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Z okazji zbliżających się
Świąt Wielkanocnych
życzymy wszystkim mieszkańcom
naszej gminy
szczęścia, spokoju, spędzenia czasu
w miłym, rodzinnym gronie.
Niech Zmartwychwstanie Pańskie,
niosące odrodzenie duchowe,
da siłę w pokonaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć
w przyszłość.
Niech Jastrë òdnowią
w lëdzczich sercach
nôdzejã i redotã dëcha
czegò wszëtczim żëczą:
Przewodniczący
Rady Gminy
Czesław Hinz

Wójt
Gminy Linia
Łukasz Jabłoński

SZYBKI PIT!
Wójt Gminy Linia we współpracy z Naczelnikiem
Urzędu Skarbowego w Wejherowie zaprasza dnia
00
00
23 kwietnia w godz. 11 – 15 wszystkich, którzy dotąd
nie złożyli rocznego zeznania podatkowego do Urzędu
Skarbowego za 2013 r.
Dyżury pracowników Urzędu Skarbowego odbędą się
w sali posiedzeń UG Linia. Podczas spotkania mieszkańcy
będą mieli okazję wypełnić zeznanie podatkowe i przesłać
je przez Internet bez konieczności użycia podpisu
elektronicznego. Prośba o przygotowanie: NIP/PESEL,
imię i nazwisko, data urodzenia, kwota przychodu
wykazana w zeznaniu rocznym za 2012 r.

2 MAJA – DZIEŃ WOLNY
w Urzędzie Gminy
Na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu pracy
dzień 2 maja 2014 roku jest w Urzędzie Gminy
Linia dniem dodatkowo wolnym od pracy za
święto przypadające w sobotę tj. 3 maja 2014 r.

IX WOJEWÓDZKI KASZUBSKI BIEG
PRZEŁAJOWY TERENAMI
KASZUBSKIEGO PARKU
KRAJOBRAZOWEGO W LINII – 13.04.2014 r.
Organizatorami tej wyjątkowej imprezy sportowej na terenie
naszej gminy byli: Gminne Stowarzyszenie LZS, UG Linia, GDK Linia,
a współorganizatorami: Pomorskie Zrzeszenie LZS w Gdańsku,
Starostwo Powiatowe w Wejherowie, Jednostki OSP z terenu gminy,
ZKP o/Linia, a także Stowarzyszenie „Bądźmy Razem”.
Podobnie jak w latach poprzednich rywalizowano w kilku
kategoriach wiekowych dzieci, młodzieży i dorosłych. Uroczystego
otwarcia dokonał Wójt Łukasz Jabłoński. Wszyscy zebrani odśpiewali
hymn państwowy w asyście gminnej orkiestry dętej z Linii.
W poszczególnych kategoriach wiekowych z terenu gminy Linia
stanęli:
• Krasnoludki – dziewczęta 2007 i młodsze:
Natalia Janca – SP Linia I miejsce
• Krasnoludki – chłopcy 2007 i młodsi:
Brajan Czaja – SP Kętrzyno II miejsce
Przemysław Szreder – SP Strzepcz III miejsce
• Chłopcy – 2004 – 2006
Maciej Potrykus – SP Linia III miejsce
W biegu głównym wystartowało ponad 130 zawodników
z terenu całego Pomorza, a także z głębi kraju. Wśród seniorek
zwyciężyła Ewelina Paprocka – GKS Tęcza Buniks Nowa Wieś
Lęborska, a wśród seniorów Łukasz Wirkus – ULK Talex Borysław
Borzytuchom.
Po raz pierwszy na biegu w Linii zastosowano elektroniczny pomiar
czasu. Spośród reprezentantów gminy Linia w biegu głównym I miejsce
zdobył Patryk Szulcek, II miejsce – Stanisław Czaja, III – Paweł
Koszałka. Natomiast wśród pań: I miejsce – Anna Bednarek,
II miejsce – Tamara Jabłońska. Dla wszystkich uczestników biegu
przygotowano ciepły posiłek oraz pamiątkowy pakiet startowy.
Na zakończenie odbyło się
losowanie nagród głównych.
Telewizor ufundowany przez
Bank
Spółdzielczy
w Sierakowicach trafił do
Amelii Pipiórka z Linii
(nagrodę z rąk pani kierownik
Barbary Bronk odebrał tata
Jacek
Pipiórka).
Rower
ufundowany
przez
Wójta
Gminy Linia trafił w ręce
Andrzeja Stricker z Rokity,
zaś magnetofon do Jakuba
Cygiert z Łyśniewa. Nagrody
wszystkim
medalistom
na
podium wręczali: Wójt Gminy
Linia – Łukasz Jabłoński,
Przewodniczący
Rady
–
Czesław
Hinz,
Sekretarz
Gminy – Mirosława Kuberna,
Prezes GSLZS w Linii – Miłosz
Brzeski
oraz
Wice
Przewodniczący
Rady
Wojewódzkiej
PZLZS
w
Gdańsku
–
Wiesław
Szczodrowski. Nad całością
imprezy
czuwał
główny
organizator
–
Jan
Trofimowicz.

PODZIĘKOWANIE

,,CHEMICZNI SUPER – BOHATERZY”

Przedszkolaki, ich młodsze koleżanki i koledzy,
rodzice wraz z wychowawcami bardzo serdecznie dziękują
Dyrektorowi Gminnego Domu Kultury w Linii Panu
Janowi Trofimowiczowi za zorganizowanie Balu
Karnawałowego.
Nasze pociechy, przebrane za najróżniejsze
postacie
baśniowe,
świetnie
bawiły
się
przy
akompaniamencie Pana Marcina Mielewczyka oraz
uczennic kl. II Gimnazjum w Linii – Alicji Engelbrecht
i Patrycji Warkusch. Podczas balu nie zabrakło konkursów,
a także słodkiego poczęstunku.

W Zespole Szkół w Linii odbyły
się
warsztaty
chemiczne
,,Chemiczni super – bohaterzy”.
W zajęciach brali udział uczniowie
z klas III SP oraz z gimnazjum. Takie
nietypowe lekcje prowadzone przez
chemików z mobilnego laboratorium
z Gdyni cieszyły się ogromnym
zainteresowaniem
wszystkich
uczestników.
Każdy został wyposażony w biały fartuch, okulary ochronne,
w niezbędny zestaw chemikaliów i mógł przeprowadzać ciekawe
doświadczenia.
Uczniowie w praktyczny, a jednocześnie bardzo interesujący
sposób zgłębiali tajniki chemii. Mamy nadzieję, że uda się kontynuować
współpracę szkoły z chemikami i przy okazji wyłonić w Linii przyszłych
naukowców!

Wdzięczni Uczestnicy
Balu Karnawałowego

POTRZEBNI KANDYDACIE
DO PEŁNIENIA FUNKCJI
RODZINY ZASTĘPCZEJ
Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie
w Wejherowie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji
rodziny zastępczej. W związku z powyższym zwracamy się
do ludzi dobrego serca, które chciałyby stworzyć dzieciom
pozbawionym
opieki
rodzicielskiej
i
wychowania
bezpieczny, pełen ciepła dom.
Poszukujemy osób, u których potrzeba pomocy
dzieciom wypływa nie tylko z potrzeby serca, ale i wiedzy
na temat specyfiki rodzicielstwa zastępczego, możliwych
kłopotów wychowawczych, a także świadomości własnych
predyspozycji
finansowych
i
psychoemocjonalnych
w wychowaniu dzieci. Chętnych do pomocy i współpracy
zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Wejherowie ul. Sobieskiego 279 A, by
dowiedzieć się, czy spełniają kryteria, pozwalające zostać
rodzicem zastępczym. Zapraszamy również na stronę
internetową PCPR www.pcprwejherowo.pl
Poszukujemy także osoby chętne, w tym młodzież
jako wolontariuszy, którzy chcieliby poświęcić swój czas
przy odrabianiu lekcji, bądź organizacji czasu wolnego
dzieciom przebywającym w rodzinach zastępczych
i rodzinnych domach dziecka.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
W związku z koniecznością ochrony swoich danych osobowych
oraz
dokumentów
tożsamości
informujemy,
że
zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa nikt nie może zatrzymać dowodu
osobistego, chyba, że możliwość taka wynika z wyraźnego
uregulowania zawartego w przepisach prawa. Powyższe oznacza, że
przedsiębiorcy nie mają podstawy prawnej, aby żądać od swoich
klientów pozostawienia dowodu osobistego „pod zastaw”. Działanie takie
nie znajduje umocowania w obowiązujących przepisach prawa oraz
wiąże się z dużym niebezpieczeństwem wykorzystania danych
zawartych w dowodzie osobistym (lub innym dokumencie tożsamości)
klienta przez nieuczciwego przedsiębiorcę do popełnienia przestępstwa
na szkodę osoby, której dane zostały wykorzystane.
Utrata dowodu osobistego powinna zostać niezwłocznie zgłoszona
w dowolnym organie gminy, a w przypadku utraty dowodu osobistego
poza granicami kraju, w urzędzie konsularnym. Dokument taki zostanie
natychmiast unieważniony w systemie informatycznym, co daje
gwarancje bezpieczeństwa posiadaczowi dokumentu, że nie zostanie
obciążony negatywnymi skutkami w przypadku nielegalnego posłużenia
się dokumentem przez nieuczciwego znalazcę. Dla zwiększenia
bezpieczeństwa osoby, która utraciła dowód osobisty, fakt ten należy
zgłosić do dowolnego banku. Powyższe zostanie odnotowane
w systemie informatycznym, do którego dostęp mają wszystkie banki, co
skutkować może uniemożliwieniem zaciągnięcia zobowiązania przez
przestępcę z wykorzystaniem danych osobowych poszukiwanej osoby.

AKCJA SPRZĄTANIA ŚWIATA W GMINIE LINIA
Po raz drugi w Gminie Linia z inicjatywy dyrektora Gminnego Domu Kultury Jana Trofimowicza zorganizowano akcję
„Sprzątanie świata”. Miejscowy Urząd Gminy zapewnił rękawiczki oraz worki. W poszczególnych miejscowościach akcja trwała od 4 do 6
kwietnia. W akcje włączyły się szkoły z terenu gminy, druhowie strażacy z jednostek OSP, członkowie stowarzyszeń działających na
terenie gminy, sołtysi, radni, urzędnicy i włodarze gminy oraz grono mieszkańców. Niestety po raz kolejny mieli co zbierać z terenów
leśnych, przydrożnych rowów, terenów zielonych i miejsc użyteczności publicznej. Do dużych worków wpadały niestety odpady wszelkiej
maści od pampersów poczynając na wiadrach i ceramice łazienkowej kończąc. Fantazja ludzi wyrzucających do lasów przedmioty
codziennego użytku nie zna granic. Wśród odpadów były też m.in. sprzęt AGD i RTV, tapczany oraz części samochodowe. Urząd Gminy
w Linii zapewnił także zbiórkę wszystkich worków z poszczególnych miejscowości.
Aby przyjemne połączyć z pożytecznym np. w Smażynie na
zakończenie akcji Przewodniczący Rady Gminy Czesław Hinz wraz z Gminnym
Domem Kultury zorganizował ognisko dla dzieci i młodzieży. Pieczono kiełbaski,
oraz przeprowadzono rozgrywki sportowe. Porównując akcję do roku ubiegłego
śmieci było znacznie mniej, jednak wciąż zbyt wiele. Uczulamy samych
mieszkańców oraz turystów przebywających na terenie gminy, a także
pracowników firm, którzy przejeżdżają przez gminę, aby śmieci wrzucać do
śmietników. Niechaj nasza gmina będzie wyróżnikiem w okolicy pod względem
czystości – aby także poprzez estetykę wprowadzać w życie hasło „Poczuj
Kaszubskiego Ducha”. W sumie w akcję włączyło się kilkuset mieszkańców
gminy – dzieci, młodzieży i dorosłych. Dziękujemy i gratulujemy!

INFORMACJA WÓJTA GMINY LINIA
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 102,
poz. 651 z późn. zm.) informuje, iż na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Linia, na okres 21 dni tj. od dnia 17 kwietnia 2014 r. do 9 maja
2014 r. wywieszono do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Nieruchomość położona jest w Strzepczu i zapisana jest jako działka ewidencyjna nr 492/4 – własność Gmina Linia.

STRAŻACY ZE STRZEPCZA SZKOLĄ DZIECI I MŁODZIEŻ
Członkowie OSP Strzepcz w składzie: naczelnik - Pallubicki Przemysław, z-ca naczelnika
Hennig Dariusz, gospodarz- Pallubicki Łukasz, członek Komisji Rewizyjnej- Cierocki Dawid,
wsparci pracownikami Wojskowej Straży Pożarnej Ośrodka Szkolenia Poligonowego
w Strzepczu, w dniu 6 marca br. udali się do Zespołu Szkół w Strzepczu, aby zapoznać
uczniów ze służbą strażaka - ochotnika.
W pierwszej części pokazu, która obejmowała uczniów gimnazjum, przeprowadzono
praktyczny pokaz resuscytacji krążeniowo-oddechowej osoby dorosłej. Uczniowie sami mogli
wziąć udział w ćwiczeniach doskonaląc zdobyte wcześniej wiadomości.
Kolejnym etapem wizyty była pogadanka na temat zachowania się na lodzie: zagrożenia
z tym związane, postępowanie na wypadek zauważenia osoby, pod którą zarwał się lód
i w sytuacji gdyby nas to spotkało. Ostatnim elementem części pokazów było
przedstawienie walorów technicznych znajdującego się na wyposażeniu straży pożarnych
sprzętu ratowniczo- gaśniczego.
Druga część pokazu obejmowała uczniów szkół podstawowych. Dzieci nie tylko mogły
obejrzeć z bliska sprzęt pożarniczy, przez chwile poczuć się jak prawdziwi ratownicy
ubierając strażackie mundury oraz zostając obsadą wozów bojowych, ale również
zobaczyć sprzęt w działaniu. Największym powodzeniem cieszył się pokaż tworzenia
średniej piany gaśniczej, do złudzenia przypominającej mało obecny u nas tej zimy śnieg.
Uczniowie przywitali strażaków bardzo ciepło. Nie tylko z uwagą wysłuchali prezentacji, ale również aktywnie w niej uczestniczyli
zadając wiele pytań związanych ze służbą. Na koniec uhonorowano strażaków kwiatami.
Strażacy - ochotnicy bardzo często poświęcają swój wolny czas, nie tylko w momencie wyjazdu do akcji ratowniczo- gaśniczej, ale
również prowadząc działalność prewencyjną, wszczepiając najmłodszym mieszkańcom gminy prawidłowe zasady bezpieczeństwa.

I GMINNY KONKURS WIEDZY
Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Głównym organizatorem szczebla gminnego konkursu
Wiedzy z Języka Angielskiego była Marta Kwiatkowska
nauczycielka Szkoły Podstawowej im. ks. Bazylego
Olęckiego w Niepoczołowicach. Współorganizatorami byli
Gminny Dom Kultury w Linii oraz wydawnictwo Macmillan.
Uczestnicy konkursu rywalizowali w dwóch kategoriach
wiekowych szkół podstawowych – klasy I-III i IV-VI. Wyniki
testu oceniała komisja złożona z nauczycieli języka
angielskiego.
W wyniku końcowej klasyfikacji klas I-III zwyciężył
Antoni Jabłoński z Niepoczołowic, kolejne miejsca zajęli
Mikołaj Bigus z Niepoczołowic oraz Dobrochna Nowak
ze Strzepcza.
W klasyfikacji klas IV-VI zwyciężyła Laura Kielińska
ze Strzepcz, II miejsce zajęła Daria Pulcyn z Pobłocia,
a III miejsce zdobyła Martyna Piernicka ze Strzepcz.
Uroczystego wręczenia nagród dokonała Pani
Katarzyna Lepacka z Macmillan oraz Pani Marta
Kwiatkowska.

Główne nagrody w obu kategoriach ufundował GDK
w Linii. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali także
drobne upominki oraz dyplomy uczestnictwa przygotowane
przez GDK. Po słodkim poczęstunku zadowoleni
uczestnicy wrócili do szkół. Zwycięzcy obu kategorii będą
reprezentować gminę Linia w dalszych etapach konkursu.

PODZIĘKOWANIE
Dyrekcja Zespołu Szkół w Linii wraz
z wychowawczynią oraz przedszkolakami z grupy 0a
składają serdeczne podziękowania
Państwu Edycie i Adamowi Ellwart
za sfinansowanie kosztów malowania sali w szkole
w Zakrzewie oraz nieodpłatne przekazanie farby.

PANIE ŚWIĘTOWAŁY W GMINIE LINIA
Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet przygotowano spotkania
dla pań w gminie Linia. Organizatorami spotkań, które odbyły się
w świetlicach wiejskich w Smażynie i Niepoczołowicach byli sołtysi
Czesław Hinz oraz Józef Kotas. W organizację aktywnie włączył się
dyrektor Gminnego Domu Kultury. Dla wszystkich pań przygotowano
kwiaty i słodki poczęstunek. W obu miejscowościach kobiety licznie
odpowiedziały na zaproszenie organizatorów. Czesław Hinz ze Smażyna
sam upiekł tort dla swoich mieszkanek! ☺
Gminne uroczystości z okazji Dnia Kobiet odbyły się 8 marca
w salach Gminnego Domu Kultury w Linii. Organizatorami spotkania byli
wójt gminy Łukasz Jabłoński, Prezes oddziału Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego Henryk Kanka oraz dyrektor GDK Jan Trofimowicz.
Wszystkim przybyłym paniom, panowie złożyli najlepsze życzenia.
Następnie
grupa
teatralna z Gimnazjum w Linii
wystąpiła z przedstawieniem
kabaretowym pt. „Kobiety są
gorące”. Młodzież przygotowała
Iwona
Olszewska
–
nauczycielka ZS w Linii
(opiekun
koła
teatralnego
działającego na terenie szkoły).
Występ
został
przyjęty
entuzjastycznie przez przybyłe
panie.
Kolejnym punktem spotkania były konkursy zręcznościowe
„z jajami” dla pań”. W konkurencji ubijania piany sposobem tradycyjnym –
tj. trzepaczkom bezapelacyjnie najlepszą okazała się Urszula
Dawidowska z Zakrzewa. Kolejne miejsca zajęły: Halina Pipiórka z Linii,
Joanna Puzdrowska z Niepoczołowic, Maria Ellwart z Kobylasza oraz
Bogumiła Miller ze Strzepcza. W slalomie zręcznościowym z jajami na
wesoło – dystans najszybciej pokonała: Katarzyna Mach z Linii. Kolejne
miejsca zajmowały: Teresa Hinca i Anna Kobiela obie z Linii, Bernadeta
Furman z Niepoczołowic, Gabriela Gafke z Zakrzewa oraz Irena Labuda
z Linii. Nagrody w postaci książek wszystkim paniom wręczali
organizatorzy spotkania.
Dla wszystkich przybyłych
Pań wystąpiła także z koncertem
„Melodie Świata” Gminna Orkiestra
Dęta pod batutą Ewy Studzińskiej.
Panie znane piosenki śpiewały
razem z orkiestrą. Występ bardzo
się spodobał i muzycy musieli dla
pań „bisować”.
W miłej atmosferze przy
kawie i ciastku panie rozmawiały
w radosnym gronie.

W dniu 24.02.2014 r. wraz z całą 6 Lińską Drużyną
Starszoharcerską wybraliśmy się do kina w Wejherowskiej
„Filharmonii Kaszubskiej” na film pt. ,,Jack Strong". Film
opowiada o losach płk. Ryszarda Kuklińskiego, oficera
Ludowego Wojska Polskiego, który jako oficer Sztabu
Generalnego Wojsk układu Warszawskiego przekazywał
informacje o
siłach zbrojnych ZSRR do NATO. Przed
seansem druh Rzeźnik wyznaczył nam zadanie. Zastępami
mieliśmy się dowiedzieć na jakiej ulicy w Wejherowie
znajdowała się siedziba Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego,
której przetrzymywano, torturowano i mordowano m.in.
członków TOW Gryf Pomorski. Wybiegając na miasto
próbowaliśmy się dowiedzieć tego od starszych ludzi. Okazało
się, że znajduje się ona na ulicy Kopernika.
Gdy wykonaliśmy zadanie
udaliśmy się na seans. Dzięki
obejrzanemu filmowi dużo
dowiedzieliśmy się o życiu
pułkownika
Ryszarda
Kuklińskiego,
motywach,
którymi kierował się przy
podejmowaniu
decyzji
o
przekazywaniu dokumentów
do
NATO.
Po
seansie
udaliśmy
się
pod
byłą
siedzibę UB w Wejherowie.
Tam druh Rzeźnik przedstawił
nam historię tych budynków
oraz
historię
zbrodni
popełnianych
przez
Komunistów w tym miejscu.
Następnie poszliśmy na przystanek i po dniu pełnym wrażeń
udaliśmy się do domu.

W ramach obchodów Miesiąca Pamięci Narodowej
w Wejherowie Harcerze w gminy Linia reprezentowali
gminę na uroczystości upamiętnienia zbrodni w lasach
Piaśnickich dokonanej na Kaszubach, mieszkańcach
Wejherowa i okolic oraz inteligencji i Polskiej warstwy
kulturotwórczej przez Niemców.
Harcerze z 6 Lińskiej
Drużyny Starszoharcerskiej
na
uroczystym
apelu
poległych
stanęli
ze
Sztandarem
Gminnego
Koła Kombatantów RP i
Więźniów
Politycznych
przekazanym
harcerzom
pod opiekę jako swoista
„sztafeta pokoleń”
przez
członków koła 30 grudnia
2013 r.
„Roczek” 6 Lińskiej Drużyny Starszoharcerskiej
W niedzielę 30 marca Harcerze z 6 LDSH obchodzili rok
działalności harcerskiej w gminie Linia. Harcerze
uczcili
rok
istnienia
wędrówką
w
rezerwacie
krajobrazowym „Szczelina Lechicka”. W przepięknych
i malowniczych plenerach jezior Potęgowskich harcerze
świętowali ten dzień ogniskiem harcerskim. Była gawęda,
pieśni harcerskie, turystyczne i patriotyczne oraz – jak to
na urodzinach obowiązkowo ciasto przygotowanie prze dh
Marlenę Kuberna oraz babeczki upieczone przez zastęp
„Związek koniczyn”. Niedzielny wypad zakończyliśmy
rozpoznaniem pierwszego pkt. geocachingu – turystycznej
gry dla ciekawych świata.

Dh Natalia Lidzbarska z 6 LDSH zastęp „Inka”

Harcerze z 6LDSH w Linii
na Radzie „Arsenał” w Warszawie

W dniach 21-23 marca
Harcerze z 6 Lińskiej
Drużyny
Starszoharcerskiej wzięli
udział
w
harcerskim
rajdzie
upamiętniający
akcję Szarych szeregów
pod Arsenałem (odbicie
Jana Bytnara PS „Rudy”
z rąk Gestapo).
Jest to jeden z największych rajdów harcerskich w Polsce. Harcerze
z Gminy Linia zakwalifikowali się jako jeden ze 100 patroli
uczestniczących w rajdzie (na 590 zgłoszonych do eliminacji)
realizując film o duszkach naszej gminy jako promocje miejscowości
i gminy.
Rajd odbywał się w Warszawie i oparty był na grze miejskiej o fabule
„Pocztówka z przedwojennej Warszawy” w trakcie której rywalizowali
z innymi patrolami realizując różnorodne zadania sprawdzające ich
wiedzę z wielu dziedzin oraz poznając historię przedwojennej
Warszawy, Szarych Szeregów, a wszystko połączone ze zwiedzaniem
Warszawy w przepięknej pogodzie.
W nocy z piątku na sobotę druhny Beata Patelczyk oraz Asia Patelczyk złożyły przyrzeczenie harcerskie w miejscu
niezwykle ważnym dla każdego harcerza – przy pomniku akcji pod Arsenałem. Wyjazd 10 osobowego patrolu nie byłby
możliwy dzięki wsparciu finansowemu Gminy i GDK w Linii z których to środków ufundowano wpisowe oraz bilety na przejazd
do Warszawy.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LINIA
Z DNIA 14 KWIETNIA 2014 R.

w sprawie obwodów głosowania w wyborach posłów do
Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy
(Dz. U. Nr 21, poz. 112, ze zm.1) podaje się do publicznej wiadomości
informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach
obwodowych komisji wyborczych, w których odbędzie się głosowanie
w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego.

Numer
obwodu

Granice obwodu

1

Sołectwo Kobylasz-Potęgowo
i Sołectwo Linia cz. 1 tj.:
ul. Wrzosowa, ul. Turystyczna,
ul. Krótka oraz nr nieruchomości: 128, 129, 134,
135, 136, 137, 138, 139, 141, 143, 144, 145,
146, 147;
Sołectwo Linia cz. 2, tj. ul. Długa;
Sołectwo Linia cz. 3, tj.:
ul. Akacjowa, ul. Okrężna, ul. Leśna,
ul. Grzybowa, ul. Jagodowa, ul. Zachodnia,
ul. Poziomkowa, ul. Borówkowa, ul. Wesoła,
ul. Piaskowa, ul. Kaszubska, ul. Sportowa,
ul. Północna, ul. Lipowa, ul. Radosna,
ul. Jeżynowa, ul. Malinowa, ul. Spacerowa,
ul. Dębowa, ul. Słoneczna, ul. Topolowa,
ul. Kwiatowa, ul. Brzozowa, ul. Różana,
ul. Sosnowa oraz nr nieruchomości: 140, 148,
149, 149A, 150, 151, 152, 153, 153A, 154C,
155, 156, 156A, 161, 162, 162A, 163, 164, 232,
242, 249; 253
Sołectwo Linia cz. 4 tj.:
ul. Pogodna, ul. Klonowa, ul. Bukowa,
ul. Świerkowa, ul. Modrzewiowa, ul. Łąkowa,
ul. Szkolna, ul. Podgórna, ul. Ogrodowa, oraz
nr nieruchomości: 243, 244, 245, 246, 247, 251;
Sołectwo Linia cz. 5 tj.:
ul. Klubowa, ul. Spokojna, ul. Osiedlowa,
ul. Polna, ul. Kamienna, ul. Żwirowa.

2

3

4

Sołectwo Tłuczewo i Sołectwo Osiek; Sołectwo
Zakrzewo;
Sołectwo Kętrzyno.

Siedziba Obwodowej
Komisji Wyborczej

Zespół Szkół
w Linii
ul. Szkolna 1
84-223 Linia
tel. 58 676 85 13

Zespół Szkół
w Linii
ul. Szkolna 1
84-223 Linia
tel. 512 177 184

Sołectwo Strzepcz cz. 1 tj.:
ul. B. Łysakowskiego, ul. Ks. B. Trzcińskiego,
Zespół Szkół
ul. Ks. S. Szarafińskiego, ul. Zielony Dworek,
w Strzepczu
ul. Głodnica, ul. J. Wieckiego, ul. F. Miotka,
ul. Heronima
ul. Plac Szpitalny, ul. J. Gruby, ul. Lipowa oraz
Derdowskiego 3
nr nieruchomości: 91, 92, 93, 101A, 102, 118;
84-223 Linia
Sołectwo Strzepcz cz. 2, tj.: ul. Ks. J. Rotty,
ul. Dargolewska, ul. Ks. Blocków,
Lokal przystosowany
dla wyborców
ul. F. Kielińskiego, ul. Szkolna, ul. Stara Droga,
ul. H. Derdowskiego, ul. Jeziorna oraz niepełnosprawnych
nr nieruchomości: 4, 5, 71, 72, 73, 73A, 74, 75,
tel. 58 676 81 13
75A, 76, 77, 78, 79, 80; Sołectwo Miłoszewo;
Sołectwo Pobłocie i Sołectwo Lewinko;
Sołectwo Smażyno i Sołectwo Lewino.
Sołectwo Niepoczołowice cz. 1 tj.:
nr nieruchomości: 1, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 7A, 7B,
8, 9, 10, 26, 27, 28, 28A, 28C, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 34A, 34B, 34C, 34E, 34F, 35, 35A, 36,
36A, 36B, 37, 37A, 38, 39, 40, 55, 62, 63, 64,
Szkoła Podstawowa
64A, 65, 66, 67, 68, 68A, 70, 71, 71A, 72, 73,
w
74, 75, 76, 77, 78, 79, 79A, 80, 81, 82, 85, 86,
Niepoczołowicach
87, 88, 89, 90, 91, 92A, 93, 97, 104, 108, 112,
84-223 Linia
113, 115, 117, 119;
Sołectwo Niepoczołowice cz. 2 tj.
tel. 58 676 85 95
nr nieruchomości: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16A,
16B, 16C, 17, 17A, 17B, 18, 19, 20, 22, 23, 24,
25, 25A, 41, 41A, 41B, 42, 42A, 42B, 43, 44,
44A, 44B, 45, 45A, 46, 48, 48A, 49, 50, 51, 52,
53, 54, 56, 56A, 58, 59, 60, 60A, 61, 61A, 94,
98, 101, 102, 103, 105, 106, 116, 118

Uwaga!
Wyborcy niepełnosprawni o znacznym i umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności
mają
możliwość
głosowania
korespondencyjnego.
Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłaszać do Urzędu
Gminy Linia do dnia 5 maja 2014 r.(poniedziałek) -termin
przedłużony
Do
wykonywania
zadań
związanych
z
głosowaniem
korespondencyjnym wyznaczono Obwodową Komisję Wyborczą
Nr 1 w Linii.
W dniu głosowania lokale obwodowych komisji wyborczych
otwarte będą w godzinach od 700 do 2100.

GMINNE ELIMINACJE
XXXI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
RECYTATORSKIEGO
„POEZJI POLSKIEJ”
11 marca 2014 r. w Gminnym Domu Kultury w Linii odbył
się gminny konkurs Poezji Polskiej. W eliminacjach gminnych
wystąpili uczniowie ze wszystkich szkół podstawowych oraz obu
gimnazjów. W komisji oceniającej młodych recytatorów znaleźli się:
jako przewodniczący Maciej Tamkun – poeta i malarz z Koła Pasji
Twórczej, działającego przy Bibliotece Gminy Wejherowo
im. Aleksandra Labudy w Bolszewie. Ponadto występy oceniały:
Jadwiga Sommer – emerytowana dyrektor Szkoły Podstawowe
i Gimnazjum w Linii – Przewodnicząca Komisji Kultury i Oświaty RG
Linia oraz Zofia Cierocka – Dyrektor Gminnej Biblioteki w Linii.
Wszystkich przybyłych powitał główny organizator konkursu
– dyrektor Jan Trofimowicz, życząc owocnych i udanych występów.
Następnie jury przedstawiło kryteria według których będą oceniali
występy. Oceniano: dobór repertuaru do danej kategorii wiekowej,
interpretację utworu, kulturę słowa, oraz ogólny wyraz artystyczny.
Uczestnicy podzieleni byli na trzy kategorie wiekowe. Wśród uczniów
klas I-III szkół podstawowych zwyciężył Antoni Jabłoński ze SP
w Niepoczołowicach, drugie miejsce zajęła Weronika Dawidowska
ze SP w Linii, a trzecie Oskar Kozerski ze SP w Strzepczu.
W kategorii klas IV-VI najwyżej oceniono recytację Dominiki Lange
z SP w Pobłociu. Kolejne miejsca zajęły: Oliwia Piernicka z SP
w Strzepczu oraz Agata Wos ze SP w Pobłociu. Wśród
gimnazjalistów zwyciężyła Miriam Wetta z Gimnazjum w Linii.
Kolejne miejsca zajęły: Paulina Lange oraz Agata Myszka – obie
z gimnazjum w Strzepczu. Z każdej kategorii dwie najwyżej ocenione
osoby reprezentowały gminę Linia w etapie powiatowym konkursu,
który odbył się w Wejherowie. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc
w każdej z kategorii wiekowych otrzymali dyplomy. Dla wszystkich
zaś uczestników Gminny Dom Kultury przygotował nagrody
książkowe, które wraz z jury wręczyła Sekretarz Urzędu Gminy
i Radna Powiatu Wejherowskiego w jednej osobie – Mirosława
Kuberna. W imieniu dyrektora GDK pani Kuberna wręczyła także
wiązanki kwiatów członkom komisji konkursowej. Serdeczne
podziękowania skierowano do nauczycieli przygotowujących dzieci
i młodzież do występów konkursowych. Podkreślano, że poziom
konkursu był na wysokim poziomie.

„PANCAKE DAY”
4 marca 2014 r. uczniowie klas IV – VI Szkoły
Podstawowej wzięli udział w obchodach Dnia Naleśnika. W kulturze
krajów anglojęzycznych dzień ten przypada na ostatni dzień
karnawału. Jest on odpowiednikiem polskiego Tłustego Czwartku.
W tym dniu uczniowie uczestniczyli w takich zabawach jak:
wypisywanie składników ciasta naleśnikowego (w języku
angielskim),
bieg z naleśnikiem,
przelewanie łyżeczką mleka z miski do szklanki,
odnalezienie w misce z mąką drobnego elementu,
podrzucanie naleśnika na patelni.
Zwycięską klasą została kl. V a. Drugie miejsce zajęła – klasa VI a,
natomiast trzecie – klasa V b.
Dla wszystkich uczniów była słodka niespodzianka – naleśnik.
Organizatorem przedsięwzięcia był zespół językowy w skaldzie:
Ewelina Miszk, Ewelina Labuda, Dorota Białk, Rafał Bronk oraz
Iwona Olszewska.

WYCIECZKA DO TVP 3
Niecodzienną atrakcję przeżyli uczniowie klas III ze Szkoły Podstawowej
w Linii. Wychowawczynie– Elżbieta Grzenkowitz i Hanna Wetta zorganizowały
dla swoich podopiecznych wycieczkę do Gdańskiego Oddziału Telewizji
Polskiej.

Dzieci z dużym zainteresowaniem zwiedziły studia telewizyjne oraz poznały
pracę dziennikarzy ,,od kuchni”. Każdy mógł zasiąść w fotelu redaktora
prowadzącego ,,Panoramę”, czy stanąć na miejscu prezenterki pogody.
Największą frajdą okazało się operowanie kamerami, które na co dzień są
wykorzystywane w studio.
Uczniowie mieli sposobność porozmawiać z redaktorami znanymi z programów
telewizyjnych, m.in. z Wojciechem Sulecińskim i Sławomirem Siezieniewskim.

MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM
W GDK odbył się finał gminnego etapu Konkursu Wiedzy Pożarniczej –
Młodzież Zapobiega Pożarom. Konkurs dotyczący wiadomości z zakresu
pożarnictwa i ratownictwa od lat cieszy się ogromnym powodzeniem wśród
uczniów gminy Linia. Motywują ich zapewne bardzo atrakcyjne nagrody, które
zapewniają organizatorzy konkursu dzięki wsparciu hojnych sponsorów. Nad
przygotowaniem konkursu czuwała Wiesława Wróblewska – pracownik Urzędu
Gminy w Linii. Pytania na konkurs układał dh Przemysław Pallubicki z OSP
w Strzepczu. Rywalizacja składała się z dwóch części: testu pisemnego oraz
części ustnej zawierającej także zadania techniczne. W końcowej rywalizacji
w gronie uczniów szkół podstawowych najlepszym okazał się Nikodem Stenka z
SP w Pobłociu, Błażej Wałdowski z SP w Linii (II miejsce), Izabela Kwidzińska (III
miejsce). Natomiast w gronie gimnazjalistów największym zasobem wiedzy
wykazała się Wioletta Konkol z gimnazjum w Strzepczu. Kolejne lokaty zajęły:
Natalia Dosz (II miejsce), Paulina Sarnowska (III miejsce). Zwycięzcy w obu
kategoriach otrzymali w nagrodę rowery! Kolejni uczniowie mogli wybierać spośród
przygotowanych nagród m.in.: tablety, drukarki, słuchawki itd. Każdy otrzymał
także teczkę z cennymi upominki przygotowanymi przez organizatorów. Najlepsi
reprezentować będą gminę Linia w etapie powiatowym konkursu.

ZAPRASZAMY
DO KSIĄŻKI

Karol Bryla

603 – 450 – 687

Lewino 18, 84-223 Linia; NIP 588-206-85-62

W czasie od stycznia do maja 2014 r. Biblioteka Publiczna Gminy
Linia realizuje projekt „Zapraszamy do książki” w ramach programu „Akademia
Orange”. Celem projektu jest zachęcenie do czytania i edukacja kulturalna
uczniów klas IV-VI szkół podstawowych naszej gminy.
Młodzież wzięła udział w spotkaniu z pisarką Roksaną Jędrzejewską-Wróbel
i ilustratorką Agnieszką Żelewską „Jak powstaje książka”, podczas którego
poznała techniczne aspekty powstawania książki od pomysłu do jej wydania.
Uczyliśmy uczestników projektu posługiwania się czytnikami e-booków,
tabletami i korzystania z bibliotek internetowych oraz jak wykorzystywać nowe
technologie do poznawania tekstów literackich. Młodzieży bardzo spodobała
się nowa kolekcja audiobooków w naszych bibliotekach.
Wielką przygodą okazały się również warsztaty „Nagrywamy audiobooka”,
podczas których autorzy stworzyli tekst opowiadania, muzycy zadbali
o oprawę muzyczną, graficy zaś wymyślili logo, okładkę audiobooka oraz
zaprojektowali plakat promocyjny. Na koniec lektorzy nagrali to, co wymyślili
autorzy. Każdy uczestnik zajęć otrzyma własną płytę z nagraniem.
Młodzież uzdolniona aktorsko wzięła udział w warsztatach recytatorskich.
Ćwiczyła swój warsztat - emisję, dykcję i artykulację oraz jak pobudzić
wyobraźnię słuchacza i przekazać mu swoje emocje. Efekty pracy uczestników
można zobaczyć na youtube wpisując: warsztaty recytatorskie.
Przed nami kolejne twórcze i interesujące przygody z książką.
Projekt „Zapraszamy do książki” jest realizowany w ramach programu
Fundacji Orange.

NZOZ „ZDROWY CHECZ”
LINIA, UL. DŁUGA 6
LEKARZ OGÓLNY W OŚRODKU ZDROWIA
w Lini (tel. 58 676-85-23)
Dzień

Poniedziałek
Por. dziecięca + Por. ogólna
Dr Dębska; Dr Turbak
Wtorek
Dr Turbak
Środa
Por. dziecięca + Por. ogólna
Dr Izabela Obuchowicz
Czwartek
Por. dziecięca + Por. ogólna
Dr Dębska, Dr Obuchowicz
Piątek
Por. dziecięca + Por. ogólna
Dr Izabela Obuchowicz

Rejestracja

Godziny przyjęć

8.00 – 12.00

Dzieci zdrowe

9.00 – 11.00
11.00 – 13.00
8.00 – 12.00
12.30 – 16.30

9.00 – 13.00
13.30 – 17.00

Dzień

12.00 – 16.00

Poniedziałek – Piątek 9.00 – 17.00
Poniedziałek – Piątek 9.00 – 17.00

Dzieci zdrowe

15.00 – 17.00

KOMISARIAT POLICJI w STRZEPCZU

13.30 – 17.00

TEL. KOM. 604829732, 606590777

Tel. 58 676-82-51
12.00 – 16.00

Rejestracja

Godziny przyjęć

12.00 – 16.00

13.00 – 17.00
13.00 – 15.00

12.00 – 16.00

Dzieci zdrowe

15.00 – 17.00
8.00 – 12.00

9.00 – 13.30

8.00 – 12.00

9.00 – 13.00

8.00 – 12.00

Dzieci zdrowe

9.00 – 11.00
11.00 – 13.00

WIZYTY DOMOWE
−
−

BIBLIOTEKA W STRZEPCZU 58 676-82-58
BIBLIOTEKA W LINI 58 676-86-19

13.00 – 15.00

LEKARZ OGÓLNY W OŚRODKU ZDROWIA
w Strzepczu (tel. 58 676-82-56)
Poniedziałek
Dr Izabela Obuchowicz
Wtorek
Por. dziecięca + Por. ogólna
Dr Dębska
Środa
Dr Lasowski
Czwartek
Por. ogólna
Dr Turbak, Dr Obuchowicz
Piątek
Por. dziecięca + Por. ogólna
Dr Dębska, Dr Turbak

APTEKA „MYŚLIWSKA”
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
APTEKA LIPOWA
Strzepcz, ul. Ks. Józefa Rotty 9, tel. 58 727 94 40
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK : 9.30 – 18.00
SOBOTA: 9.00 – 13.00

zmiana dopołudniowa – zgłoszenia do godz. 1100;
zmiana popołudniowa – zgłoszenia do godz. 1400.

PORADNIA KONSULTACYJNA INTERNISTYCZNA – DR TURBAK
CZYNNA w w/w GODZINACH PRACY

OPIEKA NOCNA!
Z opieki FALCK Wejherowo (ul. Gdańska 47; tel. 58 672-17-68)
korzystać mogą mieszkańcy Smażyna, Pobłocia, Lewina, Lewinka,
Strzepcza, Dargolewa, Miłoszewa, Tłuczewa, Lini, Niepoczołowic,
Osieka, Potęgowa, Zakrzewa i Kobylasza.

PORADNIA DLA KOBIET
W OŚRODKU ZDROWIA W LINII
Lekarz przyjmuje w piątek od godz. 930
rejestracja telefoniczna w godzinach przyjęć
w Ośrodku Zdrowa w Strzepczu

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)
00
30
PONIEDZIAŁEK 8 – 12
00
00
WTOREK – ŚRODA 14 – 18
00
30
CZWARTEK – PIĄTEK 8 – 12

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 URZĘDU GMINY
Od poniedziałku do piątku 7.30 – 15.30
Kasa czynna codziennie do godziny 13.00
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
przyjmuje interesantów
w każdy 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 każdy poniedziałek i czwartek od 1530 do 1700 w
Urzędzie Gminy Linia pok. Nr 10 czynny jest
PUNKT KONSULTACYJNY w którym można
zasięgnąć informacji na temat uzależnienia
i form pomocy rodzinom z problemem alkoholowym
oraz uzależnień od narkotyków.
tel. 58676-85-82 lub 512 177 668

STRAŻE 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

Z.H. „ROLNIK”
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

USŁUGI TRANSPORTOWE
z HDS
Handel materiałami budowlanymi

SALA WESELNA
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

PRODUKCJA i EKSPLOATACJA KRUSZYWA

„FORMELLA”

tel.693-925-790

OFERUJEMY:
żwir, piasek, czarnoziem, kamień, tłuczeń,
roboty ziemne, transport ciężarowy,
dostawa kruszyw budowlanych
Niepoczołowice 3A, 84-223 Linia
tel. 501-028-979; 601-763-773; 58/676-88-30

USŁUGI TRANSPORTOWE
i HANDEL OPAŁEM

„STYRHOP”
PRODUKCJA STYROPIANU

Marcin Szaradowski

Mieczysław Hopa, Stanisław Hopa,

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

Atrakcyjne ceny, styropian na każdą budowę, dowóz gratis

Sławomir Elwart
Strzepcz, ul. Ks. Stanisława Szarafińskiego 3

Zakrzewo 35, 84-223 Linia
Zadzwoń, sam sprawdź cenę: tel. 58/676-87-66, 501-246-052

USŁUGI TRANSPORTOWO-SPRZĘTOWE
Wacław Labuda
•
•
•
•
•
•

• wesela
• bankiety
• przyjęcia
• rocznice
• stypy
• i inne

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

Pizzeria MERCATO
Czynna:

Andrzej Kieliński
Strzepcz, ul. Dargolewska 42, 84-223 Linia

tel. kom. 608 315 387

Strzepcz,
ul. Ks. Józefa Rotty

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 gorące,
piwo,

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

UBEZPIECZENIA GRZYBOWSCY
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA

•
•
•
•
•
•

tel. 58/572-16-72

e-mail: hydraulikkielinski@gmail.com

Lębork, Pl. Pokoju 6 (Dom Rzemiosła)

00

Poniedziałek-sobota 11 -22
30
00
Niedziela 11 -22

USŁUGI HYDRAULICZNE
MONTAŻ – SERWIS KOTŁÓW
USŁUGI OGÓLNO - HYDRAULICZNE

00

AUTO NAPRAWA
wymiana opon, szyb;
klimatyzacja – serwis;
holowanie 24 h;
diagnostyka komputerowa;

ADAM ELLW ART
UL. SZKOLNA 22, 84-223 LINIA;

adamkolegen@interia.pl
tel. 502 106 524; 505 152 622
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