
Dożynki Gminne  
i III Festiwal Ryby Lokalnej Grupy Rybackiej „Prado lina Łeby” za nami 

 
 

1 września 2013 roku społeczność gminy Linia dziękowała za tegoroczne plony. 
Tradycyjne dożynki po raz kolejny zorganizowano w Strzepczu. Od godziny 12.30 na placu 
przed miejscowym kościołem parafialnym zaczęli się gromadzić przedstawiciele 
poszczególnych sołectw z koronami żniwnymi. Uroczystego wprowadzenia wieńców 
dożynkowych do kościoła dokonali główni celebransi liturgii Eucharystycznej księża 
Wojciech Senger i Andrzej Kmiecik. Oprawę mszy św. zapewniły chór „Pięciolinia” oraz 
Gminna Orkiestra Dęta. Czytania, modlitwę powszechną i dary ofiarne przygotowali rolnicy, 
pszczelarze oraz rybacy z LGR. Księża proboszczowie sprawowali mszę św. w intencjach 
dziękczynnych rolników za tegoroczne plony oraz za poległych na frontach II wojny 
światowej. 

Po uroczystej Eucharystii i poświęceniu koron żniwnych uformował się tradycyjny 
korowód dożynkowy na którego czele stanęła gminna orkiestra dęta grająca żywe utwory 
ludowe oraz marsze wojskowe. Jako kolejne prezentowały się poczty sztandarowe Jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych z Lewina, Lini i Strzepcza, Gminnego Koła Pszczelarzy, 
Związku Harcerstwa Polskiego – szczep w Lini, szkół w Lini, Niepoczołowicach i Strzepczu. 
Następnie maszerowali członkowie chóru „Pięciolinia” oraz członkowie ZKP o/Linia oraz 
włodarze gm. Linia. Barwny korowód uświetnili rolnicy przejazdem nowoczesnych maszyn 
rolniczych. Na długich przystrojonych lawetach wieziono korony żniwne oraz ich 
wykonawców. Na konnej bryczce jechali starostowie dożynek Teresa i Jerzy Szulc z 
Kętrzyna. Po przybyciu na plac dożynkowy prowadzący uroczystość Jan Trofimowicz 
zarządził minutę ciszy, którą uczczono pamięć wszystkich poległych w walkach na frontach II 
wojny światowej. Przy dźwiękach orkiestry dętej zgromadzeni odśpiewali hymn państwowy. 
Starości dożynek przekazali na ręce wójta gminy Łukasza Jabłońskiego bochen chleba a ten w 
rodnej mowie dziękując rolnikom za trud obiecał wraz z Radą Gminy sprawiedliwie dzielić 
fundusze gminne na inwestycje w poszczególnych sołectwach. Następnie włodarze gminy 
podzielili chleb między licznie przybyłych mieszkańców i gości. Jan Trofimowicz powitał 
gości honorowych dożynek Przewodniczącego Rady Czesława Hinz, Komendanta 
Komisariatu Policji w Szemudzie Krystiana Herbasz, a także Kierowników placówki 
terenowej KRUS  Włodzimierza Hewelt i Ryszarda Bobkowski oraz przedstawicieli Lokalnej 
Grupy Rybackiej „Pradolina Łeby” Arkadiusza Pasiuka, Dawida Prochowskiego, Dorotę 
Reszka i Kingę Orzeł.  

Część artystyczną rozpoczął koncert gminnej orkiestry dętej z Lini, która zdobyła 
serca publiczności. Przedstawiciele LGR wraz z zastępcą wójta Bogusławą Engelbrecht 
wręczyli dyplomy oraz nagrody rzeczowe w konkursach plastycznych. W konkursie na 
transparent promujący walory jedzenia ryb klasyfikacja przedstawia się następująco:  

 
l.p. Imię i nazwisko  Miejscowość  Miejsce  
1.  Rodzina Wróblewskich  Kętrzyno  I miejsce  
2.  Katarzyna Wos Smażyno  

II miejsce  
3.  Rodzina Warczak  Niepoczołowice  
4.  Julia, Anna i Iwona Furman  Niepoczołowice  

III miejsce  5.  Daria Pulcyn  Smażyno  
6.  Agata i Karolina Stanisławskie  Niepoczołowice  



W konkursie plastycznym „Rzeka Łeba i jeziora w gminie Linia pełne ryb” 
klasyfikacja przedstawia się następująco:  
 
Kat. 6-9 lat  

l.p. Imię i nazwisko  Miejscowość  Miejsce  
1.  Katarzyna Wróblewska  Kętrzyno  I miejsce  
2.  Julia Kleina  Linia 

II miejsce  
3.  Weronika Dawidowska  Linia 
4.  Jakub i Konrad Grzenkowicz Lewino  

III miejsce  5.  Jan Warczak  Niepoczołowice  
6.  Agata Niedzielan  Osiek 

 
Kat. 10 – 13 lat  

l.p. Imię i nazwisko  Miejscowość  Miejsce  
1.  Łucja Malinowska  Strzepcz I miejsce  
2.  Weronika Wróblewska  Kętrzyno  

II miejsce  
3.  Daria Pulcyn  Smażyno  
4.  Emilia Wróblewska  Kętrzyno  

III miejsce  
5.  Katarzyna Teclaf  Lewino  

 
Kat. 14 lat i starsi  

l.p. Imię i nazwisko  Miejscowość  Miejsce  
1.  Sylwia Wos  Smażyno  I miejsce  
2.  Iwona Czerwionka  Osiek  

II miejsce  
3.  Natalia Dosz  Smażyno  
4.  Aleksandra Warczak  Niepoczołowice  

III miejsce  
5.  Daria Florczyk  Osiek  

 
Podsumowano także konkurs estetyzacji wsi „Piękna wieś – 2013”. W tegorocznej 

edycji komisja złożona z radnych gminy Linia postanowiła wyróżnić: Piotra Maszotę z 
Kobylasza, Mirosławę i Zbigniewa Sikorę z Pobłocia, Genowefę i Wojciecha Kwidzińskich z 
Pobłocia, Katarzynę i Ryszarda Sikora z Pobłocia, Agnieszkę i Jacka Szczypior z Tłuczewa, 
Teresę Szyca z Kętrzyna, Reginę Studzińską z Kętrzyna, Justynę i Jerzego Lidzbarskich z 
Niepoczołowic, Danutę i Marcina Bigus z Niepoczołowic, Józefa Darznik z Niepoczołowic, 
Jadwigę i Piotra Klińskich z Lini, Teresę i Andrzeja Garskich z Lini, Danutę i Edmunda 
Szymikowskich z Lini, Halinę Orlikowską z Lini i Haliny Stasiuk z Strzepcza. Wszyscy 
wyróżnienie otrzymali dyplomy oraz nagrody niespodzianki, które przydadzą się w pracy 
ogrodniczej. Specjalną nagrodę niespodziankę dla najładniejszej zagrody rolniczej 
ufundowała placówka terenowa KRUS w Wejherowie i trafiła ona do Państwa Danuty i 
Marcina Bigus z Niepoczołowic. W między czasie odbywał się konkurs na najsmaczniejszą 
potrawę rybną zorganizowany przez LGR oraz degustacja potraw rybnych. Dorota Reszka 
prowadziła także konkursy wiedzy o LGR dla najmłodszych. Przedstawiciele KRUS 
zorganizowali ponadto konkurs wiedzy rolniczej z atrakcyjnymi nagrodami. Przed 
publicznością wystąpiły ZPiT Kaszebsko Rodzezna pod przewodnictwem Pani Marii 
Zalewskiej. Na scenie podsumowano także tegoroczną akcję sprzątania świata. W sprzątaniu 
gminy aktywnie łączyły się wszystkie sołectwa. Komisja Ładu i Porządku Rady Gminy Linia 
pucharami i dyplomami nagrodziła 4 wsie sołeckie: Zakrzewo, Smażyno, Tłuczewo i 
Niepoczołowice.  



Około godz. 16.00 rozpoczęły się zmagania sportowo rekreacyjne w dorocznym 
Turnieju Sołectw o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Linia. W konkursie rzut lotk ą dla 
sołtysów zwyciężył Zygmunt Klawikowski z Miłoszewa, przed Czesławem Hinz z Smażyna 
oraz Kazimierzem Kreft z Zakrzewa. W konkursie rzutu ringo  dla radnych pierwsze miejsce 
zajął Czesław Hinz, II miejsce Elżbieta Kalkowska Osiek/Tłuczewo oraz Jerzy Szulc z 
Kętrzyna. W konkurencji ciecia drzewa na czas piła „moja twoja” najlepsi okazali się 
Kazimierz Kuberna i Jan Mach z Lini, a kolejne miejsca zajęli Wiesław Dzienisz i Adam 
Naczk z Kętrzyna oraz Wojciech Kwiatkowski i Janusz Baranowski z Pobłocia. W konkursie 
narciarskim na trawie najlepszą okazała się rodzina Iwony, Katarzyny i Krzysztofa Wos z 
Smażyna, która wyprzedziła Marię, Jacka i Jakuba Rzepa z Pobłocia. W konkursie rzutowym 
dla małżeństw wśród Pań najdalej laczkiem rzucała Teresa Bojanowska, a wśród Panów 
gumowcem jej mąż Marian z Pobłocia. Kolejne miejsca zajęli Aneta i Dawid Walkusz z 
Strzepcza oraz Elżbieta i Zdzisław Myszka z Strzepcza.  W widowiskowej konkurencji 
przeciągania liny podobnie jak w latach poprzednich bezkonkurencyjna okazała się drużyna 
z Pobłocia w składzie: Andrzej Mielewczyk, Marcin Laskowski, Kazimierz Wirkus oraz 
Marian i Waldemar Bojanowcy. Kolejne miejsca zajęły sołectwa Osiek, Strzepcz i Smażyno. 
Tradycyjne odbyły się Otwarte Mistrzostwa Gminy Linia w podnoszeniu ciężarka 15 kg. 
Największą ilość 96 podniesień uzyskali Michał Albecki z Strzepcza oraz Paweł Duliński z 
Lęborka, III miejsce zajął Marcin Sarnowski z Lini.  

Specjalna komisja oceniała także przygotowane korony żniwne. Tegoroczne wieńce 
były najpiękniejsze od wielu lat. W kat. wieniec konwencjonalny po raz kolejny 
bezkonkurencyjnym okazał się wieniec sołectwa Linia. Równorzędne drugie miejsca 
wywalczyły sołectwa Zakrzewo i Miłoszewo, a trzecie Sołectwo Kętrzyno i Smażyno IV 
lokatę zajęli gospodarze ze Strzepcza. W kategorii wieńców niekonwencjonalnych zwyciężył 
wieniec z Pobłocia a drugą lokatę zajęła korona żniwna z Osieka.  

Równorzędnie trwał III Festiwal Ryby, który obejmował m.in. konkursy na 
najsmaczniejszą potrawę z ryb oraz najciekawsze stoisko rybne. Ponadto dla szerszej 
publiczności przygotowano degustację ryb i potraw rybnych z różnymi dodatkami. Potrawy 
zniknęły w mgnieniu oka.  

Tradycyjnie już Stowarzyszenie „Bądźmy Razem” przygotowało loterię fantową z 
której dochód przeznaczony zostanie na organizację zajęć dla podopiecznych Stowarzyszenia. 
Sporym zainteresowaniem cieszyło się wesołe miasteczko oraz przejażdżki na kucach i 
quadach. Swoje stoiska kulinarne wystawiły koła gospodyń wiejskich z Kętrzyna i Strzepcza 
oraz sołectwo Smażyno. Ponadto czynne były stoiska handlowe ze słodkościami i pamiątkami 
dla najmłodszych.  

O godz. 19.00 nastąpiło uroczyste podsumowanie VI Turnieju Sołectw o Puchar 
Przewodniczącego Rady Gminy Linia. Bogusława Engelbrecht, Jan Trofimowicz i Czesław 
Hinz wręczyli nagrody i medale  reprezentantom pierwszych trzech miejsc w poszczególnych 
konkurencjach. W ogólnej klasyfikacji VI Turnieju Sołectw bezkonkurencyjne okazało się 
sołectwo Smażyno, przed Kętrzynem i Pobłociem. Kolejne miejsca zajęły: Linia, Strzepcz, 
Osiek, Zakrzewo, Miłoszewo, Niepoczołowice, Lewino, Tłuczewo i Kobylasz-Potęgowo. 
Sołtysi pierwszych sześciu sołectw otrzymali okazałe puchary, a wszyscy pamiątkowe 
dyplomy.  

Gwiazdą wieczoru był Marco Bocchino, który wykonując przeboje muzyki włoskiej  
mimo nie pogody porwał publiczność do wspólnej zabawy. Marco losował także szczęśliwe 
numery losów z pośród wcześniej zakupionych w loterii fantowej oraz za udział w 
konkurencjach turnieju sołectw. Nagrodę główna ufundowaną przez BS Sierakowice o/Linia z 
rąk Prezesa BS Sierakowice o/Linia Barbary Bronko odebrała Alicja Konkol z Strzepcza. Na 
zakończenie wystąpił zespół muzyczny przy, którym spora publiczność bawiła się do późnego 
wieczora.  



Sporo pracy w przygotowanie obchodów święta dziękczynienia za plony włożyli 
pracownicy Gminnego Domu Kultury w Lini, a także druhowie Jednostki OSP Strzepcz i 
wspierający ich druhowie z Lewina. Po raz kolejny o barwny korowód maszyn rolniczych 
zadbała Pani Edyta Grzenkowicz z Strzepcza.  


