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W Gminnym Domu Kultury odbyło się spotkanie noworoczne zorganizowane przez
wójta gminy oraz dyrektora GDK. Na zaproszenie odpowiedziała większość radnych
i sołtysów, dyrektorzy szkół, przedstawiciele służby zdrowia, starostwa wejherowski oraz
sportowcy i działacze sportowi z terenu gminy.
Wójt gminy podziękował wszystkim za rok wytężonej pracy za wspólne pokonywanie
problemów dnia codziennego, ale przede wszystkim za sukcesy, których na wielu
płaszczyznach nie brakowało.
Kolejnym punktem spotkania było podsumowanie całorocznej rywalizacji sportowo =rekreacyjnej sołectw o Puchar Gminy Linia na 2009 rok. Pomysłodawca współzawodnictwa
oraz główny organizator całorocznych zmagań dyr. GDK Jan Trofimowicz przygotował
nagrody niespodzianki dyplomy i puchary dla najwyżej sklasyfikowanych sołectw ale także
wyróżnienia dla sportowców i działaczy sportowych.
Wójt Łukasz Jabłoński oraz Z-cy Przewodniczącego Rady Andrzej Labuda oraz Czesław
Hinz wręczyli nagrody wyróżnionym. Po raz II bezkonkurencyjne okazało się Sołectwo Lini,
które zgromadziło w sumie aż 240 pkt. II miejsce przypadło dla Strzepcza – 199 pkt.
III – Pobłocie 194 pkt. IV – Miłoszewo – 177pkt. V – Niepoczołowice 109pkt. VI – Kętrzyno
92pkt. VII – 75pkt. VIII – Zakrzewo 64pkt. IX – Smażyno 51pkt. X – Lewinko 40pkt.
XI – Tłuczewo 30pkt. XII - Kobylasz-Potęgowo 19pkt. Bez punktu tylko sołectwo Osiek.
Siedem pierwszych sołectw otrzymało piękne puchary oraz nagrody w postaci sprzętu
sportowego, natomiast wszyscy sołtysi bądź radni dla swoich wsi odebrali pamiątkowe
dyplomy. Indywidualnie nagrodzono także najwszechstronniejszych sportowców z terenu
gminy, wyróżniono: Piotra Stankowskiego i Mariana Dampc ze Strzepcza, Andrzeja
i Grzegorza Darznik z Miłoszewa, Agnieszkę Choszcz oraz Kazimierza Kuberna z Lini. Ponadto
specjalne wyróżnienia otrzymali nauczyciele, działacze sportowi i propagatorzy sportu:
Teresa Hirsz, Marcin Prnaga, Brunon Kierznikowicz Franciszek Miotk Lini, Janina Grubba,
Krzysztof Chyła, Grzegorz Janneck, Czesław Szaradowski ze Strzepcza, Tadeusz Meyer
z Lewinka, Tomasz Miecznikowski z Pobłocia.
Słowa gratulacji do wyróżnionych i nagrodzonych, ale także i do wszystkich
przybyłych na spotkanie skierował starosta powiatu wejherowskiego Józef Reszke.

Gratulował wójtowi wspaniałych osiągnięć w pozyskiwaniu funduszy pozabudżetowych dla
gminy oraz ścisłą i owocną współpracę gminy i powiatu. Następnie przyszedł czas na wspólną
lampkę szampana i toast o pomyślność w 2010 roku.

