
GMINA LINIA 
                                                         

84 -223 Linia, ul. Turystyczna 15                          tel. (058) 676-85-82, fax (058)  676-85-88 
www.bip.gminalinia.com.pl                                     e-mail: f.europejskie@gminalinia.com.pl 

 

  

  

 
„Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego 

dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013”  

 
 

„Rozbudowa Zespołu Szkół w Lini o wielofunkcyjną halę sportową  
wraz z łącznikiem – etap I” 

 
W dniu 26 stycznia 2010 r. wójt Gminy Linia, Łukasz Jabłoński podpisał 

umowę na dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej.  
Kolejnym etapem było przygotowanie się beneficjenta do realizacji inwestycji 

i wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. W wyniku przeprowadzonego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wykonawcą robót budowlanych 
została firma „ELWOZ” Sp. z o.o. ze Szklanej. Zgodnie z umową budynek hali 
sportowej został odebrany w dniu 30 czerwca 2011 r.  

W ramach realizowanej inwestycji Zespół Szkół w Lini powiększył się o: 
- halę sportową, na której mogą być jednocześnie prowadzone zajęcia na trzech 

mniejszych boiskach, 
- zaplecze socjalne hali (szatnie, prysznice, toalety), 
- widownia nad halą sportową na 100 osób,  
- cztery sale wykładowe, które pozwolą na efektywniejsze prowadzenie zajęć, 
- parking oraz drogę dojazdową na terenie szkoły, 
Nowy obiekt budowlany został połączony z dotychczasową bazą edukacyjną 

za pomocą łącznika, który stanowi główne wejście do szkoły.   
Celem projektu jest poprawa dostępu do infrastruktury sportowej w Gminie 

Linia dla różnych grup mieszkańców, w tym niepełnosprawnych, od uczniów szkoły, 
poprzez dorosłych mieszkańców i zainteresowane sportem organizacje pozarządowe. 
Hala będzie też elementem aktywizacji i integracji społeczności lokalnej oraz 
miejscem spotkań społecznych i związanych z kulturą. Nowoczesna hala sportowa w 
połączeniu z wybudowanym w roku 2009 kompleksem boisk sportowych „ORLIK 
2012” zapewni nie tylko miejscowości Linia ale także całej gminie posiadanie 
zaplecza sportowego z prawdziwego zdarzenia, na którym będą mogły odbywać się 
liczne imprezy sportowe i rekreacyjne. 

Gmina Linia pozyskała również wsparcie finansowe na wyposażenie 
nowoczesnej placówki w odnawialne źródła energii. Chodzi głównie o pompę ciepła 
o mocy 160 kW, gruntowy wymiennik ciepła wraz z niezbędną infrastrukturą 
towarzyszącą. Środki na  ten cel udało się pozyskać z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 
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