
 

 

 

Dnia 18 stycznia 2014 r. w Gminnym Domu Kultury w Linii uroczyście 
podsumowano dorobek wydarzeń artystyczno kulturalnych za 2013 rok. 
Wszystkich przybyłych, którzy szczelnie wypełnili Dom Kultury powitał dyrektor 
GDK Jan Trofimowicz, który krótko scharakteryzował działania, osiągnięcia                 
i wydarzenia kulturalne, które organizował bądź współorganizował GDK. Po 
krótkim wstąpieniu jako pierwsi zaprezentowali się z występem muzycznym 
harcerze z 6 Lińskiej Drużyny Starszo – Harcerskiej pod opieką druha 
Tadeusza Lecha . Jako kolejni swe umiejętności zaprezentowali członkowie 
Zespołu Pieśni i Tańca Kaszëbskô Rodzëzna pod kierunkiem Pań Marii 
Osmańskiej  i Moniki Szczypior . Dzieci w barwnych strojach kaszubskich 
(zespół młodszy i starszy) przy dźwiękach kapeli regionalnej dały koncert 
tańców i piosenek kaszubskich.  

 

Następie Dyrektor GDK wraz z Wójtem  Łukaszem Jabło ńskim  i Przewodniczącym Rady 
Gminy Czesławem Hinz  wręczyli podziękowania oraz figurki diabelskich skrzypiec 
dyrektorom placówek oświatowych i wychowawczych z terenu gminy. Wyróżnienia 
odebrali: Dyrektor SP w Niepoczołowicach Joanna Kruszy ńska , Z-ca Dyrektora ZS                 
w Linii Renata Wałdowska , Dyrektor SP w Pobłociu Helena Lech , Dyrektor SP                           
w Kętrzynie Grażyna Bronk , reprezentantka ZS w Strzepczu Joanna Nogajewska  oraz 
Halina i Witold Bobrowscy  z OEK na Głodnicy. W kolejności wyróżnienia                                     
i podziękowania od organizatorów gali odebrali druhowie strażacy Franciszek M iotk, 
Kazimierz Kuberna  i Robert Grzenkowicz  z OSP w Linii, Kazimierz Koszałka  prezes 
OSP w Lewinie oraz Łukasz Pallubicki  z OSP w Strzepczu. Ponadto wyróżnienie 
otrzymał Prezes Zarządu Gminnego OSP druh Tadeusz Bednarek . Jako kolejni swe 
umiejętności prezentowali członkowie sekcji instrumentów dętych pod opieką Ewy 
Studzińskiej. Dzieci i młodzież zagrały piosenki z repertuaru muzyki estradowej oraz kilka 
kolęd.                                                                                                                          cd. str. 3  
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HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH 

Data Sołectwo Godzina Miejsce 

13.02.2014 r.   Miłoszewo 1700 SP w Miłoszewie 

13.02.2014 r.   Strzepcz 1900 ZS w Strzepczu 

17.02.2014 r.   Zakrzewo 1700 SP  w Zakrzewie 

17.02.2014 r.   Niepoczołowice 1900 SP w Niepoczołowicach  

18.02.2014 r.   Kobylasz-Potęgowo  1700 GDK w Linii   

18.02.2014 r.   Tłuczewo 1900 GDK w Linii  

19.02.2014 r.   Linia 1900 GDK w Linii  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W TŁU CZEWIE 
 

Urząd Gminy Linia informuje, że PSZOK czynny jest od poniedziałku do pi ątku w godzinach od 8 do 12 .  
Dodatkowo czynny w każdą drug ą sobot ę miesi ąca od 8 do 12.  
Do punktu mo żna dostarcza ć nast ępujące odpady : opony, baterie i akumulatory, odpady elektryczne i elektroniczne, 
meble, okna, gruzy, plastik twardy, odpady budowlane, rozbiórkowe, chemikalia, przeterminowane leki, folia rolnicza, 
budowlana, worki po nawozach, przeterminowane leki, odpady zielone, metal.  
Uwaga! W przypadku dostarczenia większej ilości odpadów proszę  o wcześniejsze zgłoszenie pod nr telefonu 664 882 498 
lub 512 177 711.  

GOSPODARKA ODPADAMI 
 

Urząd Gminy Linia informuje, że w bieżącym miesiącu odpady mieszane zostaną odebrane jeszcze 20-ego lutego  
(czwartek).  

Natomiast w marcu : 6-ego i 20-ego (czwartek) ; 12 marca  (środa) worek żółty – plastik, makulatura, metal, opakowania. 
W kwietniu 3 -ego i 17-ego (czwartek) – odpady mieszane, za ś 9 kwietnia ( środa) worek żółty – plastik, makulatura, 

metal, opakowania oraz worek zielony  – szkło. 
Ponadto przypominamy mieszkańcom o obowiązku wystawianie worków, pojemników przed posesję! 

OGŁOSZENIE 
o wyło żeniu do publicznego wzgl ądu 

projektów miejscowego planu zagospodarowania przest rzennego 
 
 Na podstawie art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2012, 
poz. 647 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko                                 
(t.j. Dz.U.2003, poz.1235 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam o wyło żeniu do publicznego wzgl ądu nast ępuj ących projektów : 

1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzenneg o dla fragmentu wsi Linia, dot. działek nr 21/2, 22 /12 i 22/14                        
w gminie Linia, 

2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzenneg o dla fragmentu wsi Linia, dot. działki nr 26/6 w g minie Linia,  
3)  miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne go dla fragmentu wsi Linia, dot. działek nr 2/40 i 2/41 w obr ębie 

geodezyjnym Miłoszewo, gmina Linia,  
4) zmiany cz ęści miejscowego planu zagospodarowania przestrzenneg o fragmentu wsi Niepoczołowice w gminie Linia                  

w zakresie działek o nr 102 (cz ęść) i 103, zatwierdzonego uchwał ą nr 274/XXXVI/IV/2006 z dnia 20.10.2006 r. (Dz. Urz.       
Nr 60, poz.885 z 2007r.), 

5) miejscowego planu zagospodarowania przestrzenneg o fragmentu wsi Tłuczewo, dot. działki nr 126/5 w g minie Linia,  
wraz z prognozami oddziaływania na środowisko do 24.02.2014 r.  w siedzibie  Urz ędu Gminy Linia, ul. Turystyczna 15, 84-223 
Linia, w godzinach pracy urz ędu .  
 Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21.02.2014 r. w siedzibie 
Urzędu Gminy Linia, w godz. 14:00-15:00. 
 Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia                          
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz                          
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1235 z późniejszymi zmianami), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte                               
w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.  
 Uwagi należy składać na piśmie, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w sposób zgodny                      
z art. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), do Wójta Gminy Linia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dni 11.03.2014 r.  
 

OGŁOSZENIE  

o przyst ąpieniu do sporz ądzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w Gminie Linia  

 
 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 647 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 w związku z art.54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji    
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, 
poz. 1227 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Linia uchwały Nr 285/XXVIII/VI/2013 Rady Gminy Linia 
z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie przyst ąpienia do zmiany miejscowego planu  zagospodarowani a przestrzennego dla 
fragmentu miejscowo ści Linia, gmina Linia w zakresie działki o nr 656/2 2.  
 Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez 
konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym                  
i powinni zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.  
 Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy oraz składać wnioski do wyżej 
wymienionego planu miejscowego w siedzibie Urzędu Gminy Linia, ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia w terminie 21 dni od dnia ukazania 
się niniejszego ogłoszenia. 
 

V OTWARTE MISTRZOSTWA WOJ. POMORSKIEGO LZS W KASZUB SKĄ „BA ŚKĘ” 
 

GDK w Linii, Urząd Marszałkowski w Gdański, Urząd Gminy w Linii, PZ LZS w Gdańsku oraz GS LZS w Linii serdecznie zapraszają 
na V Otwarte Mistrzostwa woj. Pomorskiego LZS w Kaszu bsk ą „Ba śkę”  dnia 30.03.2014 r. o godz. 1400 w sali GDK w Linii. 
Zapisy od godz. 1230. Wpisowe 15 zł od zawodnika.  Więcej informacji pod nr tel. 58 572 81 64 



c.d. 

 

Po sekcji instrumentów dętych wystąpiły dziewczęta z sekcji gitar: Karina 
Grzenkowicz , Patrycja Warkusch  oraz Alicja Engelbrecht , które na co dzień 
wraz z kilkunastoma gitarzystami podnoszą swe umiejętności pod okiem Marcina 
Mielewczyka . Po gitarzystkach przyszedł czas na kolejne wyróżnienia. Statuetki                
i podziękowania odebrały Panie z KGW w Kętrzynie i Strzepczu oraz 
Władysława Wałdowska  z Gminnego Koła Pszczelarzy, Jadwiga Sommer                     
z Stowarzyszenia „Bądźmy Razem”, Ewa Czaja  z OREW w Strzepczu, Zofia 
Cierocka  dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej, a także Prezes Lińskiego oddziału 
ZKP Henryk Kanka . Panie z KGW Strzepcz zaśpiewały dla publiczności piosenkę 
o gminie Linia, którą prezentowały kilka godzin wcześniej na przeglądzie kół 
gospodyń wiejskich w Gniewinie. 

  Po występie Pań z KGW Strzepcz przyznano kolejne wyróżnienia                
i dyplomy dla kierowników sekcji działających przy GDK. Podziękowania 
odebrali Ewa Studzi ńska  – Gminna Orkiestra Dęta, Monika Szczypior   
i Maria Osma ńska  – Zespół Pieśni i Tańca Kaszëbskô Rodzëzna, 
Natalia Bigus  – Teatr „ProstoLINIjny”, Jan Szulc  i Edmund 
Szymikowski  – Chór „Pięciolinia”, Tadeusz Lech  – 6LDSH. Na 
spotkaniu zabrakło Marcina Mielewczyka  – sekcja gitar oraz Agaty 
Dorywalaskiej  – sekcja plastyczna. W tym momencie przyszedł czas na 
wyróżnienia dla osób współpracujących z GDK w działaniach                              
o charakterze szerszym niż gminne. Dyplomy i statuetki otrzymali: Piotr 
Klecha  z GOSRiT Luzino, Janina Borchmann  z Biblioteki Publicznej 
Gminy Wejherowo w Bolszewie, Danuta Nolbrzak  – Hejmowska  – LGD 
„Kaszubska Droga”, Astrida Kaczy ńska  – niezastąpiona postać                       
w przygotowywaniu projektów i pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych na 
projekty kulturalne i sportowe GDK oraz Vice Starosta Powiatu 
Wejherowskiego Gabriela Lisius .  
Jako kolejni swoje umiejętności muzyczne w językach polskim                            
i kaszubskim zaprezentowali członkowie chóru „Pięciolinia ”. W ostatniej 
grupie wyróżnionych znaleźli się: Radna Powiatu Wejherowskiego – 
Mirosława Kuberna , Z-ca Wójta gm. Linia – Bogusława Engelbrecht , 
niezastąpiony przy wszelkich akcjach i drobnych remontach, a także 
przygotowywaniu scen na występy organizowane przez GDK Jan Mach . 
Wyróżniono także wieloletniego kierowcę autobusów gminnych, z którym 
tysiące kilometrów przejechali członkowie sekcji działających przy GDK 
Pan Jerzy Leyk . Dyrektor GDK wręczył także upominki specjalne                    
w postaci aniołów, a otrzymali je: Władysława Gafke  – małżonka 
zmarłego niedawno chórzysty Kazimierza , Teresa Szczodrowska  – 
kierowniczka grupy malarzy, którzy brali udział w plenerach malarskich    
w Linii, Gabriela Syldatk  – niezastąpiona w utrzymywaniu porządku                  
i pracach gospodarczych GDK.  

Dwa ostanie anioły dyrektor GDK wr ęczył Wójtowi i Przewodnicz ącemu Rady Gminy, dzi ękuj ąc za wszelkie wsparcie                    
i mecenat finansowy nad działaniami kulturalno – sp ortowymi w gminie.  
  Na zakończenie GALI KULTURY GMINY LINIA wystąpiła Gminna Orkiestra Dęta, która swym występem podbiła serca 
licznej publiczności. Po występach okolicznościowe przemówienie wygłosił i gratulacje dla wszystkich złożył, którzy realizują 
swoje pasje, a także współpracują z GDK Wójt Gminy Linia Łukasz Jabło ński . Dziękując dyrektorowi za owocne propagowanie 
kultury i sportu w gminie ogłosił zebranym, iż  z dniem 1 stycznia 2014 r. na okres 5  lat dyrektor otrzymał nominację do 
kierowania Gminnym Domem Kultury. Podziękowania i gratulacje złożyły Danuta Nolbrzak – Hejmowska  i Gabriela Lisius .                
Po występach zgromadzeni omawiali plany kulturalne, a także podziwiali okolicznościowe wystawy ilustrujące dziedzictwo 
kulturowe gminy z 2013 r. Dopełnieniem gali była prezentacja multimedialna, którą w czasie całej uroczystości z uwagą zebrani 
śledzili i komentowali kolejne fotografie.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IX BIEG PRZEŁAJOWY TERENAMI KASZUBSKIEGO PARKU KRAJ OBRAZOWEGO 

Gminy Dom Kultury, Gminne Stowarzyszenie LZS oraz Urząd Gminy informują, że IX Kaszubski Bieg Przełajowy 
Terenami Kaszubskiego Parku Krajobrazowego  odbędzie się 13 kwietnia br. (niedziela)  na stadionie gminnym w Linii . 
Zapisy i wszelkie informacje pod nr tel. 58 572 81 64. Organizatorzy przygotowali szereg nagród oraz nagrody niespodzianki dla 
uczestników biegu.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII TURNIEJ WIEJSKICH OŚRODKÓW KULTURY W SZEMUDZIE 
 
23 stycznia br. dzieci ze Szkoły Podstawowej w Niepoczołowicach  reprezentowały Gminny Dom Kultury i Gminę 

Linia na VII Turnieju Wiejskich Ośrodków Kultury w Szemudzie. W imprezie wzięło udział 5 reprezentacji z Szemudu, Kielna, 
Gościcina, Łebna i Linii. Uczestniczy rywalizowali w następujących konkurencjach: rzut krążkiem na słupek przez każdego 
członka drużyny, drużynowy wyścig z rakietą od kometki, bieg w parach z balonem między głowami, zwinnościowy tor 
przeszkód drużynowe wyścigi taczek, rzut piłką do kosza przez każdego członka drużyny, tor przeszkód na wesoło, konkurs na 
oryginalny strój karnawałowy, prezentacja układu tanecznego w wykonaniu co najmniej  5 osób z drużyny do dowolnego 
jednego utworu muzycznego. Uczestnicy z pełnym zaangażowaniem brali udział w poszczególnych zadaniach. Ekipa z gminy 
Linia triumfowała aż w 4 zadaniach: rzutach do celu, zwinnościowym torze przeszkód, wyścigach taczek i konkurencji 
wykonania stroju karnawałowego. Tylko w dwóch konkurencjach dzieci zajmowały 4 bądź 5 miejsce, które nie dawały 
zdobyczy punktowej. W końcowej klasyfikacji reprezentacja Gminy Linia zaj ęła II miejsce zdobywszy 23 pkt .  

Zwyciężyła drużyna z Kielna, trzecie miejsce z jednakową 
ilością punktów co Linia zajęła reprezentacja Gościcina, a kolejne 
Łebno i Szemud. W poszczególnych konkurencjach za zwycięstwo 
przyznawano nagrody w postaci statuetek Wiktorów dla drużyny.                
W punktacji zespołowej drużyny otrzymały puchary oraz nagrody 
niespodzianki i dyplomy. W czasie zmagań rekreacyjnych 
organizatorzy - Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki                          
w Szemudzie - przygotowali poczęstunek dla uczestników                      
i opiekunów. Drużyna z gminy Linia wystąpiła w składzie: Dawid 
Langa, Roman Ł ącki, Karol Kos, Dominik Kreft, Julia 
Pusdrowska, Kinga Polejowska, Kamila Kisiel, Dominika 
Formella, Kornelia Puzdrowska, Kamil Gronowski i Dani el 
Warczak . Opiekunami byli Marta Kwiatkowska  z SP                                    
w Niepoczołowicach oraz dyrektor GDK w Linii Jan Trofimowicz  – 
Gratulujemy! 

FERYJNY TURNIEJ W WARCABACH 100-POLOWYCH  
 

W ramach zajęć sportowo – rekreacyjnych Gminny Dom Kultury                 
w Linii 29 stycznia 2014 r. zorganizował Otwarty Turniej w Warcabach 
100-polowych. Do zawodów przystąpiło 38 warcabistów. Zawodnicy 
podzieleni zostali na dwie kategorie wiekowe – szkoły podstawowe   
i gimnazja. W poszczególnych podgrupach rywalizowano systemem 
każdy z każdym. W końcowej klasyfikacji dziewcząt szkół podstawowych 
zwyciężyła Klaudia Kaczy ńska z Linii , a wśród chłopców Mariusz 
Labuda z Miłoszewa . W gronie gimnazjalistów najlepiej spisali się Kinga 
Damps z Luzina  oraz Stanisław Wo źniak z Linii . W każdej z kategorii 
trzech najlepszych zawodników otrzymało pamiątkowe medale                            
i dyplomy, a zwycięscy puchary ufundowane przez Gminny Dom Kultury 
w Linii. Nad całością zawodów czuwali z ramienia GDK Paulina Bigus ,                 
a z ramienia GS LZS Jakub Brzeski  oraz Tomasz Myszewski                          
z GOSRiT Luzino.   

 

FERYJNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO O PUCHAR DYREKTORA  GDK W LINII 
 

22 stycznia 2014 młodzi tenisiści z terenu gminy Linia rywalizowali w Turnieju Feryjnym o Puchary Dyrektora GDK w Linii. 
Organizatorem i sędzią zawodów był sam dyrektor. Po powitaniu i omówieniu spraw regulaminowych dzieci ze szkół podstawowych oraz 
młodzież gimnazjalna przystąpili do gier. Rywalizowano do dwóch zwycięskich setów. W gronie chłopców - uczniów szkół podstawowych 
bezkonkurencyjny okazał się zwycięzca wszystkich pojedynków Paweł Skrzypkowski ze Strzepcza , który wywalczył główne trofeum. 
Drugie miejsce zdobył Dominik Stenka z Lewina , a III Mariusz Labuda z Miłoszewa . Wraz z chłopcami dzielnie rywalizowała także jedna 
uczennica ze szkoły podstawowej - Magdalena Labuda z Miłoszewa  i otrzymała za swój start przewidziane nagrody. Interesująca 
rywalizacja trwała jak zwykle wśród gimnazjalistów. Główne trofeum wśród dziewcząt, które także rywalizowały z chłopcami zdobyła - 
Julianna Papke , która wyprzedziła Katarzyn ę Myszka  - obie ze Strzepcza oraz Beatę Darznik  z Pobłocia. Wśród chłopców 
bezkonkurencyjny okazał się Kamil Skrzypkowski , który wyprzedził swego Kuzyna Szymona Skrzypkowskiego  - obaj ze Strzepcza oraz 
Krystiana Wo źny z Lewina.   

Dekoracji dokonał Jan Trofimowicz  wraz z absolwentami strzepskiego gimnazjum, którzy żywo dopingowali swoich młodszych 
kolegów i koleżanki. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach dziewcząt i chłopców otrzymali pucharki. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc 
natomiast medale i dyplomy. Ponadto wszyscy zawodnicy otrzymali czekolady oraz farbki do malowania twarzy w barwach narodowych. Dla 
najmłodszych ufundowano także rakietki do tenisa stołowego. Fundatorem nagród był Gminny Dom Kultury w Linii. 
 



II TURNIEJ GRAND PRIX GMINY LINIA W KASZUBSK Ą BAŚKĘ  
 

 Rozgrywki w Baśkę Kaszubską zgromadziły 48 zawodników. Nad sprawnym przebiegiem zawodów czuwał sędzia 
Tadeusz Meyer. Grano w systemie 80 rozdań. W turnieju zwyciężył Marcin Darznik  z Miłoszewa, natomiast kolejne miejsca zajęli 
Gerard Pioch  z Lęborka oraz Stanisław Szewczyk  z „Mostovii” Mosty. Najwyżej sklasyfikowanym uczestnikiem z terenu gminy 
Linia była Urszula Olszewska  z Lewinka. Drużynowo zwyciężyła drużyna rodziny Darznik  z Miłoszewa, a kolejne miejsca zajęły 
dru żyny MEX  Lębork oraz Lębork I.  
 Po dwóch turniejach wyniki wyglądają następująco: I miejsce: Darznik Marcin  – Miłoszewo, II miejsce Stolc Stanisław  – 
Pobłocie, III miejsce Piekarski Marian  – Mirachowo, IV miejsce Pioch Gerard  - Drużyna 1, V miejsce Potrykus Alojzy  – 
Donimierz oraz VI miejsce Bulczak Roman  – Mirachowo.  
 W podsumowaniu zawodów udział wziął wójt gminy Łukasz Jabło ński . Najlepsi otrzymali okazałe puchary, dyplomy                    
i komplety medali ufundowane przez Urząd Gminy w Linii i Gminny Dom Kultury w Linii.  
III Turniej Grand Prix Gminy Linia w Kaszubsk ą „Ba śkę” odb ędzie si ę 7 marca 2014 r. o godz. 18 30 w Gminnym Domu 
Kultury w Linii. Tego dnia podsumowany b ędzie cały cykl turniejów – oraz nast ąpi wr ęczenie nagród . ZAPRASZAMY ☺☺☺☺ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Już od lipca 2013 r. w miejscowości Linia funkcjonuje żłobek dla dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat. Żłobek został 
utworzony dzięki Fundacji Pozytywne Inicjatywy i jest współfinansowany przez Unię Europejską. Rodzice ponoszą jedynie koszty 
za wyżywienie dziecka (4 posiłki dziennie). Żłobek funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 17.00. Placówka 
wyposażona jest w atestowane meble i zabawki. Żłobek jest obiektem monitorowanym. 
Rodziców zainteresowanych zapisaniem swoich pociech do żłobka zachęcamy do odwiedzenia strony www.pozytywneinicjatywy.pl 
lub osobistego przybycia wraz z pociechą do żłobka. 
Do 14.02.2014 r. w naszym żłobku odbywaj ą się dni otwarte. Ka żdy rodzic z dzieckiem mo że odwiedzi ć nasz żłobek. 
Kontakt telefoniczny pod numerem: 728 486 436; 698 9 52 851 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA W SZKOLE W K ĘTRZYNIE  
 

7 lutego 2014 r. w Szkole Podstawowej  w Kętrzynie zorganizowano obchody                  
z racji święta dziadka i babci. Uroczystości rozpoczęły się od mszy św., którą celebrował 
w intencji seniorów ks. Tadeusz Stajkowski . Następnie czcigodni goście zasiedli do 
bogato przygotowanych stołów w sali szkolnej. Wszystkich przywitała dyrektor placówki 
Grażyna Bronk . Następnie czas seniorom wypełniał na wesoło dyrektor GDK Jan 
Trofimowicz . W konkursie na najdłuższą łupinę z jabłek zwyciężyła Regina Bobrucka ,                  
a kolejne miejsca zajęły Irena Albecka , Irena Wegner , Anna i Janina Grzenkowicz . 
Panowie natomiast obierali ziemniaki i najdłuższą łupiną pochwalić się mógł Florian 
Wegner , kolejne miejsca zajęli: Amandus Bobrucki , ks. Tadeusz Stajkowski , Antonii 
Wróblewski  i Henryk Szyca . W konkursie mody karnawałowej w barwne kreacje z bibuły 
przebrały się Teresa Szyca , Regina Kwidzi ńska , Grażyna Klawikowska , Danuta 
Czylkowska  oraz Jan Wro ński . 
Wybrano także królow ą i króla  spotkania, którzy mają najwięcej wnuków i prawnuków. Korony królewskie otrzymali Anna 
Grzenkowicz  a także Amadus Bobrucki . 
Dla wszystkich startujących w konkursach GDK przygotował słodkie nagrody. Po konkursach przyszedł czas na piękny występ 
artystyczny przygotowany przez uczniów szkoły podstawowej w Kętrzynie.  

PODZIĘKOWANIA  
 

Zespół Charytatywny działaj ący przy Parafii NSPJ w Linii składa serdeczne podzi ękowanie  wszystkim, którzy 
włączyli się w Świąteczną Akcję Zbierania Żywności, sprzedaży świec wigilijnych oraz uczestniczyli w Balu Karnawałowym,               
z którego dochód zostanie przeznaczony na cele charytatywne. 
Niech pomaganie innym przynosi Państwu wiele radości i satysfakcji, a przede wszystkim Boże Błogosławieństwo, poprzez 
które mamy tyle żeby się podzielić z drugim człowiekiem. 
Jednocześnie przypominamy o skrzynkach kontaktowych umieszczonych w Kruchcie Kościoła Parafialnego oraz                          
w kościołach filialnych przez które listownie można zgłaszać potrzeby lub też deklaracje pomocy (rzeczowej bądź 
finansowej). 
Osobiście można zgłaszać potrzeby bezpośrednio do Księży z naszej parafii. 

Obecnie potrzebujemy 3-4 szt drzwi wewnętrznych, pralkę i  kanapę rozkładaną do przodu z uwagi na brak miejsca. 
                                                

Serdecznie Dziękujemy w imieniu własnym i Księdza Proboszcza. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 
 

12 stycznia 2014 r. wolontariusze działający przy Zespole Szkół w Linii 
uruchomili akcję na rzecz 22 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.  
            Już od godzin porannych młodzież, rodzice i nauczyciele kwestowali na 
terenie Linii, Niepoczołowic, Strzepcza i Kętrzyna. Mimo złych warunków 
pogodowych akcja zakończyła się jednak nieoczekiwanym powodzeniem, ponieważ 
do puszek zebrano  3.586,52 zł i ponad 10 euro .  

    Kontynuacją Finału była aukcja gadżetów 
WOŚP, która odbyła się w poniedziałek w ZS w 
Linii, w wyniku której pozyskano jeszcze kwotę 
310,29 zł.  
Dzięki dobrej woli mieszkańców naszej gminy 
Wolontariat z Zespołu Szkół w Linii mógł 
przekazać do banku na rzecz WOŚP kwotę 
3.896,81 zł., 10 euro i 1 koronę. Dziękujemy za 
każdy odruch serca.  
 

Numery telefonów  

w Urzędzie Gminy Linia 
  

 

KANCELARIA 512177580 586768588 
GOPS 512177668 586768594 
GOPS - KIEROWNIK 512176943  
USC 512177670 586768528 
GOSPODARKA 
KOMUNALNA 512177711 586768598 

GEODEZJA 512177819 586768527 
PODATKI 512177195  
ROLNICTWO 512177184  
RADA GMINY 512177058  
OŚWIATA 512176882  
KSIĘGOWOŚĆ 512176958  

SKARBNIK 512177869 586768580 
ZARZADZANIE  
KRYZYSOWE 512177995 586788560 

INFORMATYK 512176900  

SEKRETARZ 512177203  

RADCA PRAWNY 512177528  
 

„GÓRA GROSZA” 
Pięciolatki z Punktu Przedszkolnego w Strzepczu w okresie przedświątecznym 

uczestniczyły w charytatywnej akcji „GÓRA GROSZA", w której zebrały 49zł 35gr .  
Celem akcji Góra Grosza jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się 

poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych 
domów dziecka, pogotowi rodzinnych, zawodowych rodzin zastępczych oraz najbardziej 
potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze.   

Akcja ma za zadanie pokazać dzieciom, że w każdy sposób można pomóc. 

PATRIOTYCZNIE ZAKRĘCONY - JAN TROFIMOWICZ 

Zakończył się finałowy etap plebiscytu patriotycznie zakr ęceni Pomorza . 19 osób, reprezentujących 
różne powiaty, rywalizowało o tytuł Patriotycznie Zakręconego Pomorza i Patriotycznie Zakręconego 
Internautów. Pierwszy tytuł decyzją komisji plebiscytowej przyznano Janowi Trofimowiczowi  – 
dyrektorowi Gminnego Domu Kultury w Linii.  
Wyróżnienie dla Jana Trofimowicz odbierać należy jako docenienie działalności wielu instytucji (urzędu 
gminy, szkół, jednostek OSP, sekcji GDK, Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego O/Linia, Koła 
Pszczelarzy, Stowarzyszenia „Bądźmy Razem”, ZHP, KGW, Stowarzyszenia LZS i co ważne Gminnego 
Koła Kombatantów) w upowszechnianiu wartości patriotycznych. Rocznice Świąt Państwowych                       
w Gminie Linia mają wyjątkowy charakter i należyta oprawę, której pozazdrościć mogą sąsiednie gminy 
wiejski, a nawet społeczności dużych miast. 
 Jan Trofimowicz – Dyrektor GDK będzie reprezentować Gminę Linia i całe Województwo Pomorskie na uroczystym 

spotkaniu „zakręconych” w kancelarii prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 
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PORADNIA KONSULTACYJNA INTERNISTYCZNA – DR TURBAK 
CZYNNA w w/w GODZINACH PRACY  

  

OOPPII EEKK AA  NNOOCCNNAA!!  
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OOssiieekkaa,,  PPoottęęggoowwaa,,  ZZaakkrrzzeewwaa  ii   KKoobbyyllaasszzaa..  
  

PORADNIA DLA KOBIET 
z POWODU BRAKU KONTRAKTU 

 – NIECZYNNA 
 

Stomatolog w Ośrodku Zdrowia w Lini (tel. 606936208) 
Rejestracja tylko w godzinach przyjęć 

PONIEDZIAŁEK, ŚRODA  15.30 – 18.30; WTOREK I PIĄTEK 8.30 – 12.30 
CZWARTEK NIECZYNNE; 

Stomatolog w Ośrodku Zdrowia w Strzepczu (tel. 503710890) 
PPOONNIIEEDDZZIIAAŁŁEEKK  880000

  ––  11223300  

WWTTOORREEKK  ––  ŚŚRROODDAA  11440000
  ––  11880000  

CCZZWWAARRTTEEKK  ––  PPIIĄĄTTEEKK  880000
  ––  11223300  

APTEKA   „M YŚLIWSKA ”  
Linia, ul. Długa 71, tel.  58 676 88 35 

PONIEDZIAŁEK 9.30 – 15.00 
WTOREK          9.30 – 15.00 
ŚRODA           9.30 – 18.00 
CZWARTEK       9.30 – 18.00 
PIĄTEK         9.30 – 18.00 

AAPPTTEEKK AA  LL II PPOOWWAA   
Strzepcz, ul. Ks. Józefa Rotty 9, tel. 58 727 94 40  

PONIEDZIAŁEK  – PIĄTEK :  9.30 – 18.00  
SOBOTA: 9.00 – 13.00 

 

BIBLIOTEKA W STRZEPCZU   58 676-82-58 
Poniedziałek – Piątek   9.00 – 17.00 

  

BIBLIOTEKA W LINI   58 676-86-19 
Poniedziałek – Piątek   9.00 – 17.00 

 

KOMISARIAT POLICJI w STRZEPCZU  

Tel. 58 676-82-51 
TTEELL..  KKOOMM ..  660044882299773322,,  660066559900777777 

Posterunek Policji Szemud 
Szemud, ul. Wejherowska 29, tel. 58 676 11 76  
Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie 

 tel. 672-97-22 
 

BANK  SPÓŁDZIELCZY W LINI  
Od poniedziałku do piątku  700 – 1500 

Kasa czynna  700 – 1400 

 

GODZINY PRACY URZ ĘDU GMINY  
Od poniedziałku do piątku 7.30 – 15.30 

Kasa czynna codziennie do godziny 13.00 
 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
przyjmuje interesantów  

w kaŜdy czwartek od  1300 do 1400. 

TELEFONY   
Urząd Gminy – centrala  676-85-82 
Zespół Szkół w Lini   676-85-13 
Zespół Szkół w Strzepczu 676-81-13 
Szkoła w Kętrzynie    676-85-77 
Szkoła w Pobłociu   676-82-77 
Szkoła w Miłoszewie    676-82-15 
Szkoła w Niepoczołowicach    676-85-95 
Szkoła w Zakrzewie   676-85-76 

 

URZĄD POCZTOWY  676-85-87 
Urząd Pocztowy w Lini  czynny 

od poniedziałku do piątku od godz. 1000 – 1700 

Urząd Pocztowy w Strzepczu czynny 
od poniedziałku do piątku od godz. 900 – 1315 

 
 

W kaŜdy poniedziałek i czwartek od 1530 do 1700 w 
Urzędzie Gminy Linia pok. Nr 10 czynny jest 

PUNKT KONSULTACYJNY  w którym moŜna 
zasięgnąć informacji na temat uzaleŜnienia  

i form pomocy rodzinom z problemem alkoholowym 
oraz uzaleŜnień od  narkotyków.  
tel. 58676-85-82 lub 512 177 668 

 

STRAśE OSP (998, 112) 
Prezes OSP Linia – tel. 507-150-669 

Prezes OSP Strzepcz – tel. 692-219-887  
Prezes OSP Lewino – tel. 58/676-83-87 

 

 

GMINNY DOM KULTURY  tel. 58/5728164 



AAUUTTOO  NNAAPPRRAAWWAA  
 

 wymiana opon, szyb; 
 klimatyzacja – serwis; 

 holowanie 24 h; 
 diagnostyka komputerowa; 

 

AADDAAMM  EELLLLWWAARRTT    
UULL..  SSZZKKOOLLNNAA  2222,,  8844--222233  LL IINNIIAA ;;             adamkolegen@interia.pl 

tel. 502 106 524; 505 152 622 

USŁUGI HYDRAULICZNE  
 

MONTAŻ – SERWIS KOTŁÓW  
USŁUGI OGÓLNO - HYDRAULICZNE  

Andrzej Kieli ński 
 

Strzepcz, ul. Dargolewska 42, 84-223 Linia  

tel. kom. 608 315 387 
e-mail: hydraulikkielinski@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ZZ..HH..  „„ RROOLLNNIIKK””   
 
 

MATERIAŁY BUDOWLANE, 
OPAŁ, NAWOZY  

I DREWNO KOMINKOWE 
LINIA, UL. DŁUGA 94, 

Tel. (fax) 58/676-85-10;    kom. 604-227-777 
www.ruszkowski.com.pl 

SSAALLAA  WWEESSEELLNNAA   
 

Andrzej Garski 
84-223 Linia, ul. Polna 6, 
tel. 58/676-86-68 
kom. 602 893 005, 692 551 988 
e-mail: salaweselnalinia@wp.pl  
              

• wesela 
• bankiety 
• przyj ęcia 
• rocznice 
• stypy 
• i inne 
 

USŁUGI TRANSPORTOWE  
z HDS       Handel materiałami budowlanymi   

                      Sławomir Elwart 
Strzepcz, ul. Ks. Stanisława Szarafi ńskiego 3 

tel.693-925-790   

PPRROODDUUKKCCJJAA  ii   EEKKSSPPLLOOAATTAACCJJAA  KKRRUUSSZZYYWWAA  

„FORMELLA” 
OFERUJEMY:  

żwir, piasek, czarnoziem, kamie ń, tłucze ń,  
roboty  ziemne, transport ci ężarowy, 

 dostawa kruszyw budowlanych 
Niepoczołowice 3A, 84-223 Linia 

tel. 501-028-979;  601-763-773;  58/676-88-30 

UUSSŁŁUUGGII  TTRRAANNSSPPOORRTTOOWWEE  
ii   HHAANNDDEELL  OOPPAAŁŁEEMM  

 

Marcin Szaradowski 
 

Strzepcz, ul. Jana Wieckiego 6 
tel. 509-752-288  

„„ SSTTYYRRHHOOPP””   
PPRROODDUUKKCCJJAA  SSTTYYRROOPPIIAANNUU  

 

Mieczysław Hopa, Stanisław Hopa,  
Zakrzewo 35, 84-223 Linia 

Atrakcyjne ceny, styropian na ka żdą budow ę, dowóz gratis 
 

 Zadzwoń, sam sprawdź cenę: tel. 58/676-87-66, 501-246-052 

USŁUGI TRANSPORTOWO-SPRZĘTOWE 
Wacław Labuda 

• dostawy kruszyw budowlanych, 
• prace ziemne-wykopy, 
• transport ciężarowy, 
• rozbiórki i wyburzenia obiektów budowlanych, 
• żwir i piasek, tłuczeń, kamień, czarnoziem, torf  
• transport niskopodwoziowy 24 t, 
Tłuczewo 30 tel ./fax 58/676-86-80; 606-324-590 

PPiizzzzeerr iiaa  MMEERRCCAATTOO  
 
Czynna : 
Poniedziałek-sobota 1100-2200 

Niedziela 1130-2200 

 

Strzepcz ,  
ul. Ks. Józefa Rotty 
tel. 58/572-16-72 

UBEZPIECZENIA GRZYBOWSCY 
Lębork, Pl. Pokoju 6 (Dom Rzemiosła) 

PUNKT OBSŁUGI KLIENTA   
AGNIESZKA GARSKA  
84-223 Linia, ul. Polna 129 

tel. 506-673-509 
Pełny zakres ubezpieczeń: komunikacyjnych, 

majątkowych, rolnych, osobowych 

• pizza, 
• dania obiadowe, 
• sałatki, 
• desery, 
• napoje gor ące, 
• piwo, 

GMINA LINIA – KLËKA Bezpłatny Informator Gminy Lini a 
Wydawca: Urząd Gminy Linia, ul. Turystyczna 15, tel. 58/676-85-82 
Skład i druk: Drukarnia ines , ul. Witosa 5, 84-300 Lębork-Mosty 

USŁUGI STOLARSKIE  
 
 

Dariusz Lademan  – Linia, ul. Klubowa 7a; 
      dariusz.lademan@wp.pl;      608 682 931 

⇒ meble do zabudowy  
(kuchnie, sypialnie, łazienkowe, biurowe oraz 

wszelkiego rodzaju meble pod wymiar) 
NISKIE CENY!!! - ZAPRASZAM 


