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WYJĄTKOWE OBCHODY  ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI  
 11 listopada 2013 roku  na długo zapadnie w pamięci mieszkańców gminy Linia. Urząd Gminy wraz z Gminnym Domem Kultury 
zorganizował wyjątkowe obchody Święta Niepodległości. O godz. 9.30 rozpoczął się koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu 
chóru Pi ęciolinia  w miejscowym kościele parafialnym pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przed godz. 10-tą 
uformowała się przed GDK defilada, która za Gminn ą Orkiestr ą Dętą przeszła do miejscowej świątyni. W defiladzie kroczyły poczty 
sztandarowe: Gminnego Koła Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych - niesiony przez harcerzy ZHP, jednostek 
Ochotniczych StraŜy PoŜarnych z Lewina, Lini, Strzepcza, Związku Harcerstwa Polskiego, Szkół Podstawowych z Pobłocia, Lini, 
Niepoczołowic i Strzepcza, Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddział Linia oraz Gminnego Koła Pszczelarzy z Lini. Dalej kroczyła 
Kompania Honorowa Akademii Marynarki Wojennej z Gdyni, kombatanci, władze gminy, delegacje oraz mieszkańcy gminy i goście.  
Eucharystię w intencji dziękczynnej za wolność Ojczyzny Polski odprawił 
ksi ądz Proboszcz Wojciech Senger . Oprawę Mszy świętej zapewniły: 
chór Pi ęciolinia, Gminna Orkiestra D ęta oraz  harcerze . Po uroczystej 
Mszy Świętej wszyscy zgromadzili się przy obelisku Ofiar Marszu Śmierci, 
gdzie warty honorowe zaciągnęli podchorąŜowie Akademii Marynarki 
Wojennej oraz harcerki z 6 Lińskiej DruŜyny Starszo-harcerskiej. Kapitan 
Marynarki Wojennej Leszek Kubitz  złoŜył meldunek na ręce 
Kontradmirała Czesława Dyrcza – Rektora Akademii Maryn arki 
Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni . 
Następnie odśpiewano hymn państwowy. Do zebranych okolicznościowe 
przemówienia wygłosili Wójt Gminy Linia Łukasz Jabło ński  oraz 
Kontradmirał Czesław Dyrcz . Odczytano Apel Poległych, w którym 
wspominano bohaterów narodowych, legionistów, powstańców, 
weteranów wojennych, Ŝołnierzy polskich, poległych na wielu frontach 
całego świata oraz Ofiary Marszu Śmierci.  
Z okazji 95 rocznicy Odzyskania Niepodległości oraz dla uczczenia kombatantów i weteranów walk o niepodległość Rzeczpospolitej 
Polskiej oddano salwy honorowe. Pod Obeliskiem Ofiar Marszu Śmierci złoŜono wiązanki kwiatów i zapalono znicze. Kolejno 
podchodzili: władze gminy: Wójt Gminy Łukasz Jabło ński, Z-ca Wójta Bogusława Engelbrecht oraz Sekretarz  Gminy 
Mirosława Kuberna , przedstawiciele Rady Gminy oraz sołtysów, kombatanci z Lini i Wejherowa, delegacje ze szkół z Pobłocia, 
Lini, Niepoczołowic, Strzepcza, członkowie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Lini, druhowie jednostek OSP, przedstawiciele 
Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, przedstawiciele Gminnego Stowarzyszenia Ludowe Zespoły 
Sportowe. Następnie odegrano sygnał „Cisza”. Po złoŜeniu meldunku na ręce admirała o zakończeniu tej części uroczystości 
zgromadzeni w uroczystym pochodzie przeszli do Gminnego Domu Kultury gdzie odbyła się dalsza część obchodów.  
Przybyłych powitał główny organizator gminnych uroczystości - dyrektor GDK Jan Trofimowicz . W sposób szczególny oprócz 
władz gminy i gości honorowych z Akademii Marynarki Wojennej powitał: Prezesa Związku Kombatantów z Wejherowa Henryka 
Kwiatkowiskiego , Prezesa Związku Inwalidów Wojennych z Wejherowa Stanisława Harasiuka , Prezesa Gminnego Koła 
Kombatantów z Lini Feliksa Langa  oraz kombatanta Kazimierza Bojanowskiego  z Pobłocia. Witał Przewodniczącego Rady Gminy 
Linia Czesława Hinz , radnych , sołtysów , aspiranta Marcina Warszawskiego  Kierownika Referatu Prewencji Komisariatu Policji          
w Szemudzie, dyrektorów szkół , Prezesów  i Naczelników  jednostek OSP  oraz przybyłych mieszka ńców .  
Z koncertem pieśni Ŝołnierskich i patriotycznych wystąpiła Gminna Orkiestra D ęta pod kierunkiem Ewy Studzi ńskiej . Młodzi 
muzycy zdobyli serca publiczności. Następnie wiersze o treści patriotycznej deklamowali harcerze z 6LDSH. Kolejnym wyjątkowym 
akcentem uroczystych obchodów było wystąpienie kombatantów, którzy wręczyli odznaczenia „Zasłu Ŝony dla Zwi ązku 
Kombatantów RP i Byłych Wi ęźniów Politycznych ” wójtowi Łukaszowi Jabłońskiemu oraz zastępcy wójta Bogusławie 
Engelbrecht. Wójt dziękując za odznaczenie mówił, Ŝe przyjmuje je jako wyraz wdzięczności i docenienia wszystkich mieszkańców, 
którzy organizują uroczystości patriotyczne i współpracują z kombatantami.  

Władze gminy wręczyły takŜe stypendia najlepszym 
studentom studiów dziennych  z terenu gminy.  
Samorządowcy docenili 28 studentów.  

Komisja Kultury i Oświaty Rady Gminy Linia w składzie: 
Jadwiga Sommer, Hanna Wetta, GraŜyna Ellwart, ElŜbieta 
Kalkowska oraz Irena Lewińska na swoim posiedzeniu  rozpatrzyła 
podania złoŜone przez studentów studiów dziennych.  

Po dokonaniu analizy złoŜonych podań komisja stwierdziła, 
Ŝe wszyscy studenci spełniają wymagania określone w zasadach 
przyznawania stypendium.  

Stypendia otrzymali: Bednarek Agnieszka , Bednarek 
Weronika , Labuda Natalia , Pobłocki Daniel , Soldatk Angelina          
z Kętrzyna; Bigus Marta , Block-Janik Agnieszka , Bobrucka 
Marzena , Choszcz Sylwia , Miotke Magdalena , Miotke Marta , 
Pipka Justyna , Ruszkowska Marlena , Wałdowska Alicja  z Lini; 
Olszewska Ró Ŝa z Lewinka; Sikora Joanna  z Miłoszewa; Furman Alicja , Labuda Weronika , Leyk Daria  z Niepoczołowic; 
Milewczyk Katarzyna , Uzdrowska Barbara  z Pobłocia; Derkowska Weronika  ze SmaŜyna oraz Chyła Katarzyna , Chyła 
Tomasz , Cierocka Joanna , Cisowska Paulina , Skrzypkowska Paulina , Myszka Mateusz  ze Strzepcza.  

                                                    cd. str. 2  
  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŚLUBOWANIE KLAS  I  
 

Dnia 14 października 2013 r. w Szkole Podstawowej 
im. L. Teligi w Linii odbyło się uroczyste ŚLUBOWANIE 
KLAS I.   W jesiennej scenerii uczniowie zaprezentowali 
swoje umiejętności recytatorskie i wokalne. Były teŜ 
Ŝyczenia, podziękowania i niespodzianki dla pasowanych na 
ucznia dzieci.  
Wychowawczynie klas: Ia – Katarzyna Formella- 
Mielewczyk  i  I b – Wanda Barembruch  kierują serdeczne 
podziękowania na ręce  rodziców  i  p. Marcina Mielewczyk  
– nauczyciela muzyki oraz młodzie Ŝy z Samorz ądu 
Uczniowskiego  za pomoc w przygotowaniu uroczystości. 
Szczególne podziękowania przekazują równieŜ gościom- 
Mirosławie Kuberna  - Sekretarz Gminy,  Czesławowi 
Hinz - przewodniczącemu Rady Gminy oraz Dorocie 
Baranowskiej  - przewodniczącej Rady Rodziców za 
zaszczycenie swoją obecnością tej uroczystości. 
 

 

 

cd. ze str. 1  

WYJĄTKOWE OBCHODY  ...  
 

Specjalne listy gratulacyjne z rąk Wójta Łukasza 
Jabło ńskiego , Przewodniczącego Rady Gminy Czesława Hinz                                    
i Przewodniczącej Komisji Kultury i Oświaty – Jadwigi Sommer  
otrzymali takŜe rodzice wyróŜnionych studentów. Na 
zakończenie gratulacje dla studentów oraz podziękowania za 
przygotowanie uroczystych obchodów Święta Niepodległości 
złoŜyli kontradmirał  Czesław Dyrcz  i wójt Łukasz Jabło ński . 
Warto podkreślić, iŜ 23 października została podpisana w Gdyni 
umowa o współpracy pomiędzy Akademią Marynarki Wojennej, 
Gminą Linia oraz Zespołem Szkół im. Leonida Teligi w Lini.  

Po uroczystych obchodach organizatorzy zaprosili gości 
honorowych, kombatantów, wojsko, straŜaków, harcerzy oraz 
członków przybyłych delegacji na posiłek i poczęstunek. Przybyli 
mieszkańcy podkreślali, Ŝe tak uroczystych obchodów jeszcze           
w Lini nie było. Wzruszały momenty, kiedy w oczach szczególnie 
starszych osób pojawiały się łzy szczęścia, iŜ Ŝyjemy w wolnej 
Polsce.  
 

ROZDAJEMY BUTY ZIMOWE 

28 października członkowie Stowarzyszenia Lewino - Natura 
XXI wraz z Prezesem Dorot ą Arciszewsk ą - Mielewczyk                
w obecności zaproszonych gości - Naczelnika Urzędu Celnego 
w Gdyni Pani Justyny Bobowskiej   oraz Rzecznika Prasowego 
Izby Celnej w Gdyni rozdawali w Szkole Podstawowej                       
w Pobłociu dziecięce obuwie zimowe. Nie była to pierwsza tego 
typu akcja, gdyŜ w miesiącu czerwcu  zostało rozdane dzieciom 
oraz młodzieŜy obuwie sportowe. Buciki otrzymały dzieci klas 0 - 
III oraz 5 - cio latki. W/w obuwie zostało przekazane przez Urząd 
Celny w Gdyni na wniosek Zarządu Stowarzyszenia Lewino - 
Natura XXI. Aby je otrzymać naleŜało  dopełnić niezbędnych 
formalności oraz spełnić kilka warunków m.in. wypruć lub 
wypalić wszelkie znaki firmowe. Dzieci chętnie mierzyły buciki          
i były bardzo zadowolone, poniewaŜ zbliŜa się zima i przyda się 
ciepłe obuwie. Po rozdaniu butów zorganizowane zostało 
spotkanie Gości z Izby Celnej z uczniami klas IV-VI . Tematem 
spotkania oraz dyskusji była praca oraz zadania Izby Celnej. 
 

ZAJĘCIA PLASTYCZNE  
W GMINNYM DOMU KULTURY W LINI ROZPOCZĘTE 

 22.10.2013 roku w GDK odbyło się spotkanie dla dzieci i rodziców, zainteresowanych udziałem w zajęciach 
plastycznych. Zebranych przywitał dyrektor GDK Jan Trofimowicz , który przedstawił Panią Agatę Dorywalsk ą, która 
zaprezentowała przybyłym w formie multimedialnej propozycje zajęć i tematykę spotkań. Młodzi plastycy i rodzice mogli 
zobaczyć, jakie „cuda” moŜna wykonać z papieru, ale takŜe z surowców wtórnych: gazet, butelek plastykowych, opakowań po 
jajkach, kubeczkach po jogurtach itd. Rodzice zapisali swe dzieci do dwóch grup ze wskazaniem na podział wiekowy.                       
29 października miały miejsce pierwsze zajęcia plastyczne, w których udział wzięło ponad 30 małych artystów. WyposaŜeni              
w pędzle, farby, noŜyczki, kleje, kubeczki oraz papierowe tekturki i ubrani w specjalne fartuszki wykonywali głowy róŜnych 
zwierząt. Do pierwszej grupy naleŜą dzieci w wieku 6 - 9 lat, zaś w do grupy starszej uczniowie klas IV-VI i gimnazjaliści. W obu 
zespołach było widać zaangaŜowanie i satysfakcję z udziału w zajęciach. Całość zajęć przewidzianych do czerwca 2014 roku 
sfinansowana jest z funduszy, które GDK otrzymał na Festiwalu Kultury w Kielnie. Podczas festiwalu bowiem GDK w Lini zajął 
pierwsze miejsce w konkursie dla instytucji kulturalnych powiatu: Stoisko Kulturą Kaszubską Stojące”.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODATKI  
 
15 listopada br. odbyła się XXVIII sesja Rady Gminy Linia, 
której przedmiotem było między innymi podjęcie uchwały                  
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości na obszarze gminy Linia. 
Radni, na wniosek wójta gminy pozostawili stawki podatku 
od nieruchomości dla mieszkańców gminy Linia na poziomie 
roku 2013. 
1) od gruntów:  

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów            i budynków od 1 m² powierzchni – 0,83 zł; 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub 
elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni – 4,56 zł; 

c) pozostałych od 1 m2 powierzchni: 
− letniskowe – 0,46 zł;  

− pozostałe – 0,30 zł; 

− zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej 
działalności poŜytku publicznego oraz organizacyjne 
poŜytku publicznego – 0,46 zł; 

2) od budynków lub ich cz ęści : 
a) mieszkalnych od 1 m ² powierzchni uŜytkowej – 0,63 zł; 
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 

oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na 
prowadzenie gospodarczej w tym: 

- o pow. uŜytkowej do 100 m² – 20,00 zł; 
- o pow. uŜytkowej pow. 100 m2 –  17,90 zł; 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej            
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od  
1 m² powierzchni uŜytkowej – 10,75 zł;  

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych                     
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych 
przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,20 zł;  

e) od budynków gospodarczych 1 m² powierzchni uŜytkowej 
– 4,30 zł; 

f) od powierzchni garaŜy m² powierzchni uŜytkowej –              
4,30 zł;  

g) od budynków letniskowych m² powierzchni uŜytkowej – 
7,73 zł;  

h) zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności 
poŜytku publicznego oraz organizacje poŜytku 
publicznego – 7,73 zł;  

i) pozostałych od 1 m² powierzchni uŜytkowej – 7,73 zł;  
j) od budowli ich wartości – 2%. 

 
Ponadto Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie 
zatwierdzenia taryf za usługi świadczone przez Gminę Linia  
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Linia na okres od 
dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.  
 

Wyszczególnienie 
Stawka 

uchwalona  
na 2013 r. 

Stawka 
uchwalona 
na 2014 r. 

Woda  (m3) 2,50 brutto 2,50 zł brutto 
Ścieki (m3) 3,80 brutto 4,13 zł brutto 

Ścieki dowoŜone (m3) 3,80 brutto 4,13 zł brutto 
 
Podatek rolny : obniŜono średnią cenę skupu Ŝyta 
stanowiącego podstawę do obliczenia podatku rolnego na 
obszarze gminy Linia w 2014 r. z 69,28 zł za 1 dt do kwoty 
50,00 zł za 1 dt. W rezultacie kwota podatku rolnego za 1 ha 
przeliczeniowy w roku 2014 wyniesie 125,00 zł.  

PODSUMOWANIE  
RUNDY JESIENNEJ  

DRUśYNY JUNIORSKIEJ  
GKS LINIA 

  
W GDK w Lini odbyło się podsumowanie rozgrywek 

piłkarskich druŜyny juniorskiej działającej w strukturach 
Gminnego Stowarzyszenie Ludowe Zespoły Sportowe                  
w Lini. Młodzi zawodnicy z rocznika 2004 i młodsi zostali 
zgłoszeni do rozgrywek prowadzonych przez Pomorski 
Związek Piłki NoŜnej w Gdańsku. Rywalami druŜyny z Lini 
były druŜyny z Redy, Rumi, Wejherowa i Luzina. DruŜyna 
wystąpiła w 5 turniejach, na które przyjeŜdŜały wszystkie 
w/w druŜyny. Jeden z tych turniejów odbył się w Lini. 
Działacze z GS LZS zapewnili wówczas dla wszystkich 
druŜyn dyplomy i pucharki oraz ciepły posiłek dla 
zawodników i opiekunów. Przygotowanie turnieju odbiło się 
szerokim echem w środowisku piłkarskim w powiecie 
wejherowskim. W innych bowiem miejscowościach,                     
w których odbywały się turnieje nie było nawet uroczystego 
podsumowania zawodów. Tym bardziej nie było trofeów, 
dyplomów ani posiłku.  

Podczas spotkania podsumowującego rozgrywki Trener 
Miłosz Brzeski  oraz dyrektor GDK  Jan Trofimowicz – 
obaj to zarazem prezesi w GS LZS w Lini – dziękowali za 
liczny udział zawodników na treningach oraz zaangaŜowanie 
na zajęciach treningowych oraz podczas zawodów. Kilku 
zawodników otrzymało ustną pochwałę od trenera 
Brzeskiego. Dla wszystkich zawodników przygotowano 
takŜe dyplomy z gratulacjami za udane występy piłkarskie              
w rundzie jesiennej.  

Działacze sportowi złoŜyli takŜe podziękowania                
i wręczyli dyplomy najbardziej zaangaŜowanym rodzicom. 
WyróŜnienia otrzymali: Danuta i Marcin Bigus , Agnieszka                   
i Tomasz Poza ńscy , Astrida i Rafał Kaczy ńscy , 
Bogumiła i Jarosław Kaczykowscy . Specjalny dyplom 
oraz puchar z podziękowaniami otrzymali państwo Ewa                
i Piotr Szczypior , którzy często nieodpłatnie uŜyczali swego 
busa jako środek transportu na mecze wyjazdowe oraz 
ufundowali komplet strojów piłkarskich dla całej druŜyny.  

 W czasie spotkania rodzice sumiennie uiścili składki 
członkowskie. Ponadto był czas na przedstawienie planów 
piłkarskich na najbliŜszy czas. Zaplanowano zajęcia na 
boisku ORLIK oraz w hali sportowej Zespołu Szkół w Lini. 
Ponadto juŜ w listopadzie planowany jest udział  druŜyny 
juniorskiej w dwóch turniejach halowych w Bojanie i Luzinie. 
 

24 GRUDNIA   

URZĄD GMINY NIECZYNNY 
 
 
 
 

Urząd Gminy Linia informuje, Ŝe dzień  
24 grudnia 2013 r.  (Wigilia)  

będzie dniem wolnym od pracy.  
Dzień zostanie odpracowany 14 grudnia br.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UROCZYSTE NADANIE BARW  
6 LIŃSKIEJ DRUśYNIE STARSZOHARCERSKIEJ 

 

 1 października br w Gminnym Domu Kultury w Lini odbyło się nadanie barw 6 LDSH. DruŜynę harcerską na terenie gminy 
reaktywowano po wielu latach przerwy w marcu bieŜącego roku. Ojcem przedsięwzięcia był druh Tadeusz Lech  – nauczyciel historii 
w szkołach w Pobłociu i Niepoczołowicach. Inicjatywę wspierał dyrektor GDK Jan Trofimowicz , który przekazał harcerzom z Lini 
sztandar…., który były hufiec z Lini otrzymał w 1978 roku, czyli przed 35 laty. Przez minione miesiące młodzieŜ gimnazjalna                         
i ponadgimnazjalna gromadziła się na zbiórkach, poznawała podstawowe prawa i obowiązki harcerskie. Miejscem zbiórek był GDK    
w Lini oraz tereny zielone. Oprócz druha Tadeusza czas harcerzom poświęcali instruktorzy harcerscy ze szczepu Luzino, w którego 
skład weszła druŜyna harcerska z Lini. 
 2 października przy obelisku śp. Ksi ędza Kanonika Bazylego Ol ęckiego  odbyła się uroczysta zbiórka harcerska. Harcerze, 
rodzicie oraz przybyli goście wraz z pocztem sztandarowym odśpiewali hymn harcerski oraz zapalili znicze pamięci. Następnie 
wszyscy przybyli przeszli do GDK gdzie rozpoczęła się kolejna część uroczystego wieczorku harcerskiego. Organizatorzy Tadeusz 
Lech i Jan Trofimowicz powitali przybyłych gości: harcmistrzynię Zofię Wysock ą – Komendantkę Hufca ZHP Wejherowo, 
Przewodników ZHP Bogdana Meyera  przedstawiciela Szczepu Luzino i Ryszarda Gruba  oraz Przewodnika Sławomira 
Milewskiego  z 70 DruŜyny Luzińskiej Wodnej DruŜyny Harcerskiej, gości specjalnych – harcmistrzów seniorów – byłych 
komendantów hufca ZHP w Pruszczu Gdańskim: Teodora Cejrowskiego , Edwarda Pietka  oraz Zbigniewa Br ągoszewskiego , 
Wójta Łukasza Jabło ńskiego , Przewodniczącego Rady Gminy Czesława Hinz , Sekretarz Gminy Mirosław ę Kuberna , Dyrektora 
Zespołu Szkół w Lini Violett ę Myszk – Zawadzk ą, rodziców i samych harcerzy z terenu gminy Linia . Druhna komendantka Zofia 
wręczyła harcerzom chusty harcerskie, a Wójt Gminy oraz Przewodniczący Rady Gminy pałatki przeciwdeszczowe ufundowane 
przez Urząd Gminy Linia. Kolejnym punktem spotkania była prezentacja multimedialna dokonań 6LDSH. Zebrani z zachwytem 
oglądali relacje z kolejnych zbiórek i uroczystości, w której brali udział harcerze z Lini. Harcerze ze sztandarem w pięknych 
mundurach, które w części sfinansowali dzięki zbiórce radni i sołtysi z terenu gminy uczestniczyli m.in. w: obchodach Dnia 
Zwycięstwa w Strzepczu, uroczystościach BoŜego Ciała w Lini, nadaniu imienia śołnierzy Niezłomnych dla Szczepu z Luzina na ORP 
Błyskawica w Gdyni. Ponadto harcerze brali udział w manewrach obronnych Hufca Wejherowo oraz w obozie wędrownym                        
w Bieszczadach. Pomagali takŜe w uroczystościach z okazji wybuchu II Wojny Światowej na Westerplatte, a takŜe w X Światowym 
Dniu Sybiraka w Szymbarku. Następnie harcmistrze seniorzy zapalili symboliczne ognisko, a wszyscy zaśpiewali „Płonie ognisko              
i szumią knieje”. MłodzieŜ przygotowała występ artystyczny. Między piosenkami i dźwiękiem aŜ 6 gitar gawędę harcerską prowadzili 
byli komendanci z Pruszcza Gdańskiego, w którym przez  wiele lat aktywnie działali harcmistrze Zofia i Jan senior Trofimowiczowie – 
rodzice dyrektora GDK. Wspominali liczne zloty i obozy harcerskie w kraju i zagranicą, z których chyba najwaŜniejszym był zlot 
skautów w Londynie!.  

Na ręce harcerzy przekazali m.in. pamiątkowe proporczyki i słodkości, 
a na ręce druhny komendantki z Wejherowa – pamiątkowy proporczyk 
z Obozowej Akcji Letniej Hufca Wejherowo z 1979 roku! Druhowie 
seniorzy nie kryli wzruszenia dziękując za zaproszenie na spotkanie, 
ale teŜ nie Ŝałowali słów pochwał dla dokonań druŜyny ZHP z Lini. 
Harcerze przygotowali podziękowanie dla druha Tadeusza  
pseudonim „Rzeźnik ” za zawiązanie druŜyny i wszelkie wydarzenia, 
które stały się ich udziałem. Podziękowania w imieniu 
samorządowców na ręce druha Tadeusza złoŜył wójt Łukasz 
Jabło ński . Wójt dziękował takŜe za wspieranie działalności 
harcerskiej oraz wszelkich inicjatyw kulturalnych dyrektorowi GDK.  
  

Na zakończenie wszyscy połączyli się węzłem przyjaźni i popłynęła iskierka między zgromadzonymi. Na zakończenie był czas na 
rodzinną fotografię. Na zakończenie wszyscy zasiedli do stołów i zjedli posiłek turystyczny przygotowany przez GDK.   

 

UDZIAŁ HARCERZY Z 6 LI ŃSKIEJ DRUśYNY STARSZOHARCERSKIEJ  
W VIII RAJDZIE SZLAKAMI śOŁNIERZY WYKLĘTYCH 

IM. MJR JÓZEFA KURASIA „OGNIA” 
 
W dniach 4-6 października 2013 r. Harcerze z 6 LDSH wzięli udział                     
w VIII Rajdzie Szlakami śołnierzy Wyklętych im. mjr Józefa Kurasia 
„Ognia” pt. Republika Partyzancka, który obył się na Podhalu. Rajd 
obejmował dwa dni marszów i zadań związanych z historią Polski                  
w latach 1939-1951, działaniami oddziałów partyzanckich na terenie 
Podhala oraz walk powojennego podziemia zbrojnego                                    
z komunistycznym reŜimem w latach 1945-1956. Trasy rajdu wiodły 
malowniczym szlakiem czerwonym z Krościenka n. Dunajcem przez 
szczyt Lubań (1211 m.n.p.m) i przełęcz Knurów (1101 m.n.p.m.) do 
schroniska Ustrzyk w Ochotnicy Górnej - pierwszy dzień, oraz doliną 
potoku Jaszcze i ścieŜką dydaktyczną GPN-u przez szczyt Magurki 
(1109 m.n.p.m.) oraz Borsuczyny (1009 m.n.p.m.) - drugi dzień. W ciągu 
dwóch dni harcerze z Lini przeszli po górach dystans prawie 50 km !  
Cały rajd odbył się w przepięknej, słonecznej pogodzie oraz scenerii zapierającej dech w piersiach. MłodzieŜ z naszej Gminy 
spotkała się z niezwykle serdecznym przyjęciem przez organizatorów rajdu jak i  uczestników oraz zdobyła sobie uznanie w oczach 
„miejscowych” wykazując się pogodą ducha, odpornością na trudy wędrówek oraz wiedzą historyczną, dzięki której jeden z patroli 
zajął trzecie miejsce w klasyfikacji rajdu . Wyjazd harcerzy nie byłby moŜliwy bez pomocy Urzędu Gminy Linia, który sfinansował 
przejazd jednej z grup busem, którym kierował niezawodny Piotr Walkusz . Drugi pojazd zapewnił ks. Jan Minkiewicz, kapelan 
hufca ZHP Wejherowo.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

UROCZYSTOŚĆ 150 –LECIA  
ORAZ NADANIA  IMIENIA śOŁNIERZY NIEZŁOMNYCH  

SZKOLE  PODSTAWOWEJ  W POBŁOCIU 
 
12 października 2013 roku w Szkole Podstawowej w Pobłociu obyła się uroczystość związana z obchodami 150 lecia  

szkoły , połączona z nadaniem imienia  śołnierzy Niezłomnych  oraz nadania sztandaru . Uroczystość rozpoczęła się mszą 
świętą celebrowaną przez ks. Prałata Komandora Bogusława Wron ę, Dziekana Marynarki Wojennej. Współ celebransami byli: 
ks. Andrzej Kmiecik , ks. Krzysztof Kami ński  oraz ks. Jan Borkowski . Asystę zapewniła Kompania Reprezentacyjna 
Marynarki Wojennej, a oprawę muzyczną Orkiestra Reprezentacyjna Marynarki Wojennej. W uroczystościach udział wzięło liczne 
grono  harcerzy z gmin Luzino i Linia, kombatanci, poczty sztandarowe oraz cała społeczność szkolna, zaproszeni goście, 
samorządowcy i grono mieszkańców Pobłocia i okolic.  Udział w uroczystościach wzięli takŜe Kazimierz Plocke  Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa oraz Dorota Arciszewska-Mielewczyk  – Poseł na Sejm RP, Feliks Langa  – Prezes Gminnego Koła 
Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych w Lini oraz wieloletnia kierowniczka szkoły Danuta Miecznikowska . 

W trakcie mszy ks. kmdr Bogusław Wrona odczytał list, który 
do szkoły skierował Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Gutek , 
który objął  honorowy patronat nad uroczystością. Po kazaniu 
poświęcony został sztandar  szkoły, któremu asystowali kombatanci - 
członkowie AK, KEDYWU i WIN: kapitan Władysław Dobrowolski , 
Major Józef Ejsmond  oraz mieszkaniec Pobłocia Kazimierz 
Bojanowski .  

Po mszy św. odśpiewano hymn państwowy oraz wciągnięto 
biało-czerwoną flagę na nowy maszt usytuowany przy szkole. 
Następnie nastąpiło uroczyste nadanie imienia szkole. Uchwałę Rady 
Gminy i Akt Nadania odczytał Wójt Gminy Linia Łukasz Jabło ński .  

Następnie wbito pamiątkowe gwoździe fundatorów sztandaru.  
Kombatanci – goście honorowi wraz z Wójtem Gminy Linia przekazali 
sztandar na ręce dyrektora szkoły Heleny Lech  zaś dyrektor 
przekazała sztandar uczniom odświętnie ubranym w stroje 
kaszubskie.  

Sztandar swoją symboliką nawiązuje do chlubnych tradycji podziemia niepodległościowego z lat 1945-1963 oraz 
podkreśla przywiązanie do kaszubskich tradycji regionu. Na sztandarze widnieje biało-czerwony KrzyŜ Virtuti Militari z orłem        
w koronie. Drugą stronę sztandaru zdobią: wizerunek Matki BoŜej Królowej Kaszub z Sianowa, herby: Gdańska, organizacji 
Wolność i Niezawisłość oraz Tajnej Organizacji Gryf Pomorski i Gminy Linia. Odsłonięta została równieŜ pamiątkowa tablica na 
ścianie budynku szkolnego poświęcona śołnierzom Niezłomnym, której fundatorem byli Wójt i Rada Gminy Linia.  Na koniec 
dzieci odczytały grypsy z więzienia Płk. Łukasza Cieplińskiego pseudonim „Pług”. Apel Poległych który odczytał kapitan Mariusz 
Jaros  zakończono salwami honorowymi.  Słowa uznania oraz gratulacje na ręce dyrekcji szkoły złoŜyli m.in.: kapitan 
Władysław Dobrowolski, minister Kazimierz Plocke, pos łanka Dorota Arciszewska Mielewczyk, wójt gminy – Ł ukasz 
Jabło ński oraz  przedstawiciele Kuratorium O światy i Instytutu Pami ęci Narodowej .  

Po głównych uroczystościach, których asystę wojskową zapewniło Centrum Wsparcia Teleinformatycznego                                       
i Dowodzenia Marynarki Wojennej z Wejherowa, wszyscy mięli moŜliwość obejrzenia w murach szkoły wystawy poświęconej               
5 Wileńskiej Brygadzie Armii Krajowej, działającej aktywnie na WybrzeŜu w latach 1946-1947, którą  przygotował Instytut 
Pamięci Narodowej w Gdańsku. Szkoła Podstawowa w Pobłociu jest pierwsz ą w Polsce nosz ącą imi ę śołnierzy 
Niezłomnych w odniesieniu do śołnierzy Wyklętych, bohaterów walk o Niezawisłą i Niepodległą Polskę w latach 1945-1963. 
 

OGŁOSZENIE  
O WYNIKACH PRZEPROWADZONEJ ZBIÓRKI PUBLICZNEJ 

Społeczny Komitet Organizacji Uroczystości Nadania Imienia Szkole Podstawowej w  Pobłociu w składzie:  
1. Tadeusz Lech – Przewodniczący ; 
2. Jerzy Skielnik – Skarbnik ; 
3. Piotr Dybowski – Wiceprzewodniczący; 
4. Maria Rzepa – Członek Komitetu; 
5. Barbara Laskowska – Członek Komitetu 

podaje do publicznej informacji, Ŝe na podstawie pozwolenia nr USC.5311.1.2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r. została 
przeprowadzona zbiórka publiczna, która odbyła się w dniach od 05.08.2013 do 12.10.2013 r. na terenie Gminy Linia. 
1. Suma zebranych ofiar pieni ęŜnych wyniosła ł ącznie 10.553,48 zł, wg poni Ŝszych form zbiórki publicznej: 

⇒ wpłaty na konto, na sztandar i cegiełki  w kwocie 5.413,48 zł; ⇒ sprzedaŜ cegiełek w kwocie 3.740,00 zł; ⇒ wpłaty na 
sztandar w kwocie 1.400,00 zł 

2. Rozliczenie sprzedanych cegiełek w ramach przepro wadzonej zbiórki publicznej: 
⇒ nominał 10 zł (ilość sprzedanych cegiełek 40) łączna kwota 400 zł; ⇒ nominał 20 zł (ilość sprzedanych cegiełek 27)  
łączna kwota 540 zł; nominał 50 zł (ilość sprzedanych cegiełek 22) łączna kwota 1.100 zł; nominał 100 zł (ilość sprzedanych 
cegiełek 17) łączna kwota 1.700 zł. 

3. Łączne koszty przeprowadzenia zbiórki: 10.553,48 zł w  tym: ⇒ wykonanie sztandaru w kwocie 4.000 zł; ⇒ opłata 
skarbowa na wydanie zezwolenia na zbiórkę publiczną w kwocie 82 zł; ⇒ zakup akcesoriów do masztu w kwocie 615 zł;                 
⇒ usługa cateringowa w kwocie  3.350  zł; ⇒ trawa z rolki w kwocie  420 zł; ⇒ prace brukarskie w kwocie 100 zł; ⇒ zakup 
papieru, tuszu do drukarki, kopert i znaczków w kwocie 912,60 zł; ⇒ zakup wody, paluszków, długopisów , kwiatów, dekoracji, 
świeczników, wrzosu, zniczy i pranie obrusów w kwocie 544,92 zł; ⇒ zakup banerów w kwocie 129,15 zł; ⇒ zakup gilotyny                 
+ trymer do papieru w kwocie 110,99 zł; ⇒ zakup laminarki w kwocie 288,82 zł. Kwota ze zbiórki została rozdysponowana             
w 100% na cele zwi ązane z uroczysto ścią nadania imienia szkole. 
  
 



         AKADEMIA  ORANGE DLA  BIBLIOTEK 
 
 Biblioteka Publiczna Gminy Linia otrzymała od Fundacji Orange dotację finansową w wysokości 4.984,11 zł. Dotacja 
wykorzystywana jest w celu edukacji, popularyzacji i zwiększenia wykorzystania Internetu przez pracowników i uŜytkowników 
bibliotek, a w szczególności zapewnienia dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w bibliotece głównej i filii.                
Ze środków Akademii Orange finansujemy równieŜ zakup materiałów i prowadzenie zajęć edukacyjnych od sierpnia 2012 r. do 
grudnia 2013 r. W Bibliotekach w Linii i w Strzepczu przeprowadzony został cykl spotkań z dziećmi i młodzieŜą na temat 
korzystania z katalogów internetowych naszej Biblioteki, nauki ortografii z wykorzystaniem edukacyjnych stron oraz 
bezpiecznego uŜywania Internetu. Zapraszamy do Biblioteki i bezpłatnego korzystania z internetu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numery telefonów w Urzędzie Gminy Linia 
  

KANCELARIA 512177580 586768588 

GOPS 512177668 586768594 

GOPS - KIEROWNIK 512176943  

USC 512177670 586768528 

GOSPODARKA KOMUNALNA 512177711 586768598 

BUDOWNICTWO I 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  

 

GOSPODARKA ODPADAMI 
 

Urząd Gminy Linia informuje, Ŝe w bieŜącym miesiącu odpady mieszane zostaną odebrane jeszcze 28-ego listopada .  
Natomiast w grudniu : 12-ego (czwartek) oraz 27-ego (pi ątek) .  

11 grudnia  (środa) worek Ŝółty – plastik, makulatura, metal, opakowania oraz worek zielony  – szkło. 
O kolejnych terminach będziemy informować w następnym numerze Klëka.  

Ponadto przypominamy mieszkańcom o obowiązku wystawianie worków, pojemników przed posesję! 
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DDzziieeńń  RReejj eessttrr aaccjj aa  GGooddzziinnyy  pprr zzyyjj ęęćć  

PPoonniieeddzziiaałłeekk  
PPoorr ..  ddzziieecciięęccaa  ++  PPoorr ..  ooggóóllnnaa  

DDrr  DDęębbsskkaa;;  DDrr  TTuurrbbaakk  
88..0000  ––  1122..0000  99..0000  ––  1133..0000  

WWttoorr eekk  
DDrr  TTuurrbbaakk  

88..0000  ––  1122..0000  99..0000  ––  1133..0000  

ŚŚrr ooddaa  
PPoorr ..  ddzziieecciięęccaa  ++  PPoorr ..  ooggóóllnnaa  

DDrr  IIzzaabbeellaa  OObbuucchhoowwiicczz  
1122..3300  ––  1166..3300  1133..3300  ––  1177..0000  

CCzzwwaarr tteekk  
PPoorr ..  ddzziieecciięęccaa  ++  PPoorr ..  ooggóóllnnaa    
DDrr  DDęębbsskkaa  ,,  DDrr  OObbuucchhoowwiicczz  

1122..0000  ––  1166..0000  1133..0000  ––  1177..0000  

PPiiąątteekk  
PPoorr ..  ddzziieecciięęccaa  ++  PPoorr ..  ooggóóllnnaa    

DDrr  IIzzaabbeellaa  OObbuucchhoowwiicczz      
1122..0000  ––  1166..0000  1133..3300  ––  1177..0000  
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1122..0000  ––  1166..0000  1133..0000  ––  1177..0000  

WWttoorr eekk  
PPoorr ..  ddzziieecciięęccaa  ++  PPoorr ..  ooggóóllnnaa  

DDrr  DDęębbsskkaa  
1122..0000  ––  1166..0000  1133..0000  ––  1177..0000  

ŚŚrr ooddaa  
DDrr  LLaassoowwsskkii     

88..0000  ––  1122..0000  99..0000  ––  1133..3300  

CCzzwwaarr tteekk  
PPoorr ..  ooggóóllnnaa  

DDrr  TTuurrbbaakk,,  DDrr  OObbuucchhoowwiicczz  
88..0000  ––  1122..0000  99..0000  ––  1133..0000  

PPiiąątteekk  
PPoorr ..  ddzziieecciięęccaa  ++  PPoorr ..  ooggóóllnnaa    

DDrr  DDęębbsskkaa,,  DDrr  TTuurrbbaakk    
88..0000  ––  1122..0000  99..0000  ––  1133..0000  
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PORADNIA KONSULTACYJNA INTERNISTYCZNA – DR TURBAK 
CZYNNA w w/w GODZINACH PRACY  

  

OOPPII EEKK AA  NNOOCCNNAA!!  
ZZ  ooppiieekkii   FFAALL CCKK   WWeejj hheerr oowwoo  ((uull ..  GGddaańńsskkaa  4477;;  tteell ..  5588  667722--1177--6688))  
kkoorrzzyyssttaaćć  mmooggąą  mmiieesszzkkaańńccyy  SSmmaaŜŜyynnaa,,  PPoobbłłoocciiaa,,  LLeewwiinnaa,,  LLeewwiinnkkaa,,  
SSttrrzzeeppcczzaa,,  DDaarrggoolleewwaa,,  MMii łłoosszzeewwaa,,  TTłłuucczzeewwaa,,  LLiinnii ,,  NNiieeppoocczzoołłoowwiicc,,  

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   „My śliwska”  
ul. Długa 71 Tel.  58 676-88-35 

PONIEDZIAŁEK 9.30 – 15.00 
WTOREK          9.30 – 15.00 
ŚRODA           9.30 – 17.00 
CZWARTEK       9.30 – 17.00 
PIĄTEK         9.30 – 18.00 

AAPPTTEEKK AA  LL II PPOOWWAA  
SSttrrzzeeppcczz,,  uull ..  KKss..  JJóózzeeffaa  RRoottttyy  99  

PPOONNIIEEDDZZIIAAŁŁEEKK    ––  PPIIĄĄTTEEKK  ::    99..3300  --  1177..3300  
SSOOBBOOTTAA  ::  99..0000  ––  1133..0000  

 

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 



USŁUGI HYDRAULICZNE  
 

MONTAś – SERWIS KOTŁÓW  
USŁUGI OGÓLNO - HYDRAULICZNE  

Andrzej Kieli ński 
 

Strzepcz, ul. Dargolewska 42, 84-223 Linia  
NIP: 588-121-10-69 

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  
              

• 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:  

Ŝwir, piasek, czarnoziem, kamie ń, tłucze ń,  
roboty  ziemne, transport ci ęŜarowy, 

 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 Ŝdą 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 cięŜarowy, 
• rozbiórki i wyburzenia obiektów budowlanych, 
• Ŝwir 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 

 

Miejsce na reklam ę 
 

Zapraszamy  


