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VII WOJEWÓDZKI KONKURS 
RECYTATORSKI WIERSZY I FRASZEK 

EWY WARMOWSKIEJ 
 

       2 grudnia pięcioro uczniów reprezentowało naszą szkołę 
podczas VII Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego 
Wierszy i Fraszek Ewy Warmowskiej , który odbył się                            
w Szopie. 
Martyna Weta, Nikola Gosz, 
Leon Jabło ński, Mariusz Czaja                         
i Kornelia Puzdrowska  
wspaniale recytowali 
przygotowane utwory. Uczniowie 
dali z siebie wszystko. Leon  
zajął I miejsce w kategorii klas                 
I-III, Kornelia  została za swój 

 występ wyróżniona. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplom, 
książkę i słodki upominek. 

 

KLUB WOLONTARIUSZA  
PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W LINI 

NAJLEPSZĄ GRUPĄ 
WOLONTARIACK Ą ROKU 2016 

POWIATU LĘBORSKIEGO I OKLOC  
 

5 grudnia to „Międzynarodowy Dzie ń Wolontariatu ”. 
Z tej okazji Regionalne Centrum Młodzieży w Lęborku 
zorganizowało uroczystą Galę Wolontariatu poprzedzoną 
plebiscytem Wolontariusz/ka roku 2016. 
Klub Wolontariusza przy Zespole Szkół w Lini przystąpił 
do plebiscytu w dwóch kategoriach. Najlepsza Grupa 
Wolontariacka i Wolontariusz roku 2016. 
Podczas uroczystej, wieczorowej scenerii, gry świateł               
i muzyki odbyło się rozdanie nagród.  
W kategorii Grupa/Inicjatywa Wolontariacka  roku 2016 
tytuł uzyskał Klub działający przy naszej szkole pod 
opieką Pani Joanny Korzistka i Anetty Tessmer. 
Honorową statuetkę przedstawicielom społeczności 
szkolnej wręczyła Pani Prezes Regionalnego Centrum 
Młodzieży Agnieszka Warlikowska.  
Cały Klub Wolontariusza liczący 37 osób otrzymał 
vouchery do kina Fregata w Lęborku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ponadto wyróżnieni zostali Wolontariusze Anna Elwart , 
Julia Furman  oraz Radosław Szczypior , którym 
wręczono nagrody indywidualne.  
Jesteśmy zaszczyceni, że nasze inicjatywy i praca na 
rzecz innych została zauważona i doceniona w tak dużym 
i zacnym gronie, choć największą nagrodą dla nas jest 
uśmiech tych, którym staramy się pomagać.  
 

KONCERT ANDRZEJKOWY 
     24 listopada 2016 roku w lińskim GDK miał miejsce niezwykły koncert. 
Przed publicznością, która szczelnie wypełniła Dom Kultury zaprezentowała 
swe umiejętności wokalne grupa nauczycieli i przyjaciół związanych                     
z Zespołem Szkół w Strzepczu. Premiera estradowego występu miała 
miejsce podczas szkolnych obchodów Dnia Edukacji Narodowej                      
w Strzepczu - wówczas nauczyciele wystąpili przed dziećmi i młodzieżą 
szkolna wzbudzając ogromne zainteresowanie i podziw wychowanków. 
Profesjonalne instrumenty muzyczne, specjalnie przygotowane oświetlenie,          
nagłośnienie i wiele prób sprawiły, że wokaliści amatorzy na scenie wypadli 
wręcz cudownie. Wszystkich przybyłych powitał dyrektor GDK Jan 
Trofimowicz, który z humorem prowadził koncert, a później królowała już 
muzyka i trwała uczta dla ucha. Muzycy śpiewali znane szlagiery polskiej  
muzyki rockowej i rozrywkowej, a także piosenki w języku angielskim, a nawet hiszpańskim.  
W przerwach koncertowych dyrektor GDK prowadził losowanie nagród niespodzianek. Widzowie w losowaniu wygrywali m.in. 
akcesoria samochodowe, artykuły higieniczne, piękne anioły i publikacje książkowe a nawet tarcze do cięcia betonu:-). Z racji, że 
większość wykonywanych utworów to rodzime przeboje, toteż publiczność śpiewała wraz z wykonawcami m.in.: „Tak bardzo się 
starałem”, „Nie zadzieraj nosa”, „Autostop”, „Ona tańczy dla mnie”, czy „Ale to już było”. Występ tak rozgrzał publiczność, że było 
kolka piosenek na „bis” i owacja na stojąco. Serca i uznanie publiczności zdobyli wykonawcy w składzie: Angelina Trelińska, Elwira 
Gafke, Justyna Langa - Pobrucka, Magdalena Lewińska, Tomasz Miecznikowiski, Paulina Kotłowska, Hanna Grabe - Zaremba, 
Krzysztof Chyła - wszyscy uczą w Zespole Szkół w Strzepczu, a wspierali ich przyjaciele Krystian Kułakowski, Łukasz Puchtel                    
i Jarosław Maciołek. Na zakończenie wszyscy muzycy oprócz gromkich braw otrzymali przygotowane przez GDK specjalne 
podziękowania i długie róże, które wręczyli Sekretarz Urzędu Gminy Mirosława Kuberna oraz Przewodniczący Rady Gminy 
Czesław Hinz. Organizatorzy zadbali o gorące napoje i słodki poczęstunek dla publiczności. Wielu przybyłych gratulowało 
muzykom odwagi, zapału, dystansu do siebie oraz niezapomnianych chwil podczas koncertu, który na długo zapewne zapadnie                
w pamięci przybyłym do GDK w Lini. 

ELIMINACJE GMINNE KONKURSU  
„„MÉSTER BËLNÉGÒ CZËTANIÔ”  

 

       
      25 października 2016 r. w Gminnym Domu Kultury w Lini 
odbyły się eliminacje gminne konkursu czytelniczego „MÉSTER 
BËLNÉGÒ CZËTANIÔ” . Uroczystego otwarciA dokonała Wójt 
Gminy Linia Bogusława Engelbrecht . Komisja konkursowa                   
w składzie Genowefa Zonewska , Henryk Kanka , Edmund 
Szymikowski  wysłuchała  40 uczniów ze wszystkich szkół                     
z terenu gminy Linia. W kategorii klas I – III SP zwyciężył Leon 
Jabło ński,  II miejsce zajęła Wiktoria Piorun  – oboje                  
z SP Niepoczołowice, III i IV miejsca zajęły uczennice SP 
Pobłocie Hanna Laskowska  i Klaudia Becker . W kategorii 
klas IV- VI zwyciężył Antoni Jabło ński  z SP Niepoczołowice, 
przed Weronik ą Szczypior  z Kętrzyna, Korneli ą Puzdrowsk ą 
z SP Niepoczołowice i Kazimierzem Błaszkowskim  z SP 
Pobłocie. W kategorii klas gimnazjalnych również wyróżniono     
4 osoby. I miejsce zdobyła Karolina Stanisławska  z Linia,                 
a kolejne lokaty przypadły: Małgorzacie Gruba  z Strzepcza, 
Kindze Tłu ścik  z Lini i Izabeli Kwidzi ńskiej  ze Strzepcza. 
Uroczystego podsumowania konkursu i wręczenia nagród 
ufundowanych przez GDK Linia dokonała Wójt Gminy Linia 
Bogusława Engelbrecht . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



BBAALL    CCHHAARRYYTTAATTYYWWNNYY    
Caritas przy Parafii Naj świętszego Serca Pana Jezusa w Lini serdecznie zaprasza  

   na BAL CHARYTATYWNY, który odbędzie się 4 lutego 2017 r.  od godz. 20.00 w Lini, ul. Polna 6 (u P.Garskich)   
Cena biletu 150 zł od pary.  

Bilety można nabyć u Pani M. Gaffke  pod nr tel. 604 231 415 lub 664 418 858 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIKOŁAJKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ 
IM. KS. KAN. BAZYLEGO OL ĘCKIEGO  

W NIEPOCZOŁOWICACH  
 
Chociaż wokół wiatr i plucha, Mikołaj nas nie zawiódł. Jak co 

roku, 6 grudnia, przybył do naszej szkoły, by wręczyć grzecznym 
dzieciom słodkie upominki. Sanie z powodu braku śniegu musiał 
porzucić, próbował sił w pieszej wędrówce, jednak worek                          
z prezentami był zbyt ciężki. Ratunkiem dla Świętego Mikołaja 
okazała się podróż ciągnikiem. Tymże właśnie pojazdem podjechał 
wprost pod drzwi naszej szkoły. Wszystkie dzieci, kiedy tylko 
usłyszały dzwonki, zgromadziły się w sali, by wspólnie świętować. 
Ponieważ wszyscy byli bardzo grzeczni w tym roku, każdy otrzymał 
słodki upominek. Za pomoc w zorganizowaniu tegorocznych paczek  
Mikołajkowych serdecznie dziękujemy hojnym darczyńcom. Nie 
zawiedli i tym razem. 
W imieniu naszych dzieci 
serdecznie dziękujemy Mikołajom: 
Marzena Andrzej Miotk, Teresa 
Andrzej Garscy, Bernadeta Dariusz 
Piorun,  Magdalena Edmund 
Gojtowscy, Sylwia Piotr Kisiel, 
Joanna Maciej Piepiórka, Sklep 
,,Mini Delikatesy’’ Bożena Mach, 
Ksiądz Wojciech Senger  Proboszcz 
Parafii NSPJ w Lini, Magdalena 
Łukasz Darznik, Maria Piotr 
Baranowscy, Jan Maria Leyk, 
Tamara Łukasz Jabłońscy, Anna 
Leszek  Schmydke, Alicja Wiktor 
Magryta, Justyna Jerzy Gackowscy, 
Małgorzata Andrzej Labuda, Natalia 
Kazimierz Labuda, Ewa Piotr 
Szczypior, Mariola  Jarosław Kreft,  
Justyna Jerzy Lidzbarscy, PU-U ,,TiB’’ Henryk Treder  i  Ryszard 
Breza, Bernadeta Stanisław Furman, Weronika  Marek Gackowscy, 
Danuta Piotr Kos, Angelina Marcin Wróblewscy, Edyta Adam Ellwart, 
Anna Roman Bigus, Adela Zbigniew Bigus, Maria i Andrzej Gafke. 
 

WIZYTA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 
 W SMAŻYNIE 

 
Dzieci, młodzież wraz z rodzicami przeżyli                     

w niedzielę 4 grudnia radosne, świąteczne popołudnie.  
Na początku w oczekiwaniu na Mikołaja uczyły się 
piosenki, potem odgadywały zagadki, których tematem 
przewodnim były postacie z wiersza J. Tuwima „ Rzepka”. 
Twórczyni scenariusza pani Halina Hinz, która wcieliła się 
w rolę narratora i prowadziła całą zabawę, zaprosiła 
również dzieci do udziału w przedstawieniu. Wszyscy                   
z wielką radością zagrali swoje role i otrzymali gromkie 
brawa. Po przedstawieniu wszyscy w rytmie znanych 
przebojów tańczyli. Potem nastąpił konkurs znajomości 
kolęd, a po nim konkursy picia lemoniady przez słomkę, 
zjadania pierników, rysowania postaci Mikołaja.  

Dzieci 
narysowały też 

swoje 
wymarzone 
prezenty,  

które chciałyby 
dostać od 

Gwiazdora. 
Wreszcie 
zgodnie z 
złożoną 

obietnicą 
przybył  

upragniony  gość i rozdał prezenty. 
Każde dziecko miało okazję zrobić sobie pamiątkowe 
zdjęcie z Mikołajem. Dzieci podziękowały Mikołajowi za 
prezenty śpiewając „Sto lat” i wręczyły upominek z okazji 
imienin. Mamy nadzieję, że za rok również spotkamy się 
ze Świętym Mikołajem.  Rada Sołecka i sołtys Smażyna 
dziękują GDK w Lini i osobom prywatnym za wsparcie 
finansowe oraz pomoc w organizacji wydarzenia. 
 

Święty Mikołaj urodził się w Patras w Grecji ok. 270 r. Mikołaj był jedynym dzieckiem zamożnych rodziców, uproszonym 
ich gorącymi modłami. Od młodości wyróżniał się nie tylko pobożnością, ale także wrażliwością na niedolę bliźnich.                           

Po śmierci rodziców, swoim znacznym majątkiem, Mikołaj chętnie dzielił się z potrzebującymi. Tak np. ułatwił 
zamążpójście trzem córkom zubożałego szlachcica, podrzucając im skrycie pieniądze. Święty Mikołaj został wybrany na 

biskupa miasta Miry (obecnie Demre), podbił sobie serca wiernych nie tylko gorliwością pasterską, ale także troskliwością 
o ich potrzeby materialne. Cuda, które czynił Święty Mikołaj, przysparzały mu większej jeszcze chwały. 

 

MIKOŁAJKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W K ĘTRZYNIE 
 

6 grudnia to dzień, kiedy w każdym domu buty uporządkowane są jak nigdy, a skarpetki wiszą na komodzie równiutko jedna 
obok drugiej. To dzień, na który czekają z utęsknieniem nie tylko dzieci, ale i dorośli. 

     W naszej szkole ten wyjątkowy dzień jest obchodzony co roku. Tak było 
i tym razem. O godz. 10.30 wszystkie dzieci z naszej szkoły i rodzice 
zgromadzili się, by wspólnie zaśpiewać piosenkę o św. Mikołaju. Na uczniów 
czekało bardzo ciekawe zadanie, a mianowicie konkurencja, w której musiały 
przebijać balony. W balonach ukryte były pytania dotyczące św. Mikołaja. Dzieci 
przepięknie odpowiadały. Ogromnym zaskoczeniem dla wszystkich był przyjazd 
św. Mikołaja do naszej szkoły. Św. Mikołaj przybył do nas na skuterze! Wszyscy 
zebrali się przy oknach, aby podziwiać ten niecodzienny widok. Gdy wszedł do 
sali, każdy poczuł prawdziwą magię zbliżających się świąt. Św. Mikołaj 
poświęcił każdemu dziecku chwilkę, z każdym porozmawiał oraz każdemu 
wręczył prezent. Na koniec uczniowie klas 0 – III oraz zaproszeni najmłodsi 
goście obejrzeli w specjalnie przygotowanej sali kinowej film „Rudolf 
czerwononosy”. Każdy z uczniów otrzymał bilet na seans oraz popcorn. Dzieci 
były bardzo szczęśliwe. 
     



DOROCZNE SPOTKANIE GMINNEGO KOŁA PSZCZELARZY 
 

     3 grudnia 2016 roku odbyło się doroczne spotkanie Gminnego Koła Pszczelarzy. Uroczystości rozpoczęto jak zwykle Mszą 
Świętą, którą ksiądz Proboszcz Wojciech Senger odprawił za dusze zmarłych członków koła. Następnie zebrani wraz z pocztem 
sztandarowym zapalili znicze i odmówili modlitwę przy grobie ks. Bazylego Olęckiego- jednego z założycieli koła. Wśród 
przybyłych byli m.in. Ci, którzy działają w kole nieprzerwanie od 1982 roku: Józef Janca, Władysława Wałdowska z Lini, Roman 
Mielnik z Kętrzyna, Brunon Cholcha i Zygmunt Siecha ze Strzebielina oraz Zbigniew Motyka.  

W GDK odbyło się tradycyjne spotkanie członków koła i ich rodzin. 
Prezes koła Ludwik Gaffke wraz z sekretarzem Władysławą Wałdowską 
wręczyli legitymacje nowym członkom: Katarzynie Szafran-Baumgartner              
z Zakrzewa, Jarosławowi Myszka z Lini, Krzysztofowi Klińskiemu                         
z Lęborka i Markowi Niklas z Kos. Roman Sikora z Miłoszewa otrzymał 
odznakę Polskiego Związku Pszczelarskiego w stopniu złotym a Józef Damps 
z Koloni w stopniu srebrnym. Obecnie koło z nazwy „gminne” zrzesza niemalże 
40 pszczelarzy z terenu gmin: Linia, Lębork, Łęczyce, Luzino, Kartuzy, Cewice 
i Sierakwice i jest jednym z najprężniejszych w województwie pomorskim.  

W przyszłym roku pszczelarzez Lini obchodzić będą 35 lecie 
działalności. Życzenia i upominki członkom koła złożyli Wójt Bogusława 
Engelbrecht, Przewodniczący Rady Gminy Linia Czesław Hinz oraz dyrektor 
GDK Jan Trofimowicz.  
 

APEL DO MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 
Wójt Gminy Linia Bogusława Engelbrecht zorganizowała spotkanie starostów, posła, burmistrza i wójtów w celu wystosowania 
apelu do Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie przystąpienia do realizacji projektu rewitalizacji lini kolejowej nr 229 na 
odcinku Sierakowice - Lębork. 

Apel do Marszałka Województwa Pomorskiego  
w sprawie konieczno ści  aktualizacji Planu Zrównowa żonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego  

dla Województwa Pomorskiego  
 Linia kolejowa 229 Pruszcz Gdański – Łeba stanowi alternatywne  połączenie omijające Trójmiasto. Ruch pociągów osobowych na 
odcinku Pruszcz Gdański – Kartuzy zawieszono w 1994 roku, na odcinku Kartuzy – Lębork w 2000 roku. 
Zgodnie z Planem Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Pomorskiego odcinek linii 229 
pomiędzy Kartuzami a Sierakowicami oraz Lęborkiem a Łebą rozpatrywany jest jako linia transportowa użyteczności publicznej. 
Pozostał odcinek Sierakowice – Lębork. W dniu dzisiejszym linia ta przebiega przez tereny szczególnie dotknięte skutkami recesji - 
strukturalnym bezrobociem oraz zapaścią gospodarczą i społeczną terenów wiejskich. Rewitalizacja odcinka linii kolejowej Kartuzy - 
Lębork w istotny sposób przyczyni się do zmniejszenia negatywnych zjawisk, a przede wszystkim poprawi atrakcyjność 
inwestycyjną przyległych terenów. Odcinek Sierakowice – Lębork biegnie przez gminy o bardzo długim czasie dojazdu do Gdańska. 
Sytuacji tej nie zmienią także planowane w subregionie inwestycje drogowe – np. droga ekspresowa S6 również omijać będzie 
nadal miejscowości i gminy położone przy linii kolejowej 229. 
23 września 2014 r. podpisano porozumienie w sprawie opracowania studium wykonalności rewitalizacji linii kolejowej nr 229 na 
odcinku od Kartuz do Lęborka. Na podstawie wykonanego „Studium Wykonalności oraz dokumentacji przedprojektowej dla 
przedsięwzięcia inwestycyjnego: Rewitalizacja linii kolejowej nr 229 na odcinku od stacji kolejowej Kartuzy przez Sierakowice do 
stacji Lębork” stwierdzamy, że najlepszym (uzyskał największą łączną ocenę) wariantem jest odbudowa – rewitalizacja,                                      
z wprowadzeniem zmian polepszających geometrię toru, które umożliwią zwiększenie prędkości maksymalnych do co najmniej 
100 km/h na wybranych odcinkach. 
Dnia 15 listopada 2016 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydał pozytywną decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rewitalizacja linii kolejowej nr 229 na odcinku od s tacji kolejowej Kartuzy do stacji 
Lębork . 
My niżej podpisani wnioskujemy o wpisanie odcinka linii kolejowej Sierakowice – Lębork do Planu Zrównoważonego Rozwoju 
Publicznego Transportu Zbiorowego Dla Województwa Pomorskiego. 
Realizacja linii kolejowej nr 229 radykalnie poprawi bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz dostępność Kartuz, Kościerzyny                      
i Lęborka, odciążając drogi na tym terenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STOWARZYSZENIE LEWINO 
 – NATURA XXI  

OBDAROWUJE DZIECI 
 
26 października 2016 roku w ramach swojej działalności 
Stowarzyszenie Lewino – Natura XXI przeprowadziło akcję 
rozdania nowej odzieży i obuwia. Tym razem obdarowani 
zostali starsi uczniowie  ze szkół podstawowych                                
w Niepoczołowicach i Pobłociu oraz podopieczni Ośrodka 
Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego                       
w Strzepczu.  
Na koniec na ręce pani 
prezes Stowarzyszenia 
Doroty Arciszewskiej – 
Mielewczyk oraz Justyny 
Kos zostały przekazane 
podziękowania. 
 

WIECZORNICA Z OKAZJI  
ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI  

 

    16.11.2016 r. w murach ZS w Strzepczu odbyła się 
wieczornica z okazji Święta Niepodległości. Na zaproszenie 
społeczności szkolnej odpowiedzieli przedstawiciele władz 
samorządowych gminy – Pani Sekretarz Mirosława Kuberna, 
Pani Jadwiga Sommer i Teresa Hinca – Radne RG oraz 
mieszkańcy Strzepcza i okolic. Wszystkich przywitała dyrektor 
ZS Pani Ewa Waraksa – Chyła. Z koncertem pieśni 
patriotycznych wystąpili nauczyciele Pani Angelina Trelińska               
i Justyna Langa – Pobrucka oraz Pan Tomasz Miecznikowski                
i Krzysztof Chyła. Prawie dwugodzinny występ był przeplatany               
z pokazem multimedialnym przygotowany  przez uczniów. 
Ponadto goście mogli zwiedzić wystawę dotyczącą lat PRL                
w Polsce. Na zakończenie Pani Sekretarz Mirosława Kuberna 
podziękowała wszystkim osobą zaangażowanym                                
w przygotowanie pięknej uroczystości i złożyła na ręce Pani 
Dyrektor symboliczny bukiet kwiatów.  



 
 
 

OGŁOSZENIE 
Wójt Gminy Linia ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości zabudowanych oznaczonych                       

w ewidencji gruntów jako: 
- Miłoszewo 24 , lokal mieszkalny nr 3 o powierzchni użytkowej 37,80 m². Do lokalu przynależy piwnica o pow. 12,50m², 

oraz garaż o pow.14,68 m² w budynku garażowym. Udział w częściach wspólnych budynków i gruntu wynosi 212/1000 
części . 

  Cena wywoławcza nieruchomo ści  wynosi 40.700,00zł –brutto  (słownie: czterdzieści tysięcy  siedemset zł). 
 

- Miłoszewo 24 , lokal u żytkowy  nr 1.1 o powierzchni użytkowej  40,75m². Do lokalu przynależy pomieszczenie 
gospodarcze o pow. 20,34m². Udział w częściach wspólnych budynków i gruntu wynosi 199/1000. 

    Cena wywoławcza nieruchomo ści  wynosi 28.300,00zł –brutto  ( słownie :   dwadzieścia osiem tysięcy trzysta zł). 
  

- Miłoszewo 24 , lokal u żytkowy  nr 1.2 o powierzchni użytkowej  26,42m². Udział w częściach wspólnych budynków                    
i gruntu wynosi 86/1000. 

     Cena wywoławcza nieruchomo ści  wynosi 15.400,00zł –brutto  ( słownie :   piętnaście tysięcy czterysta zł). 
 

Lokale poło żone są w Miłoszewie nr 24, gm.Linia, na działce oznaczone j  nr  453/5 o  pow.  2.073 m²,  dla  której   
w Sądzie Rejonowym w Wejherowie w Wydziale Ksi ąg Wieczystych prowadzona jest ksi ęga wieczysta 
GD1W/00109936/1. Nieruchomo ść nie jest obci ążona  prawami osób trzecich. 
 

Przetarg odb ędzie si ę w dniu  16 stycznia  2017 roku w sali posiedze ń Urzędu Gminy Linia  o godzinie 10ºº.  
Osoby, które chc ą brać udział w przetargu zobowi ązane są  najpó źniej w terminie na 3 dni przed przetargiem.  
wpłaci ć wadium w wysoko ści 10% ceny wywoławczej (z zaokrągleniem do pełnego złotego) w kasie Urz ędu Gminy 
Linia lub na konto nr 91832400010011702720000060 z zaznaczeniem numeru lokalu i nr działki, której prz etarg 
dotyczy.  
Osoby, które nie wpłacą wadium w określonym terminie nie będą mogły brać udział w przetargu. Wadium zwraca się 
niezwłocznie po zakończeniu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni do dnia zamknięcia przetargu                             
z zastrzeżeniem, iż wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet 
ceny nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy. 
Gminy Linia może odwołać ogłoszony przetarg zgodnie z § 2 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.01.1998 r.                     
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących 
własność Skarbu Państwa lub własność Gminy (Dz. U. Nr 7 poz. 80 z 2003 r.). 
Regulamin w sprawie przeprowadzenia przetargu oraz informacje na temat w/w przetargu udzielane będą w Urzędzie 
Gminy w Lini  w pokoju nr 7  w godzinach 7.30 – 15. 30. 

X INDYWIDUALNE I DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA GMINY LINIA  
W STRZELECTWIE NA 2016 ROK 

 
W Gminnym Domu Kultury w Lini uczczono Święto Niepodległości na sportowo -  po raz 10. zorganizowano Mistrzostwa 

Gminy Linia w Strzelectwie. Zawodniczki i zawodnicy rywalizowali w trzech konkurencjach: strzelanie z pistoletu, karabinka oraz 
rzut lotką do celu. Suma punktów decydowała o lokacie. Zawody zorganizował GDK Linia a współorganizatorami byli Klub 
Strzelecki „Senior” LOK w Gdańsku, Urząd Gminy Linia i Gminne Stowarzyszenie LZS w Lini. Nad całością zawodów czuwał 
główny organizator – dyrektor GDK Jan Trofimowicz. Sędziami technicznymi byli członkowie Klubu Strzeleckiego z Gdańsk.                      
W końcowej klasyfikacji młodziczek rocznik 2001-2003 zwyciężyła Katarzyna Teclaf z Lini przed Agatą Wos  z Smażyna. W grupie 
młodzików 2001-2003 tytuł Mistrza Gminy obronił Jakub Rzepa z Pobłocia, a kolejne lokaty zajęli Adam Kulikowski z Lini i Jan 
Rzepa z Pobłocia. W gronie juniorów 1998-2000 zwyciężył Damian Janca z Pobłocia,  przed Adamem Kotłowskim z Lewina                          
i Robertem Karszny z Tłuczewa. Wśród seniorek -  rocznik 1966-1997 bezapelacyjnie zwyciężyła Karolina Nowicka z Lewina przed 
Marią Rzepa i Ireną Janca – obie z Pobłocia. Wśród seniorów, gdzie rywalizacja była najbardziej zacięta zwyciężył Arkadiusz 
Teclaf z Lewina, a kolejne miejsca na podium wywalczyli Jerzy Gaffke z Kętrzyna oraz Dariusz Miotk z Kobylasza. W gronie 
weteranów rocznik 1965 i starsi zwyciężył Kazimierz Płotka z Tłuczewa – uzyskując najlepszy wynik tegorocznych zawodów, 
kolejne miejsca zajęli Franciszek Grzenkowicz z Lini i Andrzej Pipka z Zakrzewa.   
Uroczystej dekoracji i podsumowania zawodów dokonał Dyrektor GDK 
Jan Trofimowicz. Laureaci tegorocznych zawód otrzymali medale, 
puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe. W klasyfikacji drużynowej 
zwyciężyło Lewino, a kolejne miejsca zdobyły: Pobłocie, Linia, Kobylasz 
– Potęgowo, Tłuczewo, Strzepcz, Smażyno, Zakrzewo i Kętrzyno. 
Łącznie sklasyfikowanych zostało ponad 50 zawodniczek i zawodników. 
Dla wszystkich uczestników organizatorzy przygotowali także ciepły 
posiłek.  

 

MISTRZOSTWA GMINY LINIA W SZACHACH 
 
 

20 listopada w Gminnym Domu Kultury w Lini odbyły się X Mistrzostwa Gminy Linia                            
w Szachach. Nad sprawnym przebiegiem zawodów czuwał sędzia Pan Grzegorz Wałdowski.                       
W kategorii juniorów zwyciężył Błażej Wałdowski z Lini, zaś w kategorii seniorów najlepszy okazał 
się Norbert Czubek z Strzepcza. Dekoracji i podsumowania zawodów dokonała dyr. GDK Linia Jan 
Trofimowicz. Punkty do klasyfikacji generalnej Pucharu Gminy zdobyły Strzepcz - 15 pkt., Linia - 13, 
Smażyno - 10 pkt. Gratulujemy zawodnikom. 
 



I MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO DRU ŻYN LZS  
W HALOWEJ PIŁCE NO ŻNEJ  

  

26 listopada 2016 roku hala sportowa Zespołu Szkół w Lini gościła drużyny piłkarskie, które rywalizowały                                         
w 1. Mistrzostwach Województwa Pomorskiego Drużyn Ludowych Zespołów Sportowych w halowej piłce nożnej. Patronat 
honorowy nad zawodami objął Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich . 14 ekip piłkarskich reprezentujących z 5 powiatów naszego 
województwa podzielono na trzy grupy rozgrywkowe. Rywalizowano w meczach, które trwały 10 minut. Do ćwierćfinałów 
awansowały kolejno: AD Dąbrówka Linia , AMP Szemud , Anioły Garczegorze , GKS Linia , Sołecka Luzino , Wikęd Luzino , 
Kaszuby Połchowo  oraz KTS-K Lew L ębork . Natomiast w półfinałach AD Dąbrówka Linia  w meczu derbowym pokonała po 
rzutach karnych GKS Linia , natomiast w drugim półfinale Kaszuby Połchowo  zwyciężyły AMP Szemud . W małym finale GKS 
pokonał zespół z Szemuda 3:1 natomiast w wielkim finale pomiędzy AD Dąbrówka Linia , a Kaszubami Połchowo                                     
w regulaminowym czasie padł remis 1:1. Rzuty karne lepiej wykonywali goście z Połchowa. Wręczenia nagród dokonali Sekretarz 
Gminy Mirosława Kuberna , Z-ca Wójta Gm. Linia Astrida Kaczy ńska , Poseł na Sejm RP Jan Klawiter , Przewodniczący 
Pomorskiego Zrzeszenia LZS Piotr Klecha , Jan Trofimowicz  dyrektor GDK reprezentujący także struktury gminne i wojewódzkie 
Ludowych Zespołów Sportowych. 
 Zwycięzcy - Kaszuby Połchowo wywalczyli 
Puchar Marszałka Województwa 
Pomorskiego  Mieczysława Struk , srebrni 
medaliści AD Dąbrówka - Puchar Wojewody 
Pomorskiego Dariusza Drelicha ,  zdobywcy 
trzeciego miejsca GKS Linia Puchar 
Przewodnicz ącego RW PZ LZS Piotra 
Klechy , a AMP Szemud Puchar Starosty 
Wejherowskiego Gabrieli Lisius . Ponadto 
wszystkie zespoły uczestniczące w zawodach 
otrzymały puchary za udział w zawodach,   
a także piłki i pakiety reklamowe, w których były m.in. okolicznościowe przypinki dla każdego z piłkarzy wykonane z okazji 
obchodów  70-lecia Ludowych Zespołów Sportowych. 
 Nagrody indywidualne w postaci okazałych pucharów otrzymali ponadto: najstarszy zawodnik - Stanisław Czaja  z AD Dąbrówka 
Linia, najlepszy zawodnik mistrzostw - Michał Skwiercz  z Połchowa, najlepszy bramkarz Mikołaj Boika  z GKS Linia oraz król 
strzelców Patryk Ptasi ński  również z lińskiego GKS-u. Nagrodę - puchar fair play  zdobyła drużyna AMP Szemud, a specjalny 
puchar od firmy STYRHOP   z Zakrzewa - najwyżej sklasyfikowana drużyna z terenu Gminy Linia - AD Dąbrówka. 
 

MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO  
W HALOWEJ PIŁCE NO ŻNEJ WETERANÓW  

 
W hali sportowej w Lini (powiat wejherowski) rozegrano po raz pierwszy oficjalne Mistrzostwa Województwa Pomorskiego 

w halowej piłce nożnej Weteranów w kategorii + 50, rocznik 1966 i starsi. Na zaproszenie odpowiedziało 8 zespołów z różnych 
stron województwa. Głównymi organizatorami zawodów byli: Gminny Dom Kultury w Lini, Gminne Stowarzyszenie LZS w Lini                              
i miejscowy Urząd Gminy. Zawody wpisywały się w obchody 70-lecia LZS. Nad całością czuwał pomysłodawca zawodów dyrektor 
GDK w Lini i zarazem Wiceprzewodniczący Rady Wojewódzkiej LZS w Gdańsku Jan Trofimowicz . Przypomniał on, iż pierwsze                 
w regionie zawody oldbojów zaczęto organizować w połowie lat 90-tych w Gminie Trąbki Wielkie, z której pochodzi. W ramach 
obchodów jubileuszu LZS wręczono medale 70-lecia Ludowych Zespołów Sportowych, otrzymali je zasłużeni sportowcy                            
i działacze: Tomasz Pi ątek  z Gminy Puck, Marcin Masa,  Ryszard Dubiela , Henryk Kinder  i Piotr Pelowski  z Ełganowa oraz 
Mieczysław Hopa  z Zakrzewa z gminy Linia.  Drużyny podzielono na dwie grupy i grano systemem każdy z każdym. Z grupy A,                 
w której grały: Sokół Ełganowo , AD Dąbrówka Linia , MKS Władysławowo  i Gmina Wejherowo  - dwa ostatnie zespoły 
wywalczyły awans do półfinałów. W grupie B grały zespoły: Wiarus Bytów , Słupsk , AP Marco Gol Gda ńsk  i Gmina Puck  - 
pucczanie i gdańszczanie awansowali do półfinałów. A w meczach półfinałowych AP Marco Gol  pokonał 2:0 Gminę Wejherowo . 
W drugim meczu było więcej emocji - w regulaminowym czasie gry pomiędzy Gmin ą Puck,  a Władysławowem  padł remis 1:1.                  
W rzutach karnych Gmina Puck okazała się lepsza i wygrała 4:3. W meczu o miejsce VII gospodarze z Lini ulegli Wiarusom z 
Bytowa 0;3, w meczu o miejsce V Słupsk pokonał Sokoła Ełganowo 4:1. W meczu o miejsce III Władysławowo pokonało Gminę 
Wejherowo 1:0. W wielkim finale AP Marco Gol po bardzo wyrównanym meczu pokonał Gminę Puck 2:1. W uroczystym 
podsumowaniu zawodów udział wzięli: Wójt Gminy Linia Bogusława Engelbrecht  oraz przedstawiciel Wojewody Pomorskiego 
Ireneusz Szweda . Główne trofeum - Puchar Wojewody Pomorskiego Dariusza Drelicha  trafiło do AP Marco Gol Gda ńsk . 
Gmina Puck otrzymała puchar Marszałka Województwa Pomorsk iego Mieczysława Struk, Władysławowo - Puchar Posła  
Jana Klawitra . Kolejne puchary ufundowali m.in Poseł Dorota Arciszew ska Mielewczyk, Starosta Wejherowski Gabriela 
Lisius, Wójt Gminy Linia Bogusława Engelbrecht , Przewodnicz ący Rady Wojewódzkiej LZS Piotr Klecha oraz wła ściciele 
lokalnych zakładów i zaprzyja źnieni sponsorzy .  

Zespoły z podium otrzymały także piłki i komplety pięknych 
medali. Wręczono także puchary i nagrody specjalne, które otrzymali: 
najstarszy zawodnik - Marcina Masa z Ełganowa  (za 3 tygodnie 
skończy 66 lat a jeszcze strzelał bramki!),  król strzelców Waldemara 
Jensh z AP Marco Gol , najlepszy bramkarz - Mirosław Świderski z AP 
Marco Gol  oraz najlepszy zawodnik mistrzostw - Tomasz Pi ątek z 
Gminy Puck . Ponadto wyjątkowy puchar - fair play otrzymała drużyna z 
Ełganowa (powiat gdański). Po przeliczeniu średnia wieku w zespole z 
Ełganowa wyniosła niemalże 59 lat! Mecze sędziowali przedstawiciele 
Pomorskiego ZPN Arkadiusz Piotrowski oraz Andrzej Witkowski . Jak 
podkreślali sami zawodnicy poziom mistrzostw był bardzo wyrównany i 
każdy z grających dawał z siebie wszystko co mógł. Organizatorzy 
zadbali o pamiątkowe znaczki z zawodów, pakiety reklamowe dla drużyn 
oraz ciepły posiłek dla wszystkich. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EGZEKWOWANIE NALE ŻNOŚCI  
OD DŁUŻNIKA 

W związku z kontrowersjami odnośnie procedury 
egzekwowania przez gminę należności podatkowych 
wyjaśniamy, że postępowanie to jest zgodnie                               
z obligującymi nas ustawami, czyli: ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2015, poz. 613 
ze zm.) oraz  ustawą z dnia 17 czerwca 1966r.                                 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U.                        
z 2016, poz. 599). W momencie zaległości w opłatach 
(woda, podatki, śmieci i inne opłaty) po terminie płatności 
wysyłamy upomnienie. W przypadku braku wpłaty zaległości 
podatkowych, w celu uzyskania należności wystawia się 
tytuł wykonawczy, który kierowany jest do urzędu 
skarbowego i postępowanie prowadzi komornik skarbowy. 
W sytuacji braku możliwości ściągnięcia należności od 
dłużnika będziemy dokonywa ć wpisów hipotek 
przymusowych - tzn. obci ążeń ksi ąg wieczystych 
posiadanych nieruchomo ści . Obciążona hipoteka 
uniemożliwi właścicielowi swobodę w rozporządzaniu swoją 
własnością oraz wpłynie na jego zdolność kredytową. 
Nadmieniamy, że listy polecone awizowane                                
i nieodebrane w terminie traktuje si ę jako dor ęczone                 
i pozostawia w aktach.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KKOONNTTRROOLLAA  PPOOSSEESSJJII    
WW  ZZAAKKRREESSIIEE  BBEEZZUUMMOOWWNNEEGGOO  

KKOORRZZYYSSTTAANNIIAA  ZZ  GGMMIINNNNEEJJ  SSIIEECCII  
WWOODDOOCCIIĄĄGGOOWWEEJJ    

II  KKAANNAALLIIZZAACCYYJJNNEEJJ  
  
  

                  UUrrzząądd  GGmmiinnyy  LLiinniiaa  iinnffoorrmmuujjee  oo  ssuukkcceessyywwnneejj  kkoonnttrroollii  
ppoosseessjjii  ppoodd  wwzzggllęęddeemm  nniieelleeggaallnnyycchh  pprrzzyyłłąącczzyy      
ii  bbeezzuummoowwnneeggoo  kkoorrzzyyssttaanniiaa  zz  ssiieeccii  wwooddoocciiąąggoowweejj      
ii  kkaannaalliizzaaccyyjjnneejj..  OOssoobbyy  ddookkoonnuujjąąccee  kkoonnttrroollii  bbęęddąą  
ppoossiiaaddaaćć  lleeggiittyymmaaccjjee  ssłłuużżbboowwee  oorraazz  uuppoowwaażżnniieenniiee  ddoo  
wweejjśścciiaa  nnaa  tteerreenn  ppoosseessjjii  ww  cceelluu  wwyykkoonnaanniiaa  kkoonnttrroollii.. 

OGŁOSZENIE 
 

 o zmianie wysoko ści opłaty i terminu płatno ści za 
gospodarowanie odpadami na terenie Gminy Linia 

 
Na podstawie Uchwały Rady Gminy Linia z dn. 18.11.2016 r.                     
Nr 191/XX/VII/2016 zawiadamiamy o zmianie stawki płatności za 
gospodarowanie odpadami: 
Nowa wysoko ść opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, pocz ąwszy od dnia 1 stycznia 2017 r. 
zbieranymi i odbieranymi w sposób:  
� Selektywny  każda z pierwszych czterech osób 12 zł 

Każda kolejna osoba 5 zł 
� Nieselektywny  każda z pierwszych czterech osób 24 zł 

Każda kolejna osoba 10 zł 
 
Podstawą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na terenie Gminy Linia, powstającymi na 
nieruchomościach zamieszkałych, stanowi iloczyn liczby 
mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki 
opłaty.  
 

TERMINY WNOSZENIA OPŁAT 
 

Opłaty za odbiór odpadów komunalnych uiszczamy kwartalnie                     
w kasie Urzędu Gminy Linia, u sołtysa danej miejscowości lub na 

indywidualne konta mieszkańców. 
 

Za I kwartał (styczeń, luty, marzec) należy wnieść do 15.03.2017 r. 
Za II kwartał (kwiecień, maj, czerwiec) należy wnieść do 15.05.2017  
Za III kwartał (lipiec, sierpień, wrzesień) należy wnieść do 
15.09.2017 
Za IV kwartał (październik, listopad, grudzień) należy wnieść do 
15.11.2017. 

WODA i ŚCIEKI 
Rada Gminy na wniosek Wójta Gminy nie ustaliła wzrostu  
stawek  w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Linia na 2017 r.  
Stawki pozostały na poziomie roku bieżącego: 
 

Wyszczególnienie Stawka uchwalona na 2016 r.                 
i obowi ązująca  w roku 2017 

Woda m3 2,92 brutto 

Ścieki m3 4,43 brutto 

Ścieki dowożone m3 4,43 brutto 
 

PODATKI 
 

18 listopada br. odbyła się XX 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 rok 2017 przyjęli następujące stawki: 
od gruntów:  
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 

bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni - 0,85 zł (na 
poziomie roku ubiegłego) 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub 
elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni – 4,54 zł 
(obniżono o 0,04 zł)  

c) pozostałych od 1 m2 powierzchni: 
- letniskowe – 0,47 zł (na poziomie roku ubiegłego) 
- pozostałe – 0,40 zł (wzrost o 0,02 zł) 
- zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej 

działalności pożytku publicznego oraz organizacyjne 
pożytku publicznego – 0,47 zł (na poziomie roku 
ubiegłego) 

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji,                        
o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r.                 
o rewitalizacji (Dz. U., poz. 1777), i położonych na 
terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę 
mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu 
mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, 
jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do 
tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie 
zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego – 1,00 zł  1m2 powierzchni 

od budynków lub ich cz ęści:  
a) mieszkalnych od 1 m2 pow. użytkowej – 0,70 zł (wzrost                  

o 0,05 zł) 
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 

oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na 
prowadzenie gospodarczej – 20,00 zł  

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej     
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 
1 m2 pow. użytkowej -10,59 zł (obniżono o 0,09 zł) 

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych                           
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych 
przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,40 zł (na 
poziomie roku ubiegłego) 

e) pozostałych: 
− od budynków gospodarczych 1 m2 powierzchni 

użytkowej – 4,50 zł (na poziomie roku ubiegłego) 
− od pow. garaży m2 pow. użytkowej – 4,50 zł (na poziomie 

roku ubiegłego) 
− od budynków letniskowych m2 powierzchni użytkowej - 

7,62 zł (obniżono o 0,06 zł) 
− zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej 

działalności pożytku publicznego oraz organizacje 
pożytku publicznego – 7,62 zł (obniżono o 0,06 zł) 

− innych od 1 m2 pow. użytkowej – 7,62 zł – (obniżono                            
o 0,06 zł) 

f) od budowli ich wartości - 2%. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INFORMACJA O PROJEKCIE  
PT. „L EPSZY START - LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ. WYRÓWNYWANIE SZANS 

EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z GMINY LINIA”  
 O projekcie  

Gmina Linia realizuje projekt pn. „Lepszy start - lepsza 
przyszło ść. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów 
z Gminy Linia” współfinansowany z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 
w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działanie 3.2 
Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej. 
Projekt obejmuje prowadzenie zaj ęć w latach szkolnych: 
2016/2017 oraz 2017/2018.  

 
Cel projektu  

Celem głównym projektu jest rozwijanie umiejętności wśród 
409 uczniów (181 dziewczynek i 228 chłopców) klas IV-VI                   
z 6 Szkół Podstawowych i 174 uczniów (80 dziewczynek               
i 94 chłopców) klas I-III 2 Gimnazjum Gminy Linia w zakresie 
podnoszenia kompetencji kluczowych z matematyka, 
przyrody, fizyki, chemii, języków obcych i technologii 
informacyjno -komunikacyjnych (TIK).  
 
Wsparciem zostan ą obj ęci nauczyciele ww. placówek 
poprzez organizacj ę kursów i szkole ń w zakresie 
stosowania nowoczesnych metod nauczania.  
W ramach projektu zostan ą równie ż wyposa żone 
pracownie mi ędzyszkolne w sprz ęt/ narz ędzia do TIK                   
i pomoce naukowo-dydaktyczne niezb ędne prowadzenia 
zajęć edukacyjnych. 
 
 

Formy wsparcia  
W ramach projektu b ędą prowadzone nast ępujące rodzaje 
zajęć: 
→→→→ Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z zakresu 

kompetencji kluczowych w 6 Szkołach Podstawowych 
i 2 Gimnazjach Gminy Linia 

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka angielskiego                  
i przedmiotów matematyczno-przyrodniczych dla uczniów/c 
klas IV-VI w Szkół Podstawowych oraz dla uczniów/c klas I-III 
Gimnazjów. 
 
→→→→ Organizacja warsztatów rozwijaj ących kreatywno ść         

i innowacyjno ść dla uczniów uzdolnionych                                      
w  6 Szkołach Podstawowych i 2 Gimnazjach Gminy 
Linia:  

Warsztaty rozwijające kreatywność i innowacyjność dla 
uczniów/c klas uzdolnionych/ lepiej uczących się IV-VI w Szkół 
Podstawowych oraz  klas I-III Gimnazjów.  
 
→→→→ Doradztwo edukacyjno-zawodowe i wsparcie 

psychologiczno – pedagogiczne.  
Zorganizowane zostaną zajęcia i warsztaty dot. umiejętności 
planowania ścieżki edukacyjno– zawodowej 
 
→→→→ Doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli/lek  

w zakresie stosowania nowych metod nauczania 
W efekcie realizacji projektu co najmniej 90% uczni ów 
nabędzie kompetencje kluczowe. 
 

Biuro projektu:  
Urząd Gminy Linia, ul. Turystyczna 15, 

84-223 Linia, 
tel.: (058) 676-85-82 
fax. (058) 676-85-69 

e-mail: oswiata@gminalinia.com.pl 
 

                      

                              ddllaa  NNII KK OODDEEMM AA  
         

  KKaażżddyy  zz  WWaass    
                  mmoożżee  pprrzzeekkaazzaaćć  sswwóójj  11%%  !!  

 

Nikodem urodził się 13 kwietnia 2010 roku z wrodzoną wadą 
serca pod postacią wspólnego pnia tętniczego.  
Do tej pory przeszedł już dwie operacje na otwartym sercu                
i dwa zabiegi kardiologiczne, z których ostatni 
przeprowadzony został w niemieckiej klinice w Münster. 
Wiadomo, że czeka go kolejna operacja. 
 

NNII EE  BBĄĄDDŹŹ  OOBBOOJJĘĘTTNNYY  II   PPOOMM ÓÓŻŻ!!   
  
  

W formularzu PIT proszę wpisać numer: 
KRS 0000037904 

 

W rubryce „Informacje uzupełniające - cel 
szczegółowy 1%” proszę podać:  

11011 Żółtowski Nikodem Dominik 
 



    

NNZZOOZZ  „„ ZZDDRROOWWYY  CCHHEECCZZ””   
LL II NNII AA,,  UULL ..  DDŁŁ UUGGAA  66  

  

LL EEKK AARRZZ    OOGGÓÓLL NNYY    WW    OOŚŚRROODDKK UU    ZZDDRROOWWII AA      
ww    LL iinnii   ((tteell ..  5588  667766--8855--2233))  

  
  

DDzziieeńń  RReejj eessttrr aaccjj aa  GGooddzziinnyy  pprr zzyyjj ęęćć  

99..0000  ––  1111..0000  
DDzziieeccii   zzddrr oowwee  

PPoonniieeddzziiaałłeekk  
PPoorr ..  ddzziieecciięęccaa  ++  PPoorr ..  ooggóóllnnaa  

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

1111..0000  ––  1133..0000  
WWttoorr eekk  

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

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

DDrr  TTuurrbbaakk  
1122..3300  ––  1166..3300  1133..0000  ––  1177..0000  

1133..0000  ––  1155..0000  
DDzziieeccii   zzddrr oowwee  

CCzzwwaarr tteekk  
PPoorr ..  ddzziieecciięęccaa  ++  PPoorr ..  ooggóóllnnaa    

DDrr  TTuurrbbaakk  
1122..0000  ––  1166..0000  

1155..0000  ––  1177..0000  

PPiiąątteekk  
PPoorr ..  ddzziieecciięęccaa  ++  PPoorr ..  ooggóóllnnaa    

DDrr  SSttęęppiińńsskkaa;;  DDrr  TTuurrbbaakk  
1122..0000  ––  1166..0000  1133..3300  ––  1177..0000  

  

LL EEKK AARRZZ    OOGGÓÓLL NNYY  WW    OOŚŚRROODDKK UU    ZZDDRROOWWII AA    
  ww    SSttrr zzeeppcczzuu  ((tteell ..  5588  667766--8822--5566))  

  

DDzziieeńń  RReejj eessttrr aaccjj aa  GGooddzziinnyy  pprr zzyyjj ęęćć  

PPoonniieeddzziiaałłeekk  
DDrr  TTuurrbbaakk    

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

1133..0000  ––  1155..0000  
DDzziieeccii   zzddrr oowwee  

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

DDrr  DDęębbsskkaa;;  DDrr  TTuurrbbaakk  
1122..0000  ––  1166..0000  

1155..0000  ––  1177..0000  
ŚŚrr ooddaa  

DDrr  LLaassoowwsskkii   
88..0000  ––  1122..0000  99..0000  ––  1133..0000  

CCzzwwaarr tteekk  
PPoorr ..  ooggóóllnnaa  

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

99..0000  ––  1111..0000    
DDzziieeccii   zzddrr oowwee  

PPiiąątteekk  
PPoorr ..  ddzziieecciięęccaa  ++  PPoorr ..  ooggóóllnnaa    

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

1111..0000  ––  1133..0000  
  

PPAACCJJEENNCCII   PPOODDEEJJRRZZEEWWAAJJĄĄCCYY  UU  SSII EEBBII EE  CCHHOORROOBBĘĘ  ZZAAKK AAŹŹNNAA  MM AAJJĄĄ  

OOBBOOWWIIĄĄZZEEKK   WWCCZZEEŚŚNNII EEJJSSZZEEJJ  RREEJJEESSTTRRAACCJJII   TTEELL EEFFOONNII CCZZNNEEJJ  

WWII ZZYYTTYY   DDOOMM OOWWEE  

−−  zzmmiiaannaa  ddooppoołłuuddnniioowwaa  ––  zzggłłoosszzeenniiaa  ddoo  ggooddzz..  11110000;;  
−−  zzmmiiaannaa  ppooppoołłuuddnniioowwaa  ––  zzggłłoosszzeenniiaa  ddoo  ggooddzz..  11440000..  

 

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  SSmmaażżyynnaa,,  PPoobbłłoocciiaa,,  LLeewwiinnaa,,  LLeewwiinnkkaa,,  
SSttrrzzeeppcczzaa,,  DDaarrggoolleewwaa,,  MMii łłoosszzeewwaa,,  TTłłuucczzeewwaa,,  LLiinnii ,,  NNiieeppoocczzoołłoowwiicc,,  

OOssiieekkaa,,  PPoottęęggoowwaa,,  ZZaakkrrzzeewwaa  ii   KKoobbyyllaasszzaa..  
  

PORADNIA  DLA  KOBIET   
W OŚRODKU ZDROWIA W L INI  

Lekarz przyjmuje we wtorki od godz. 1600 
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) 
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 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   
Urząd Pocztowy w Lini  czynny 

od poniedziałku do czwartku 1000 – 1700; 
piątek od godz. 1300 – 2000 

Agencja Pocztowa w Strzepczu czynna 
od poniedziałku do czwartku od godz. 800 – 1400; 

piątek 1300-2000 

 
 

W każdy wtorek 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 
 

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

Prezes OSP Strzepcz – tel. 511 034 425 
Prezes OSP Lewino – tel. 699 858 082 

GMINNY DOM KULTURY  tel. 58/5728164 



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 
 

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 

AGENCJA UBEZPIECZENIOWA   
AGNIESZKA GARSKA 

84-223 Linia, ul. Polna 129 
tel. 506-673-509 

 

Pełny zakres ubezpieczeń: komunikacyjnych, 
majątkowych, rolnych, osobowych 

KORZYSTNE OFERTY!! 

• 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) 
NNIISSKKIIEE  CCEENNYY!!!! !!  --  ZZAAPPRRAASSZZAAMM  

OOBBSSŁŁUUGGAA  TTEECCHHNNIICCZZNNAA  BBUUDDOOWWNNIICCTTWWAA  „„ JJAANNIISS””   
JJAANNUUSSZZ  SSZZUULLCC  

OFERUJE: 
• Nadzory budowlane 
• Przeglądy okresowe i doraźne budynków 
• Wyceny robót budowlanych 
• Kosztorysy do przetargów 
• Obmiary i inwentaryzacje obiektów 

  

mgr inż. Janusz Szulc 
upr. bud. POM/BO/0246/16 
        

NIP: 5882244711 
  

Tel: 511 012 803 
januszszulc13@gmail.com 
  

OTB JANIS  
Kętrzyno 50,  
84-223 Linia  


