
Dnia 30 września 2010 r. w sali Gminnego Domu Kultury w Lini wręczono 

nagrody laureatom, tegorocznej edycji konkursu.  

Spotkanie przy kawie właścicieli najpiękniejszych posesji z terenu gminy Linia 

rozpoczęło się 45 minutową prelekcją przygotowaną przez firmę „Stylowe Ogrody” na 

temat zakładania i pielęgnowania ogrodów.  

Następnie pani  Mirosława Kuberna – Sekretach gm. Linia, pan Czesław Hinz – 

Przewodniczący Rady gm. Linia oraz pan Jerzy Szulc – Członek Komisji Ładu, 

Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska przystąpili do wr ęczani nagród w postaci 

krzewów i dyplomów.  

 

PROTOKÓŁ NR  4/2009  

Z  POSIEDZENIA KOMISJI  ŁADU, PORZ ĄDKU PUBLICZNEGO  

I OCHRONY ŚRODOWISKA 

z  DNIA  23 czerwca  2010  ROKU 

 

Obecni  - według listy obecności. 

 

 Otwarcia posiedzenia komisji dokonał jej przewodniczący – Czesław Szaradowski, 

witając wszystkich zebranych, następnie przedstawił porządek obrad:  

1. Lustracja wsi oraz gospodarstw zgłoszonych uprzednio przez sołtysów do konkursu  

pod nazwą „Piękna Wieś 2009”, zagroda rolnicza i zagroda nierolnicza  w gminie 

Linia  

2. Wytypowanie indywidualnych posesji oraz miejscowości sołeckich do konkursu 

powiatowego „Piękna Wieś 2008” 
 

Ad.1  

Po dokonaniu przeglądu poszczególnych wsi, komisja dokonała jawnego głosowania 

ustalając miejsca poszczególnych wsi sołeckich. W wyniku głosowania: 

I miejsce zajęło sołectwo Niepoczołowice, II miejsce – Pobłocie, III miejsce – 

Kobylasz – Potęgowo. 

 W związku z tym, tytuł „Piękna Wieś 2010” w gminie Linia uzyskała wieś 

Niepoczołowice, która jednocześnie reprezentować będzie naszą gminę w eliminacjach 

powiatowych.  



 
Ad.2 

Komisja dokonała lustracji indywidualnych posesji zgłoszonych do konkursu  

„Piękna wieś 2010”  Ponadto postanowiono zaprosić wszystkich uczestniczących w konkursie 

na podsumowanie, które odbędzie się na przełomie miesiąca wrzesień/październik                                     

w Gminnym Domu Kultury w Lini. 

 W tegorocznym konkursie pod uwagę wzięty 22 posesje.   

 
W kategorii zagroda nierolnicza: I miejsce i możliwość reprezentowania gminy na konkursie 

rangi powiatowej przypadła państwu: Katarzyna i Marek Studzińscy z Niepoczołowice. 

 
W kategorii zagród rolniczych I miejsce zdobyła posesja państwa  

Katarzyny i Dariusza Kotłowskich z Lini . 
 

II miejsce w kategorii zagród nierolniczych zajęła posesja pani Ireny Lewińskiej z Lini, III 

miejsce natomiast posesja pana Ryszarda Furman z Niepoczołowice. 

 

W kategorii zagród rolniczych II miejsce zajęła posesja Doroty i Zbigniewa Miotk                         

z Niepoczołowic oraz Danuta i Marcin Bigus również z Niepoczołowic, III miejsce 

Małgorzata i Andrzej Labuda z Niepoczołowic oraz Maria Labudda z Pobłocia. 
 

Ponadto w kategorii zagród rolniczych wyróżniono:  

Reginę i Jan Malinowskich (Pobłocie),  

Elżbietę i Stanisława Becker (Pobłocie),  

Lucynę i Jana Labuda (Kobylasz),  

Marię i Mieczysława Ellwart (Kobylasz),  

Małgorzata i Zygmunt Szmydtka (Kobylasz), 

Marlenę i Ryszarda Puzdrowskich (Niepoczołowice),  

Zbigniewa Darznik (Niepoczołowice),  

Edytę i Wojciecha Grzenkowicz (Strzepcz). 

 

W śród zagród nierolniczych wyróżniono:  

Krystynę Wróblewską, (Niepoczołowice), 

Łukasz Formella, (Niepoczołowice), 

Aleksandrę i Romana Furman (Niepoczołowice),  

Agnieszkę i Dariusza Grzenkowicz (Linia) 



Halinę Orlikowską (Linia), 

Marzenę i Stefana Milewczyk (Pobłocie), 

Ludwikę Topp (Strzepcz),  

Bernadettę Gruba (Strzepcz),  

Urszulę i Jarosława Miotk (Strzepcz). 

 
 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji pan Czesław 

Szaradowski zakończył posiedzenie komisji. Na tym protokół zakończono.  
 

 

 


