
INWESTYCJE W GMINIE LINIA

W ostatnim okresie przeprowadzono szereg inwestycji 
mających na celu polepszenie standardu życia miesz-
kańców. Na uwagę zasługuje trwająca od czerwca 
rozbudowa Gminnego Domu Kultury w Lini. Roboty 
budowlane za kwotę blisko 704.000 zł są wykonywane 
przez firmę Usługi Ogólnobudowlane „PORTAL” z Go-
wina, wybraną w drodze postępowania przetargowego. 
Prace mają zostać ukończone na początku przyszłego 
roku i wówczas mieszkańcy będą mogli korzystać 
z większej ilości sal.

W celu poprawienia warunków bytowych w szkołach, 
przystąpiono do ich remontów. Obecnie prowadzone 
są prace malarskie we wszystkich szkołach na terenie 
gminy. Urząd Gminy Linia zlecił częściową wymianę 
stolarki okiennej w szkołach w Pobłociu, Miłoszowie, 
Kętrzynie oraz Lini. W ramach inwestycji w edukację 
sportową, wykonano płytę boiska w Pobłociu wraz 
z położeniem murawy. Powierzchnia wykonanego bo-
iska wiejskiego wynosi 5000 m2 a koszt realizacji tego 
zadania to 60.000 zł.

Inwestycje drogowe w naszej Gminie polegały na 
modernizacji ulicy Polnej w Lini. Wykonano odcinek 
drogi z podbudową z tłucznia i położono nawierzchnię 
z kruszywa naturalnego. W podobny sposób wykona-
no modernizację odcinka drogi w Kobylaszu. Koszt 
obu inwestycji to blisko 28.000 zł. Kolejną inwestycją 
drogową było wykonanie modernizacji odcinka drogi 
w miejscowości Pobłocie o dł. 1200 mb. Podbudowę 
wykonano z gruzu betonowego, a nawierzchnię wy-
konano z kruszywa naturalnego. Koszt modernizacji 
to 58.560 zł.

PODZIĘKOWANIE
Mieszkańcy Sołectwa Niepoczołowice 

składają serdeczne podziękowanie
Wójtowi Gminy Linia,

Panu Łukaszowi Jabłońskiemu
oraz wszystkim dobroczyńcom

za pełne zaangażowanie i wsparcie finansowe
przy uroczystościach nadania imienia 

ks. Kanonika Bazylego Olęckiego
 Szkole Podstawowej w Niepoczołowicach

STYPENDIA DLA STUDENTÓW 
STUDIÓW DZIENNYCH

Urząd Gminy Linia informuje, że istnieje 
możliwość składania wniosków o przyznanie 
stypendium dla studentów studiów dziennych.

Termin składania wniosków upływa
10 września br.

Wymagania, które należy spełniać:
• średnia ocen 4,0 i powyżej. 

• zaświadczenie o średniej ocen za bieżący 
rok akademicki wydane przez uczelnię;

• zaświadczenie, że osoba ubiegająca się 
o stypendium jest studentem studiów dziennych 

(wraz z podaniem roku studiów).

Wszelkich informacji można zasięgnąć 

w Urzędzie Gminy Linia – pok. nr 6 

lub telefonicznie 058 676-85-82 wew. 35.

PLAC 
KS. BAZYLEGO OLĘCKIEGO 

MONITOROWANY!

Urząd Gminy Linia informuje, że ze względu na 
chuligańskie wybryki zainstalowany został moni-
toring, który swoim zasięgiem obejmuje plac im. 

Księdza Bazylego – tj. plac przy UG Linia.
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INFORMACJA
  Gmina Linia przystąpiła w grudniu ub. do opracowania miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego dla fragmentów wsi Pobłocie, Lewinko i Lewino. Obecnie urbaniści dokonali inwentaryzacji 
terenu objętego opracowaniem planów. W najbliższym czasie wykonawcy w/w planów przystąpią do 
prac projektowych. W związku z powyższym prosi się zainteresowanych właścicieli nieruchomości 

o współpracę z urbanistami i zgłaszanie wniosków oraz uwag do planu zagospodarowania.

NOWY OKRES ZASIŁKOWY
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lini informuje, że 

od 1 lipca 2008 przyjmowane są wnioski na świadczenia 
rodzinne wraz z dodatkami oraz świadczenia opiekuńcze 
i pielęgnacyjne na nowy okres zasiłkowy rozpoczynający 
się od dnia 1 września 2008.

Wnioski należy złożyć do dnia 31 sierpnia 2008. W przy-
padku złożenia wniosku we wrześniu świadczenia rodzinne 
mogą być wypłacane w miesiącu październiku br.

W przypadku osiągania dochodów opodatkowanych 
do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o dochodach 
z Urzędu Skarbowego w Wejherowie (również dorosłych 
członków rodziny). W przypadku nie osiągania dochodów 
opodatkowanych  do wniosku składa się oświadczenie o nie 
osiąganiu dochodów opodatkowanych i nie rozliczaniu się 
w urzędzie skarbowym. 

Osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatko-
waną na zasadach ogólnych oraz na księdze przychodów 
i rozchodów, dostarczają zaświadczenie o dochodach z urzę-
du skarbowego, natomiast osoby prowadzące działalność 
gospodarczą opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym 
lub kartą podatkową, składają oświadczenie o uzyskanych 
dochodach w roku 2007.

Uczniowie szkół ponad gimnazjalnych  zobowiązani są do 
dostarczenia zaświadczenia o kontynuacji nauki do dnia 05 
września 2008 r.

Pozostałe załączniki do wniosku bez zmian (m.in. za-
świadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego lub nakaz 
płatniczy za rok 2007, zaświadczenia o urlopach wycho-
wawczych itd.).

Ponadto informujemy, że osoby zainteresowane bezpłat-
nym dożywianiem dzieci w szkole od września 2008 po-
winny złożyć stosowny wniosek wraz z udokumentowanymi 
dochodami za ostatni miesiąc netto czy też  zaświadczenie 
o posiadaniu gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy za 
rok 2008. 

Gminny Dom Kultury 
oraz Urząd Gminy Linia 
zapraszają wszystkich kibiców 

i mieszkańców gminy na 

I SPARTAKIADĘ SAMORZĄDOWCÓW 
POWIATU WEJHEROWSKIEGO,
 która odbędzie się 23 sierpnia br. Od godz. 

14.00 na stadionie sportowym w Lini.

OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY LINIA 
OGŁASZA KONKURS 

NA STANOWISKO 
DYREKTORA GMINNEGO 
DOMU KULTURY W LINI.

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia na-
stępujące wymagania:

a) wykształcenie wyższe magisterskie,
b) umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem,
c) znajomość problematyki samorządowej,
d) znajomość pracy z komputerem,
e) znajomość statutu placówki,
f) niekaralność,
g) dobry stan zdrowia.
2. Do udziału w konkursie nie mogą być dopuszczone 

osoby, które w okresie ostatnich trzech lat zostały odwołane 
w związku z nieprawidłową realizacją zadań związanych 
z funkcją kierowniczą.

3. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
a) koncepcję zarządzania placówką, w której należy ująć 

oprócz zagadnień dot. kultury również możliwości rozwoju 
turystyki i sportu na terenie Gminy Linia; propozycje wypra-
cowania dochodów własnych; propozycje szczegółowego 
planu działania,

b) życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,
c) kwestionariusz osobowy,
d) dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie 

i kwalifikacje (dyplomy, świadectwa, zaświadczenia),
e) zaświadczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 

lub medycyny pracy o aktualnym stanie zdrowia,
f) zaświadczenie o niekaralności.
4. Oferty na konkurs należy składać w zamkniętych koper-

tach, z dopiskiem „Konkurs na Dyrektora Gminnego Domu 
Kultury”, w sekretariacie Urzędu Gminy Linia ul. Turystyczna 
15 w terminie do dnia 14 sierpnia 2008 roku.

5. Otwarcie ofert i przesłuchanie kandydatów nastąpi 25 
sierpnia 2008 roku o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu 
Gminy Linia.

6. Regulamin konkursu oraz statut placówki do wglądu 
w Urzędzie Gminy Linia w godzinach pracy urzędu.
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Kolejnym punktem było wejście na szczyt Wieżycy – na 
wieżę widokową. Dużą odwagą i dobrym stanem zdrowia 
wykazała się pani Małgorzata Kunc z Lini, która niebawem 
skończy 80 lat a weszła na sam szczyt wieży i podziwiała 
piękno okolicy. 

Następnie pojechaliśmy na wspólny obiad do Ostrzyc, 
gdzie można było pomoczyć nogi w malowniczo położonym 
jeziorze. Na zakończenie odwiedziliśmy Chmielno i wielopo-
koleniowy zakład ceramiczny rodziny Neclów. Przewodnik 
opowiadał o procesie powstawania garnków od pozyskania 
gliny, przez rozrabianie, suszenie tworzenie modeli wazonów 
i garnków, wypalanie w piecu, szlifowanie, malowanie aż do 
uzyskania końcowego wspaniałego efektu. Podczas jazdy 
panowała rodzinna atmosfera – wszyscy śpiewali popularne 
piosenki patriotyczne, ludowe i harcerskie. W połowie sierp-
nia planowana jest kolejna 1-dniowa wycieczka tym razem 
może do stolicy województwa – Gdańska albo na Półwysep 
Helski. Organizatorzy Dziękują władzom za udostępnienie 
autobusu gminnego.

WYCIECZKA KRAJOZNAWCZA
„CUDZE CHWALICIE SWEGO NIE ZNACIE”

Dnia 9 lipca Gminny Dom Kultury w Lini oraz Stowarzy-
szenie „Bądźmy Razem” zorganizowali wspólnie kolejną wy-
cieczkę integracyjną dla mieszkańców gminy. Organizatorzy 
przygotowali trasę po Szwajcarii Kaszubskiej. Na początek 
wycieczkowicze zwiedzili Centrum Edukacji i Promocji Re-
gionu w Szymbarku. Mięli okazję zobaczyć najdłuższą de-
skę świata, ponadto zbiory dawnych sprzętów używanych 
w gospodarstwach domowych na Kaszubach. Uczestnicy 
z zaciekawieniem słuchali przewodnika, który oprowadzał 
m.in. po chacie z Syberii, kościółku wzniesionym na terenie 
centrum edukacji. Wiele zadumy i  wzruszenia wypełniło 
serca uczestników wycieczki kiedy była mowa o tragicznych 
losach Polaków w łagrach sowieckich, o wywózkach, ka-
torżniczej pracy i śmierci głodowej wielu naszych rodaków. 
Chwilę grozy przeżyliśmy w schronie, gdzie można wysłu-
chać imitacji nalotu bombowego. Na koniec w krótkiej kolejce 
czekaliśmy na wejście do domu, który postawiony jest „do 
góry nogami”. Następie pojechaliśmy do Będomina zwie-
dzić dwór Wybickich, w którym urodził się twórca Mazurka 
Dąbrowskiego – Józef Wybicki. W muzeum poznawaliśmy 
historię Legionów, dzieje Polski XIX wieku – historię zrywów 
i powstań narodowych. 

HAFT KASZUBSKI – LINIA 2008

Każdy konkurs ma określone cele, jakie pragnie osiągnąć. 
Konkurs w Lini miał i ma na celu upowszechnienie wartości 
i piękna haftu kaszubskiego. Pokazanie taki wielkiej liczby 
prac umożliwia poznanie haftów różnych szkół, obserwację 
techniki wykonania ich oraz pozwala poznać zdolności 
kompozycyjnej poszczególnych wykonawców. O ocenie 
wykonanych prac decyduje nie tylko technika wykonania, 
ale przede wszystkim zgodność kolorystyczna i kompozy-
cja z wymogami poszczególnych szkół haftu kaszubskiego, 
a także poprawność kompozycyjna.

W tegorocznym konkursie, od trzynastu lat organizowanym 
przez Gminny Dom Kultury w Lini udział bierze 87 osób, które 
na konkurs przekazały 207 prac. 

Fakt, że środki na konkurs przekazują Marszałek Woje-
wództwa Pomorskiego, Starosta Wejherowski, Burmistrz 
Żukowa oraz indywidualni sponsorzy dowodzi, że ranga kon-
kursu wzrasta. W tegorocznym konkursie nagrody otrzymali: 
kategoria szkół podstawowych 

I nagroda: Błażej Regliński Dzierżążno, Patryk Regliń-
ski Żukowo, Beata Skierka Sierakowic, Natalia Grzenko-
wicz Sierakowice, Angelika Dzierzgowska Żukowo.

II nagroda: Seweryna Czaja Sierakowi, Klaudia Piotrow-
ska Sierakowice, Barbara Tomaczkowska Miszewo.

III nagroda: Agnieszka Nastała Żukowo, Martyna Okrój 
Miszewo,  Maja Reglińska Żukowo, Natalia Jaworska Rumia  
/SP nr 9/.

W kategorii szkół gimnazjalnych nagrody otrzymali: 
I nagroda: Mateusz Grzenkowicz ZS Strzepcz, Alek-

sandra Letkiewicz Gimnazjum Nr 2 w Żukowie, Monika 
Puzdrowska Gimnazjum Nr 2 w Żukowie, Barbara Burka 
Gimnazjum Nr 2 w Żukowie, Edyta Pobłocka ZS w Strzep-
czu, Karolina Cieszyńska Gimnazjum Nr 2 w Żukowie.

II nagroda: Monika Pobłocka ZS w Strzepczu, Anna 
Formela Gimnazjum Nr 2 w Żukowie

III nagroda: Malwina Stencel ZS w Strzepczu, Magda 
Elwart Gimnazjum Nr 2 w Żukowie, Anna Pawłowska 
Gimnazjum Nr 2 w Żukowie, Emilia Richert Gimnazjum 
Nr 2 w Żukowie, Aleksandra Klinkosz Gimnazjum Nr 2 
w Żukowie.

Natomiast w kategorii osób dorosłych nagrody i otrzy-
mali:

I nagroda: Zbigniewa Mysłek Człuchów, Stanisława 
Hinc Linia, Lidia Kowalska Człuchów, Teresa Dembowska 
Wejherowo, Wanda Szynwelska Człuchów, Bronisława 
Mechlińska Tuchola, Zuzanna Kotarska Gdańsk

II nagroda: Danuta Piesio Tuchola, Anna Czurejno 
Człuchów, Helena Dobrasiewicz Przechlewo, Alojza Za-
remba-Lipińska Tuchola, Irena Gierszewska Przechlewo, 
Renata Glaza Tuchola, Teresa Grebin Chojnice, Wanda 
Dzierzgowska Żukowo, Danuta Petelska Człuchów, Da-
nuta Niechwiadowicz Gdańsk

III nagroda: Aleksandra Weilandt Tuchola, Hanna Ko-
złowska Tuchola, Wanda Mironkiewicz Wejherowo, Zofia
Wakarecy Tuchola, Zofia Orłowska Przechlewo, Felicja 
Kołakowska Tuchola, Barbara Okonek Tuchola, Maria 
Werachowska Przechlewo, Halina Sala Tuchola, Maria 
Glaza Tuchola.
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VI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ 
O PUCHAR WÓJTA GMINY LINIA

W dniach od 19 czerwca do 6 lipca br na gminnym stadio-
nie w Lini odbywały się rozgrywki w ramach VI Turnieju Piłki 
Nożnej o puchar Wójta Gminy Linia.

Organizatorem turnieju było Gminne Stowarzyszenie LZS 
w Lini. Patronat nad imprezą objął Wójt Gminy Linia – Łukasz 
Jabłoński. Celem imprezy było wyłonienie Mistrza Gminy 
na rok 2008. W zawodach udział wzięły sołectwa: Linia, 
Niepoczołowice, Kętrzyno, Miłoszewo, Strzepcz, Pobłocie, 
Smażyno oraz grupa z Ośrodka Szkolenia Poligonowego 
MW.

Drużyny zostały podzielone na dwie grupy. GRUPA A (Mi-
łoszewo, Niepoczołowice, Pobłocie, Kętrzyno); GRUPA B 
(Smażyno, Linia, Strzepcz, Ośrodek Szkolenia Poligonowego 
MW). W wyniku rozgrywek w grupie A zwycięzcą została 
drużyna z Miłoszewa, zaś drugie miejsce zajęła drużyna 
z Pobłocia. W grupie „B” pierwsze miejsce zajęli zawodnicy 
z Lini, drugie miejsce przypadło zawodnikom z Ośrodka 
Szkolenia Poligonowego MW.

Według regulaminu rozgrywek mecz o trzecie miejsce roze-
grały drużyny z Pobłocia i jednostki wojskowej. Zwyciężyła 
ekipa jednostki wojskowej w stosunku 4:2.

W meczu finałowym drużyna z Miłoszewa w regulamino-
wym czasie gry zremisowała z drużyną z Lini (2:2). Dopiero 
konkurs rzutów karnych wyłonił Mistrza Gminy Linia na 2008 
rok, którym została drużyna z Miłoszewa z wynikiem 4:3.

Królem strzelców z dziewięcioma zdobytymi bramkami 
została Mateusz Bronk z Ośrodka Szkolenia Poligonowe-
go MW. W sumie w zawodach wystąpiło 120 zawodników.

Drużyny otrzymały puchary, medale, dyplomy i nagrody 
rzeczowe.

    Prezes GS LZS Józef Kotas

III TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ „ PUCHAR LATA 
o nagrodę WÓJTA GMINY SZEMUD I PREZESA 

KLUBU WKS BARKA ŁEBNO” – 20.07.2008

W turnieju wystąpiło pięć drużyn sportowych: BARKA 
ŁEBNO, KS KĘBŁOWO, EKO-PROD SZEMUD, UKS DO-
NIMIERZ, GKS LINIA

Drużyny rywalizowały w trzech konkurencjach: - rozgryw-
ki w piłkę nożną (gra każdy z każdym), - przyciąganie liny 
(każdy z każdym), - konkurs strzałów z jedenastu metrów do 
bramki o wymiarach 60 x 60 x 60 cm (każdy z każdym).

W sumie drużyny do sportowego boju podchodziły po 
12 razy. Bezkonkurencyjną okazała się ekipa GKS-u Linia, 
która zdeklasowała rywali uzyskując łącznie 190 punktów 
na 220 możliwych i zajęła I miejsce. Organizatorzy turnieju 
dla najlepszych drużyn ufundowali puchary, dyplomy oraz 
nagrody rzeczowe. Drużynę GKS-u Linia reprezentowali: 
Ruszkowski Radosław, Choszcz Michał, Pięda Paweł, Mach 
Dominik, Okrój Paweł, Walkusz Paweł, Droś Mateusz, Plichta 
Piotr, Bronk Mateusz, Jeliński Jacek, Langa Marcin, Bulczak 
Leszek, Babkowski Piotr, Bulczak Adam.

Trenerem i opiekunem drużyny z Lini był Zdzisław Kon-
kel.

IX MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA 

POMORSKIEGO WETERANÓW 

W PIŁCE NOŻNEJ 6-OSOBOWEJ 

KATEGORIA WIEKOWA M-40 

Dnia 26 lipca na stadionie w Lini rywalizowało 8 zespołów 
piłkarskich z pięciu powiatów o prymat najlepszej drużyny 
6-osobowej w województwie pomorskim – kategorii M-40. 
Honorowy patronat nad imprezą objęli: Starosta Wejherowski 
Józef Reszke, Wójt Gminy Linia Łukasz Jabłoński oraz Pre-
zes Pomorskiego Zrzeszenia LZS Bogdan Dąbrowski. 

Po losowaniu w grupie A znalazły się: Skarszewy, Kolbudy, 
Starogard Gdański i Przodkowo. Natomiast w grupie B: Ełga-
nowo, Bolszewo, Władysławowo i gospodarze z Lini. Po ro-
zegraniu meczów grupowych do półfinałów dotarły drużyny:
Skarszewy, Ełganowo, Starogard Gdański i Władysławowo. 
Piłkarze ze Starogardu Gd. Pokonali Władysławowo 1:0 na-
tomiast w pojedynku pomiędzy Skarszewami a Ełganowem 
padł bezbramkowy remis. W rzutach karnych lepsi okazali 
się piłkarze z Ełganowa i to oni zagrali w finale.

W meczu o 7 miejsce  Kolbudy wygrały z Linią 7:1.W meczu 
o 5 miejsce Przodkowo pokonało Bolszewo 1:0. W meczu o 3 
miejsce (mały finał) Skarszewy pokonały Władysławowo 2:1.
W wielkim finale zagrały drużyny z Ełganowa i Starogardu 
Gdańskiego. Po zaciętej walce lepsi okazali się piłkarze ze 
Starogardu Gdańskiego wygrywając 2:0. 

Najstarszym zawodnikiem turnieju był Józef Kotas  63 letni 
piłkarz z Lini. Królem strzelców został 58 letni Marcin Masa 
z Ełganowa, zdobywca 8 bramek. Natomiast najlepszym 
bramkarzem okazał się Bogdan Budzyła ze Starogardu 
Gdańskiego. Wszyscy wymienieni piłkarze otrzymali pa-
miątkowe statuetki.

Głównym organizatorem był Gminny Dom Kultury w Lini, 
zaś współorganizatorami miejscowy Urząd Gminy oraz Sta-
rostwo Powiatowe w Wejherowie. 

Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe puchary oraz 
dyplomy, a trzy najlepsze ekipy dodatkowo medale. Najstar-
szą drużyną okazała się reprezentacja Ełganowa, w której 
średnia wieku wyniosła 52 lata!!

Wszyscy zawodnicy po zakończonych rozgrywkach zasiedli 
wspólnie przy biesiadnym stole, wspominając lata młodości 
i wiele meczów rozgrywanych na pomorskich boiskach.
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OGŁOSZENIE
Na podstawie art.28, art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 

roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 

z dnia 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) i § 3 ust. 

1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 

roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów 

oraz rokowań na zbycie nieruchomości (dz. U. Nr 207 poz. 

2108).

Wójt Gminy Linia
o g  ł  a  s  z  a

I przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej 

oznaczonej w ewidencji gruntów jako:

dz. nr 250/2 o pow. 1991 m², stanowiąca nieużytki, po-
łożona w obrębie geodezyjnym Niepoczołowice, gm. Linia, 
dla której w Sądzie Rejonowym w Wejherowie w Wydziale  
Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW- 
74953.

Nieruchomość nie jest obciążona  prawami osób trze-
cich.

Nieruchomości przeznaczona jest w planie zagospodaro-
wania przestrzennego pod teren zieleni niskiej nieurządzonej. 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 39.820 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 2 września 2008 roku 
w sali posiedzeń Urzędu Gminy Linia o godzinie 10ºº.

Osoby, które chcą brać udział w przetargu zobowiąza-
ne są najpóźniej w terminie na 3 dni przed przetargiem 
wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej(z 
zaokrągleniem do pełnego złotego)w kasie Urzędu Gmi-
ny Linia lub na konto nr 91832400010011702720000060 
z zaznaczeniem numeru działki, której przetarg doty-
czy:

Osoby, które nie wpłacą wadium w określonym terminie 
nie będą mogły brać udział w przetargu. Wadium zwraca się 
niezwłocznie po zakończeniu przetargu jednak nie później niż 
przed upływem 3 dni do dnia zamknięcia przetargu z zastrze-
żeniem, iż wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika 
przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny 
nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się 
uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.

Gminy Linia może odwołać ogłoszony przetarg zgodnie z § 
2 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.01.1998 r. 
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przepro-
wadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących 
własność Skarbu Państwa lub własność Gminy (Dz. U. Nr 
7 poz. 80 z 2003 r.).

Regulamin w sprawie przeprowadzenia przetargu oraz in-
formacje na temat w/w przetargu udzielane będą w Urzędzie 
Gminy w Lini  w pokoju nr 7 w dniach od wtorku do  piątku  
w godzinach 7.30 – 15.30.

DOFINANSOWANIE DO ZAKUPU 
PODRĘCZNIKÓW DLA UCZNIÓW KLAS 0-III.

Przystępujemy po raz kolejny do Rządowego programu po-
mocy uczniom w 2008 roku. Szczegółowe warunki udzielania 
pomocy dzieciom i uczniom objętym Rządowym programem 
pomocy uczniom w 2008 określa: Projekt z dnia 25 czerwca 
2008 r. rozporządzenia rady ministrów w sprawie szczegó-
łowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom
i uczniom na zakup podręczników „Dofinansowanie zakupu
podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe 
roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-III 
szkoły podstawowej lub w klasach I-III ogólnokształcącej 
szkoły muzycznej I stopnia. 

1. Pomocy udziela się uczniom z rodzin, w których dochód 
na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę 
w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 
593, z późn. zm.2)) tj. kwota 351 zł netto miesięcznie  na 
jednego członka rodziny;

2. Wartość pomocy nie może przekroczyć kwoty: 70 zł 
– dla ucznia rozpoczynającego obowiązkowe roczne przy-
gotowanie przedszkolne;

- 130 zł - dla ucznia klasy I szkoły podstawowej oraz dla 
ucznia klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stop-
nia;

- 150 zł – dla ucznia klasy II szkoły podstawowej oraz dla 
ucznia klasy II ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stop-
nia; 

- 170 zł – dla ucznia klasy III szkoły podstawowej oraz 
dla ucznia klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej 
I stopnia.

3. Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia 
(prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także dy-
rektora szkoły, nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej 
osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców 
zastępczych.

4. Wniosek składa się w szkole, do której uczeń będzie 
uczęszczał w roku szkolnym 2008/2009.

5. O terminie składania wniosków poinformuje szkoła.
6. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości 

dochodów za ostatni miesiąc.
7. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego 

rodzina korzysta ze stałych świadczeń pieniężnych z pomocy 
społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów 
przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze stałych 
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. W uzasadnio-
nych przypadkach do wniosku można dołączyć – zamiast 
zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie 
o wysokości dochodów.

8. Dyrektor szkoły sporządza listę uczniów uprawnionych 
do otrzymania pomocy i przekazuje ją wójtowi gminy, 

9. Po otrzymaniu listy uczniów sporządzonej przez dyrek-
tora szkoły wójt gminy, przekazuje dyrektorowi szkoły (na 
rachunek bankowy szkoły) środki na dofinansowanie zakupu
podręczników.

10. Dyrektor szkoły, zwraca rodzicom uczniów (prawnym 
opiekunom, rodzicom zastępczym) koszty zakupu podręczni-
ków po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości 
pomocy, określonej dla poszczególnych klas.
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I INDYWIDUALNE I DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA GMINY LINIA 
W LEKKOATLETYCE NA ROK 2008

Dnia 22 czerwca na Stadionie Gminnym w Lini odbyły się I oficjalne Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Gminy Linia
w Lekkoatletyce. Organizatorem był GDK w Lini. Kilka minut po godzinie 13 organizator Jan Trofimowicz powitał wszystkich
przybyłych zawodników i kibiców a w sposób szczególny Wójta gminy Linia Łukasza Jabłońskiego, Prezesa Pomorskiego 
Klubu Weterana L-A w Sopocie – wielokrotnego Mistrza Europy i Świata w rzutach z Miejsca w kategorii M-55 i M-60 Syl-
westra Maliszewskiego (obaj panowie objęli honorowy patronat nad zawodami). 

Po otwarciu zawodów rozpoczęła się sportowa rywalizacja z podziałem na kategorie kobiet i mężczyzn. Panie rywalizo-
wały w biegach na dystansie 100m, 400m, 800m, skoku w dal i rzucie piłeczką palantową, natomiast panowie w biegach na 
dystansie 100m, 400m, 1500m oraz w skoku w dal i rzucie piłeczką palantową. W poszczególnych dyscyplinach zwyciężali: 
KOBIETY: 100m – Anna Hinca – Linia, 400m – Anna Hinca – Linia, Skok w dal – Patrycja Stencel – Pobłocie, 800m – Natalia 
Dawidowska – Linia, Rzut piłeczką palantową – Anna Hinca – Linia. MĘŻCZYŹNI: 100m – Arkadiusz Wenta – Strzepcz, 
400m – Arkadiusz Wenta Strzepcz, Skok w dal – Damian Wenta – Strzepcz, 1500m – Marcin Byczkowski – Strzepcz, Rzut 
piłeczką palantową – Mateusz Myszka – Strzepcz.

W/w zostali indywidualnymi Mistrzami Gminy Linia na 2008 rok w poszczególnych dyscyplinach. Zwycięzcy otrzymali złote 
medale i dyplomy. Zawodnicy, którzy zajęli odpowiednio II i III miejsca w poszczególnych dyscyplinach otrzymali dyplomy 
i srebrne oraz brązowe medale. Zawodnicy zdobywając poszczególne lokaty „zbierali” także małe punkty dla swojego so-
łectwa. W końcowej klasyfikacji drużynowej sołectw I miejsce z wynikiem 134 pkt. i Puchar Wójta Gminy zdobyło sołectwo
Linia, II miejsce (113pkt) i Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Sołectwo Pobłocie z kapitanem Tomaszem Miecznikow-
skim na czele. III miejsce (94 pkt) i Puchar Dyrektora GDK – Strzepcz, na dalszych miejscach Miłoszewo, Niepoczołowice 
i Zakrzewo. Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy.

Wójt Łukasz Jabłoński wręczył na zakończenie puchar Sylwestrowi Maliszewskiemu w podziękowaniu za uświetnieni swą 
obecnością zawodów w Lini. Organizator zawodów – Jan Trofimowicz podziękował zawodnikom za sportową rywalizację
a sędzią za sprawne przeprowadzenie imprezy. W zawodach wzięło udział ogółem 40 sportowców, którzy rywalizowali 
w kilku dyscyplinach.

FESTYN SPORTOWO-REKREACYJNY
I TURNIEJ SOŁECTW O PUCHAR 

PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY LINIA
W niedzielne popołudnie na boisku sportowym w Strzepczu 

odbył się festyn sportowo- rekreacyjny, połączony z Turniejem 
Sołectw, który wchodzi w skład całorocznego Pucharu Gminy 
Linia na 2008 rok. 

Przy upalnej pogodzie mieszkańcy rywalizowali w weso-
łych konkurencjach: w rzucie tłuczkiem dla pań zwyciężyła 
Karolina Wieczorek z Korbielewka, II Mirosława Jaszczak 
z Tłuczewa, III Emilia Hinz z Częstkowa. W konkursie piłkar-
skim najcelniej do małych bramek strzelali: I Adam Hoza, II 
Szymon Piernicki, III wspólnie Czesław Szaradowski i Seba-
stian Skrzypkowski – wszyscy ze Srzepcza.

W rzucie lotką dla Radnych zwyciężył Stanisław Bigus ze 
Strzepcza przed Władysławem Mielewczykiem z Miłoszewo 
oraz Zdzisławem Konkel z Lini. W rzucie oponą mężczyzn 
I miejsce zajął Damian Wenta ze Strzepcza, II Tadeusz Meyer 
z Lewinka, III Mateusz Myszka ze Strzepcza. W rywalizacji 
dziewcząt najlepszą w skokach przez skakankę okazała się: 
Daria Grzenkowicz, II Jolanta Byczkowska III Weronika Leyk 
wszystkie ze Strzepcza. Slalom piłkarski – w tej dyscyplinie 
najlepszym okazał się Karol Stankowski, II Daria Grzenko-
wicz, III  Sebastian Skrzypkowski – wszyscy ze Strzepcza. 
Sołtysi i członkowie ich rodzin rywalizowali w rzucie pod-
kową – zwyciężył Władysław Mielewczyk z  Miłoszewo, II 
był Brunon Kierznikowicz z Lini a III Pelagia Kierznikowicz 
z Kętrzyna. Panie obierały kartofle i tu najlepszą okazała
się Pelagia Grznkowicz II Elżbieta Myszka, III Sabina Treder 
– obie ze Strzepcza. 

W rywalizacji drużynowej mężczyzn w przeciąganiu liny 
zwyciężyła reprezentacja Strzepcz, II miejsce zajął Osiek, 
III Miłoszewo, IV Lewinko, V Linia i VI Strzepcz II. 

W końcowej punktacji sołectw I miejsce zajęło Sołectwo 
Strzepcz, II Miłoszewo, III Linia, IV Kętrzyno, na dalszych 
pozycjach: Lewinko, Niepoczołowice, Tłuczewo, Osiek 
i Pobłocie. W otwartym turnieju o Puchar Wójta Gminy Linia 
w podnoszeniu ciężarka 17,5 kg udział wzięło 10 krzepkich 
panów. Zwyciężył Krzysztof Labuda z Miłoszewo. Najlepsze 
sołectwa otrzymały puchary a wszystkie pamiątkowe dyplo-
my. Zawodnicy w konkurencjach indywidualnych otrzymali 
nagrody w postaci sprzętu sportowego i AGD. Rozlosowano 
także nagrodę niespodziankę wśród wszystkich uczestników 
turnieju – mikser wygrała Elżbieta Myszka ze Strzepcza. Go-
ścinnie wystąpił kabaret „Babeczki z Rodzynkiem z Zielonej 
Góry oraz gwiazda wieczoru zespół Blue Jeans z Wrocławia, 
który wykonywał szlagiery z lat 70tych i 80-tych. 

Miejscowa OSP miała pokaz ratowniczo – gaśniczy – ga-
szenie pożaru samochodu. Czynne były punkty gastrono-
miczne oraz atrakcje dla najmłodszych w postaci dmuchanych 
wież oraz zamków. Na zakończenie odbyła się zabawa pod 
chmurką przy akompaniamencie zespołu Romeo i Julia 
z Lini. 

Organizatorem byli Urząd Gminy oraz Gminny Dom Kul-
tury w Lini. Imprezę sportową przygotował Jan Trofimowicz
a sędziami technicznymi byli: Teresa Hirsz oraz Bartłomiej 
Konkol – n-le wychowania fizycznego z Lini.






