
INWESTYCJE 2008 
W GMINIE LINIA

Bieżący rok kalendarzowy roz-
począł się bardzo intensywnymi 
przygotowaniami do inwestycji, które 
czekają Gminę Linia. Na początku 
lutego uruchomiono procedurę 
przetargową, zgodnie z Ustawą 
Prawo Zamówień Publicznych, na 
modernizację trzech odcinków dróg 
gminnych. Roboty budowlane będą 
prowadzone na ul. Wesołej i Wrzo-
sowej w Lini oraz na ulicy gminnej 
osiedlowej w Niepoczołowicach. 
W wyniku postępowania wyłoniono 
wykonawców odpowiedzialnych 
za realizację tych zadań. Przetarg 
na wykonanie ul. Wesołej wygrało 
Przedsiębiorstwo Drogowo – Mo-
stowe „DROMOS” Sp. z o. o. z Kar-
tuz, natomiast dwa kolejne zadania 
wykona Firma „WAKOZ” Sp. z o.o. 
z Luzina. Mieszkańcy powyższych 
ulic mogą liczyć na ukończenie prac 
budowlanych do 30 maja br. Łączny 
koszt prac to 340.000 zł.

Kolejna inwestycja, która jest już 
na etapie realizacji to wykonanie prac 
rozbiórkowych pokrycia dachowego 
z płyt eternitowych falistych zawiera-
jących azbest na budynku zaplecza 
sportowego przy stadionie w Lini. 
Urząd Gminy czynił starania o po-
zyskanie dofinansowania na ten cel
ze środków Powiatowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Efektem tych prac jest pod-
pisanie ze Starostwem Powiatowym 
umowy o dofinansowanie w/w inwe-
stycji w kwocie 15 tys. zł. Całkowity 
koszt inwestycji – 35.000 zł

Łukasz Jabłoński

Wójt Gminy Linia

Wójt Gminy Linia ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewi-
dencji gruntów jako dz. 198/12 o pow. 1100 m², stanowiąca grunty orne, położona w obrębie geodezyjnym Lewino, gm. 
Linia, dla  której w Sądzie Rejonowym w Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga KW- 40213. Nieruchomość 
nie jest obciążona prawami osób trzecich. Cena wywoławcza – 55.000 zł. Przetarg odbędzie się 6 maja 2008 r. w sali 
posiedzeń UG Linia o godzinie 10ºº. Regulamin w sprawie przeprowadzenia przetargu oraz informacje na temat w/w prze-
targu udzielane są w Urzędzie Gminy w Lini  w pokoju nr 7 w dniach od wtorku do piątku w godzinach 7.30–15.30.

PODSUMOWANIE ZEBRAŃ WIEJSKICH
W dniach od 25 lutego do 5 marca br w poszczególnych sołectwach odbyły się 

zebrania wiejskie. Głównymi tematami zebrań były sprawozdania z pracy soltysa 
i rady sołeckiej za 2007 r., przedstawienie budżetu Gminy na 2008 r. w tym głównie 
planowanych inwestycji oraz przedstawienie planów odnowy każdej miejscowości, 
które będą stanowiły podstawowy załącznik do wniosków o środki unijne. Plany 
te zostały przyjęte przez mieszkańców wszystkich wsi. Największa frekwencja 
była na zebraniu w Tłuczewie, Niepoczołowicach i Lini. Wnioski, które mieszkań-
cy zgłaszali w trakcie dyskusji dotyczyły głównie naprawy dróg, zamontowania 
dodatkowych lamp oświetleniowych, oznakowania dróg i przejść dla pieszych, 
budowy chodników, utylizacji azbestu, planowania przestrzennego.

Na każdym zebraniu wiejskim przeprowadzono sondaż w sprawie powstawania 
nowych żwirowni. Pytanie sondażowe brzmiało: „Czy zgadzasz się na powstanie 
nowych żwirowni na terenie gminy Linia?”. Wyniki sondażu są następujące: 
Linia (TAK 16, NIE 40) Kobylasz – Potęgowo (TAK 13, NIE 4), Tłuczewo (TAK 
26, NIE 27), Niepoczołowice (TAK 42, NIE 5), Zakrzewo (TAK 13, NIE 3), Osiek 
(TAK 10, NIE 2), Kętrzyno (TAK 28, NIE 7), Strzepcz (TAK 8, NIE 33), Miłoszewo 
(TAK 9, NIE 7), Lewino (TAK 10, NIE 11), Lewinko (TAK 2, NIE 9), Smażyno (TAK 
3, NIE 25), Pobłocie (TAK 12, NIE 19). 

Ogółem (Tak 192, Nie 192).

Alleluja, Jezus żyje, On, co za nas życie dał
Już Go grobu noc nie kryje,

jak powiedział, zmartwychwstał...

Z okazji Świąt Wielkanocnych, wypełnionych nadzieją 
budzącej się do życia wiosny, 

składamy najserdeczniejsze życzenia 
zdrowia, radości i spokoju.

Aby Zmartwychwstanie Pańskie, 
niosące odrodzenie duchowe, 

dało siłę w pokonaniu trudności 
i pozwoliło z ufnością patrzeć w przyszłość.

          Przewodniczący Rady                               Wójt Gminy

                Stanisław Bigus                                Łukasz Jabłoński

Stowarzyszenie „Bądźmy razem” informuje, że w każdy pierwszy i ostatni 
poniedziałek miesiąca od 16.00–17.00 w Gminnym Domu Kultury w Lini 
organizuje bezpłatne konsultacje z języka polskiego i matematyki.
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„CENTRUM KSZTAŁCENIA NA 
ODLEGŁOŚĆ NA WSIACH”

Gmina Linia przystąpiła do projektu współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu 
państwa,  realizowanego w ramach Sektorowego Programu 
Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 w ra-
mach priorytetu 2 „Rozwój społeczeństwa oparty na wiedzy” 
w działaniu 2.1 „Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja 
kształcenia przez całe życie – zmniejszanie dysproporcji 
edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem”. Celem projektu jest 
utworzenie na  terenie całego kraju 379 współpracujących 
ze sobą centrów kształcenia na odległość na wsiach. Projekt 
realizowany jest przez Centrum Kształcenia Ustawicznego 
i Praktycznego w Zielonej Górze, 4system Polska Sp. z o.o. 
w Zielonej górze, ECORYS Polska Sp. z o.o. w Warszawie, 
Fundację Pomocy Matematykom i Informatykom Niespraw-
nym Ruchowo w Warszawie we współpracy z Gminą Linia. 
W powiecie wejherowskim dwie Gminy – Linia i Gniewino 
przystąpiły do    projektu „Centra Kształcenia na Odległość na 
Wsiach”. Centrum Kształcenia będzie prowadziło działalność 
szkoleniową przez 20 godzin tygodniowo z wykorzystaniem 
nowoczesnego sprzętu i technik informacyjnych (np. dostęp 
do platformy e-learringowej) i jest przystosowane do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Gdzie musisz się zgłosić, aby 
rozpocząć naukę? Przyjdź do Zespołu Szkół w Strzepczu 
- ul Derdowskiego 3!

Czeka na Ciebie nowoczesny sprzęt umożliwiający dostęp 
do platformy e-learningowej:

· 10 komputerów dostępem do Internetu ( w tym 9 stanowisk 
stacjonarnych + 1 notebook) 

· niezbędne oprogramowanie w tym oprogramowanie 
specjalistyczne, komplet urządzeń peryferyjnych dla osób 
niepełnosprawnych, 

· telefax, drukarka, 
· podłączenie do Internetu, 
· zdalny dostęp do platformy e-learningowej (LMS WE-

BServer), 
· zdalny dostęp do innowacyjnych materiałów dydak-

tycznych - 50 szkoleń e-learningowych (szkoleń zdalnych, 
biblioteki multimedialnej, programów edukacyjnych oraz 
słowników). 

Dzięki zastosowaniu technik nauczania zdalnego, każdy 
uczący się może indywidualnie kształtować swój plan na-
uki, w zależności od potrzeb i możliwości. Każdy uczestnik, 
który zakończy szkolenie uzyska certyfikat poświadczający
zdobyta wiedzę w danej dziedzinie. Uczestnictwo w kursach 
pozwoli na rzeczywiste podniesienie kwalifikacji i umiejętno-
ści zawodowych. Na dzień dzisiejszy dostępne są 23 kursy 
e-learningowe. Są to: C Arkusze kalkulacyjne, C Bazy da-
nych, C Grafika  menedżerska i prezentacyjna, C Podstawy
technik komputerowych, C Użytkowanie komputerów, C 
Przetwarzanie tekstów C Usługi w sieciach  informatycznych, 
C Język polski, C Język angielski, C Matematyka, C Biologia, 
C Chemia, C Fizyka, C Geografia, C Historia, C Planowanie
potrzeb, C Ocena pracowników, C Rekrutacja, C Ścieżki 
kariery, C Zarządzanie kadrami, C System motywacyjny, C 
Promocja i wsparcie edukacji osób niepełnosprawnych, C 
Opiekunka dziecięca domowa. Cała oferta szkoleniowa liczy 
50 kursów, które będą umieszczane sukcesywnie do końca 
czerwca 2008r. Dostępne szkolenia przeznaczone są dla 
młodzieży i dorosłych. Korzystanie z portalu szkoleniowego 
umożliwia unikalny login i hasło, które otrzymuje się w dniu 
rejestracji. Nauka odbywać się będzie w lokalu Centrum ( tj. 
w Szkole w Strzepczu). Można również kształcić się w domu, 
jeżeli posiadamy dostęp do Internetu. Centrum będzie działać 
od poniedziałku do piątku w godzinach 15:00 – 19:00. Infor-
macje dotyczące daty otwarcia Centrum będą wywieszone 
w miejscach publicznych ( tj. w szkołach, na gminie oraz 
w sklepach na terenie Gminy Linia).

Pierwsza powojenna biblioteka na naszym terenie powstała 
16 marca 1948 r. w siedzibie Zarządu Gminy w Strzepczu 
jako Biblioteka Gminna. Obowiązki bibliotekarki powierzono 
nauczycielce, Marii Richert. Następnie do 31.01.1999 r. sie-
dzibą biblioteki był lokal przy obecnej ulicy ks. Józefa Rotty 
w domu państwa Kos, budynek obecnego Kaszubskiego 
Liceum Ogólnokształcącego, a od VII 2000 r. - lokal w Ze-
spole Szkół w Strzepczu. 

Biblioteka zmieniała kilkakrotnie swoją nazwę – gminna, 
gromadzka. Obecnie biblioteka w Strzepczu jest filią Biblioteki
Publicznej Gminy Linia. 4 kwietnia 2002 roku Rada Gminy 
Linia podjęła uchwałę o utworzeniu samorządowej instytucji 
kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna Gminy Linia, skła-
dającej się z biblioteki w Lini i filii w Strzepczu. W Strzepczu 
pracowali następujący bibliotekarze: Maria Richert – od 
16.03.1948 r. Klemens Myszka – do 31.12.1950 r. Bogumiła 
Górczyńska – od 1.09.1951 r. Adelajda Hirsch – I półrocze 
1952 r. Anna Gostomska – od II półrocza 1952 r. Danuta 
Miecznikowska – od 1.07.1956 r. do 31.08.1959 r. Krystyna 
Januchowska (Talarczyk) – od 1.09.1959 r. do 30.06.1978 r. 
Krystyna Jurek – od 1.07.1978 r. do 30.04.2004 r. Zofia Cie-
rocka – od 1.05.2004 r. Biblioteka Gromadzka w Lini powstała 

1.03.1958 r. Od początku jej istnienia do 2000 r. obowiązki 
bibliotekarki pełniła Stanisława Mach, a następnie: Jaromira 
Labudda - od 1.09.2000 r. do 31.10.2005 r. Beata Barzowska 
(Kostuch) – od 1.11.2005 r. Biblioteka w Lini była wielokrotnie 
przenoszona, miała swoją siedzibę m.in. w prywatnych do-
mach przy obecnej ul. Długiej, Łąkowej, w siedzibie Urzędu 
Gminy, a od 2000 r. przy ul. Szkolnej. 

Biblioteka zawsze była ważnym ośrodkiem krzewienia 
kultury. Oprócz udostępniania księgozbioru biblioteka orga-
nizowała wiele imprez kulturalnych. Odbywały się spotkania 
autorskie dla mieszkańców, np. z Janem Piepką, Andrzejem 
Perepeczką, Grzegorzem Kasdepke, Wandą Chotomską. 
Panie uczestniczyły w kursach kroju i szycia, makramy, ike-
bany, w prelekcjach na temat zdrowia, panowie – na temat 
rolnictwa. Wspólnie z Klubem Rolnika organizowane były 
spotkania z okazji Dnia Kobiet i Dnia Dziecka. Współpraco-
wano również ze szkołami i Gminnym Ośrodkiem Kultury. 
W bibliotece odbywały się liczne wystawy, lekcje biblioteczne 
dla młodzieży szkolnej, konkursy czytelnicze, recytatorskie 
i plastyczne. Obecnie Biblioteka Publiczna Gminy Linia stara 
się kontynuować tradycje i dorobek poprzedników nie zapo-
minając o wyzwaniach nowoczesności.

60 LAT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GMINIE LINIA
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GMINNY KONKURS
NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PISAN-
KĘ I OZDOBĘ WIELKANOCNĄ

Dnia 11 marca w siedzibie Gminnego Domu Kultury 
podsumowano konkurs: „Na Najpiękniejszą pisankę oraz 
ozdobę wielkanocną”. Na konkurs wpłynęło prawie 100 prac 
z wszystkich szkół z terenu gminy. Barwne jajka oraz postacie 
wykonane z jajek były tak wspaniałe, że jury miało bardzo 
trudne zadanie, by wybrać najpiękniejsze prace w poszcze-
gólnych kategoriach wiekowych.  

W końcowej punktacji w klasach: O- III I miejsce zajął: 
Patryk Dosz z Pobłocia, II Wiktoria Kierznikiewicz z Lini, III 
Patrycja Bronk z Miłoszewa. Ponadto wyróżnieni zostali: 
Jakub Rzepa z Pobłocia, Agata Kobiela z Niepoczołowic, 
Agata Rybant z Głodnicy, Julia Myszka ze Strzepcza, Natalia 
Dosz z Pobłocia, Kacper Baranowski z Lini, Jakub Solski ze 
Strzepcz, Karolina Cierocka z Miłoszewa, Faustyna Dosz 
z Lini oraz Krzysztof Studziński z Kętrzyna. W klasach IV- 
VI: I miejsce Karolina Grzenkowicz z Niepoczołowic, II Alicja 
Szczypior z Lini, III Monika Czaja z Niepoczołowic. Wyróż-
niono: Jakuba Baranowskiego z Lini oraz Izabelę Furman 
i Roberta Wentę z Niepoczołowic 

Wśród gimnazjalistów: I miejsce Dominik Szulc z Lini, II Ma-
teusz Grzenkowicz ze Strzepcz i dwie nagrody równorzędne 
za III – miejsca Agnieszka Schmidtke oraz Mateusz Kotłowski 
z Lini. Wręczenia dyplomów i nagród w postaci plecaków, 
albumów przyrodniczych i historycznych dokonano w sali 
Gminnego Domu Kultury w Lini. Po uzgodnieniu z dyrekto-
rami szkół prace dzieci mają zostać wystawione na aukcję 
planowaną przez GDK a uzyskane fundusze przeznaczone 
zostaną na atrakcyjne nagrody dla dzieci uczestniczących 
w następnych konkursach organizowanych przez Gminny 
Dom Kultury.

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Urząd Gminy 
Linia zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Linia 
uchwały nr 87/XII/5/2007 z dnia 12.12.2007 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi 
Lewino i Lewinko, gmina Linia

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu 

Gminy Linia przy ulicy Turystycznej 15 w terminie do dnia 

30 kwietnia 2008r.

Na podstawie art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Urząd Gminy 
Linia zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Linia 
uchwały nr 88/XII/5/2007 z dnia 12.12.2007 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi 
Pobłocie, gmina Linia

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu 

Gminy Linia przy ulicy Turystycznej 15 w terminie do dnia 

30 kwietnia 2008 r.

8 MARCA - DZIEŃ KOBIET 
W GMINNYM DOMU KULTURY W LINI
8 marca w godzinach wieczornych w Gminnym Domu 

Kultury odbyło się spotkanie z okazji Dnia Kobiet, które zor-
ganizowały GDK oraz Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie  
- oddział w Lini. Przybyłe Panie, które tego dnia obchodziły 
swoje szczególne święto powitał Prezes ZK-P oddziału w Lini 
Edmund Szymikowski. W kilku zdaniach streścił historię 8 
marca, wspomniał, że święto pochodzi z USA i oficjalnie po
raz pierwszy obchodzono je 

w 1908 roku czyli dokładnie 100 lat temu. Następnie Wójt 
Gminy Łukasz Jabłoński wraz z Janem Trofimowiczem wrę-
czyli podziękowania i różyczki paniom  - mieszkankom naszej 
gminy, których rękodzieła można podziwiać na wystawie 
w Gminnym Domu Kultury. Wyróżniono: Ludwikę Kobiela, 
Grażynę Ellwart, Marię Kozerską, Marię Grzenkowicz, 
Brygidę Maszota, Reginę Gibas oraz Danutę Szymikow-
ską. Po części oficjalnej wystąpił zespół „ Trzech Tenorów”
z utworami muzyki klasycznej i operowej. Cała sala śpiewała 
niektóre światowe przeboje wraz z artystami. Kolejnym punk-
tem programu był śpiew popularnych utworów estradowych 
z podkładem muzycznym – „Szansa na sukces”. Wójt Łukasz 
Jabłoński śpiewał: „Gdzie się podziały tamte prywatki”, Zenon 
Hinca i Jan Szulc przeboje Krzysztofa Krawczyka, Sekretarz 
Mirosława Kuberna – niezapomniany przebój: „Ładne oczy 
masz”, a Dyrektor GDK  - „Dozwolone od lat 18”… W końcu 
przyszedł czas na wspólne śpiewanie przy akordeonie, na 
którym grał Marcin Schuchardt. Tę część programu prowa-
dził Jan Trofimowicz – a zebrani bawili się wspaniale. Po 
części artystycznej zebrani przy muzyce z magnetofonu 
nucąc często szlagierowe przeboje siedzieli i długo jeszcze 
rozmawiali w miłej atmosferze. Panie mówiły, że takich 
świątecznych dni w roku powinno być dokładnie 365 dni a 
w 2008 nawet 366…

DZIEŃ KOBIET - SMAŻYNO WZOREM 
DLA INNYCH SOŁECTW W GMINIE LINIA

Dnia 8 marca w salce wiejskiej w Smażynie odbyło się 
spotkanie integracyjne dla Kobiet w dniu Ich święta. Organiza-
torami spotkania byli: Sołtys wsi Czesław Hinc, Rada Sołecka 
wsi Smażyno oraz Gminny Dom Kultury w Lini. O godzinie 
11 spotkało się ponad 30 pań. Mieszkanki upiekły pyszne 
smakołyki. Najpierw był czas na wspólną kawę i ciasto oraz 
lampkę szampana i najlepsze życzenia by Dzień Kobiet trwał 
dla wszystkich pań 366 dni w roku przestępnym. Następnie 
panie rywalizowały w wesołych konkursach. Między innymi 
miały trafić małymi woreczkami do niewielkiej skrzyneczki
oraz piłeczkami tenisowymi do kosza wielkanocnego. Naj-
lepszymi w tych konkurencjach okazały się: Kwieciszewska 
Mirosława, oraz bardzo wesoła najstarsza uczestniczka 
spotkania 79 – letnia Joanna Płocka. Dzielnie rywalizowały 
także Halina Hinz, Iwona Wos, Dorota Pulcyn. Barbara Krze-
bietka. Zgromadzone panie rywalizowały o miano najlepszej 
gospodyni w konkursie na najdłuższą łupinę ziemniaka. W tej 
konkurencji wygrała Maria Piwka. Z paniami konkurował 
Sołys Czesław Hinz i … pokonał wszystkie panie… a łupina 
miała blisko metr… Po konkursach przyszedł czas na wspól-
ne śpiewanie. Muzyczną oprawę zapewnił Jan Szulc z Lini i 
w duecie z Janem Trofimowiczem prowadzili kilkugodzinne
biesiadne spotkanie. Wypada pogratulować mieszkańcom 
Smażyna kolejnego spotkania, które przyczynia się do 
integracji wsi. Może warto by inne sołectwa naszej gminy 
poszły w ślady Smażyna i również współorganizowały z GDK 
podobne imprezy w swoich sołectwach.
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MISTRZOSTWA GMINY LINIA 
W PIŁCE SIATKOWEJ NA 2008 ROK 

Dnia 9 marca w Zespole Szkół w Strzepczu odbyły się 
Mistrzostwa Gminy Linia w piłce siatkowej na 2008 rok. Orga-
nizatorem był Gminny Dom Kultury w Lini. Akces do zawodów 
zgłosiło 8 ekip sołeckich w tym 3 zespoły ze Strzepcza, po-
nadto Linia, Pobłocie, Miłoszewo, Smażyno i Niepoczołowice. 
W trakcie losowania i odprawy kapitanów drużyn, ustalono 
iż, drużyny grać będą w dwóch grupach – każdy z każdym 
po jednym secie do 25 pkt. Zwycięzcy grup – mają prawo 
walczyć o I miejsce, zespoły z II miejsc w grupie o III itd… 
Otwarcia zawodów dokonali: Z-ca Wójta Gminy Bogusława 
Engelbrecht oraz p.o. Dyr. GDK Jan Trofimowicz. Na uroczy-
stym otwarciu byli także: Przewodniczący Rady Gminy Stani-
sław Bigus, Z-ca Przewodniczącego Czesław Hinz oraz radni 
Zdzisław Konkel i Józef Kotas. Sędzią zawodów był Grzegorz 
Janneck – nauczyciel w-f w Strzepczu. W grupie A w drodze 
losowania spotkały się drużyny: Strzepcz 1, Strzepcz juniorzy 
i Strzepcz Weterani oraz GKS Linia, natomiast w grupie B 
zespoły: Niepoczołowice, Miłoszewo, Pobłocie oraz Sma-
żyno – zespół tworzyły same panie! W grupie A rywalizacja 
była bardzo wyrównana – 3 zespoły zgromadziły po 4 pkt. 
W końcowej klasyfikacji w grupie A : I miejsce dla Weteranów 
ze Strzepcza, II Strzepcz 1, III GKS Linia, IV – JUNIORZY 
Strzepcz. W grupie B wszystkie mecze wygrał zespół z Nie-
poczołowic, II miejsce – Pobłocie, III Miłoszewo, IV Smażyno. 
W finale mistrzostw Niepoczołowice pokonały Weteranów
Strzepcz 25:19, natomiast w meczu o III miejsce Strzepcz 
1, pokonał Pobłocie 25:23 Ostateczna kolejność Mistrzostw: 
I – Niepoczołowice, II Weterani – Strzepcz, III Strzepcz 1, 
IV Pobłocie, V GKS Linia, VI Miłoszewo, VII Smażyno i VIII 
JUNIORZY Strzepcz. Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy 
i piłki, ponadto 3 pierwsze drużyny medale i puchary ufundo-
wane przez Gminny Dom Kultury w Lini. Dekoracji dokonał 
Wójt Gminy Linia Łukasz Jabłoński. Najlepszym zawodni-
kiem mistrzostw okazał się Marcin Kuchta z Niepoczołowic, 
który w nagrodę otrzymał piękną statuetkę. Do całorocznej 
klasyfikacji Pucharu Gminy Linia 2008 – 30 pkt. wywalczyło
Sołectwo Niepoczołowice, 27 Strzepcz, 24 Pobłocie, 21 Linia, 
19 Miłoszewo i 17 Smażyno.

IV CYKL KASZUBSKIEJ „BAŚKI” 
GRAND PRIX GMINY LINIA NA 2008 ROK

Dnia 7 marca w piątek po raz 4 spotkali się miłośnicy kart 
w progach Szkoły Podstawowej w Pobłociu. Do rywalizacji 
przystąpiło aż 48 zawodników z gmin Linia, Żukowo, Szemud, 
Łęczyce. Rywalizowano ambitnie przy 12 stołach. W koń-
cowej klasyfikacji I miejsce zdobył grający po raz pierwszy 
w gminie Linia Mieczysław Makurat z Nawcza, II miejsce 
Jacek Domarus reprezentant Miłoszewa, III Mieczysław 
Gaffke z Lini. Wśród pań najlepszą tego dnia okazała się pani 
Maria Wiśniewska z Pobłocia. Wszyscy zwycięzcy otrzymali 
piękne puchary. Natomiast zwycięska drużyna złote medale. 
W klasyfikacji drużynowej I miejsce zajęła drużyna Miłosze-
wa, II -  Linia II, III - Strzepcz. Zgodnie z przyjętą wcześniej 
zasadą, następne zawody odbędą się w miejscowości, która 
wygrała turniej. Zatem następny cykl zawodów odbędzie się 
w Szkole Podstawowej w Miłoszowie 4 kwietnia o godzinie 
18.00. Organizator – Gminny Dom Kultury serdecznie zapra-
sza do szerokiego udziału w zawodach.

II TURNIEJ FINAŁOWY HALOWYCH 
LIG PIŁKI NOŻNEJ POWIATU 

WEJHEROWSKIEGO KIBOL CUP 
„O PUCHAR PREZYDENTA WEJHEROWA”

Na turniej piłkarski rozgrywany w Wejherowie zaproszona 
została także młoda drużyna SKS Strzepcz – uczniowie gim-
nazjum, którzy od 2 miesięcy rywalizują w lidze halowej piłki 
nożnej w Luzinie. Do rywalizacji stanęło 14 drużyn z całego 
powiatu, podzielonych na 4 grupy.  W drużynach rywali brylo-
wali niejednokrotnie zawodnicy na co dzień grający w IV lidze 
bądź ligach okręgowych. Drużyna ze Strzepcza miała być 
„drużyną do bicia i zdobywania bramek przez rywali”. Młodzi 
zawodnicy sprawili jednak swą postawą nie lada niespodzian-
kę wszak drużyny z Redy i Rumi, musiały się namęczyć by 
pokonać młodych rywali ze Strzepcza. I choć SKS przegrał 
min 0:2 z Rumią i 1:3 z Redą to i tak zebrał gratulacje od orga-
nizatorów i rywali. Tylko wysoka porażka z Wejherowem 1:6 
była za wysoka …Niemniej młodzi zawodnicy uznani zostali 
przez organizatorów i sędziów najsympatyczniejszą drużyną 
turnieju, dzielnie walczącą z wyżej notowanymi rywalami. 
W nagrodę młodzi piłkarze ze Strzepcza otrzymali Puchar 
Fair Play Komendanta Powiatowego Policji w Wejherowie. 
Drużyna grała w składzie: Adam Hoza – bramkarz, Konrad 
Grzenkowitz,  Szymon Grzenkowitz, Dawid Piernicki Mateusz 
Darznik, Rafał Darznik, Sebastian Deik i Jan Trofimowicz.
Każdy z zawodników na pamiątkę otrzymał wspólną fotogra-
fię uczestników turnieju i koszulkę z logo imprezy.

KONKURS PLASTYCZNY 
„NA NAJPIĘKNIEJSZĄ KARTKĘ Z OKAZJI 

ŚWIĄT ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO”

Na konkurs nadesłano 110 prac w 3 kategoriach wiekowych 
– klas I – III, IV – VI, i klas gimnazjalnych. W najmłodszej 
kategorii I miejsce zajęło rodzeństwo – bliźniacy Agata i Jaś 
Myszka ze Strzepcz, II Faustyna Dosz z Lini oraz Mateusz 
Okrój z Kętrzyna, III Natalia Łaga z Głodnicy oraz Julia 
Myszka ze Strzepcza. Wyróżniono także prace Michała 
Gafke ze Strzepcz, Wiktorii Formela z Lini oraz Magdaleny 
Syldatk z Głodnicy. W gronie uczniów z klas IV – V: I miejsce 
Weronika Kielińska ze Strzepcz, II Weronika Mielewczyk 
z Pobłocia, i III Beata Plichta ze Strzepcz oraz Sylwia For-
mela z Niepoczołowic. Wyróżniono także prace Karoliny 
Miotk z Niepoczołowic.

W gronie gimnazjalistów: I miejsce Maria Mejer ze Strzepcz, 
II Alicja Gaffke również ze Strzepcz, III Aleksandra Walkusz 
z Lini. Nagrody ufundowali wspólnie Gminny Dom Kultury 
w Lini, sklep Dorex z Lini, Maria Szaradowska ze Strzepcz 
oraz Agnieszka Grzenkowicz z Lini. Najlepsi i wyróżnieni 
otrzymali m.in plecaki, gry planszowe i ciekawe publikacje 
książkowe.    Jan Trofimowicz
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REGULAMIN I EDYCJI WSPÓŁZAWODNICTWA SOŁECTW 
O PUCHAR GMINY LINIA na 2008 rok

1. CEL: - popularyzacja sportu, turystyki i rekreacji wśród mieszkańców gminy Linia, - wyłonienie najbardziej uspor-
towionego sołectwa gminy Linia 2. ORGANIZATOR - Gminny Dom Kultury w Lini 3. WSPÓŁORGANIZATORZY: 
- Urząd Gminy w Lini, - Gminne Stowarzyszenie LZS w Lini, - Zarząd Wojewódzki LOK w Gdańsku, - Jednostki OSP 
w Lini, Strzepczu, Lewinie i Kętrzynie, - Rady Sołeckie , działacze terenowi, - Koło Gospodyń Wiejskich w Strzepczu, 
- Szkoły z terenu Gminy. 4. HONOROWY PATRONAT - Przewodniczący Rady Gminy Linia - Stanisław Bigus, - Wójt 
Gminy Linia - Łukasz Jabłoński, PATRONAT MEDIALNY: - Radio Kaszebe, Dzienniki Bałtycki, Panorama Powiatu 
Wejherowskiego, sportowekaszuby.pl 5. TERMIN I MIEJSCE: Puchar Gminy jest imprezą całoroczną. Terminy i szcze-
gółowe regulaminy będą przekazywane uczestnikom – działaczom, sołtysom, radnym 4 razy do roku, oraz na 14 dni 
przed rozegraniem danej konkurencji. Poszczególne konkurencje będą  rozgrywane w sołectwach, które posiadają 
odpowiednie warunki do rozegrania danej konkurencji. 6. SPOSÓB PRZEPROWADZANIA KONKURENCJI Jest on 
uzależniony od specyfiki  konkurencji; ilość zawodników, drużyn i będzie podany bezpośrednio przed rozegraniem
konkurencji – w dniu zawodów lub na zebraniach zwoływanych na okoliczność przyjęcia zgłoszeń  7. UCZESTNICTWO 
W zawodach wchodzących w skład Współzawodnictwa Sołectw o PUCHAR GMINY LINIA 2008‘ mogą startować: 
- mieszkańcy Gminy Linia – zameldowani na stałe bądź czasowo - mieszkańcy  sezonowi – posiadający na terenie 
mieszkania bądź domki wypoczynkowe – zdobywając punkty dla danego sołectw z możliwością wywalczenia nagrody 
- byli mieszkańcy gminy z najbliższą rodziną (żona, mąż dzieci)– po uprzednim oświadczeniu sołtysa, bądź innych 
mieszkańców. . W przypadku gdy dane sołectwo nie wystawia drużyny – zawodnik może reprezentować inne sołectwo 
i wówczas zdobywa dla niego punkty. - Przed każdymi zawodami drużynowymi kierownicy ekip sołeckich winni złożyć 
u organizatora lisy zgłoszeniowe – imię nazwisko, miejsce zamieszkania i własnoręczny podpis. Listy zgłoszeniowe, 
bądź w osobnych przypadkach oświadczenia zdrowotne GDK dostarczy w terminie wcześniejszym listownie, bądź 
bezpośrednio przed dana konkurencją. W dyscyplinach drużynowych każde sołectwo wystawia jedna drużynę, któ-
ra zdobywa punky dla sołectwa. W każdej dyscyplinie dla danego sołectwa punktuje tylko najwyżej sklasyfikowany
zawodnik w danej konkurencji. Pozostali  zawodnicy „zbierają” punkty indywidualnie. Warunkiem przyjęcia drużyny 
bądź zawodnika do danej konkurencji jest terminowe zgłoszenie się oraz w nielicznych przypadkach uiszczenie wpi-
sowego w wysokości określonej przez organizatora zawodów. 8 DYSCYPLINY Sołectwa rywalizujące w PUCHARZE 
GMINY LINIA na 2008 rok rywalizować będą w 11 dyscyplinach (Warcaby 100-polowe, strzelectwo, L-A, piłka nożna 
7-osobowa, turniej sołectw, tenis stołowy, szachy, piłka siatkowa, piłka nożna halowa, kaszubska Baśka, kroniki) 9. 
PUNKTACJA Za zajęcie miejsca od I do XV w zawodach sportowych zaliczanych do punktacji Współzawodnictwa 
Sołectw o Puchar Gminy Linia – zawodnik, zawodniczka, drużyna, sołectwo otrzyma następującą ilość punków: I- 
30pkt., II – 27pkt., III – 24pkt., IV – 21pkt., V – 19pkt., VI – 17pkt., VII – 15pkt., VIII – 13pkt., IX – 11pkt., X – 9pkt., XI 
– 7pkt., XII – 5pkt., XIII- 3pkt., XIV- 2pkt., XV – 1pkt. W końcowej punktacji Puchar Gminy na 2008 rok sołectwom 
zaliczone zostaną punkty z 10 najlepszych konkurencji, spośród 11 zawartych w kalendarzu imprez. W przypadku 
równej ilości punktów przyznaje się 2 równorzędne nagrody i miejsca w końcowej rywalizacji. KRONIKI – oceniane 
będą wg. następujących zasad: ocenie poddane zostaną kroniki danego sołectwa zawierające pisemny i fotograficzny
opis minimum 5 wydarzeń z życia sołectwa 2008 roku. Ocenie podlegać będą także walory artystyczne – plastyczne 
oraz wartość „historyczna”. Kroniki będą także oceniane wg. klucza punktacji Pucharu Gminy. W przypadku kronik 
o zbliżonej wartości historycznej organizator zastrzega sobie możliwość przyznania takiej samej ilości punktów. 10. 
NAGRODY Za miejsca od I do XIII  wszystkie sklasyfikowane sołectwa otrzymują pamiątkowe dyplomy .Puchary
i nagrody rzeczowe dla pierwszych sześciu sołectw w miarę posiadanych przez organizatora środków. W poszcze-
gólnych dyscyplinach za zajęcie miejsc I – III zawodnicy, i, drużyny sołectwa otrzymują pamiątkowe dyplomy, medale, 
pucharki i nagrody rzeczowe zgodnie z aktualnymi możliwościami organizatora. 11. SPRAWY FINANSOWE Koszty 
związane z organizacją (nagrody, sędziowanie, regulamin, komunikat, korespondencja ubezpieczenie startujących) 
i przeprowadzeniem poszczególnych dyscyplin pokrywa organizator. Koszty udziału zawodników, drużyn pokrywają 
sami uczestnicy lub delegujące ich Rady Sołeckie. 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE - prawo ostatecznej inter-
pretacji niniejszego regulaminu przysługuje tylko i wyłącznie organizatorowi - organizator nie odpowiada za rzeczy 
zgubione oraz za wypadki powstałe w drodze na zawody jak i w drodze powrotnej. - imprezy wchodzące w skład 
współzawodnictwa będą ubezpieczone przez organizatora - zawody będą się odbywały w soboty, niedziele i dni 
wolne od pracy - wszystkie protesty wynikłe podczas zawodów, zgłaszają kierownicy startujących ekip - wszystkie 
dodatkowe informacje udziela Gminny Dom Kultury Lini – Jan Trofimowicz, tel. 0/58-572-81-64.

Dnia 6 marca Stowarzyszenie „Bądźmy Razem” działające 
przy Gminnym Domu Kultury w Lini zorganizowało w sie-
dzibie GDK spotkanie kulinarne. Przybyło około 40 osób. 
Członkowie stowarzyszenia przygotowali przepyszne potrawy 
postne. Dominowały zatem różnego rodzaju sałatki i potra-
wy rybne. Członkowie degustowali „wszystkiego po trochu”. 

Panie z przejęciem wymieniały przepisy poszczególnych 
potraw. Spotkanie uświetnił swoją obecnością Wójt Gminy 
Łukasz Jabłoński. Zebrani poczuli już wiosnę i postanowili 
zorganizować wyjazd integracyjny. Na początku kwietnia 
członkowie stowarzyszenia planują wyjazd na Kociewie by 
zwiedzić m.in. katedrę w Pelplinie.

„WIELKOPOSTNE PRZYSMAKI” W GMINNYM DOMU KULTURY
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GMINNY TURNIEJ WIEDZY 
POŻARNICZEJ

„Młodzież zapobiega pożarom”

W dniu 6 marca 2008 r. w GDK w Lini odbył się Gminny 
Turniej Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapo-
biega pożarom”. W turnieju uczestniczyła młodzież szkolna 
w dwóch grupach wiekowych:

W wyniku przeprowadzenia rozgrywek finałowych w:
1) grupie wiekowej 10-13 lat:
-I miejsce zajęła Brygida Lange z SP w Strzepczu,
-II miejsce–Krzysztof Furman z SP w Niepoczołowicach,
-III miejsce – Daniel Szulc z SP w Kętrzynie.
2) grupie wiekowej 14-16 lat:
- I miejsce – Monika Baranowska z Gimnazjum w Lini,
- II miejsce – Sylwia Szmidtka z Gimnazjum w Lini,
- III miejsce – Konrad Grzenkowitz z Gimnazjum w Strzep-

czu,

Uczestnicy, którzy zajęli I i II miejsce w obu kategoriach 
wiekowych reprezentować będą Gminę Linia w eliminacjach 
powiatowych, które odbędą się 4 kwietnia 2008 roku w Sta-
rostwie Powiatowym w Wejherowie.

Nagrody dla uczestników turnieju sponsorowali:
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Urząd Gminy Linia, 

Bank Spółdzielczy w Sierakowicach, Nadleśnictwo w Strze-
bielinie, „Poż - Serwis” z Przetoczyna, Ośrodek Wypoczyn-
kowy „ETNA” w Potęgowie, sklep spożywczo - przemysłowy 
Marii Szaradowskiej ze Strzepcza, sklep spożywczo – prze-
mysłowy Olesi Kwieciszewskiej z Lini, Przewodniczący Rady 
Gminy Linia - Stanisław Bigus, „GEO - PROFIT” z Redy, Sklep 
Wielobranżowy „DOREX” z Strzepcz oraz Zakład Usługowy 
Zygmunta Pobłockiego z Sierakowic.

MISTRZOSTWA GMINY LINIA 
W SZACHACH NA 2008 ROK

Dnia 2 marca 2008 roku w Gminnym Domu Kultury 
w Lini odbyły się Mistrzostwa Gminy Linia w szachach. 
Zawodnicy grali systemem szwajcarskim 7 rund – czas na 
partię 30 minut. Wraz z gronem mężczyzn rywalizowała 
walcząc o Puchar Wójta Gminy Linia w kategorii kobiet je-
dyna przedstawicielka płci pięknej Natalia Dawidowska 
z Lini. W nagrodę oprócz pucharu dostała medal i dyplom. 
W końcowej klasyfikacji mężczyzn I miejsce Grzegorz 
Wałdowski Linia, II miejsce Jan Trofimowicz Pobłocie, III
miejsce Roman Dawidowski Linia, IV miejsce Kazimierz Ku-
berna Linia, V miejsce Franciszek Olszewski Zakrzewo, VI 
miejsce Rafał Tłuścik Tłuczewo, VII miejsce Michał Tłuścik 
Tłuczewo. Grzegorz Wałdowski wywalczył Puchar Wójta 
Gminy Linia i wraz z Janem Trofimowiczem i Romanem Da-
widowskim otrzymali medale. Wszyscy uczestnicy zawodów 
otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody w postaci plansz 
do warcabów 64 i 100-polowych wraz z pionami bo Gminny 
Dom Kultury będzie organizował Mistrzostwa Gminy Linia 
w warcabach 100-polowych. Sędzią głównym zawodów był 
Tomasz Kempa. W klasyfikacji drużynowej (szkoda, że wy-
startowała tylko jedna pani) i do punktacji Współzawodnictwa 
Sołectw o Puchar Gminy Linia na 2008 rok punkty zdobyły: 
I m Linia 30 pkt, II m Pobłocie 27 pkt, III m Zakrzewo 24 pkt, 
IV m Tłuczewo 21 pkt

„112 w ważnej sprawie nie używaj przy zabawie”

GMINNY KONKURS PLASTYCZNY

Dnia 29 lutego w Sali Gminnego Domu Kultury w Lini 
odbyło się podsumowanie eliminacji gminnych do X Ogól-
nopolskiego Konkursu Plastycznego którego temat brzmiał: 
„112 w ważnej sprawie nie używaj przy zabawie”. Konkurs 
organizuje Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej. 
Celem konkursu było uświadomienie dzieci, kiedy i w jakich 
okolicznościach należy wzywać wszelkie służby ratunkowe 
pod numerem alarmowym 112. Gminne eliminacje organi-
zował Gminny Dom Kultury w Lini. Na konkurs dostarczono                 
w sumie ponad 80 prac, które są prezentowane w Sali GDK 
w Lini. W kategorii klas 0- III: I miejsce Krzysztof Wenta – SP 
w Pobłociu, II miejsce Dominika Labuda – SP na Głodnicy, 
III miejsce Wioleta Konkol – SP w Pobłociu, Wyróżnione 
zostały także prace: Pawła Studzińskiego z Kętrzyna i Pio-
tra Labudy z Głodnicy W kategorii klas IV – VI I miejsce 
Monika Olszewska – SP w Pobłociu, II miejsce Klaudia 
Recław  - SP w Niepoczołowicach, III miejsce Iwona Czaja  
- SP w Niepoczołowicach, Wyróżnione zostały także prace: 
Katarzyny Cybulskiej i Przemysława Darznika z Miłoszewa 
oraz Mateusza Wegner z Kętrzyna i Alicji Klińskiej z Lini.

W klasach gimnazjalnych jury przyznało I nagrodę Ma-
ciejowi Klińskiemu z Gimnazjum w Lini. Nagrody wręczyli: 
Wiesława Wróblewska - inspektor d/s gospodarki komunalnej 
i zarządzania kryzysowego, sekretarz gminy Mirosława Ku-
berna oraz Prezes Zarządu Gminnego OSP w Lini Stanisław 
Ruszkowski. Nagrodzeni otrzymali min: plecaki, sprzęt spor-
towy i przybory plastyczne. Najlepsze prace wezmą udział 
w etapie powiatowym konkursu.                 Jan Trofimowicz




