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8 października 2016 roku odbyły się uroczyste obchody 30-lecia chóru „Pi ęciolinia” z Lini . Święto rozpoczęto Mszą 
Świętą dziękczynną, którą sprawowali: ks. Wojciech Senger  - proboszcz z Lini wraz z ks. Tadeuszem Stajkowskim  - 
wikariuszem oraz ks. prof. Jan Perszon  z Torunia, który w języku kaszubskim wygłosił piękne kazanie o roli muzyki 
chóralnej na przestrzeni wieków w chrześcijaństwie. Po liturgii zgromadzeni złożyli wiązankę kwiatów i zapalili znicze na 
grobie ks. Bazylego Ol ęckiego - wieloletniego proboszcza lińskiej wspólnoty parafialnej, który dokładał starań by w Lini 
chór powstał i rozwijał się. 

Dalszy ciąg uroczystości miał miejsce w GDK. Wszystkich chórzystów i gości powitał współorganizator jubileuszu 
dyrektor Jan Trofimowicz , który wcielił się także w rolę prowadzącego galę. Po powitaniu przyszedł czas na pierwszą 
część koncertu jubileuszowego. Następnie specjalny list od prorektora Akademii Muzycznej w Gdańsku Marka 
Rocławskiego  odczytała pani Witosława Frankowska  znana w środowisku muzycznym znawczyni tematu. Profesor 
Rocławski z wielkim uznaniem, podziwem i szacunkiem dziękuje chórowi za kultywowanie śpiewania w tej części Kaszub. 
Następnie przedstawiciele chóru wręczyli pamiątkowe grawertony osobom, które na przestrzeni lat miały znaczący wspływ 
na rozwój chóru i pomagały muzykom z Lini. Podziękowania otrzymali Przewodniczący Rady Gminy Linia Czesław Hinz , 
Sekretarz Gminy Linia Mirosława Kuberna , Dyrektor Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej                           
w Wejherowie, a zarazem dyrygent Chóru „Lutnia” z Luzina Tomasz Fopke , Ksiądz Proboszcz Parafii NSPJ w Lini 
Wojciech Senger , Ksiądz Wikary Parafii NSPJ w Lini Tadeusz Stajkowski , Przewodnicząca Komisji Kultury i Oświaty RG 
Jadwiga Sommer , Ksiądz Proboszcz Parafii Św. Marii Magdaleny w Strzepczu Andrzej Kmiecik , Autor Pracy 
Magisterskiej o chórze „Pięciolinia” Tomasz Chyła , Rada Chórów Kaszubskich i Chór „Lutnia” z Luzina.   

Następnie chórzyści zaprezentowali drugą część koncertu galowego. 
Władze gminy Linia w osobach: Przewodniczący RG Czesława Hinz  
oraz Wójt Gminy Bogusława Engelbrecht  wręczyli specjalne 
podziękowania chórzystom, którzy śpiewają nieprzerwanie od samego 
początku w „Pięciolinii”: a są to: BBrryyggiiddaa  MMaasszzoottaa,,  BBeerrnnaaddeettaa  JJeell iińńsskkaa,,  
WWłłaaddyyssłłaawwaa  GGaaffkkee,,  JJaann  SSzzuullcc,,  EEddmmuunndd  SSzzyymmiikkoowwsskkii   ii   SSttaanniissłłaaww  
RRuusszzkkoowwsskkii .. Podczas obchodów odbyła się także promocja książki                  
pt: „Historia Chóru Pięciolinia-1986-2016" autorstwa Tomasza Chyła  – 
mieszkańca Strzepcza pod redakcją Marty Kowalskiej . Monografia - 
album o chórze to pokłosie pracy magisterskiej właśnie Tomasza Chyła.  

Inspiratorem wydania publikacji i orędownikiem działań w tym 
zakresie był Tomasz Fopke  - dyrektor Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko Pomorskiej w Wejherowie.  

Specjalne podziękowania za pomoc w przygotowaniu i wydaniu książki drukiem z rąk autora Tomasz Chyła                 
i dyrektora GDK otrzymali: Edmund Szymikowski , Jan Szulc , Tamara Jabło ńska , Marzena Graczyk , Joanna 
Kruszy ńska-Labuda , prof. Marek Rocławski , Aleksandra Janus , Witosława Frankowska , Maciej Grzywacz , Marta 
Kowalska , Ilony Kowalczyk , Jarosław Ellwart  oraz Bogusława Engelbrecht  i Astrida Kaczy ńska  - włodarze gminy 
Linia za zabezpieczenie środków w budżecie na 2016 rok. 

Następnie goście składali życzenia i gratulacje za wszelkie 
osiągnięcia członkom chóru. Miłe słowa padły kolejno z ust pani 
Wójt Bogusławy Engelbrecht , członka Zarządu Powiatu 
Wejherowskiego - Kazimierza Bistronia , delegacji 
zaprzyjaźnionych chórów z „Lutnią” z Luzina na czele. Ponadto 
gratulacje złożyli dyrektor i pracownicy muzeum z Wejherowa, 
członkowie Gminnej Orkiestry Dętej z Lini, delegacja Towarzystwa 
Śpiewaczego im. Jana Trepczyka z Wejherowa, dyrektorzy szkół                 
z terenu gminy.   
Wyjątkowe życzenia i słowa uznania za najpiękniejszy śpiew 
utworów w języku kaszubskim złożył profesor Przemysław 
Stanisławski .  

Te życzenia zostały nagrodzone burzą oklasków. Było wiele pięknych bukietów kwiatów i upominków, które odbierali 
dyrygent Jan Szulc  oraz Prezes Edmund Szymikowski .  
Wszyscy obecni na obchodach jubileuszowych otrzymali w upominku książki które swymi dedykacjami wzbogacał autor 
Tomasz Chyła. Na zakończenie był ogromny tort i 100 lat dla członków „Pięciolinii”.  Po zakończeniu części oficjalnej 
wszyscy udali się na przygotowany poczęstunek. Zwieńczeniem obchodów była zabawa taneczna dla członków chóru              
i przyjaciół przy muzyce na żywo, która trwała do późnych godzin nocnych.  

ŻŻyycczzyymmyy  śśppiieewwaakkoomm  zz  LLiinnii   pprrzzyynnaajjmmnniieejj   „„ ZZłłoottyycchh  GGooddóóww”” ..  
 



 

STRZEPCZ  
– PIĘKNĄ WSIĄ 

 
14 września 2016 r. w Gminnym Domu Kultury w Lini 

odbyło się podsumowanie konkursu „Piękna Wieś” – etap 
powiatowy. Uroczystego otwarcia i powitania gości dokonał 
Piotr Syrocki  – Naczelnik Wydziału Kultury i Spraw 
Społecznych Starostwa Powiatowego w Wejherowie. 
Następnie gratulacje laureatom złożyły Starosta 
Wejherowski Gabriela Lisius  i Wójt Gminy Linia 
Bogusława Engelbrecht . Jako pierwsi wyniki konkursu 
poznali uczestnicy kategorii „ZAGRODA”, którym nagrody 
wręczyli Starosta Wejherowski Gabriela Lisius , Członkowie 
Zarządu Rady Powiatu Wejherowskiego Jacek Thiel                    
i Kazimierz Bistro ń oraz Z-ca Przewodniczącego Rady 
Powiatu Genowefa Słowi . I miejsce zaj ęła posesja 
Państwa  Mirosławy i Wojciecha Ellwart z Miłoszewa ,               
II miejsce zajęli Małgorzata Rudzi ńska  gm. Gniewino                    
i Romuald Ptach  gm. Wejherowo, III miejsce zdobyła Nicole 
Swinarska gm. Choczewo.  Ponadto wyróżniono posesję 
Pani Renaty Mrug  gm. Łęczyce. Następnie przystąpiono do 
wręczenia nagród w kategorii „WIEŚ”. I miejsce zaj ęła 
miejscowo ść Strzepcz , II miejsce zdobyło Kaczkowo ,               
III miejsce otrzymało Częstkowo , a wyróżniono Osięki 
Lęborskie . Wszyscy laureaci otrzymali okazałe puchary                 
i pamiątkowe dyplomy oraz nagrody finansowe na 
upiększanie swoich zagród i miejscowości.  

 Natomiast 13 października 2016 r. odbyła się 
finałowa gala 23 edycji konkursu „Piękna Wieś Pomorska 
2016”. Organizatorami konkursu byli: Województwo 
Pomorskie i Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego              
w Lubaniu. Do etapu wojewódzkiego komisje powiatowe                 
z 14 powiatów zgłosiły 12 wsi i 14 zagród. Zgodnie                            
z regulaminem przyjętym przez Zarząd Województwa 
Pomorskiego, Wojewódzka komisja konkursowa w ocenie 
zgłoszonych  wsi brała pod uwagę ogólny wygląd wsi, 
dbałość o stan środowiska przyrodniczego, ochronę                       
i kultywowanie dziedzictwa kulturowego, formy aktywizacji              
i zaangażowanie mieszkańców wsi. Komisja konkursowa 
wyłoniła 12 finalistów w obu kategoriach. Zarówno               
w kategorii „wieś”, jak i „zagroda” przyznano 3 wyróżnienia           
i 3 nagrody: Wśród wyróżnionych znalazła się wieś Srzepcz 
oraz posesja Pa ństwa Mirosławy i Wojciecha Ellwart             
z Miłoszewa . 

  

Składamy serdeczne 
gratulacje laureatom, 

a szczególnie 
mieszka ńcom gminy 

Linia  
Państwu Mirosławie           

i Wojciechowi Ellwart 
z Miłoszewa,  

którzy dzi ęki swej 
ciężkiej pracy promuj ą 

gmin ę Linia na 
szczeblu powiatowym 
i wojewódzkim oraz 

Pani Edycie  
Reich – Grzenkowicz – 
sołtysowi Strzepcza, 
dzięki której ci ężka 

praca i zaanga żowanie 
mieszka ńców zostało 

zauważone przez 
Komisj ę Konkursow ą. 
  

GRATULUJEMY!  

77 ROCZNICY WYBUCHU II WOJNY 
ŚWIATOWEJ 

 
W pogodną noc 1 września punktualnie o 4.45 

wyciem syreny i minutą ciszy rozpoczęto gminne 
obchody 77 rocznicy wybuchu II wojny światowej. 
Następnie przed lińskim obeliskiem poświęconym 
Ofiarom Marszu Śmierci odśpiewano hymn Polski, druh 
Tadeusz Lech  skierował kilka słów do zebranych na 
uroczystości harcerzy i gości. Ksiądz Tadeusz 
Stajkowski  poprowadzili modlitwę za dusze poległych 
na wszystkich frontach II wojny. Kombatanci Donata 
Gładka, Feliks Langa i Kazimierz Bojanowski  złożyli 
wiązanki i zapalili znicze. Samorząd gminy Linia 
reprezentowali Przewodniczący Rady Gminy Linia 
Czesław Hinz  i Radna Jadwiga Sommer , którzy 
również złożyli wiązanki i zapalili znicze. Słowa 
podziękowania na ręce harcerek i harcerzy z 6 Lińskiej 
Drużyny Starszoharcerskiej złożył dyrektor GDK w Lini 
Jan Trofimowicz  - współorganizator uroczystości. Na 
zakończenie garstka zebranych, druhny i druhowie 
stanęli do pamiątkowej fotografii. W Domu Kultury 
przygotowano dla przybyłych ciepłą herbatę, kawę                    
i słodki poczęstunek. 
 

UDANY WYJAZD 
 
W okresie wakacji Stowarzyszenie Lewino – Natura 
XXI już po raz kolejny zorganizowało w ramach 
letniego wypoczynku   wycieczkę dla dzieci z Gminy 
Linia. W tym roku odwiedziliśmy Ocean Park we 
Władysławowie. Na wycieczkę pojechało 42 dzieci                 
i opiekunowie. Dzieci otrzymały bilety wstępu, bilety na 
wesołe miasteczko i interaktywny show, obiad, napoje    
i lody. Najwięcej radości sprawiła dzieciom zabawa na 
 wielkim placu zabaw, gdzie mogły korzystać                       
z wszystkich atrakcji. Kierownikiem wycieczki była Pani 
Justyna Kos.   

Wyjazd był bezpłatny, 
 a  to dzięki naszym 
sponsorom, którym 

serdecznie dziękujemy:  
Pani Prezes Stowarzyszenia 

Lewino – Natura XXI  Poseł 
Dorocie  Arciszewskiej – 

Mielewczyk , firmie Wiola – 
Bus Tadeusz Dreliszak , 

 Pani Wójt Bogusławie Engelbrecht,  Panu 
Dyrektorowi Gminnego Domu Kultury Janowi 

Trofimowiczowi , Pani Iwonie Choszcz  - Sklep Kubuś 
Pobłocie oraz Wicestaroście  Wejherowskiemu 

Witoldowi Reclaf . 
 

DZIĘKUJMY ! ! !  

APEL  
DO MIESZKAŃCÓW GMINY LINIA 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Linia, 
Stowarzyszenie „Bądźmy Razem” oraz Zespół Caritas 

przy Parafii pw. NSPJ w Lini zwracają się z gorącą 
pro śbą o pomoc w zbiórce środków pieni ężnych   
na zakup podnośnika, specjalistycznego sprzętu do 
komunikowania się oraz rehabilitację dla Pani Zofii 
Brzeskiej  chorej na stwardnienie zanikowe boczne. 

Prosimy serdecznie o wpłaty na konto  
BS o/Linia 71 8324 0001 0011 8226 2000 0010 

z dopiskiem „Pomoc dla Zosi” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

W Zespole Szkół w Lini uroczysto ść ślubowania 
uczniów klas I  odbyła się dnia 01 września 2016. Po 
zakończeniu oficjalnej części rozpoczęcia roku szkolnego 
31 pierwszoklasistów w obecności dyrekcji, rodziców, 
wychowawczyń i zaproszonych gości złożyło ślubowanie. 
Pasowania dokonała pani dyrektor Violetta Myszk- 
Zawadzka . Te miłe chwile uświetniły przedstawicielki 
Samorządu Uczniowskiego oraz uczennice z klas starszych 
uzdolnione muzycznie, recytatorsko i wokalnie. W 
uroczystości uczestniczyły: pani Sekretarz Gminy Linia 
Mirosława Kuberna  i przedstawicielka GDK pani Paulina 
Kuberna , od których uczniowie otrzymali prezenty- 
niespodzianki.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Słodkie upominki zostały również przekazane przez Radę 
Rodziców. Na koniec obie klasy pierwsze wraz z dyrekcją, 
gośćmi oraz wychowawczyniami Wandą Barembruch                    
i Katarzyn ą Formella- Mielewczyk  uwieczniły ten dzień na 
wspólnym zdjęciu. Miłym akcentem był też poczęstunek 
przygotowany przez rodziców. 

 

13 października 2016 roku był wyjątkowym dniem dla 
ośmiorga uczniów klasy pierwszej Szkoły Podstawowej 
im. Ks. Bazylego Olęckiego w Niepoczołowicach. 
Po występie artystycznym i złożeniu uroczystej przysięgi 
na sztandar, Pani Dyrektor Joanna Kruszy ńska- 
Labuda  dokonała uroczystego pasowania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W imieniu pani wójt Bogusławy Engelbrecht , życzenia 
pierwszakom złożyła  Sekretarz Gminy Linia Mirosława 
Kuberna .  Dyrektor Oddziału Banku PKO BP                               
w  Sierakowicach Halina Mielewczyk  wręczyła upominki 
i również życzyła uczniom wielu sukcesów. Dyrektor 
Gminnego Domu Kultury w Lini Jan Trofimowicz  
ufundował pierwszoklasistom piłki. O naszych uczniach 
nie zapomnieli  także radni wsi Niepoczołowice  Andrzej 
Labuda  i Jan Leyk  oraz  sołtys Józef Kotas . 
Przewodnicząca Rady Rodziców Weronika Gackowska  
życzyła maluchom wiele radości i uśmiechu każdego 
dnia.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISTRZOSTWA GMINY LINIA  
W PIŁCE HALOWEJ 

 

Dnia 12.10.2016 r. na hali przy ZS w Lini odbyły się 
Mistrzostwa Gminy Linia w piłce halowej szkół 
podstawowych. Do zawodów przystąpiło 5 reprezentacji 
szkół podstawowych: Kętrzyno, Strzepcz, Niepoczołowice, 
Pobłocie i Linia. Zgromadzonych powitała zastępca wójta 
gminy Linia Pani Astrida Kaczyńska. Zawody rozgrywano 
systemem każdy z każdym, 2 x 8 minut. Po rozegraniu               
10 spotkań najlepsi okazali sie uczniowie z Lini. Wszystkie 
zespoły otrzymały pamiątkowe puchary, dyplomy oraz 
piłkę. Najlepsze 3 drużyny otrzymały medale. Najlepszym 
zawodnikiem został Maciej Potrykus, najlepszym strzelcem 
Dominik Drywa, a najlepszym bramkarzem Szymon 
Hildebrandt. Wszyscy z Lini. Nagrody zawodnikom 
wręczyła Pani Violetta Myszk - Zawadzka, dyrektor ZS                    
w Lini. Spotkania sędziował Pan Rafał Bronk, a opiekę 
medyczną zapewnił Pan Jakub Brzeski. Sponsorem nagród 
był Gminny Dom Kultury w Lini. 
 

 

WERNISAŻ PRAC 
MALARSKICH W GMINNYM 

DOMU KULTURY W LINI 
 

21 września 2016 w GDK w Lini roku odbył się 
wernisaż prac i podsumowanie pleneru malarskiego, 
który w sierpniu br. odbył się po raz kolejny                         
w gościnnych progach Zespołu Szkół w Lini.  

Współorganizatorami przedsięwzięcia byli: 
Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo im. Aleksandra 
Labudy w Bolszewie oraz Gminny Dom Kultury w Lini. 
Tematami wiodącymi pleneru były obrazy do książki 
autorstwa A. Labudy „Òstatny sąd w Mirchòwie. 
Brawãda na dzejowò - spòlecznym spòdlim” oraz 
pejzaże kaszubskie. 

Uroczystego powitania gości i licznie zgromadzonej 
widowni dokonał dyrektor GDK w Lini. Następnie przed 
publicznością zaprezentował się dziecięcy Zespół 
Pieśni i Tańca Kaszëbskô Rodzëzna z Lini. Dzieci 
podbiły swym żywym śpiewem i tańcem publiczność, 
która głośnymi oklaskami nagrodziła zespół.   

W świat dorobku literackiego  Aleksandra Labudy 
wprowadziła zebranych córka pisarza – Jaromira 
Labudda, która również tworzy utwory                               
w języku kaszubskim. Opowiadając o książce „Òstatny 
sąd w Mirchòwie. Brawãda na dzejowò - spòlecznym 
spòdlim” mówiła, że uznani znawcy języka 
kaszubskiego porównują opisy przyrody zawarte                    
w książce do słynnych opisów przyrody w „Panu 
Tadeuszu”. Z racji dużej ilości dialogów książka jest też 
wspaniałym materiałem do ekranizacji filmowej.  

Maciej Tamkun kierownik artystyczny pleneru 
dziękował współorganizatorom za warunki i atmosferę 
gościnności jaka panowała w Lini podczas pleneru. 
Mówił o wzajemnej pomocy w pracy artystycznej 
malarzy podczas pleneru. Warto dodać, że                                
w tygodniowym turnusie malarskim wzięło także udział 
pięć uzdolnionych plastycznie gimnazjalistek z terenu 
gminy Linia.  

Następnie dyrektor GDK Jan Trofimowicz  wraz               
z wójtem Bogusław ą Engelbrecht  i Prezesem 
lińskiego oddziału ZKP Henrykiem Kanka  wręczyli 
podziękowania i herbaciane róże uczestnikom pleneru: 
Ewie Świderskiej-M ądry , Ludwice Szefke , 
Aleksandrze Mazurkiewicz-Tiesler , Teresie Ellwart , 
Bogusławie Bach , Alinie Żywickiej , Celinie 
Szachowskiej , Antoninie Szachowskiej , 
Bronisławowi Melzer  i Maciejowi Tamkun  oraz 
młodym malarkom z terenu gminy: Karolinie Konkel , 
Magdalenie Pipka , Kindze Baranowskiej , Karolinie 
Studzi ńskiej  i Kindze Tłu ścik . Podziękowania trafiły 
też do Janiny Borchmann  – dyrektora biblioteki                        
w Bolszewie za współpracę przy organizacji pleneru 
oraz córek Aleksandra Labudy – Jaromiry, Miłosławy 
i Bogusławy .  

Z krótkim koncertem wystąpił chór Pięciolinia              
z Lini, który zaprezentował utwory w języku 
kaszubskim.  

Na zakończenie Janina Borchmann  wręczyła 
Bogusławie Engelbrecht  akt nadania tytułu i statuetkę 
ANIOŁA KULTURY – 2016 . Wzruszona pani wójt 
dziękowała za uznanie i wyróżnienie. Natomiast 
Bogusława Labuda  piękną kaszubszczyzną 
dziękowała artystom malarzom za upamiętnianie 
twórczości Ojca na płótnach obrazów,          
a współorganizatorom przedsięwzięcia za pomysł                    
i realizację pleneru.  
 

„WAKACJE Z KSI ĄŻKĄ”  
 

 

Przez całe wakacje 17-osobowa grupa dzieci brała 
udział w projekcie Biblioteki Publicznej Gminy Linia 
współfinansowanym przez Fundację Banku PKO S.A.                 
im. dr Mariana Kantona. Celem projektu była organizacja 
czasu wolnego dzieci, aktywizacja uczestników                           
w środowisku lokalnym, wyczulenie dzieci na potrzeby osób 
starszych i niepełnosprawnych oraz promocja czytelnictwa.  
Zajęcia skierowane były do dzieci w wieku 9-12 lat. 
Zadaniem każdego uczestnika było znalezienie w swoim 
środowisku dwóch osób dorosłych, głównie starszych                    
i niepełnosprawnych zainteresowanych korzystaniem ze 
zbiorów biblioteki. Dzieci dostarczały książki do domu 
zgodnie z zainteresowaniami swoich podopiecznych. 
Uczestnicy wzięli udział w warsztatach bibliotekarskich, 
mających na celu zapoznanie z ofertą biblioteki  dla osób 
dorosłych oraz  sposobami doboru literatury do potrzeb 
czytelnika dorosłego, naukę korzystania z katalogu 
biblioteki oraz obsługi panelu czytelnika w internecie. Dzieci 
uczestniczyły w grach i zabawach popularyzujących 
książkę i czytelnictwo. Podczas realizacji projektu każde 
dziecko opisywało swoją aktywność w specjalnie 
przygotowanym dzienniczku. 

Dla uczestników 
projektu 

zorganizowaliśmy  
trzy ciekawe wycieczki: 

do kina i zwiedzanie 
Starówki w Gdańsku,  

do parku trampolin 
„Jump  city”  

i zwiedzanie nabrzeża 
 portowego w Gdyni oraz do nowo otwartego parku wodnego 

w Redzie. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GMINA LINIA SIĘ ZMIENIA - TO EFEKT SKUTECZNYCH I ZRÓWNOWAŻONYCH 

DZIAŁAŃ SAMORZĄDU, KTÓRY SYSTEMATYCZNIE REALIZUJE INWESTYCJE 
INFRASTRUKTURALNE I PRZYGOTOWUJE DOKUMENTACJE DO PR OJEKTÓW UNIJNYCH . 

 
Początek VII Kadencji w Gminie Linia rozpoczął się od przygotowywania 

dokumentacji w związku z nowym rozdaniem środków z funduszy unijnych na lata 2014-
2020. 

Już w roku 2015 gmina Linia otrzymała dofinansowanie na budowę mikroinstalacji 
prosumenckich o łącznej wartości 989 133,00 zł. Z dofinansowania skorzystało 21 
mieszkańców Gminy Linia oraz 2 obiekty użyteczności publicznej: Zespół Szkół w Lini                      
i oczyszczalnia ścieków w Tłuczewie. Koszt instalacji fotowoltaicznej mieszkańców wyniósł 
585 078,00 zł natomiast na obiektach użyteczności publicznej 390 279,00 zł. 

Kolejnym, ważnym dla nas sukcesem jest otrzymanie dofinansowania na zadanie pn. „Kompleksowa 
modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej”. Wniosek w partnerstwie 
z czteroma samorządami: Gminy Stężyca jako lidera oraz Gminy Chmielno, Sulęczyno i Linia złożono w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt realizacji zadania 
to 9 956 787,87 zł. Projekt otrzymał dofinansowanie na poziomie 62,93% tj., 5 720 936,10 zł. W ramach tych kwot Gmina 
Linia zrealizuje zadanie o wartości 3 386 156,51 zł przy dofinansowaniu w kwocie 2 132 204,87 zł. W ramach projektu 
przewiduje się zmodernizowanie budynku Biblioteki Publicznej, Zespołu Szkół w Lini, Zaplecza sportowego na Stadionie 
Gminnym oraz Urzędu Gminy w Lini. Prace obejmą m.in. termomodernizację ścian zewnętrznych, wymianę okien, 
docieplenie dachów, montaż instalacji fotowoltaicznych, wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z węzłem 
cieplnym opartym na gruntowej pompie ciepła. Do projektu wybrane zostały obiekty, które z uwagi na swój stan techniczny 
oraz znaczenie dla mieszkańców wymagają najpilniejszych nakładów, a jednocześnie spełniały kryteria dostępu określone 
w konkursie przez Urząd Marszałkowski. W tym roku planowane jest jeszcze przeprowadzenie postępowań, które wyłonią 
wykonawcę robót. Sama realizacja rozpocznie się w roku 2017. 

W ostatnim czasie sukcesem dla naszej gminy rozstrzygnięto konkurs z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach którego gmina ubiegała się ośrodki na zadanie pt. „Lepszy start 
- lepsza przyszło ść. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów” . W ramach konkursu złożono 168 wniosków. 
Gmina Linia uplasowała się na 22 miejscu uzyskując 101 pkt. Cały projekt zakłada kwotę 1 776 357,27 zł, zaś przyznane 
dofinansowanie wynosi 1 687 357,96 zł. W ramach projektu prowadzone będą następujące zadania: ⇒⇒⇒⇒ zajęcia 
dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, języka angielskiego i przyrody, ⇒⇒⇒⇒ doradztwo edukacyjno – zawodowe                             
i wsparcie psychologiczno – pedagogiczne, ⇒⇒⇒⇒ organizacja warsztatów rozwijających kreatywność i innowacyjność dla 
uzdolnionych uczniów. 

       W związku z uzyskaniem dofinansowania z Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach resortowego 
programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 
MALUCH Gmina Linia jest w trakcie budowy żłobka gminnego 
Promyczek , który zlokalizowany będzie przy ul. Kaszubskiej                   
w Lini. Będzie to pierwszy na naszym terenie gminna instytucja 
opieki nad dziećmi do lat 3. Żłobek „Promyczek” od 
przyszłego roku będzie mógł przyjąć 45 dzieci  w trzech 
grupach , w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat.  
 

Budynek ma 800 m kw. powierzchni i  będzie znajdowało się w nim pięć sal oraz zaplecze socjalne. Inwestycja  kosztuje 
ponad 3 mln zł, z czego 1.350.000 zł to dofinansowanie.  
 

Gmina Linia otrzymała dofinansowanie dla operacji „Budowa lub 
modernizacja dróg lokalnych”  w ramach poddziałania „Wsparcie 
inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową 
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię 
odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania 
„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętych 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.                        
W związku z tym, w roku 2017 zostanie przebudowana droga gminna 
– ul. Kaszubska w miejscowości Linia – warto ść inwestycji – 
1 219 648,44 zł, w tym: wysokość dofinansowania – 755 808,00 zł, 
środki własne – 462 840,44 zł oraz droga gminna w miejscowości 
Zakrzewo – warto ść inwestycji –  270 866,04 zł , w tym: wysokość 
dofinansowania – 172 352,00 zł, środki własne – 98 514,04 zł. 

 Natomiast w roku 2018  przebudowana zostanie droga gminna nr 150013G Lewinko-Dargolewo – warto ść inwestycji 
–  1 624 756,42 zł, w tym: wysokość dofinansowania: 1 018 455,00 zł, środki własne – 606 301,42 zł oraz droga gminna             
nr 150013G Lewinko-Pobłocie Dąbrówka – warto ść inwestycji – 844 321,43 zł , w tym: wysokość dofinansowania: 
536 671,00 zł, środki własne – 307 650,43 zł. W ramach tego samego naboru Powiat Wejherowski w partnerstwie z Gminą 
Linia i Łęczyce otrzymał dofinansowanie na rozbudowę drogi powiatowej nr 1420G na odcinku Nawcz-Osiek – warto ść 
inwestycji – 4 100 000,00 zł , w tym: wysokość dofinansowania: 2 608 830,00 zł. Partnerzy zapewnią środki własne                   
w następującej wysokości: Powiat Wejherowski – 745 585,00 zł., Gmina Linia – 253 499,00 zł., Gmina Łęczyce – 
492 086,00 zł. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W ramach dobrej współpracy z Powiatem Wejherowskim w ubiegłym roku zrealizowano dwie inwestycje drogowe: 
Odnowa drogi powiatowej nr 1431G Linia – Niepoczołowice na długości 1845 mb za kwotę 265 000,00 zł, w tym wkład 
Gminy Linia w wysokości 129 771,22 zł. Kolejną ważną wspólną inwestycją był remont drogi powiatowej na odcinku 
Zakrzewo-Linia o długości 1700 mb. Za kwotę 621 296,67 zł, w tym środki Gminy Linia w wysokości 310 648,33 zł. W roku 
bieżącym wykonany został remont drogi powiatowej na odcinku Pobłocie-Rosochy za kwotę 637 371,28 zł, w tym środki 
Gminy Linia w wysokości 318 685,64 zł. W tym roku czeka nas jeszcze remont drogi powiatowej w miejscowości Strzepcz, 
który również realizowany jest we współpracy z Powiatem Wejherowskim. W roku 2017 zostanie również przebudowana 
droga Pobłocie Rosochy poprzez rozbudowę skrzyżowania (budowa ronda) drogi powiatowej nr 1336G z drogą powiatową 
nr 1451G. Całkowita wartość projektu wynosi 10 819 260,43 i zostanie sfinansowana z „Programu rozwoju gminnej                         
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” przez powiat wejherowski, gminę Luzino i gminę Linia. Wartość 
zadania na terenie gminy Linia 3 359 230,64 zł, w tym z środków własnych 1 202 449,39 zł.  

Oprócz wyżej wymienionych inwestycji Gmina Linia w latach 2015 – 2016 w ramach środków własnych 
zmodernizowała drogi dojazdowe do gruntów rolnych w miejscowościach Strzepcz odc. o dł. 0,715 km  – wartość 
inwestycji  201 108,62 zł, Miłoszewo odc. o dł. 687,4 m  –158 134,02 zł, Kętrzyno odc. o dł. 177 m – 37 249,15 zł                       
i Tłuczewo o dł. 177m – 108 348,33 zł .  

W ramach wspólnej inicjatywy w 2016 r. wraz z gminą Łęczyce zmodernizowano odcinek Kętrzyno – Nawcz drogi 
łączącej dwie gminy. Gmina Linia partycypowała w kosztach robót podstawowych w wysokości 76 484,10 zł. a cała 
inwestycja łącznie z zamówieniem uzupełniającym zamknęła się udziałem środków gminnych w wysokości 89 574,00 zł. 
Inwestycja polegała na zmianie nawierzchni drogi gruntowej na nawierzchnię z mieszanki mineralno – asfaltowej oraz 
wzmocnieniu poboczy. Natomiast z Nadleśnictwem Strzebielino zmodernizowano drogę gruntową nr 150020G na odc. 
Miłoszewo Karpaty – Lewino na terenie Gminy Linia o dl. 4,15 km. Łączna wartość inwestycji wyniosła 402 336,03 zł. 

Ostatnie dwa lata obejmowały również inwestycje w infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną. W ramach 
środków własnych Gminy Linia zmodernizowano obiekt stacji uzdatniania wody w miejscowości Pobłocie i Miłoszewo, 
wybudowano odcinki sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Lini oraz wodociągowej w miejscowości Pobłocie. Inwestycje 
kosztowały budżet jednostki samorządu terytorialnego blisko 900 tys. zł.  

 W celu poprawy jakości życia mieszkańców naszej gminy w 2015 r. przystąpiono do realizacji kolejnego etapu 
projektu pn.: „E-projekt szans ą rozwoju cyfrowego mieszka ńców Gminy Linia”  dofinansowany z środków UE                         
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 
priorytet VIII – Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działania 8.3 – Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w ramach, którego zakupiono 50 zestawów komputerowych wraz   
z oprogramowaniem i 20 drukarek laserowych oraz zapewniono dostęp do Internetu  w gospodarstwach domowych                       
i jednostkach organizacyjnych Gminy Linia, do których trafił sprzęt.   

 
 
 
 
 

 

OGŁOSZENIE  
W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU W RAMACH PODDZIAŁANIA 10.3.1  

„O DNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII - WSPARCIE DOTACYJNE ”   W RAMACH REGIONALNEGO 
PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego uruchomił nabór wniosków dla Poddziałania 10.3.1 „Odnawialne 
źródła energii - wsparcie dotacyjne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020. W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców instalacjami wykorzystującymi odnawialne źródła 
energii oraz licznymi pytaniami w tym temacie, Gmina Linia chce przystąpić do wskazanego konkursu i pozyskać na ten 
cel środki dla mieszkańców.  
Rada Gminy Linia podjęła dwie uchwały o przystąpieniu do partnerstwa w celu wspólnej realizacji dwóch projektów                   
z Miastem Reda, Gminą Luzino i Łęczyce. Pierwszy projekt obejmować będzie instalacje fotowoltaiczne i pompy ciepła,              
a drugi instalacje solarne. 
W chwili obecnej trwa nabór na partnerów z poza sektora finansów publicznych, przygotowywany jest regulamin naboru. 
Rekrutacja mieszkańców do obu projektów powinna rozpocząć się w połowie listopada. 
Mieszkańcy, którzy będą zainteresowani udziałem w projekcie zobowiązani są samodzielnie śledzić informacje      
o rozpoczęciu naboru, które ukażą się na stornie internetowej Gminy Linia www.gminalinia.com.pl, tablicach 
informacyjnych Urzędu Gminy Linia oraz wszystkich sołectw. 

WÓJT GMINY LINIA ORGANIZUJE SPOTKANIE PO ŚWIĘCONE OBU PROJEKTOM W DNIU 16.11.2016 R.  
O GODZ. 18:00 W GMINNYM DOMU KULTURY W LINI.  

 

„MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ ENERGII W GMINIE LINIA” 
 

W ramach współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku Gmina Linia otrzymała dofinansowanie do modernizacji dwóch źródeł energii w Gminie 
Linia w wysoko ści 16 000,00 zł.  

W tym roku dwie osoby fizyczne złożyły wniosek o dofinansowanie modernizacji źródeł energii cieplnej, poprzez 
likwidację kotłów opalanych węglem i zastąpienie ich źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii                       
tj. pompami ciepła w budynkach jednorodzinnych. Z budżetu Gminy Linia przeznaczono na dofinansowanie zadania kwotę 
5588,00 zł. Łączna wartość dofinansowania na jednego mieszkańca wyniosła 10 794,00 zł. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„MÉSTER BËLNÉ GÒ CZËTANIÔ” . 
 

  25.10.2016 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 Szkół Podstawowych zwyciężył 
Leon Jabło ński , II miejsce zajęła Wiktoria Piorun  – 
oboje ze SP Niepoczołowice, III i IV miejsca zajęły 
uczennice SP Pobłocie Hanna Laskowska  i Klaudia 
Becker . W kategorii klas IV- VI zwyciężył Antoni 
Jabło ński  ze 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 Lini, a kolejne lokaty przypadły: 
Małgorzacie Gruba  ze 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 . Laureaci konkursu będą 
reprezentować gminę Linia na konkursie powiatowym, 
który odbędzie się 3 listopada 2016 r. w Bolszewie.  

ŻYCZYMY SUKCESÓW. 
 

 

ROZTRZYGNIĘCIE KONKURSU 
PROFILAKTYCZNEGO  

 
16 września 2016 r. w Gminny Domu Kultury dokonano 

podsumowania konkursu profilaktycznego adresowanego do 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.  
Na konkurs wpłynęło ogółem 74 prace, w tym jedna zbiorowa. 
Komisja konkursowa oceniała prace pod względem 
profilaktycznego przekazu treści, kreatywności, oryginalności,  
pomysłowości oraz formy estetycznej i wyłoniła zwycięzców. 
 

Klasy 0-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
I miejsce ex aequo Oliwia Noculak – kl. I A SP Linia                     
i  Katarzyna Kożyczkowska kl. I SP Pobłocie  
II miejsce Amelia Mielewczyk kl. II SP Głodnica 
III miejsce ex aequo Weronika Langa kl. III SP 
Niepoczołowice i Patrycja Jarosz kl. III SP Kętrzyno  
 

Klasy IV – VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  
I miejsce  Antoni Jabłoński kl. V SP Niepoczołowice 
II miejsce  Mateusz Kożyczkowski kl. IV SP Pobłocie 
III miejsce ex aequo Aleksandra Sokół kl. VI SP Pobłocie  
i Magdalena Langa kl. VI SP Pobłocie  
Wyró żnienia: 
Weronika Czaja kl. VI SP Kętrzyno 
Katarzyna Garska kl. VI SP Linia 
 i Julia Hirsz kl. V SP Pobłocie  
 

Klasy I-III GIMNAZJUM 
I miejsce ex aequo kl. III A Gimnazjum- 14 osób – praca  
i Kinga Kostrzewa kl. II A Gimnazjum w Lini 
II miejsce Kacper Szur kl. I A Gimnazjum w Lini 
Zwyci ęzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

 

Gminny O środek Pomocy Społec znej w Lini  informuje, że 
wnioski o ustalenie prawa do świadcze ń rodzinnych  na 
okres zasiłkowy 2016/2017 są przyjmowane od poniedziałku 
do czwartku.  
Dla osób ubiegających się o świadczenia rodzinne na nowy 
okres zasiłkowy, które złoży wniosek wraz        
z dokumentami do dnia 30 wrze śnia , wypłata nastąpi              
do dnia 30 listopada . Natomiast w przypadku gdy osoba 
ubiegająca się o świadczenia rodzinne złożyła wniosek wraz 
z dokumentami od dnia 1 pa ździernika  wypłata nastąpi           
do dnia 31 grudnia . 



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.  

CMENTARZ KOMUNALNY 
 W SMAŻYNIE 

 
Urząd Gminy Linia przypomina osobom, których 
bliscy są pochowani na Cmentarzu Komunalnym 
w Smażynie  

O KONIECZNOŚCI WNOSZENIA OPŁAT 
 Z TYTUŁU PRZEDŁUŻENIA WAŻNOŚCI 

ZACHOWANIA GROBÓW 
Zgodnie z art. 7 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 31 stycznia 
1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U.                
z 2015 r., poz. 2116 ), termin ważności utrzymania 
(zachowania) grobu upływa po dwudziestu latach 
od chwili pochówku lub po wygaśnięciu 
przedłużenia ważności grobu. 
Nie wniesienie stosownej opłaty umożliwi 
likwidację grobu z mocy prawa. Nieopłacony grób 
zostanie zlikwidowany i użyty do bieżącego 
pochowku. Opłaty z tytułu ważności zachowania 
grobu należy wnieść w Urzędzie Gminy Linia,               
ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia. 

ZABAWA ANDRZEJKOWA 
 

Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie o/Linia serdecznie zaprasza na ZABAWĘ ANDRZEJKOWĄ, która 
odbędzie  19 listopada 2016 r. od godz. 1900 do godz. 200 w Gminnym Domu Kultury. Przygrywać będzie 
Zespół Romeo i Julia. Koszt od pary 50,00 zł (członkowie ZKP), 100 zł (od pary – osoby nie zrzeszone)  
Zapisy przyjmuje Pan Henryk Kanka do 13.11.2016 r. pod nr tel.  512-128-725 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KKOONNTTRROOLLAA  PPOOSSEESSJJII  
WW  ZZAAKKRREESSIIEE  BBEEZZUUMMOOWWNNEEGGOO  

KKOORRZZYYSSTTAANNIIAA  ZZ  GGMMIINNNNEEJJ  
SSIIEECCII  WWOODDOOCCIIĄĄGGOOWWEEJJ    

II  KKAANNAALLIIZZAACCYYJJNNEEJJ  
  

UUrrzząądd  GGmmiinnyy  LLiinniiaa  iinnffoorrmmuujjee  oo  rroozzppoocczzyynnaajjąącceejj  
ssiięę  ii  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,,  wwyynniikkaajjąąccee  zz  aarrtt..  77  uussttaawwyy  zz  ddnniiaa      
77  cczzeerrwwccaa  22000011  rr..  oo  zzbbiioorroowwyymm  zzaaooppaattrrzzeenniiuu      
ww  wwooddęę  ii  zzbbiioorroowwyymm  ooddpprroowwaaddzzaanniiuu  śścciieekkóóww      
((tt..jj..  DDzz..  UU..  zz  22001155  rr..,,  ppoozz..  113399))..  
 



    

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  


