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W słoneczne popołudnie 29 września obyła się podniosła uroczystość w Zespole szkół w Lini. 

Miało miejsce uroczyste poświęcenie nowej hali sportowej i nowej części  dydaktycznej.  Budowę 

rozpoczęto w 2010 roku a nowy obiekt został oddany do użytku z początkiem roku szkolnego 

2011/2012. 

Na uroczystość poświęcenia nowego obiektu  na zaproszenie dyrekcji szkoły Barbary Klebba 

przybyli przedstawiciele władz gminnych – Radni Rady Gminy Linia, Wójt Gminy Linia Łukasz Jabłoński 

wraz z zastępcą Bogusławą Engelbrecht, Sekretarz Gminy Linia Mirosława Kuberna, dyrektorzy szkół  

z terenu gminy, dyrektor GDK Jan Trofimowicz, kapłani parafii w Lini  Wojciech Senger i Grzegorz 

Sobota, przedstawiciele Rady Rodziców i cała społeczność lińskiej szkoły.  

Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu szkolnego przybyłych gości powitali 

uczniowie i dyrekcja Barbara Klebba.  Młodzież na ręce wójta przekazała bukiet czerwonych róż jako 

wyraz szczerej wdzięczności za pomysł budowy i pełne zaangażowanie w czasie realizacji tego 

wielkiego przedsięwzięcia oświatowo sportowego. Następnie przemówił włodarz gminy Łukasz 

Jabłoński dziękując wszystkim tym, którzy dołożyli starań, aby obiekt powstał. Dziękował radnym 

poprzedniej kadencji za zaufanie i podjęcie uchwały o budowie obiektu. Dziękował zaocznie firmie 

ELWOZ jako głównemu wykonawcy za profesjonalną budowę obiektu.  Ponadto słowa wdzięczności 

skierował do dyrekcji i uczniów za wzorową postawę  i zachowanie, które nie przeszkadzało 

 w prowadzeniu budowy i umożliwiało także swobodne nauczanie – aby jedno drugiemu nie 

przeszkadzało.  Wójt podkreślał, iż jest to spore wydarzenie, wszak w ubogiej gminie szybko i bez 

większych zobowiązań kredytowych udało się wybudować okazały obiekt dydaktyczno sportowy.  

Na koniec wójt wręczył bukiet róż na ręce Radnej Gminy Linia obecnej kadencji Jadwigi Sommer – 

wieloletniej dyrektorki szkoły w Lini jako wyraz uznania z pracę i wyraz wdzięczności dla wszystkich 

radnych za owocną współpracę i działania na rzecz gminy. 

Następnie ks. Proboszcz Wojciech Senger odmówił modlitwę i poświęcił  obiekt oraz krzyże, 

które zawisną w nowych salach lekcyjnych. Po poświęceniu obiektu odśpiewano hymn szkolny. Jako 

kolejny punkt programu przewidziano występy artystyczne. Uczniowie zaprezentowali krótkie 

motywy ze starożytnej Grecji, zapłonął także znicz olimpijski – sportowcy złożyli przyrzeczenia. 

Następnie popłynęła muzyka a dziewczynki z klas młodszych przygotowały piękny układ z gimnastyki 

– warto podkreślić, iż występowało ponad 40 dziewczynek w pomponami jednakowo ubranych – 

efekt naprawdę piękny! Jako kolejne gwiazdy tego dnia, wystąpili gimnazjaliści przedstawiając 

program – układ do muzyki hip -hop!  

Po części oficjalnej wszyscy zaproszeni gości udali się na posiłek przygotowany przez 

społeczność szkolną, kelnerami byli odświętnie ubrani gimnazjaliści.  

Warto podkreślić, że działania wójta, rzeczywiście ukierunkowane są między innymi na 

rozbudowę bazy sportowej w gminie.  W ostatnich 5 latach wybudowano pełnowymiarowe boisko  



w Pobłociu, powstały nowe place zabaw w większości sołectw, nowe kompleksy rekreacyjno 

sportowe w Potęgowie i Strzepczu, boisko Orlik w Lini, boisko ze sztuczną nawierzchnią w Strzepczu.  

Gruntownie zmodernizowano gminny stadion w Lini, wymieniono murawę, zamontowano 300 

siedzisk i sztuczne oświetlenie obiektu,  teraz trwa budowa nowej bieżni poliuretanowej. Ponadto 

gmina może pochwalić się szlakiem Duchów Kaszubskich, który także był pomysłem włodarza gminy. 

Rozbudowany został Gminny Dom Kultury, gruntownie zmodernizowano i wyposażono świetlice 

wiejskie w Osieku, Niepoczołowicach, Strzepczu, Lewinie oraz Smażynnie. 

Ciekawym jest fakt, iż w jednej z najbiedniejszych gmin w województwie  udaje 

 się te wszystkie inwestycje realizować co więcej nie zadłużając jednocześnie budżetu! Co godne 

podziwu nie ma wielkich fet i imprez z okazji otwarć poszczególnych obiektów i kosztów związanych 

 z tego typu działaniami.  Cieszy też fakt, że obiekty sportowe nie świecą pustkami, tylko tętnią 

życiem a dzieci, młodzież i dorośli mogą rozwijać swą tężyznę fizyczną oraz rozwijać sportowe pasje. 

  


