
INWESTYCJE W GMINIE LINIA

Urząd Gminy Linia w ostatnim okresie przeprowadził szereg inwestycji służących 
mieszkańcom gminy. 

Wykonano trzy odcinki dróg gminnych, które poprawią komfort jazdy nie tylko 
mieszkańców ale i turystów. Na ulicy Wrzosowej to odcinek 430 mb nowej na-
wierzchni. Ulica w Niepoczołowicach również taką samą długość. Natomiast ul. 
Wesoła została przedłużona o 125 mb. Całkowity koszt poniesiony przez Gminę 
na te inwestycje to kwota 340.000 zł. 100.000 zł pozyskano z Urzędu Marszał-
kowskiego w Gdańsku.

Rozbudowa Gminnego Domu Kultury w Lini jest w chwili obecnej na etapie 
rozstrzygania drugiego postępowania przetargowego i wyłaniania wykonawcy 
robót budowlanych. Jeżeli postępowanie zostanie pozytywnie zakończone to 
już niebawem rozpocznie się rozbudowa naszego obiektu kulturalnego. Większa 
liczba pomieszczeń oraz większa ich powierzchnia służyły będą mieszkańcom 
Gminy Linia oraz strażakom OSP.

Wymiana pokrycia dachu budynku zaplecza sportowego przy stadionie w Lini 
oraz wykonanie nowego pokrycia dachowego. Inwestycja kosztowała 35.000 
zł z czego 15.000 zł Urząd Gminy pozyskał z Powiatowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej Powiatu Wejherowskiego. 

Inicjatywa pracowników jednostki samorządu terytorialnego przyczyniła się do 
pozyskania środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 43.750 zł na utylizację i transport odpadów 
azbestowych. Spora część nieruchomości na terenie Gminy jest nadal zadaszona 
płytami azbestowymi. W dalszym ciągu podejmowane będą przez Urząd Gminy 
kroki w celu pozyskania dofinansowania na usunięcie szkodliwych odpadów.

Zakończone zostały prace projektowe rozbudowy oczyszczalni ścieków w 
Tłuczewie, niezbędne  do faktycznego przeprowadzenia tego zadania. Obecnie 
inwestycja jest na etapie opracowywania studium wykonalności, które jest nie-
zbędnym załącznikiem do ubiegania się o środki finansowe z Unii Europejskiej.
O postępach w realizacji tej inwestycji Urząd Gminy Linia będzie na bieżąco 
informował mieszkańców gminy.

ZAPROSZENIE NA FESTYN
Gminny Dom Kultury i Szkoła Podstawowa im. Ks. Kanonika Bazylego 

Olęckiego serdecznie zapraszają na 

V FESTYN RODZINNY, 
który odbędzie się 14 czerwca 2008 r. na boisku wiejskim w Niepoczo-

łowicach, godz. 1600.
W programie:
- konkurencje sportowo – rekreacyjne dla dzieci i dorosłych;
- loteria fantowa z cennymi nagrodami,
- zabawa taneczna przy muzyce „na żywo”.

WAKACJE

Wszystkim nauczycie-

lom, dzieciom oraz 

młodzieży z Gminy Linia 

 życzymy

 miłych, radosnych

 i bezpiecznych wakacji.

Przewodniczący           Wójt

   Rady Gminy             Gminy Linia

     S. Bigus                  Ł. Jabłoński

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!!!
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PRZETARG
Urząd Gminy Linia informuje, że 27 czerwca br o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Linia od-

będzie się drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej poło-
żonej w Lini, ul. Łąkowa, dz. 514/17 o powierzchni 904 m2, cena wywoławcza 27.120 zł netto.

Regulamin w sprawie przeprowadzenia przetargu oraz informacje na temat w/w przetargu udziela-

ne są w Urzędzie Gminy Linia w pokoju Nr 7 od wtorku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30

OGŁOSZENIE
Urząd Gminy w Lini zaprasza do wzięcia udziału w 

bezpłatnych szkoleniach z zakresu :
• Kursu z języka angielskiego
• Kursu prawa jazdy kat. C, C+E

Warunki formalne jakie musi spełnić kandydat:
- Pozostawanie w stosunku pracy (umowa o pracę, bądź 

inna umowa cywilno –prawna),
- Ukończony 45 rok życia,
- Posiadanie co najwyżej średniego wykształcenia.

Kursy odbywać się będą w godzinach popołudniowych, 
będą dostosowane do potrzeb zainteresowanych (nie będą 
kolidować z pracą).

ZARZĄDZENIA

Urząd Gminy Linia informuje, że na tablicy ogłoszeń zosta-
ły wywieszone zarządzenia Wójta Gminy Linia w sprawie 
sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczone-
go następujących nieruchomości:

• dz. 27/9 – Strzepcz, ul. Ks. Rotty – teren zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej i zieleni urządzonej, o powierzchni 
2057 m2 cena wywoławcza 41 zł netto za m2;

• dz. 288/13 – Strzepcz, nad jeziorem – teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, o powierzchni 1436 m2, cena 
wywoławcza 100 zł netto za m2;

• dz. 250/2 – Niepoczołowice, teren zieleni niskiej nie 
urządzonej o powierzchni 1991 m2 cena wywoławcza 20 zł 
brutto za m2;

NOWE CHODNIKI
W miarę możliwości finansowych oddawane są do użytku

chodniki z kostki brukowej. Inwestycje na ul. Łąkowej w Lini 

i teren przed cmentarzem w Strzepczu zdecydowanie po-

prawiły estetykę wsi. Trwają prace projektowe zmierzające 

do ułożenia 1,5 km chodnika w Lini – stacja paliw – stadion 

– osiedle Dąbrówka.

OŚWIETLENIE
W bieżącym roku na terenie gminy zbudowanych zostanie 

ok. 50 nowych punktów świetlnych. Poprawi to bezpieczeń-

stwo mieszkańców i uczestników ruchu drogowego.

OGŁOSZENIE
Starostwo Powiatowe w Wejherowie wraz z Urzędem 

Gminy Linia informują, że zostały rozpoczęte prace nad 
sporządzeniem uproszczonych planów urządzania lasów 
dla lasów stanowiących własność osób fizycznych. Prace
terenowe będą prowadzone od miesiąca maja do lipca b. r., 
poprzez wyłonioną w przetargu firmę TAXUS S.I. sp. z o.o.
ul. Płomyka 56A, 02-491 Warszawa. 

Jednocześnie zostały przekazane do sołectw formularze 
do rejestracji gruntów, które obecnie nie są lasami, ale w 
najbliższym 10-leciu są planowane przez właścicieli do za-
lesienia. Pytania odnośnie w/w prac oraz formularza proszę 
kierować pod adres: - Starostwo Powiatowe w Wejherowie 
– Wydział Środowiska ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo tel. 
(058) 572 9543 – Mariusz Pardus
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzepczu jest jedyną wiejską placówką tego typu w powiecie wejherowskim. Pla-
cówka istnieje od 2000 r. Absolwenci szkoły mają prawo przystąpić do państwowego egzaminu maturalnego i kontynu-
ować edukację w szkołach wyższych i policealnych. Od czterech lat liceum w Strzepczu, a tym samym gmina Linia słynie 
z uczniów zdających egzamin maturalny z języka kaszubskiego. Szkoła, choć niewielka liczy już ponad 150 absolwentów 
szkół dziennych i wieczorowych.

Placówka mieści się w dawnej siedzibie szkoły podstawowej w Strzepczu. Od początku istnienia podlega wielu remontom 
i modernizacjom. Posiada trzy bardzo dobrze wyposażone sale lekcyjne, siłownię, bibliotekę szkolną z 10 stanowiskami 
komputerowymi, księgozbiorem bogatym w lektury szkolne, literaturę kaszubską i literaturę pomocniczą, filmy dydaktyczne,
ekranizacje lektur szkolnych. 

W bieżącym roku szkoła pozyska ze środków krajowych i Unii Europejskiej: pracownię komputerową, pracownię do na-
uczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych a ponadto przy szkole powstanie wielofunkcyjne boisko. 

Zajęcia obowiązkowe dla młodzieży odbywają się pięć dni w tygodniu w godzinach od 8.00 do 14.00 lub 14.50, zaś w 
szkołach wieczorowych 3 razy w tygodniu od 15.00 do 20.00. Oznacza to dogodne połączenie autobusem PKS z okolic 
Lini, Luzina czy Częstkowa. Młodzież z okolic Miłoszewa czy Lewina korzysta grzecznościowo z dowozów do sąsiedniego 
gimnazjum (za co w imieniu uczniów serdecznie dziękuję).

Tradycją szkoły są liczne wycieczki szkolne-zarówno piesze, rowerowe i autokarowe po regionie Kaszub, Polsce i trzy 
zagraniczne (zdjęcia je dokumentujące umieszczone są między innymi na stronie www.strzepcz.republika.pl)

W przyszłym roku szkolnym przewiduje się działanie sześciu zajęć pozalekcyjnych. Po lekcjach można też skorzystać z 
czytelni i komputerów. Ponadto w ramach realizacji projektu profilaktyki zdrowotnej poprzez sport odbędzie się szereg zajęć
sportowo-rekreacyjnych na nowopowstałych obiektach nie tylko dla uczniów szkoły, ale również dla wszystkich chętnych 
w każdej grupie wiekowej. 

Zapraszam do nauki w murach naszej szkoły.
Jolanta Cierocka

Pełna nazwa typu szkoły  Podstawowe informacje  Przedmioty  Termin   Opłaty   

         w zakresie  składania

         rozszerzonym dokumentów

Kaszubskie    Dla młodzieży   biologia+  do 17.06.08r.
Liceum Ogólnokształcące  po Gimnazjum   geografia+ (podania) bezpłatna
     Trwa 3 lata   j. angielski
     Dzienna    albo  do 24.06.08r.      opłata
         historia+  godz. 12:00         na Radę
         j.polski+  (kopie)    Rodziców
         j. angielski     5 zł/miesiąc
           do 30.06.08r
           godz. 12:00
           (oryginały)

Liceum Ogólnokształcące  Dla dorosłych    j. angielski,
dla Dorosłych  po Gimnazjum   geografia do   bezpłatna
     Trwa 3 lata      20.sierpnia.08r
     Wieczorowa     

Uzupełniające Liceum  Dla dorosłych   j. angielski,
Ogólnokształcące   po Szkole Zawodowej  geografia do   bezpłatna
dla Dorosłych   Trwa 2 lata     20.sierpnia.08r
     Wieczorowa  
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DZIEŃ MATKI I DZIECKA W GDK 

 Dnia 29 maja w progach GDK odbyło się spotkanie z okazji 
połączonych świąt: Dnia Matki i Dziecka.  Organizatorami 
byli wspólnie: GDK i stowarzyszenie „Bądźmy Razem” Dla 
mam i dzieci wystąpił zespół „Kaszëbskô Rodzëzna” Dzieci i 
młodzież w pięknych strojach w różnych grupach wiekowych 
(ze względu na małą salę w GDK) przygotowały piękne 
przedstawienie, śpiewały piosenki kaszubskie i tańczyły 
ludowe układy taneczne. 

Najmłodsze dzieci mówiły Mamom wierszyki. Była wspólna 
zabawa dla mam i dzieci, akompaniament muzyczny zapewnił 
pan Jan Szulc. 

Wszystkie mamy otrzymały w prezencie czerwone róże, 
bukiet róż Dyrektor GDK Jan Trofimowicz wręczył Marii Za-
lewskiej – kierownik zespołu Kaszëbskô Rodzëzna – wszak 
jest niemalże „drugą mamą” dla kilkudziesięciu dzieci tań-
czących w zespole.

Dla najmłodszych były zabawy z balonami i konkursy zręcz-
nościowe. Wszystkie dzieci otrzymały słodkie upominki. 

Dla wszystkich przybyłych był słodki poczęstunek oraz 
kawa, herbata i napoje.

JUBILEUSZE 90-LATKÓW
Wójt Gminy oraz pracownik GOPS od początku roku 

uczestniczyli w jubileuszach 90-latków. Jubileusze te ob-
chodzili:

• Studzińska Elżbieta z Kętrzyna (9.01) – 93 lata
• Baranowska Jadwiga z Pobłocia (17.01) – 94 lata
• Młyński Klemens z Lini (28.01) – 91 lata
• Klawikowska Apolonia ze Smażyna (9.02) – 100 lat
• Kwiatkowska Agnieszka z Pobłocia (7.03) – 96 lat
• Langa Władysław z Miłoszewa (24.03) – 92 lat
• Okrój Juliusz z Osieka (30.03) – 91 lat
• Pipiórka Benedykta z Lini (04.04) – 93 lata 
• Syldatke Otylia z Lini (23.04) – 92 lat
• Ellwart Bronisława z Lini (8.05) – 92 lat
• Mach Helena z Tłuczewa (25.05) – 97 lata
• Mielewczyk Leokadia z Lini (29.05) – 91 lata
Jeszcze raz Jubilatom składamy serdeczne gratulacje oraz 

życzymy długich lat w  zdrowiu i szczęściu.

FESTYN SPORTOWO – REKREACYJNY 
Z OKAZJI DŁUGIEJ MAJÓWKI

 
W niedzielne popołudnie 25 maja o godzinie 13 na boisku 

sportowym w Smażynie rozpoczął się festyn sportowo – re-
kreacyjny dla mieszkańców gminy. Głównym organizatorem 
był Gminny dom Kultury w Lini a współorganizatorami: Urząd 
Gminy w Lini oraz Sołectwo Smażyno. Mieszkańcy sołectwa 
starannie przygotowali płytę boiska oraz odnowili bramki i bo-
isko do piłki siatkowej. Rada Sołecka Smażyna zadbała także 
o bogato wyposażony bufet, panie upiekły m.in. swojski chleb, 
przygotowały pyszne ogórki, smalec, pieczone kiełbaski. Do 
rywalizacji sportowej najpierw przystąpiły panie, grając w 
piłkę siatkową rywalizowały o Puchar Wójta Gminy Łukasza 
Jabłońskiego. Jak mówią mieszkańcy po raz pierwszy od-
były się zawody piłki siatkowej wyłącznie dla kobiet. Do gry 
przystąpiło 5 zespołów, które rywalizowały systemem każdy 
z każdym. Sędzią była pani Jadwiga Gruba ze Strzepcza.  
W końcowej klasyfikacji zwyciężyła drużyna z Miłoszewa, II
miejsce Smażyno, III Strzepcz, IV Linia i V Pobłocie. Była 
wesoła zabawa, a zarazem twarda rywalizacja.  Wszystkie 
zespoły otrzymały dyplomy i nagrody w postaci piłek a 3 
najlepsze ekipy puchary z rąk Wójta Łukasza Jabłońskiego. 
Warto dodać, że grały m.in. Zastępca Wójta pani Bogusława 
Engelbrecht oraz była mieszkanka Lini obecna V-ce Dyrektor 
Gimnazjum w Luzinie Ewa Myszkowska – Rojewska. Wielkie 
brawa należą się dla wszystkich zawodniczek, które wystą-
piły w turnieju.

Panowie w zespołach 7-osobowych piłki nożnej walczyli o 
Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Linia – Stanisława 
Bigusa. Do rozgrywek przystąpiło 6 zespołów, w grupie A 
– I miejsce zajął Strzepcz, II Linia, III – gospodarze – Sma-
żyno. W grupie B – I miejsce Pobłocie, II Niepoczołowice, a 
III młoda drużyna SKS Strzepcz. W meczach półfinałowych
Niepoczołowice pokonały Strzepcz 1-0 natomiast Linia po 
rzutach karnych pokonała 2-1 Pobłocie (w regulaminowym 
czasie był remis 0:0) W małym finale o III miejsce Pobłocie
pokonało Strzepcz 1:0 a w finale Niepoczołowice pokonały
Linię po rzutach karnych 2-0. W meczu o 5 miejsce SKS 
Strzepcz pokonał Smażyno 3:0. Wszystkie drużyny otrzy-
mały nagrody i piłki a 4 najlepsze ekipy puchary ufundowane 
przez Urząd Gminy i GDK

Po zakończeniu zmagań sportowych przyszedł czas na 
majową potańcówkę pod chmurką przy muzyce „na żywo”.
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GMINNY DZIEŃ SPORTU SZKOLNEGO 
 W środę 21 maja 2008 roku stadion gminny w Lini wypełniła młodzież i dzieci ze wszystkich szkół w gminie by rywali-

zować w konkurencjach sportowo – rekreacyjnych o miano najbardziej usportowionej szkoły w gminie, w poszczególnych 
kategoriach klas I- III, IV- VI oraz klas gimnazjalnych.

Organizatorem święta sportu dla dzieci był miejscowy Gminny Dom Kultury, wraz z Urzędem Gminy. Wiele pracy w przy-
gotowanie stadionu oraz poszczególnych stanowisk do danych konkurencji włożyli nauczyciele wychowania fizycznego z
Zespołu Szkół w Lini.

Klasy I - III rywalizowały w 5-cio osobowych ze-
społach m.in. w zwinnościowych torach przeszkód 
oraz w konkurencjach rzutowych. W końcowej kla-
syfikacji po dogrywce I miejsce zdobyli reprezentanci
szkoły w Lini, II - Niepoczołowice, III - Strzepcz, IV 
- V  Miłoszewo oraz Pobłocie a V lokata przypadła 
zawodnikom z Kętrzyna. Każdy uczestnik w tej kate-
gorii wiekowej otrzymał nagrodę rzeczową w postaci 
drobnego sprzętu sportowego.

 W kategorii klas IV – VI w osobnych grupach 
rywalizowały dziewczęta i chłopcy. Zwycięzcami w 
poszczególnych konkurencjach byli: w biegu na 60 
merów: Magdalena Choszcz i Daniel Czaja oboje z 
Lini, również ci sami sprinterzy zwyciężyli w biegu 
na 400 metrów. W skoku w dal prym wiedli: Barbara 
Labuda z Niepoczołowic oraz Krzysztof Polejowski 
z Lini.  Piłeczką palantową najdalej rzucali: Martyna 
Konkol oraz Tomasz Bobrucki oboje również z Lini. 
Natomiast piłką lekarską najdalej rzucali: Patrycja 
Kuberna z Lini oraz Szymon Langa z Niepoczoło-
wic. We wszystkich dyscyplinach w kategorii dziewcząt i chłopców 3 najlepszych zawodników otrzymywało indywidualnie 
medale. 

W końcowej klasyfikacji wśród uczniów klas IV- VI  zwyciężyła bezapelacyjnie Szkoła Podstawowa w Lini 117 pkt, II
miejsce SP Niepoczołowice 58 pkt. III miejsce SP w Pobłociu 45,5 pkt, IV miejsce SP Kętrzyno 25,5 pkt, V SP Strzepcz 
25 pkt i VI SP Miłoszewo 19 pkt. 

W klasach gimnazjalnych w biegu na 60 metrów zwyciężali: Magda Lieban  oraz Łukasz Lange – oboje ze Strzepcz, w 
biegu na 600 najlepsza okazała się Anna Choszcz z Lini a na dystansie 800 metrów Patryk Szulcek również z Lini. Piłką 
lekarską najdalej rzucali: Bogumiła Czaja oraz Patryk Pipka ze Strzepcza. W skoku w dal najlepsi okazali się Monika Lieban 
ze Strzepcza oraz Dominik Mach z Lini. W końcowej klasyfikacji I miejsce zajęło gimnazjum w Strzepczu 119 pkt, II natomiast
gimnazjum w Lini 105 pkt. 3-ka najlepszych zawodników w każdej dyscyplinie otrzymywała także medale. 

Każda szkoła w danej kategorii wiekowej otrzymała dyplom a najlepsze ekipy szkolne puchary. Wszystkie szkoły otrzymały 
także sprzęt sportowy ufundowany przez Urząd Gminy w Lini oraz GDK. 

Nagrody medale i puchary wręczali: Zastępca Wójta Bogusława Engelbrecht oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w 
Gminie – Józef Kotas. Wszyscy uczestnicy otrzymali posiłek regeneracyjny ufundowany przez Urząd Gminy.

MISTRZOSTWA GMINY W LEKKOATLETYCE

Gminny Dom Kultury zaprasza na I Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Gminy w Lekkoatletyce w kategorii 
OPEN, które odbędą się 22 czerwca br. od godz. 1300 na stadionie sportowym w Lini. DYSCYPLINY: Kobiety – bieg 
na 100m; 400m; 800m; skok w dal; rzut piłeczką palantową; Mężczyźni – bieg na 100m; 400m; 1500m; skok w dal; 
rzut piłeczką palantową; Więcej wiadomości u sołtysów i radnych poszczególnych miejscowości.

FESTYN!!! 
22 czerwca br – godz. 16.00 – stadion sportowy w Lini.

Po mistrzostwach Gminy Linia w lekkoatletyce serdecznie zapraszamy na 

FESTYN KASZUBSKI, 
który organizowany jest przez Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie Oddział w Lini, 

Gminny Dom Kultury oraz Urząd Gminy Linia.
 Przewidzianych jest wiele atrakcji!



6 Gmina Linia • KLËKA • Czerwiec 2008 • Nr 4

III WOJEWÓDZKI KASZUBSKI 
BIEG PRZEŁAJOWY TERENAMI KASZUBSKIEGO 

PARKU KRAJOBRAZOWEGO 

Dnia 27 kwietnia w Lini odbyły się po raz trzeci 
wojewódzkie biegi przełajowe. Głównym organi-
zatorem było Gminne Stowarzyszenie LZS w Lini, 
a współorganizatorami Urząd Gminy w Lini oraz 
pomorskie Zrzeszenie LZS w Gdańsku i Starostwo 
Powiatowe w Wejherowie. Regulamin przewidywał 
różne dystanse biegowe dziewcząt i chłopców. 
Impreza rozpoczęła się wspólnym paradnym prze-
marszem zawodników, trenerów organizatorów i 
zaproszonych gości wokół stadionu przy dźwiękach 
Gminnej Orkiestry Dętej z Lini pod kierunkiem pani 
Ewy Studzińskiej. 

Następnie wszyscy odśpiewali hymn państwo-
wy. Prezes GS LZS w Lini Józef Kotas przywitał 
wszystkich przybyłych zawodników i opiekunów oraz 
gości: Bernadetę Blechacz – olimpijkę z Moskwy, 
jedną z 10-ciu najlepszych oszczepniczek świata, 
Sekretarza Pomorskiego Zrzeszenia LZS w Gdań-
sku Wiesława Szczodrowskiego, W-ce Prezesa PZ 
LZS – Franciszka Kaszubowskiego, Członka Komisji Kultury przy Polskim Komitecie Olimpijskim Redaktora Mirosława 
Beggera, oraz Romana Berlika – byłego czołowego lekkoatletę Polski w barwach Lechii Gdańsk. Władze Wojewódzkie 
LZS wręczyły Złote Honorowe Odznaki LZS księżom wspierającym imprezę: ks. Proboszczowi Wojciechowi Senger i ks. 
Markowi Labudda. Mirosław Begger natomiast wręczył Odznaki Honorowe przyznane przez Polski Komitet Olimpijski w 
Warszawie – Bernadecie Blechacz, Romanowi Berlikowi i Janowi Trofimowiczowi – Dyrektorowi GDK w Lini. Wójt Łukasz
Jabłoński otworzył oficjalnie imprezę. Sędzią głównym był Sędzia PZLA Kazimierz Brzoza.

400 metrów dziewcząt: I – Natalia Bulczak – Puchlino, II – Angelika Wering SP Lębork, III – Aleksandra Bronk – Puchlino; 
400 metrów chłopców: I – Łukasz Przepiórka – Lębork, II – Bartosz Sadowski – Łyśniewice, III – Artur Narewski – Linia; 
800 metrów dziewcząt: I  - Małgorzata Dettlaff – Strzelno, II – Monika Gwoździkowska – Lębork, III – Marta Topp – Luzino; 
1000 metrów chłopców: I – Daniel Kiedrowski – Łebno, II – Jakub Przepiórka – Lębork, III – Szymon Bednarek – Linia; 
Młodziczki – 1200 metrów I – Natalia Krakowiak – Lębork, II – Katarzyna Konkol – Wejherowo, III – Aleksandra Dettlaff 
– Puck; Młodzicy – 1700 metrów I – Cezary Mielewczyk – Lębork, II – Paweł Marczyński – Puck, III – Jacek Przepiórka 
– Lębork; Juniorki – 2000 metrów I – Dorota Strusińska – Lębork II – Aleksandra Konkol – Lębork, III – Natalia Dawidowska 
– Linia; Juniorzy – 2000 metrów I – Dawid Buchmann – Puck, II – Radosław Stankiewicz – Lębork, III – Łukasz Klasa – Lę-
bork; Bieg główny: Seniorki 3600 metrów: I – Maria Maj – Roksz – Wejherowo, II – Kamila Pobłocka – Lębork, III Monika 
Wirkus – Wejherowo; Seniorzy – 7000 metrów: I – Leszek Zblewski – Kościerzyna, II – Przemysław Rojewski – Luzino, III 

– Piotr Pobłocki – Lębork.
Najstarszym zawodnikiem był Florian Adolph rocz-

nik 1940 z Pucka. Wszyscy w/w otrzymali puchary, 
seniorzy - nagrody pieniężne, a juniorzy i młodzież 
szkolna od I do VI miejsca nagrody rzeczowe w posta-
ci sprzętu sportowego i turystycznego. Nad całością 
imprezy czuwali członkowie miejscowego LZS pod 
kierunkiem Przewodniczącego Rady Gminy Linia 
Stanisława Bigusa i Strażacy OSP z terenu gminy 
Linia, którzy włożyli dużo pracy w przygotowanie i 
zabezpieczenie techniczne imprezy.

W III Wojewódzkim Biegu przełajowym w Lini wzięło 
razem udział 365 zawodniczek i zawodników z 15 klu-
bów sportowych, 12 UKS-ów i 8 szkół. Każdy uczest-
nik otrzymał na mecie pamiątkowy medal i słodkości 
przygotowane przez organizatorów. Wszyscy miłośni-
cy sportu, zawodnicy, kibice, goście otrzymali pyszną 
grochówkę przygotowaną przez Ośrodek Szkolenia 
Poligonowego Marynarki Wojennej w Strzepczu.




