
SPRAWOZDANIA 
I ABSOLUTORIUM

Dnia 23 kwietnia br. odbyła się XVI 
sesja Rady Gminy Linia, której przed-
miotem było przedstawienie spra-
wozdań za 2007 r. przez Kierownika 
Posterunku Policji w Lini – Andrzeja 
Cylkowskiego, Pełnomocnika Wójta ds. 
Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych – Wiolettę Myszk 
oraz Kierownika Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej – Ewę Koszałka.

Ponadto Rada Gminy jednogłośnie 
podjęła uchwałę o przyjęciu sprawoz-
dania z wykonania budżetu gminy za 
2007 r. oraz o udzieleniu absolutorium 
Wójtowi Gminy. Budżet gminy na 2007 r. 
został uchwalony przez Radę Gminy 16 
lutego 2007 r. uchwałą Nr 17/IV/V/2007 
r. Po dokonanych zmianach w ciągu 
roku (zwiększeniach i zmniejszeniach) 
budżet Gminy na dzień 31 grudnia 2007 
r. wyniósł:

- dochody w kwocie 16.190.832 zł, 
a wykonano na kwotę 16.641.569,27 
zł – tj. 102,8 %

- wydatki w kwocie 16.831.206 zł, 
a wykonano na kwotę 15.141.962,84 zł 
– tj. 90,0%

OGŁOSZENIE
Urząd Gminy Linia organizuje 

6 maja 2008 r. (wtorek) zbiórkę 
odpadów wielkogabarytowych 
z terenu Gminy Linia.

Wystawione przedmioty zostaną 
zabrane przez firmę wywozową.
W tym dniu do godz. 900 możecie 
Państwo wystawić przed własną 
posesję zużyty telewizor, lodówkę, 
meble, kuchenkę, pralkę, beczki, 
kotły, zlewy, wózki, itp. - koszt usługi 
poniesie Urząd Gminy Linia.

Osoby zainteresowane powinny 
zgłosić się do sołtysa, który spo-
rządzi listę posesji, do których ma 
dojechać firma wywozowa.

Wystawka nie dotyczy bieżących 
śmieci domowych i gruzu!

„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”

Jak już wspomniano w marcowym wydaniu „KLËKI” w dniu 6 marca bieżącego 
roku odbył się Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapo-
biega pożarom”.

Uczestnicy, którzy zajęli I i II miejsce w kategorii wiekowej:
- 10-13 lat tj. Brygida Lange z SP w Strzepcz i Krzysztof Furman z SP w Nie-

poczołowicach,
- 14-16 lat tj. Monika Baranowska z Gimnazjum w Lini i Sylwia Szmidtka z Gim-

nazjum w Lini, reprezentowali Gminę Linia w eliminacjach powiatowych, które 
odbyły się 4 kwietnia 2008 roku w Starostwie Powiatowym w Wejherowie. 

Uczestnicy z terenu Gminy Linia zajęli następujące miejsca:
I grupa wiekowa 10 - 13 lat
- Brygida Lange z SP w Strzepczu zajęła I miejsce 
- Krzysztof Furman z SP w Niepoczołowicach zajęła II miejsce 
II grupa wiekowa 14 - 16 lat
- Monika Baranowska z Gimnazjum w Lini zajęła I miejsce 
- Sylwia Szmidtka z Gimnazjum w Lini zajęła III miejsce 
Do finału wojewódzkiego zakwalifikowały się dwie uczennice Brygida Lange

z SP w Strzepczu i Monika Baranowska z Gimnazjum w Lini. 
Opiekunami, którzy przygotowali uczniów do eliminacji wojewódzkich, (wcześniej 

gminnych i powiatowych) byli Pani Elwira Gafke z ZS w Strzepczu i Zdzisław Konkel 
z ZS w Lini. Składamy serdecznie podziękowania druhowi Adamowi Gafke z OSP 
Linia, druhowi Przemysławowi Pallubickiemu i druhowi Dariuszowi Hennig z OSP 
Strzepcz za praktyczne przygotowanie uczniów do turnieju wiedzy pożarniczej.
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Dnia 11 kwietnia 2008r. w Zespole Szkół w Strzepczu 
odbyło się oficjalne otwarcie Centrum Kształcenia na Od-
ległość na Wsiach. Wśród przybyłych gości nie zabrakło 
przedstawicieli Rady Gminy Linia oraz dyrektorów  placówek 
oświatowych z Gminy Linia. Swoją obecnością zaszczycił 
także proboszcz parafii Strzepcz ksiądz Andrzej Kmiecik. 
Po przywitaniu gości, krótkiej prezentacji możliwości i ko-
rzyści jakie niesie za sobą otwarcie Centrum Kształcenia 
na Odległość dokonanej przez wicewójt Bogusławy Engel-
brecht, młodzież gimnazjum w Strzepczu przedstawiła krótką 
część artystyczną (przygotowaną przez nauczycieli: p. Ewę 
Szczepkowską–Roman oraz p. Krzysztofa Chyła). Uroczy-
stego przecięcia wstęgi dokonali: Dyrektor CKU w Gdańsku 
– Koordynator Projektu Dariusz Różycki, przewodniczący 
Rady Gminy Stanisław Bigus oraz wójt Gminy Linia Łukasz 
Jabłoński. 

W ramach projektu mieszkańcy gminy mogą uczestniczyć 
w kilkudziesięciu bezpłatnych kursach prowadzonych w sys-
temie e-learning. Są to m.in.: 

• Szkolenia informatyczne (arkusz kalkulacyjny, bazy 
danych, użytkowanie komputera, usługi w sieciach infor-
matycznych, podstawy technik informatycznych, grafika
menadżerska i prezentacyjna) 

• Zawodowe (opiekunka dziecięca domowa, opiekunka 
osób starszych) 

• Przedmiotowe (biologia, chemia, fizyka, geografia, histo-
ria, j. polski, matematyka) 

• Językowe (j. angielski, j. niemiecki)
• zakresu zarządzania (zarządzanie zasobami ludzkimi, 

planowanie potrzeb, rekrutacja, ścieżki kariery, system 
motywacyjny, zarządzanie kadrami, promocja i wsparcie 
edukacyjne osób niepełnosprawnych) 

System e-learning pozwala na dostosowanie godzin nauki 
do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników kursu. 
Można również skorzystać z  darmowego dostępu do  Inter-
netu. Warto zaznaczyć, że każdy mieszkaniec gminy Linia 
odwiedzający centrum niezależnie od wieku będzie może 
uzyskać dostęp do 50 bezpłatnych szkoleń e-learningowych, 
a nauka może odbywać się zarówno w samym centrum jak 
i w dowolnym miejscu z dostępem do Internetu. Podkreślić 
należy, że uczestnik wybranego kursu, który zakończy szko-
lenie zdaniem egzaminu, uzyska certyfikat poświadczający
zdobytą wiedzę.

Centrum jest czynne od poniedziałku do piątku w go-
dzinach od 15:00 do 19:00. Opiekunem Centrum jest pani 
Beata Marcińska. Aby wziąć udział w bezpłatnym kursie 
należy zgłosić się w godzinach pracy Centrum do sali obok 
Biblioteki Publicznej.

Centrum Kształcenia na odległość
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NAZWY ULIC W LINI
Rada Gminy w Lini uchwałą Nr 21/III/II/94 z dnia 9 listopada 1994 roku nadała nazwy ulic w sołectwie  Linia. Przez 

14 lat od podjęcia tej uchwały doskonale kojarzymy tylko niektóre nazwy. Dlatego ponownie przekazujemy Państwu 
informację o nazewnictwie i usytuowaniu poszczególnych ulic.

PRACE PORZĄDKOWE 
I ADAPTACJA BUDYNKU 
NA STADIONIE GMINNYM 

W LINI NA SIŁOWNIĘ 
ORAZ SALĘ WIDOWISKOWĄ

 

W miesiącach marcu i kwietniu trwały prace porządkowe na 
stadionie i budynku przy boisku. Murawa została zwałowana. 
Pomalowane zostały krawężniki i maszty do flag. Ułożony
został chodnik między furtką a budynkiem na stadionie.

W pomieszczeniu po byłej świetlicy po drobnych remon-
tach i malowaniu  rozpoczęła działalność ogólnodostępna 
siłownia dla młodzieży i dorosłych. Siłownia funkcjonuje od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 16 do 20. W soboty 
od 12 do 16. Zajęcia prowadzą nauczyciele wychowania 
fizycznego. Godzina kosztuje symboliczne 2 zł. Obowiązuje
przestrzeganie regulaminu siłowni a uczestnicy muszą po-
siadać zmienne obuwie oraz strój sportowy.

Na poddaszu trwają prace remontowe. W pomieszcze-
niach próby ma grupa teatralna. Po remoncie będzie tam 
sala (około 60 metrów kwadratowych), która będzie służyć 
młodym aktorom i nie tylko.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (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 sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego 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 2008 r.

Na podstawie art. 17 pkt  2 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (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 sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego 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.
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Sołectwo  Szachy  Piłka siatkowa  Piłka halowa Suma pkt po trzech konkurencjach
Linia      30   21   30   81
Pobłocie     27   24   21   72
Strzepcz       -   27   27   54
Niepoczołowice      -   30   17   47
Miłoszewo       -   19   24   43
Smażyno       -   17   15   32
Zakrzewo     24 - -       24
Tłuczewo     21 - -       21
Lewino       -     -   19   19
Kętrzyno       -     -   13   13
  

  Sołectwa, które dotychczas nie wzięły udziału w współzawodnictwie Osiek, Kobylasz, Lewinko

KLASYFIKACJA WSPÓŁZAWODNICTWA SOŁECTW O PUCHAR GMINY LINIA NA 2008 PO 3 KONKURENCJACH

V CYKL GRAN PRIX 
LIGI GMINNEJ KASZUBSKIEJ „BAŚKI”

W piątych rozgrywkach Ligi Gminnej w Kaszubską „Baśkę” 4 
kwietnia w Miłoszowie wystartowało 44 uczestników. Zmagania 
w miejscowej szkole trwały ponad 3 godziny.  Najwięcej punktów 
tego dnia zdobył Andrzej Skórowski z Donimierza, II miejsce zajął 
Tadeusz Meyer z Lewinka, III miejsce zdobył Piotr Walkusz z Lini. 
Najlepsi otrzymali piękne puchary, które wręczyli Z-ca Wójta Bogu-
sława Engelbrecht i organizator p.o. Dyrektor GDK Jan Trofimowicz.
Wśród pań tego dnia najlepsza była Jadwiga Ptach, która również 
otrzymała w nagrodę puchar.

W punktacji zespołowej zwyciężyli gospodarze – Miłoszewo, 
II miejsce Linia II, a III Pobłocie II. Zwycięska drużyna otrzymała 
złote medale. Po 5 turniejach I miejsce indywidualnie zajmuje 
Brunon Kierznikowicz, II Jacek Domarus, III Jadwiga Ptach. 
Sklasyfikowanych zostało 64 uczestników. Następne rozgrywki
odbędą się 9 maja (piątek) godzina 19.00 w Szkole Podstawowej 
w Miłoszowie.

ELIMINACJE GMINNE
XXV WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU 

RECYTATORSKIEGO POEZJI POLSKIEJ

Organizatorem eliminacji gminnych był Gminny Dom Kultury 
w Lini. W konkursie rywalizowało 28 uczestników w trzech kate-
goriach wiekowych – klasy I – III, IV – VI oraz klas gimnazjalnych. 
Komisja w składzie Przewodnicząca Jadwiga Sommer, Marian 
Sikorski i Jan Trofimowicz oceniała m.in. opanowanie tekstu,
dykcję, interpretację tekstu oraz ogólne wrażenia. Sala GDK była 
wypełniona słuchaczami wszak tego dnia były także podsumowania 
konkursów plastycznych. 

W grupie najmłodszej klas I – III najwyżej oceniono umiejętności 
recytatorskie Miriam Wetta z Lini, II miejsce Beata Darznik z Mi-
łoszewa, III Agata Kobiela z Niepoczołowic oraz Paulina Lange 
z Pobłocia. 

W klasach IV – VI najlepsza okazała się Weronika Miotk z Nie-
poczołowic, II miejsce Monika Szulc z Lini a III Patrycja Funk 
z Miłoszewa oraz Maria Wiecka ze Strzepcza. W klasach gimna-
zjalnych: I miejsce Alicja Dosz, II Piotr Szulc – oboje ze Strzepcz, 
III miejsce Patryk Wetta oraz Ewelina Bednarek – oboje z Lini. 
Dwie najlepsze osoby w danej kategorii wiekowej reprezentowli 
całą gminę na zawodach rejonowych 3 i 4 kwietnia w Wejherowie. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe w postaci książek 
o tematyce związanej z literaturą i historią regionu pomorskiego.

GMINNY KONKURS 
WIEDZY I ZNAJOMOŚCI

EWANGELII WG ŚWIĘTEGO MARKA

Konkurs został zorganizowany przez GDK przy wydatnej pomo-
cy i zaangażowaniu pani Marii Formela, nauczycielki religii ze 
Szkoły Podstawowej w Kętrzynie. Pani Maria zadbała o przygo-
towanie zestawów pytań i rozesłanie do szkół, natomiast księża 
i katecheci zadbali o przygotowanie uczniów. W szkołach odbyły 
się najpierw eliminacje, z których najlepsza trójka kwalifikowała
się na konkurs gminny. W konkursie wzięli udział przedstawi-
ciele wszystkich 7 szkół z terenu gminy. Uczestnicy mięli za 
zadanie odpowiedzieć na 50 szczegółowych pytań. W końcowej 
klasyfikacji 2 uczennice zdobyły taką samą najwyższą liczbę
47 punktów. Komisja złożona z nauczycieli – katechetów pod 
kierunkiem ks. Wojciecha Senger z Lini zarządziła dogrywkę 
ustną na którą składały się zestawy 5-ciu pytań. W dogrywce 
lepszą okazała się Karolina Kreft, która lepiej odpowiadała od 
Brygidy Langa. 

Końcowa klasyfikacja przedstawia się następująco:
1. Karolina Kreft  Strzepcz
2. Brygida Lange  Strzepcz
3 Dominika Ramczyk   Strzepcz
4. Justyna Wreza  Linia
5. Weronika Miotk  Niepoczołowice
5 Magdalena Formella  Niepoczołowice
6. Szymon Bednarek  Linia
6.Paweł Lange   Głodnica
7. Daniel Szulc   Kętrzyno
8. Karolina Kotłowska  Linia
8. Barbara Labuda  Niepoczołowice
9. Robert Czerwionka  Kętrzyno
9.Lafia Cichocka  Kętrzyno
9. Weronika Szuta  Miłoszewo
10. Weronika Mielewczyk Pobłocie
11. Justyna Wejer  Miłoszewo
12. Kamil Wroński  Głodnica
12. Patrycja Zaborowska Głodnica
13. Monika Olszewska  Pobłocie
14. Martyna Meyer  Pobłocie
Czworo najlepszych uczestników otrzymało dyplomy oraz 

książki religijne – leksykony o figurach i wizerunkach Matki Bożej 
Maryi. Natomiast wszyscy uczestnicy otrzymali książki o poko-
leniu JPII. Poczęstunek i cenne nagrody książkowe zapewnił 
GDK, który ksiązki otrzymał od jednej z parafii w Archidiecezji 
Gdańskiej. 
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GMINNE ELIMINACJE 
XXIV OGÓLNOPOLSKIEGO 

TURNIEJU IM. STANISŁAWA TYMOWICZA 
„PIŁKARSKA KADRA CZEKA 

”ROCZNIK 1992 I MŁODSI.

Organizatorem gminnych eliminacji był Gminny Dom Kultu-
ry w Lini, współorganizatorem zaś Pomorskie Zrzeszenie LZS 
i szkoły z terenu gminy. Sędziami byli nauczyciele wychowa-
nia fizycznego Grzegorz Janneck oraz Bartłomiej Konkol. Do
rozgrywek zgłosiły się 3 zespoły: GKS Linia, Gimnazjum Linia 
oraz SKS Strzepcz. Na zebraniu przedmeczowym ustalono, 
że drużyny zagrają systemem każdy z każdym 2x20 minut. 
W pierwszym meczu SKS Strzepcz pokonał Gimnazjum 
Linia 5:0, GKS Linia pokonał kolegów z Gimnazjum w Lini 
aż 6:1 choć do przerwy było tylko 2:1, a młody skład gim-
nazjalistów dzielnie walczył na całym boisku. O wszystkim 
zadecydować miał ostatni pojedynek SKS – GKS. Piłkarze 
ze Strzepcza zmarnowali kilka dogodnych sytuacji. Zawod-
nicy z Lini przeprowadzali nieliczne kontrataki i jeden z nich 
zakończył się powodzeniem było 1:0 dla GKS. Zawodnicy ze 
Strzepcza szybko jednak wyrównali. W końcówce piłkarze 
ze SKS wykorzystali błąd obrony GKS i na 2 minuty przed 
końcem ustalili wynik 2:1… tym samym ostatecznie wygrali 
gminne zawody. Najlepszym zawodnikiem turnieju był Ma-
riusz Heksel z GKS Linia.

SKS Strzepcz za zwycięstwo otrzymał Puchar Wójta, GKS 
Linia – Puchar Prezesa GS LZS w Lini, natomiast Gimnazjum 
Linia – Puchar Dyrektora GDK. Wszystkie zespoły otrzymały 
dyplomy i nagrody w postaci piłek.  Nagrody i trofea wręczyli: 
Wójt Łukasz Jabłoński, Prezes GS LZS w Lini Józef Kotas, 
Przewodniczący Komisji kultury i Oświaty Zdzisław Konkol 
oraz główny organizator imprezy Jan Trofimowicz. Zespół
ze Strzepcza będzie reprezentował gminę na zawodach 
organizowanych przez Pomorskie Zrzeszenie LZS.

WOJEWÓDZKI 
SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZY

 ZJAZD POMORSKIEGO 
ZRZESZENIA LZS

12 kwietnia w Sali Okrągłej Urzędu Wojewódzkiego 
w Gdańsku odbył się Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy 
Pomorskiego Zrzeszenia LZS. Dotychczasowy Prezes Józef 
Karol Podgórski złożył sprawozdanie z minionej 4-letniej 
kadencji. W szeregach Pomorskiego Zrzeszenia LZS sku-
pionych jest ponad 22 tysiące członków. Najsilniejsze kluby 
to m.in.  LKS Ziemia Pucka, Olimia Sztum, Bytowia Bytów, 
Pomorzanka Skurcz, Cartusia Kartuzy. Zawodnicy tych klu-
bów w różnych dyscyplinach zdobywają medale Mistrzostw 
Europy i świata. 

Odbyły się wybory nowych władz na 4-lenią kadencję. 
Nowym Prezesem Pomorskiego Zrzeszenia LZS został 
Bogdan Dombrowski – były Starosta Powiatu Gdańskiego. 
Do Rady Wojewódzkiej LZS wybrano Jana Trofimowicz
– p.o. Dyrektora GDK w Lini od lat związanego z LZS-ami. 
Stanisław Bigus –Przewodniczący Rady Gminy Linia został 
wybrany Członkiem Komisji Rewizyjnej Pomorskiego Zrze-
szenia LZS.

Był też czas na wręczenie odznaczeń i wyróżnień. Józef 
Kotas i Stanisław Bigus – Członkowie Zarządu GS LZS w Lini 
zostali odznaczeni medalami Zasłużony Działacz LZS.

Wójt Gminy Linia Łukasz Jabłoński wraz z wójtami gmin 
Puck i Pruszcz Gdański otrzymali patery z podziękowaniami 
za stwarzanie warunków do uprawiania sportu i rekreacji 
mieszkańców na terenie wiejskim.

Jan Trofimowicz został wyróżniony nagrodą przyznaną
przez Radę Główną LZS z Warszawy, za całokształt pracy 
na niwie sportu wiejskiego.
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„RODNÔ MÒWA” W GDK w LINI
Dnia 10 kwietnia w GDK w Lini odbyły się gminne eliminacje konkursu recytatorskiego Rodnô mòwa. Z racji tego, że na 

terenie gminy wszystkie szkoły nauczają języka kaszubskiego, akces wzięcia udziału w konkursie zgłosiły wszystkie pla-
cówki. Komisja w składzie: Tomasz Fopke - Naczelnik Wydziału Kultury z Wejherowa, Witold Bobrowski – znawca języka 
kaszubskiego z Głodnicy oraz Jacek Lange z Gościcina – wielokrotny zdobywca I miejsca w konkursie wojewódzkim Rodnej 
mowy w Chmielnie oceniała recytację uczestników w pięciu kategoriach 
wiekowych: przedszkola, klasy I – III, IV – VI, gimnazja i szkoły ponadgimna-
zjalne. Jury po zakończeniu konkursu omówiło wszelkie błędy językowe, 
celem jeszcze lepszego przygotowa- nia się do następnego konkursu.

W najmłodszej kategorii – przed- szkolaki: I miejsce zajęła Weronika
Błaszkowska z Pobłocia, II Mieszko Olszewski z Lini, III Błażej Potrykus 
z Niepoczołowic. Ponadto wyróżniono: Wojciecha Kulas i Julię Furman z Nie-
poczołowic, Darię Formela z Pobłocia, oraz Martynę Pierniczą i Malwinę 
Cisowską ze Strzepcza. W klasach I – III: I miejsce Paulina Sarnowska 
z Kętrzyna, II Alicja Puzdrowska z Niepoczołowic, III Beata Darznik 
z Miłoszewa. Wyróżnienia zdobyli: Emilia Stencel z Pobłocia oraz Edyta 
Olszewska z Lini. W klasach IV – VI zwyciężyła Barbara Labuda z Niepo-
czołowic, II Maria Wiecka ze Strzepcz, III wspólnie: Robert Funk i Patrycja 
Funk z Miłoszewa. Wyróżniono ponad- to Brygidę Lange ze Strzepcz, Pawła
Rumpla z Pobłocia oraz Karolinę Grzenkowicz z Kętrzyna.

Wśród gimnazjalistów: I miejsce Ewelina Bednarek z Lini, II Alicja 
Mielewczyk ze Strzepcz, III wspólnie Marzena Barzowska oraz Anna Labuda z Lini. Wyróżniono ponadto Piotra Szulc ze 
Strzepcza. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych dwie pierwsze nagrody przypadły uczennicom ze Strzepcz I miejsca 
zdobyła Celina Kobiella, II Marzena Wenta. Wszyscy uczestnicy otrzymali cenne nagrody książkowe, natomiast zwycięzcy 
i wyróżnieni dyplomy. Eliminacje gminne przygotował, oraz poczęstunek i nagrody zapewnił GDK w Lini. Najlepsi z każdej 
grupy wiekowej reprezentować będą gminę Linia na konkursie powiatowym.

SPOTKANIE AUTORSKIE 
Z TOMASZEM FOPKE 

W Sali GDK odbyło się spotkanie autorskie z poetą i znawcą 
języka kaszubskiego, a i jak się okazało wspaniałym poetą 
Tomaszem Fopke. Nasz dobry znajomy (ściśle współpracuje 
z Chórem Pięciolinia) zaprezentował swoje najnowsze dzieła 
literackie: „Kaszëbsczi Diptik” – zbiór erotyków w języku ka-
szubskim, „Esemese do Pana Boga”, oraz „Szpòrtë swòjsczé  
ë kùpczé òd Tómka Fópczi. Gość wspaniałą, niesamowicie 
wyraźną kaszubszczyzną, recytował swoje wiersze oraz 
śpiewał piosenki liryczne ale także „rapowe” Zgromadzona 
publiczność często reagowała salwami śmiechu, kiedy pan 
Tomasz czytał kawały po kaszubsku, bądź liryki erotyczne 
z wieloma metaforami i porównaniami. Uczestnicy spotkania 
przy kawie i ciastkach miło spędzili 2 godziny wsłuchani 
w Rodną Mowę na najwyższym poziomie. 

Zebrani jednogłośnie mówili, że warto było przyjść i przez 
kilka chwil być bliżej kultury przez duże „K”. Uczestnicy mo-
gli zakupić poezję Tomasza Fopke z dedykacją od samego 
autora.

SEKCJE W GMINNYM DOMU KULTURY W LINI
Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia sportowo - rekreacyjne organizowane przez Gminny Dom Kultury w Lini. We 

wtorki lub czwartki od godziny 16.30 w Sali GDK gromadzi się blisko 30 – cioro dzieci, które uczą się zasad gry w warcaby 
100-polowe i szachy. W gronie miłośników gier stolikowych są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum ale także na-
wet kilkuletnie dzieci – przedszkolaki. Uczestnicy uczą się podstaw, możliwości ruchów oraz gry na czas mając możliwość 
korzystać z profesjonalnych zegarów szachowych. Serdecznie zapraszamy zainteresowanych.

Od stycznia bieżącego roku w każdy poniedziałek i środę około godziny 17.00 w Sali gimnastycznej w Strzepczu odby-
wają się zajęcia piłki siatkowej dla dziewcząt i pań. Systematycznie uczestniczy w nich około 15 zawodniczek z okolicznych 
miejscowości. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty rekreacyjnej na terenie gminy. Zajęcia warcabowe i piłki 
siatkowej prowadzi Jan Trofimowicz




