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Dnia 30 czerwca na stadionie gminnym w Lini odbył się festyn sportowo – kulturalny
„Powitanie Lata” – Linia 2012. Organizatorami byli miejscowy Urząd Gminy, Gminny Dom
Kultury i ZKP O/Linia. Imprezę kulturalną połączono z XIII Mistrzostwami Województwa
Pomorskiego w Piłce Nożnej Weteranów. W zawodach wzięło udział 8 zespołów z całego
województwa. W meczu finałowym Władysławowo pokonało Ełganowo 2 : 0. Gościnni
gospodarze z gminy Linia, dali się wyprzedzić wszystkim drużynom.
Na scenie zaprezentowały się dla publiczności poszczególne sekcje działające przy
Gminnym Domu Kultury w Lini. Przy słoneczne pogodzie w barwnych strojach występowali
kolejno: Zespół Kaszebsko Rodzezna, Gminna Orkiestra Dęta, Chór Pięciolinia, sekcja fletów
prostych, kapela rockowa młodzieży z Lini.
Ponadto odbył się pokaz tresury i umiejętności psów policyjnych przygotowany przez
komendę powiatowa policji w Wejherowie.
Dzieci, młodzież i dorośli rywalizowali także w konkurencjach sportowych i tak :
w biegu krasnoludków zwyciężył : Dominik Drywa przed Wiktorią Wasilewską i Julią
Gadomską. Wśród uczniów klas I – III Szkół Podstawowych I miejsce zajęła Adrianna Block,
II Mociej Potrykus, a III Przemysław Formella. W gronie uczniów klas IV – VI zwyciężyła
Klaudia Wolska, przed Wiktorem Miotk i Beatą Patelczyk. Wśród gimnazjalistek i osób
dorosłych zwyciężyła Sylwia Wolska przed Bernadetą Labuda i Hanną Głodowską. W gronie
mężczyzn bez konkurencyjny okazał się Jakub Brzeski, który wyprzedził na mecie Radosława
Lange i Rafała Stencel.
Wszyscy uczestnicy konkurencji sportowych wzięli udział w losowaniu cennych
nagród : komplet szklanek trafił do Leszka Jarzębińskiego z Gdańska, a blender do Justyny
Formella z Lini. A główną nagrodę – duży telewizor kolorowy wylosowała Gabriela Syldatk
z Lini. W czasie trwania festynu trwała loteria fantowa przygotowana przez Stowarzyszenie
„Bądźmy Razem”.
Słodkie wypieki i potrawy regionalne serwowały członkinie KGW z Strzepcza
i Kętrzyna. Dla wszystkich przybyłych przygotowano stoiska gastronomiczne.
W godzinach wieczornych rozpoczęła się zabawa taneczna przy muzyce na żywo. Do
tańca przygrywał zespół PULS z Władysławowa. Do późnej nocy zebrani na wesoło witali
lato w Lini.

