rozdawane były 
gadżety informujące o dofinansowaniu projektu ze środków
Unii Europejskiej. Wyśmienite dania z potraw rybnych serwo-
wała firma cateringowa z Redy, która przygotowała zarówno
przekąski zimne jak i ciepłe. Stoisko to cieszyło się bardzo 
dużym powodzeniem i było oblegane przez przybyłych 
uczestników festynu. 

W ramach projektu odbyło się wiele bardzo ciekawych 
konkursów. Wyjątkowym zainteresowaniem cieszyło się 
„Łowienie ryb gołymi rękami” oraz „Biegi w woderach”. Kon-
kursowe nagrody dotyczące tematyki związanej z rybami były 
wręczane zarówno chłopcom jak i dziewczętom. Zaangażo-
wanie w konkursach było tym większe, że uczestnicy zostali 
podzieleni na różne grupy wiekowe. Tym samym rywalizacja 
była wyrównana i  zacięta. Festyn trwał do późnych godzin 
wieczornych.  Nad porządkiem i dyscypliną czuwała Policja 
oraz Ochotnicza Straż Pożarna z Lini i Strzepcza. Na szczę-
ście mieszkańcy i goście potrafią bawić się na Kaszubach
i interwencja służb mundurowych nie była konieczna. Mamy 
nadzieję, że tematyka festynu i jego walory smakowe przy-
czynią się  do większego zainteresowania potrawami rybnymi 
wśród mieszkańców Pomorza. Oby było ich jak najwięcej na 
naszych stołach.

Impreza współfinansowana była z sektorowego Programu
Operacyjnego „Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb 2004-
-2006”. W ramach środków pozyskanych na zorganizowanie 
festynu sfinansowano koszt wynajęcia sceny wraz z zadasze-
niem, oświetleniem i nagłośnieniem, koszt cateringu, nagród 
w konkursach oraz promocji festynu w postaci ogłoszeń 
prasowych. W ramach projektu Gmina Linia pozyskała środki 
finansowe w kwocie 36.536 zł. Całkowite koszty organizacji
festynu to kwota 40.536 zł. 
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Weekend w Łebie
Członkowie Stowarzyszenia „Bądźmy Razem” z Lini, wraz 

z podopiecznymi – dziećmi sprawnymi i sprawnymi inaczej, 
spędzili w Łebie dwudniowy weekend 20 i 21 września.

Zakwaterowani w pięknym, wygodnym, słynącym ze 
smacznej, domowej kuchni pensjonacie „Bosman”, mogliśmy 
do woli korzystać z uroków nadmorskiego kurortu.

Wrześniowa Łeba, rozświetlona przebijającymi się przez 
chmury słonecznymi promieniami, oczarowała nas swoim 
pięknem.

Spacery nad morzem, wyprawy do portu, długie wędrówki 
po spokojnych o tej porze roku uliczkach miasta, dostarczy-
ły nam wielu wrażeń i niezapomnianych przeżyć. Czyste, 
morskie powietrze, rześkie i przesycone jodem sprawiło, że 
nawet najstarsi uczestnicy wycieczki – pani Małgorzata Kunc 
i pan Władysław Labuda – promienieli radością i niezwykłym 
wigorem. Dzieci niestrudzenie dotrzymywały kroku dorosłym, 
a wieczorami znajdowały jeszcze dość siły, aby szaleć na 
placu zabaw.

Wspólne spacery, posiłki, pieczenie kiełbasek, a nawet 
tańce przy muzyce sprawiły, że w grupie dominował rado-
sny nastrój, sprzyjający długim rozmowom, opowiadaniom                  
i wymianie doświadczeń. Nie opuszczało nas też poczucie 
humoru, a śmiech towarzyszył nam podczas całego pobytu 
w Łebie. Powrót do Lini okazał się najsmutniejszym wyda-
rzeniem tego wrześniowego weekendu.

Stowarzyszenie dziękuje wszystkim, którzy pomogli nam 
w zorganizowaniu wyjazdu. Dzięki loterii fantowej, która 
wsparli swoimi darami panie: Agnieszka Grzenkowicz, Małgo-
rzata Adamczyk, Jadwiga Szczypior, Bożena Grzenkowicz, 
Olesia Kwieciszewska, Bożena Mach, Irena Mach i pan 
Jarosławowi Grzenkowicz, członkowie stowarzyszenia za 
niewielką opłatą, a dzieci niepełnosprawne za darmo, mogli 
spędzić w Łebie przyjemne i pożyteczne chwile.

Stowarzyszenie dziękuje również panu wójtowi – Łukaszowi 
Jabłońskiemu za bezpłatne udostępnienie autobusu, dyrek-
torowi Banku Spółdzielczego w Sierakowicach i państwu 
Barbarze i Kazimierzowi Bigusom z Zakrzewa za wsparcie 
finansowe.

Dzięki ludziom o wielkim, otwartym sercu stowarzyszenie 
może podejmować działania, które łączą mieszkańców na-
szej gminy, stwarzają też okazję do aktywnego i czynnego 
wypoczynku.

   Zarząd Stowarzyszenia „Bądźmy Razem”

Stowarzyszenie „Bądźmy Razem” wstąpiło do Fun-
dacji im. Jana Kantego Steczkowskiego w Warszawie 
z wnioskiem o dofinansowanie projektu zakładającego
ciekawą i twórczą edukację dzieci przedszkolnych spraw-
nych i sprawnych inaczej w wieku 3 – 6 lat.

W przypadku otrzymania dofinansowania realizacja
projektu rozpocznie się 5 stycznia 2009 r. a zakończy się 
30 czerwca 2009 r. Uczestnictwo dzieci i ich opiekunów 
w projekcie jest bezpłatne. W programie zaplanowaliśmy 
szereg ciekawych zajęć plastycznych, muzycznych, edu-
kacyjnych z elementami języka kaszubskiego i angielskie-
go, konkursów i zawodów sportowych. Projekt zakłada 
również kilka interesujących wycieczek.

W celu wcześniejszego sporządzenia listy uczestników 
projektu, prosimy zainteresowanych rodziców o kontakt:

J. Sommer tel. 058 676 88 14 lub 
Z. Choszcz tel. 058 676 85 20

Zarząd Stowarzyszenia

Zarząd LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA 
„KASZUBSKA DROGA” 

zaprasza na cykl szkoleń poświęconych tematyce 
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 
NA LATA 2007-2013 W RAMACH OSI 4 LEADER

24.10.2008 r. GODZ. 9.00- 
GMINNNY DOM KULTURY W LINI

Tematyka szkolenia: wypełnianie wniosków dotyczących:
a) Organizacji szkoleń i innych przedsięwzięć o charak-

terze edukacyjnym i warsztatowym dla ludności z obszaru 
objętego LSR.

b) Promocji i rozwoju lokalnej aktywności w tym promocji 
lokalnej twórczości kulturalnej i artystycznej z wykorzysta-
niem lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego 
i przyrodniczego.

c) Rozwoju agroturystyki i turystyki na obszarach 
wiejskich, w tym: utworzenia lub zmodernizowania bazy 
informacji turystycznej oraz stron www, przygotowania 
i wydania folderów i innych publikacji informacyjnych, 
oznaczenia obiektów ważnych lub charakterystycznych 
dla obszaru objętego lokalną strategią rozwoju.

d) Inicjowania, powstawania, rozwoju, przetwarzania, 
wprowadzania na rynek oraz podnoszenia jakości pro-
duktów i usług bazujących na lokalnych zasobach, w tym 
naturalnych surowcach i produktach rolnych i leśnych oraz 
tradycyjnych sektorach gospodarki.

e) Organizacji imprez kulturalnych.
f) Inwestycji służących utrzymaniu i kultywowaniu tra-

dycyjnych zawodów i rzemiosła oraz inwestycji służących 
wspieraniu twórczości lokalnej lub ludowej.

g) Budowy/odbudowy małej infrastruktury turystycznej, 
a w szczególności punktów widokowych, miejsc wypo-
czynkowych i biwakowych, tras narciarstwa biegowego 
i zjazdowego, tras rowerowych. 
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Wycieczka krajoznawcza 
do stolicy naszego województwa – Gdańska

Wyprawę autokarową po raz kolejny wspólnie zorganizowali 
członkowie stowarzyszenia „Bądźmy Razem” oraz Gminny 
Dom Kultury w Lini. Gminnym autokarem dzięki uprzejmości 
wójta gminy wyruszyło 45 uczestników – dzieci z opiekunami 
oraz emeryci i renciści z terenu gminy. 

Pierwszym punktem wyprawy był gdański ogród zoolo-
giczny. Dzieci i starsi 

z zachwytem podziwiali najróżniejsze ptaki i ssaki z róż-
nych kontynentów. Szczególną uwagę zwróciły sprowadzone 
w tym roku do Gdańska dwie żyrafy. Dzieciom szczególnie 
podobały się szympansy, goryle i skaczące w różnych kie-
runkach małpy.

Po długim spacerze udaliśmy się do głównej gdańskiej 
nekropolii – Katedry Oliwskiej, po której oprowadził nas 
kleryk Łukasz Gralewicz z Gdańskiego Seminarium Duchow-
nego. W skupieniu wysłuchaliśmy 20 minutowego koncertu 
organowego, który wywarł na zgromadzonych niesamowite 
wrażenie. Najmłodszym najbardziej podobały się ruchome 
anioły z instrumentami oraz ruszające się podczas koncertu 
inne elementy organów.

Po zwiedzeniu katedry dzięki uprzejmości znajomego ks. 
diakona Roberta Janhs rodem z Rumi dane nam było zwie-
dzić… Gdańskie Seminarium Duchowne. Wycieczkowicze 
mogli zobaczyć kaplicę „Magnę”, w której modlą się przyszli 
kapłani, krużganki i wewnętrzny dziedziniec seminarium, 
które są miejscem medytacji i modlitwy kleryków. 

Zwiedziliśmy także salę, w której podpisano tzw. „Pokój 
Oliwski” w roku 1660 kończący wojnę Szwedów i Polski. 
Następnie zwiedziliśmy ogród seminaryjny, w którym dane 
nam było posmakować pysznych jabłek. Panie niczym rajskie 
Ewy, delikatnie jednak ze smakiem gryzły owoce.

Następnym punktem wyprawy była gdańska starówka. 
Przeszliśmy długim Targiem by dojść nad Motławę a stamtąd 
statkiem Żeglugi Gdańskiej popłynęliśmy na Westerplatte. 
Od strony wodnej mogliśmy podziwiać wielkie dźwigi oraz 
stoczniowe doki, a także statki, które akurat zacumowały 
w gdańskich portach. Przepływaliśmy także obok Twierdzy 
Wisłoujście, która jest zabytkiem klasy zerowej, wpisanym 
na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Na cmentarzu obrońców Westerplatte zapaliliśmy znicze 
i przeszliśmy pod pomnik poświęcony zamordowanym żołnie-
rzom walczącym w 1939 roku oraz wszystkim marynarzom 
walczącym na różnych morzach i oceanach.

Gminny Dom Kultury w Lini oraz 
Zarząd Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju w Gdańsku

zapraszają na
II INDYWIDUALNE I DRUŻYNOWE MISTRZO-

STWA GMINY LINIA W STRZELECTWIE
które odbędą się 19 października br. od godz. 13.00 

w Sali Gminnego Domu Kultury w Lini

JUBILEUSZE
W miesiącu wrześniu Wójt Gminy Linia wraz 

z pracownikiem USC uczestniczyli w dwóch 
jubileuszach 50-lecia pożycia małżeńskiego. 
Te piękne gody obchodzili:

• Eugenia i Antoni Treder ze Strzepcza (16.09.)
• Urszula i Jan Pipka z Potęgowa (23.09)
Wójt Gminy udekorował jubilatów medalami „Za Długoletnie 

Pożycie Małżeńskie” przyznane przez Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Wręczono również pamiątki, upominki 
i kwiaty. Jeszcze raz Jubilatom składamy serdeczne gratu-
lacje oraz życzymy długich lat w zdrowiu i szczęściu.

Spotkanie z pisarzem
Biblioteka Publiczna Gminy Linia zaprasza na spotka-

nie pod hasłem „Pomorski kryminał” z pisarzem Piotrem 
Schmandtem. Odbędzie się ono 9 października 2008 r. 
o godz. 13 w Kaszubskim Liceum Ogólnokształcącym 
w Strzepczu w ramach projektu bibliotek powiatu wejherow-
skiego „Z książką od Kaszub do Europy”.

Piotr Schmandt (ur. w 1969 r.) w latach 1988-1993 odbył 
studia polonistyczne na kierunku filologia polska na Wy-
dziale Filologiczno-Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego. 
Studia ukończył pracą magisterską „Noc świętojańska na 
Kaszubach” napisaną pod kierunkiem prof. Jerzego Sampa. 
Pracował w Dziale Prasy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Później przez dwa lata 
pełnił obowiązki redaktora w miesięczniku popularno-nauko-
wym „Przegląd Morski”. Od 2005 roku pracuje w gdańskim 
Wydawnictwie „Marpress” na stanowisku kierownika Działu 
Reklamy i Handlu.

W 2005 roku ukazała się jego pierwsza książka - „Koncha 
i perła. Życie gdyńskiego drogisty”, opowiadająca poprzez 
losy dziadka autora o międzywojennej Gdyni. W 2007 roku 
ukazała się „Pruska zagadka”- kryminał historyczny, którego 
akcja toczy się w Wejherowie na początku XX wieku.

Piotr Schmandt jest autorem artykułów w prasie lokalnej 
poświęconych kulturze i historii Kaszub i Pomorza oraz 
sprawom społecznym.

Pełni wrażeń i nieco zmęczeni jednak szczęśliwi bo pogoda 
mimo zachmurzenia okazała się łaskawa wyruszyliśmy na 
wspólny posiłek. Nieco wzmocniwszy siły siewając piosenki 
wróciliśmy do domu.

Po raz kolejny dzieci oraz osoby starsze miały możliwość 
integracji, poprzez wspólne rozmowy spacer itd. Wśród 
młodych uczestników były dzieci niepełnosprawne, które 
wspaniale czują się w gronie rówieśników – zatem jest prze-
łamywanie wszelkich barier.
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PRZYZNANO STYPENDIA 
STUDENTOM STUDIÓW DZIENNYCH
Dnia 16 września br. Komisja Kultury i Oświaty rozpatrzyła 

padania o przyznanie stypendium dla studentów studiów 
dziennych. Spośród 16 złożonych wniosków komisja odrzu-
ciła 1 wniosek ze względu na nie spełnienie wymogów okre-
ślonych w zasadach przyznawania stypendium. Stypendia 
otrzymali: 

· Joanna Pipka, Michalina Elwart, Monika Okrój, Mag-
dalena Wrońska, Michalina Konkel, Lidia Langa z Lini

· Agnieszka Bednarek z Kętrzyna
· Paweł Brzeski ze Strzepcza
· Hanna Kos i Łukasz Mielewczyk z Miłoszewa
· Anna Miotk z Pobłocia
· Magdalena Klawikowska ze Smażyna
· Kazimierz Labuda z Niepoczołowic
· Joanna Ellwart i Alicja Ellwart z Kobylasza
Wszystkim gratulujemy dotychczasowych osiągnięć w na-

uce i życzymy dalszych sukcesów.
Komisja postanowiła zróżnicować stypendium dla studen-

tów w zależności od średniej ocen tj. dla studentów, którzy 
uzyskali średnią 4,0 – 4,49 stypendium w wysokości 600,00 
zł, natomiast dla studentów, którzy uzyskali średnią ocen 4,50 
i wyżej stypendium w wysokości 700,00 zł.

Po raz 40-ty przybyli do Gdańska turyści wiejscy z te-
renu całego kraju na Ogólnopolski Zlot Turystyczny LZS. 
Pierwszy raz za sprawą Jana Trofimowicza Dyrektora GDK
w Lini a zarazem Członka Prezydium Rady Wojewódzkiej 
LZS w Gdańsku w imprezie wzięli udział turyści z gminy 
Linia. Opiekunami uczniów z Zespołu Szkół w Strzepczu byli 
nauczyciele Ewa Roman, Teresa Skrzypkowska i kierownik 
ekipy Tomasz Miecznikowski. Turyści na zlot udali się gmin-
nym autokarem.

Uroczystego otwarcia zlotu przed grobem mjr Henryka 
Sucharskiego dokonał Wieloletni Sekretarz Pomorskiego 
Zrzeszenia LZS w Gdańsku Wiesław Szczodrowski oraz Bo-
gumił Brzozowski i Jan Gomoła  - Członkowie Rady Głównej 
LZS w Warszawie. 

Po uroczystym otwarciu delegacje poszczególnych ekip 
złożyły na grobach żołnierzy wiązanki kwiatów i zapaliły 
znicze. Gminę Linia, Powiat Wejherowski oraz Wojewódz-
two Pomorskie reprezentowało 40 turystów z terenu gminy 
Linia.

Po części oficjalnej uczestnicy zlotu z przewodnikami
PTTK rozpoczęli zwiedzanie Westerplatte. Następnie turyści 
z różnych stron kraju statkiem Żeglugi Gdańskiej popłynęli 
do przystani nad Motławą. Wszyscy mieli możliwość podzi-
wiania stoczni gdańskich oraz kanałów portowych i starówki 
gdańskiej od strony Martwej Wisły i Motławy. Następnie był 
czas na zwiedzanie starówki wraz z przewodnikiem, który 
szczegółowo tłumaczył ciekawe losy Gdańska i gdańszczan 
zamieszkujących miasto przez stulecia.

Po zwiedzaniu miasta uczestnicy zlotu zameldowali się na 
mecie, która znajdowała się nad brzegiem Zatoki Gdańskiej 
– camping w dzielnicy Stogi. Na mecie zlou uczestnicy musieli 
wykazać się znajomością historii Gdańska oraz Westerplatte 
i wiadomościami historycznymi związanymi z II Wojną Świa-
tową. Na zakończenie odbyły się konkurencje rekreacyjno 
– sportowe. W/w konkurencjach startowały 3-osobowe 
drużyny i każdy jej członek startował w jednej z konkurencji. 
Suma zdobytych punktów z poszczególnych konkurencji 
decydowała o zajętym przez drużynę miejscu. 

Po zakończeniu zmagań sportowych przyszedł czas na 
ciepły turystyczny posiłek na campingu. 

Komisja sędziowska skrupulatnie liczyła wyniki w konku-
rencjach indywidualnych oraz drużynowych. Z grona turystów 
z gminy Linia najlepiej indywidualnie wypadły: w konkursie 
wiedzy o Gdańsku – Hanna Miecznikowska, Jadwiga Szur 
oraz Joanna Sikora - wszystkie znalazły się w pierwszej 
10-ce. 

W zwinnościowym torze przeszkód najlepiej natomiast 
spisał się Rafał Darznik, który zajął IV miejsce. Po zebraniu 
wszystkich punktów poszczególnych 3-osobowych drużyn 
okazało się, że uczniowie Zespołu Szkół w Strzepczu 
zajęli II miejsce w kategorii szkół. W nagrodę otrzymali 
piękny puchar. Prowadzona była także klasyfikacja po-
wiatowa i w niej reprezentanci powiatu wejherowskiego 

zajęli wysokie V miejsce! W nagrodę także otrzymali 
puchar, który przekazano władzom gminy. 

W klasyfikacji wojewódzkiej punktowały dwie najwyżej
sklasyfikowane ekipy powiatowe. Dla naszego województwa
oprócz powiatu wejherowskiego punktowali reprezentanci 
powiatu gdańskiego. Wspólne wyniki  sprawiły, że wojewódz-
two pomorskie zajęło I miejsce w klasyfikacji wojewódzkiej
wyprzedzając m.in. zachodniopomorskie, kujawsko-pomor-
skie, warmińsko-mazurskie i łódzkie. 

Zlot uczestnikom dostarczył niezapomnianych wrażeń. 
Młodzi turyści mieli możliwość zwiedzenia miasta Gdańska 
i poznać nieco historii związanej z II Wojną Światową, za-
tem lekcja historii i geografii na żywo. A skoro jeszcze udało
się przy pięknej pogodzie zdobyć puchary to czego można 
chcieć więcej. Może to początek przygody w gminie Linia 
ze zlotami turystycznymi LZS, które od lat są organizowane 
w całym kraju.

40- ty jubileuszowy ogólnopolski 
ZLOT TURYSTYCZNY LZS 

na WESTERPLATE 
Gdańsk 5-7.09.2008






