
     22 czerwca 2016 roku około godziny 8 rano w mieszkaniu Państwa A. i R. Drywa w Niepoczołowicach wybuch pożar. Rodzina 
straciła cały dobytek, lecz największą stratą była śmierć  11 – miesięcznego syna – Igora. Drugi syn – Błażej uległ poparzeniu w 25% 
ciała. Ta straszna tragedia wstrząsnęła Gminą Linia, szczególnie przeżywają ją mieszkańcy Niepoczołowic. Poruszeni tą tragedią 
wszyscy zaczęliśmy organizować pomoc dla rodziny. Zapewniliśmy mieszkanie zastępcze oraz wspólnie z radnymi z Niepoczołowic 
rozpoczęliśmy prace remontowe w spalonym mieszkaniu. Wspieraliśmy rodzinę, aby pomóc im otrząsnąć się z tej tragedii.                             
     Ks. Proboszcz z Lini ogłosił zbiórkę pieniędzy dla poszkodowanych w szczególności na leczenie poparzonego Błażeja. 
Stowarzyszenie „Bądźmy Razem” utworzyło specjalne konto bankowe w celu gromadzenia zebranych pieniędzy. 
Na dzisiaj czyli zaledwie 2 tygodnie po pożarze rodzina mieszka w wyremontowanym mieszkaniu, niestety Błażeja czekają operacje 
przeszczepu skóry i rehabilitacja. W imieniu własnym i rodziny Państwa Drywa pragnę wszystkim serdecznie podzi ękowa ć za 
ogromne zaanga żowanie, bezinteresown ą pomoc, życzliwo ść, wsparcie, szczodry gest i „ogromne serca” . 
Szczególnie dziękuję mieszkańcom Niepoczołowic na czele z radnymi za bardzo dobrą i szybką organizację pomocy. Do akcji również 
włączyła się Gmina Linia, Parafia NSPJ w Lini, Zespół Charytatywny, Stowarzyszenie Bądźmy Razem i Szkoła Podstawowa                             
w Niepoczołowicach. Wiele osób prywatnych pomogło w zakupie mebli, sprzętu AGD, ubrań oraz w sprzątaniu – byli to nie tylko 
mieszkańcy z Niepoczołowic, ale również z Zakrzewa i Lini. 
     Jestem pod wielkim wrażeniem Państwa szybkiej reakcji, wielkiej wrażliwości i hojności. Dzięki takiej postawie wierzymy w ludzką 
dobroć. Czujemy się w naszej gminie bezpieczni, wiedząc, że mieszkańcy naszej gminy nie są obojętni na los drugiego człowieka.  
Życzę Wam aby okazana dobroć wróciła do Was po „stokroć” i abyście czuli satysfakcję z własnej postawy. Jednocześnie zwracam się 
z apelem do mieszkańców gminy Linia o pomoc. 

 

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY LINIA 
Zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich, którzy zechcą pomóc małemu Błażejowi Drywa  

w powrocie do zdrowia. Chłopiec uległ poważnemu wypadkowi w czasie pożaru. Jego leczenie będzie długotrwałe                      
i kosztowne.  Prosimy serdecznie o wpłaty na konto BS o/Linia 37 8324 0001 0011 8226 2000 0040  

Wójt Gminy Linia 

Stowarzyszenie „Bądźmy Razem” 
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„K OMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI 
PUBLICZNEJ NA TERENIE SZWAJCARII KASZUBSKIEJ ” 

 

29 stycznia br. Gmina Stężyca złożyła w Urzędzie Marszałkowskim wniosek 
na dofinansowanie zadania pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna 
obiektów u żyteczno ści publicznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej ”. Projekt 
zakłada partnerstwo czterech samorządów w realizacji wspólnego działania: Gminy 
Stężyca jako lidera oraz Gminy Chmielno, Sulęczyno i Linia jako partnerów. Wójt 
Gminy Linia, Bogusława Engelbrecht podpisała wraz z pozostałymi włodarzami gmin 
umowę partnerską o współpracy w tym zakresie.  
Wniosek został wybrany do dofinansowania w dniu 05.06.2016 r. decyzją Zarządu 
Województwa Pomorskiego, a już następnego dnia odbyło się pierwsze spotkanie 
robocze dotyczące spraw technicznych.  
W dniu 28 czerwca podpisana została umowa o dofinansowanie, która zakłada zakończenie projektu we wrześniu 2017 r. 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 . 
Czekają więc nas w nadchodzącym roku spore inwestycje. „Stara część” Zespołu Szkół w Lini zostanie zmodernizowana poprzez 
termomodernizację ścian zewnętrznych, wymianę okien, docieplenie dachów, wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz       
z węzłem cieplnym opartym na gruntowej pompie ciepła. Budynek Biblioteki Publicznej doczeka się ogrzewania podłogowego, nowych 
grzejników i posadzek, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w tym bramy stalowej, termomodernizacja ścian zewnętrznych                  
i docieplenia dachu, wymiany orynnowania oraz instalacji odgromowej. Kolejnym obiektem, w którym po raz kolejny dokonywane będą 
remonty jest budynek na Stadionie Gminnym. Tu również nie obejdzie się bez termomodernizacji ścian zewnętrznych i dachu, 
wymiany okien i drzwi, na piętrze nowe posadzki i balustrady, podwieszany sufit. Na dachu budynku założona zostanie również 
instalacja fotowoltaiczna o mocy 7 kW. Całość projektu zamyka budynek Urzędu Gminy w Lini, który ma również być zmodernizowany 
pod kątem jego efektywności energetycznej. W planach jest również jego nadbudowa o jedną kondygnację. W ramach projektu tak jak 
w poprzednich obiektach będziemy wykonywać termomodernizację ścian zewnętrznych i dachu, wymieniać okna, zastosowana 
zostanie centrala wentylacyjna z rekuperacją powietrza, której w budynku bardzo brakuje zwłaszcza w letnie, upalne dni. Na dachu 
zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna o mocy 7 kW. 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. 
 



 

TURNIEJE PIŁKARSKIE W POBŁOCIU 

29 maja na boiskach piłkarskich w Pobłociu rozegrano turnieje 
piłkarskie walcząc o puchary Wójta Gminy Linia i Prezesa 
Gminnego Stowarzyszenia LZS w Lini. Uroczystego 
rozpoczęcia zawodów i powitania uczestników dokonał 
dyrektor GDK i Prezes GS LZS w jednej osobie Jan 
Trofimowicz . Imprezę przygotowali członkowie 
stowarzyszenia LZS. Turnieje wpisywały się w Ogólnopolski 
Tydzień Ruchu. Na boisku ze sztuczną nawierzchnią 
rywalizowali uczniowie klas I-III szkół podstawowych.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zwyciężyła drużyna GKS Linia, a kolejne miejsca na podium 
zajęły drużyny: Orły Pobłocie i KS Rozłazino. Wszystkie 
zespoły otrzymały dyplomy i puchary oraz piłki. Najlepszym 
zawodnikiem został Maksymilian Kozerski  z GKS Linia,                         
a najlepszym bramkarzem Konrad Krzebietke  z Pobłocia. 
Obaj otrzymali pamiątkowe puchary.   
Na boisku trawiastym rywalizowali zawodnicy z klas IV-VI. 
Rywalizacja prowadzona była systemem każdy z każdym.                   
W końcowej klasyfikacji zwyciężyła drużyna FC Linia, a kolejne 
miejsca zajęły: Chłopcy Gościcino, SP Niepoczołowice,             
SP Miłoszewo, SP Strzepcz, Dziewczęta Gościcino, FC 
Pobłocie. Wszystkie zespoły otrzymały piłki, dyplomy, a trzy 
najlepsze dodatkowo puchary. Wyróżniono także pucharkami 
najlepszego zawodnika, którym został Maciej Potrykus  z Lini, 
najlepszego bramkarza Maksymiliana Szczypior                                   
z Niepoczołowic.  
Po młodzieżowcach na dużym boisku rywalizowali seniorzy.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zwyciężyła „Dąbrówka” Linia, a kolejne miejsca na podium 
zajęły: Lewino oraz Oldboje Strzepcz. Najlepszym 
zawodnikiem uznany został Łukasz Klinkosz  ze Strzepcza,                 
a bramkarzem Dariusz Maszota  z Lini. Wszystkie ekipy 
otrzymały dyplomy, piłki i puchary. Nagrody poszczególnym 
drużynom i zawodnikom wręczała wójt Bogusława 
Engelbrecht . Mecze sędziowali: Jakub Brzeski, Rafał Bronk, 
Jan Trofimowicz i Oskar Skrzypczak . Dla wszystkich 
uczestników i opiekunów zapewniono ciepłe kiełbaski i wodę 
do schłodzenia. Pyszny poczęstunek przygotowała Maria 
Rzepa z Pobłocia. Opiekę medyczną zapewnił Łukasz Ellwart 
z Lini. Szczególne podziękowania za pomoc w przygotowaniu 
obiektu sportowego kierujemy do: Józefa Płotka, Jacka 
Rzepa, Dariusza Choszcz, Tomasza Miecznikowskiego, 
Jakuba Patelczyk i Pawła Wenta  (wszyscy z Pobłocia), 
którzy z dyrektorem GDK wycięli m.in. kolczaste krzewy, 
wyrwali i wywieźli liczne korzenie od krzewów oraz 
uporządkowali płytę boiska. 

III IGRZYSKA LUDOWYCH ZESPOŁÓW 
SPORTOWYCH W ŻELISTRZEWIE ZA NAMI ! 

 
Reprezentacja Gminy Linia 11 czerwca 2016 roku wzięła 

udział w III Igrzyskach LZS o Puchar Marszałka Województwa 
Pomorskiego, które rozegrano na stadionie gminnym                             
w Żelistrzewie – Gmina Puck. Kierownikiem gminnej reprezentacji, 
który zbierał i motywował do startu poszczególnych zawodników 
był Jan Trofimowicz Prezes Gminnego Stowarzyszenia LZS                      
i dyrektor GDK w jednej osobie. Warto dodać, że zmagania 
sportowców wiejskich w województwie mają długą historię, a po 
kilkunastoletniej przerwie reaktywowano je w 2014 roku właśnie                            
w Lini!... W roku ubiegłym igrzyska zorganizowano                           
w  Skórczu w powiecie starogardzkim. Wówczas Linia zajęła                    
w klasyfikacji ogólnej VIII miejsce.  

Zawody w Żelistrzewie rozpoczęła defilada 
poszczególnych reprezentacji gminnych za orkiestrą dętą. 
Następnie pochodzący z ziemi puckiej Halowy Mistrz Polski                      
w pchnięciu kulą Rafał Kownatke dokonał zapalenia znicza 
olimpijskiego. Uroczystego otwarcia igrzysk dokonali Wójt Gminy 
Puck Tadeusz Puszkarczuk oraz Przewodniczący pomorskich 
struktur LZS Piotr Klecha. Imprezę prowadził Brunon Ceszke,              
a sędzią głównym był Wiesław Oberzig. Reprezentanci Gminy 
Linia z sukcesami rywalizowali w wielu konkurencjach. Złotymi 
medalistkami w 4-boju dla pa ń zostały : Grażyna Bronk, Dorota 
Pulcyn, Maria Rzepa i Małgorzata Wirkus. Srebrnymi  
medalistami w przeci ąganiu liny zostali : Rafał Beker, Kazimierz 
Wirkus, Marcin Pryczkowski, Marcin Wróblewski oraz Wojciech 
Grzenkowicz. Brązowe kr ążki wywalczyli : Krystian Woźny                     
w biegu na 1500m, sztafeta olimpijska: Sylwia Wolska, Angelika 
Wróblewska, Krystian Woźny i Arkadiusz Grzenkowicz, w biatlonie 
Krzysztof Wos, w przeciąganiu liny kobiet: Astrida Kaczyńska, 
Zofia Naczk, Edyta Reich Grzenkowicz, Anna Miotk i Angelika 
Wróblewska, w spacerze „farmera” Marian i Paweł Bojanowscy, 
Jacek Rzepa oraz Przemysław Pallubicki. Ponadto liczną drużynę 
gminną stanowili : Czesław Hinz, Bogusława Engelbrecht, Rafał                 
i Mateusz Bronk, Jakub Brzeski, Patryk Ptasiński, Andrzej 
Kaczyński, Kamil Kosowski, Dominik Konkel, Łukasz Polejowski, 
Łukasz Ellwart, Mirosława Okrój, Ewa Mielewczyk, Mateusz                        
i Przemysław Mayer, Łukasz Puchtel, Łukasz Klinkosz, Faustyna 
Dosz, Patryk Czaja, Marcin Okrój, Kamil Grzenkowicz, Andrzej 
Łunecki, Arkadiusz Łunecki, Jan Mach, Grzegorz Janneck, 
Paulina Damps, Bożena Kobiela, Szymon Grabe – Zaremba, 
Katarzyna Bojanowska, Konrad Furman, Angelina Trelińska i Jan 
Trofimowicz. Wszyscy otrzymali pamiątkowe medale za 
uczestnictwo, a medaliści dodatkowo medale za miejsca oraz 
puchary i nagrody rzeczowe.  

Zaangażowanie                 
i walka naszych 

sportowców 
zaowocowało  

IV miejscem  
w klasyfikacji 

generalnej igrzysk.  
Zwyciężyli gospodarze 

z gminy Puck, dalej 
kolejno Pruszcz Gdański, 
Zblewo, Linia, Luzino, 
Skórcz, Sierakowice, 
Żukowo i Trąbki Wielkie. 

 Do podium zabrakło naprawdę niewiele. Puchar dla 
naszej reprezentacji odebrała Z-ca Wójta Astrida Kaczyńska. 
Warto doda ć, że Jan Trofimowicz został odznaczony 
Brązową Odznak ą Honorow ą przyznan ą przez Polski 
Związek Piłki No żnej w Warszawie. Sportowcy w dobrych 
humorach wracali do domu. Tym bardziej, że podczas losowania 
40 nagród niespodzianek ponad połowę wylosowali sportowcy               
z Gminy Linia! Gratulujemy!!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
WYJAŚNIENIE 

 

Na prośbę sołtysów Gminy Linia wyjaśniamy, że widniejąca na rachunkach za wodę i ścieki opłata za rozliczenie należności w wysokości 
5,00 zł, zgodnie z uchwała Nr 104/X/VII/2015 Rady Gminy Linia z dnia 20.11.2015 r., jest stawką opłaty abonamentowej, należną za punkt 
poboru wody lub punkt odprowadzenia ścieków i stanowi dochód gminy, a nie sołtysów. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DDZZIIEEŃŃ  DDZZIIEECCKKAA  WW  LL IINNII  
 

Rada Sołecka Lini , przy aktywnej współpracy Stowarzyszenia „B ądźmy Razem ”, Gminnego Domu Kultury, radnych Rady Gminy 
Linia oraz Ochotniczej Stra ży Pożarnej  zorganizowała 1 czerwca wspaniałą imprezę. Piękna, słoneczna pogoda sprawiła, że plac przy 
Urzędzie Gminy zapełnił się dziećmi, którym towarzyszyli rodzice i dziadkowie. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji, dzięki którym 
nasi milusińscy nie mogli się nudzić.  
Życzenia, które złożył dzieciom na początku imprezy dyrektor GDK- Jan Trofimowicz , promieniały radością i zapowiadały świetną 
zabawę. Kiełbaski, pieczone przez sołtysa Jana Macha  i członka Rady Sołeckiej- Tomka Klejn ę, smakowały wybornie. Członkowie 
Stowarzyszenia: Irena Labuda , Gabrysia Syldatk , Anna Kobiella , Janina Formela  i Teresa Hilla  oraz radne Irena Lewi ńska  i Teresa 
Hinca  z wypiekami na twarzy uwijały się jak w ukropie, aby poczęstować nimi wszystkie dzieci. 
Danuta Potrykus  z Rady Sołeckiej w pięknym kaszubskim stroju oraz Halina Pipiórka  i Maryla Okrój  w firmowych, zielonych koszulkach 
stowarzyszenia z koszami pełnymi słodyczy krążyły po Placu Ks. Bazylego i rozdawały dzieciom łakocie. Natomiast dziewczęta                            
z młodzieżowej drużyny OSP częstowały milusińskich soczkami. Konkursy przygotowane przez dyrektora GDK cieszyły się ogromną 
popularnością. Wiele radości przyniosło dzieciom przejście przez tunel strażacki, który obsługiwali młodzi druhowie. Najwięcej jednak 
emocji, szczególnie wśród najmłodszych wzbudził długo oczekiwany magik, którego po wielu negocjacjach i licznych telefonach 
sprowadziła do Linia radna Hanna Wetta .  
Wprawdzie, wbrew oczekiwaniom, nie wyczarowywał on królików z kapelusza, 
ale za to obsypał maluchy niezliczoną ilością kolorowych mydlanych baniek                      
i obdarował fikuśnymi balonikami. Oprawę muzyczną zabawy zapewnił Waldek 
Hinca, a przebieg imprezy fotografowali Paulina Bigus  i Edmund 
Szymikowski . Nad bezpieczeństwem zaś czuwali druhowie strażacy pod 
przewodnictwem prezesa OSP Linia- Franciszka Miotka . Frekwencja na 
placu i popularność imprezy wykazały, że warto podejmować wspólne 
inicjatywy, które wywołują radość i uśmiech, ale przede wszystkim integrują 
mieszkańców Lini. Organizatorzy dziękują serdecznie wszystkim, którzy 
przyczynili się do przygotowania i przeprowadzenia Dnia Dziecka. 
 

CCHHÓÓRRAALLNNEE  ŚŚWWIIĘĘTTOO  ww  SSTTRRZZEEPPCCZZUU  
NNAAGGRROODDAA  GGRRAANNDD  PPRRIIXX  MMAARRSSZZAAŁŁKKAA  WWOOJJEEWWÓÓDDZZTTWWAA  PPOOMMOORRSSKKIIEEGGOO    

DDLLAA  CCHHÓÓRRUU  „„ NNAADDZZIIEEJJAA””   ZZ  NNAAKKŁŁAA  NNAADD  NNOOTTEECCIIĄĄ  
  

4 czerwca świątynia parafialna w Strzepczu gościła chórzystów z różnych stron kraju  uczestniczących w II Ogólnopolskim Festiwali 
Pieśni Religijnej Pater Noster. Występy oceniało szanowne jury w składzie: prof. zw. dr hab. Marek Rocławski, prof. zw. dr hab. Mariusz 
Kończal oraz prof. zw. dr hab. Przemysław Pałka. Chórzyści występowali w trzech kategoriach: chóry kościelne, akademickie i świeckie. 
W ciągu 5 godzin przesłuchań w kościele zasiadło ponad 800 słuchaczy, którzy mieli możliwość wysłuchania pieśni w różnych językach 
m.in. łacińskim, polskim, ukraińskim i kaszubskim.  Festiwal zwieńczyła uroczysta Msza Święta, którą celebrował ksiądz Infułat Stanisław 
Grunt. Na zakończenie pomysłodawca festiwalu dyrektor artystyczny Tomasz Chyła dyrygował wszystkimi chórami, które wspólnie 
wykonały Gaude Mater Polonia.   Po zakończeniu mszy odbyła się gala finałowa, w której oprócz wszystkich chórzystów  udział wzięli 
sponsorzy oraz goście festiwalu i liczne grono parafian. 
 GGrraanndd  PPrr iixx  FFeessttiiwwaalluu,,  ppiięękknnyy  ppuucchhaarr  ii   nnaaggrrooddęę  MMaarrsszzaałłkkaa  WWoojjeewwóóddzzttwwaa  PPoommoorrsskkiieeggoo  wwyywwaallcczzyyłł   cchhóórr  „„ NNaaddzziieejjaa””   NNaakkłłaa  
nnaadd  NNootteecciiąą.. W kategorii chórów akademickich jury przyznało dwa równorzędne pierwsze miejsca a otrzymały je: Chór Politechniki 
Poznańskiej – dyrygent Paweł Łuczak  oraz Chór Kameralny Akademii Muzycznej w Gda ńsku – dyrygent Bła żej Połom .         
W kategorii chórów kościelnych jury nie przyznało miejsca pierwszego. Drugie miejsce przyznano chórowi „Laudate Dominum”                          
z Łochowa – dyrygent Magdalena Olszewska . Trzecią lokatę wywalczył chór „Pięciolinia” z Lini – dyrygent Jan Szulc.  W kategorii 
chórów świeckich zwyciężył Chór „Nadzieja” z Nakła nad Noteci ą – dyrygent Michał Gacka . Drugie miejsce otrzymał Młodzie żowy 
Chór Żeński działaj ący przy III Liceum Ogólnokształc ącym w Białymstoku – dyrygent Anna Olszewska , a trzecie Miejskie 
Centrum Kultury w Bydgoszczy  - dyrygent Marta Rone k Ko ślińska . Ponadto szanowne jury przyznało wyróżnienia: ppuucchhaarr  
GGddaańńsskkiieeggoo  OOddddzziiaałłuu  PPoollsskkiieeggoo  ZZwwiiąązzkkuu  CChhóórróóww  ii   OOrrkkiieessttrr za najlepiej wykonany utwór z akompaniamentem przyznano dla chóru 
Medici Cantares z Bydgoszczy – dyrygent Joanna Krau se. Wyróżnienie za najlepiej wykonany utwór o tematyce Pater Noster wraz                
z pucharem Rektora Akademii Muzycznej w Gdańsku otrzymał Chór Politechniki Pozna ńskiej „Volantes Soni” – dyrygent Paweł 
Łuczak . Wyróżnienie Stowarzyszenia Młodych Artystów Ziemi Wejherowskiej otrzymały młode chórzystki z III LO w Białymstoku . 
Wyróżniono też najlepsze wykonanie utworu w języku kaszubskim, które trafiło do „Lutni” z Luzina . Dwie solistki z „Nadziei” z Nakła: 
Marta Bejma oraz Zofia Skowron”  otrzymały też wyróżnienia za najlepsze wykonanie partii solowych. Wszystkie chóry, które otrzymały 
lokaty I-III oraz wyróżnienia otrzymały nagrody finansowe. Organizatorzy dzięki hojności sponsorów przygotowali także nagrody 
specjalne: wycieczkę do Ziemi Świętej ufundował  Kaszub Ravel, a pojedzie na nią najlepszy dyrygent festiwalu Błażej Połom z Chóru 
Kameralnego Akademii Muzycznej w Gda ńsku , a weekend w pensjonacie „Zew Morza” wraz z osobą towarzyszącą spędzi: Michał 
Gacka – dyrygent , który ukształtował najlepszą kulturę brzmienia w chórze „Nadzieja” z Nakła Nad Notecią.  Dodać należy, że oprócz 
w/w sponsorami festiwalu w Strzepczu byli: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Marszałkowski w Gdańsku, Starostwo 
Powiatowe w Wejherowie, PGNiG, ENERGA, BOTRANS, OKTAN, ECO – HOUSE, Bank Spółdzielczy w Sierakowicach, WIKĘD, Apteka 
Lipowa w Strzepczu, Zygmunt Labuda AGD RTV Luzino, Urząd Gminy i Gminny Dom Kultury.  
Nagrody wręczali przedstawiciele poszczególnych firm i instytucji. Stronę samorządową 
reprezentowały: Starosta Wejherowski Gabriela Lisius, Wójt Gminy Lin ia Bogusława 
Engelbrecht wraz z Z-c ą Astrid ą Kaczyńską oraz Sekretarz Gminy Mirosława Kuberna.  
Na festiwalu była także Danuta Bałamucka p.o. gdańskiego oddziału PZCHiO. 

Aby festiwal miał należytą oprawę i na długo zapadł w pamięci chórzystów nad 
przygotowaniem przedsięwzięcia pracowało liczne grono współorganizatorów: Proboszcz 
parafii w Strzepczu ks. Andrzej Kmiecik, grono pedag ogiczne i pracownicy obsługi    
ZS w Strzepczu, w której była baza festiwalu (miejsce  na roz śpiewanie chórów, ciepły 
posiłek dla uczestników, kawiarenka, sklepik kaszub ski), Koło Gospody ń Wiejskich               
w Strzepczu,  a tak że pracownicy GDK Paulina B igus i Jan Trofimowicz.  



WYCIECZKA SZKOLNA – SOPOT, GDYNIA 
    We wtorek 17 maja dzieci z naszej szkoły wraz z opiekunami 
uczestniczyły w wycieczce. Wyjazd zorganizowała p. Alicja 
Świtka . Trasa wycieczki wiodła terenami Trójmiasta (Sopot, 
Gdynia). Choć aura nam nie do końca sprzyjała, wyjazd okazał 
się bardzo udany. Najpierw odwiedziliśmy sopockie molo oraz 
spacerowaliśmy po „Monciaku”. 

Następnie udaliśmy się do 
gdyńskiego portu, gdzie dzieci 

mogły zobaczyć min. Dar 
Młodzieży czy Błyskawicę. 

Podziwialiśmy piękne 
krajobrazy i zrobiliśmy sobie 

pamiątkowe zdjęcia. 
Kulminacyjnym punktem 

podróży okazał się Mc Donald. 
Dzieci były bardzo zadowolone 

z wyjazdu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIEŃ MATKI  
 

      25 maja 2016 r. z okazji Dnia 
Matki  uczniowie Szkoły Podstawowej                  
im. ks. kan. B. Olęckiego                              
w Niepoczołowicach zaprosili 
wszystkie mamy, by wspólnie uczcić 
ten szczególny dzień. Dzieci 
zaprezentowały montaże słowno – 
muzyczne oraz wręczyły kochanym 
Mamom własnoręcznie wykonane 
upominki w podzięce za trud 
wychowania oraz miłość, którą od 
nich otrzymują.  

Wszystkie mamy były 
zachwycone występami 

swoich dzieci, 
niejednokrotnie 

widoczne były łzy 
szczęścia. Uśmiech na 

ich twarzach oraz 
gromkie brawa 

świadczyły o radości 
jaką sprawiły im 

pociechy. 
 

 

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU  
LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA  

„K ASZUBSKA DROGA”   
WYBRANA DO REALIZACJI ! 

 

Informujemy, że Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) na lata 
2014-2020 przedstawiona do konkursu przez Lokalną Grupę 
Działania (LGD) "Kaszubska Droga" została wybrana do 
realizacji. 
W dniu  23 maja 2016 r. w  Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Pomorskiego nastąpiło podpisanie umowy                        
o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność.  
W ramach realizacji LSR, LGD będzie sukcesywnie ogłaszać 
konkursy dotacyjne i grantowe na następujące działania: 

• podejmowanie lub rozwój przedsiębiorczości;  
• wzmocnienia kapitału społecznego;  
• budowa lub przebudowa ogólnodostępnej                                

i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub 
rekreacyjnej, lub kulturalnej; 

• promowanie obszaru objętego LSR, w tym 
produktów lub usług lokalnych; 

• operacje własne LGD. 
Na wdrażanie LSR grupa otrzymała 1 223 310,69 euro. 
Pierwsze nabory wniosków będą ogłaszane jesienią 2016 r.  
Zainteresowanych doradztwem w zakresie przygotowania 
wniosków o dotację prosimy o kontakt  
 z biurem LGD: 
Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga” 
ul. Józefa Wilczka 7, 84-242 Luzino 
Dyrektor biura – tel. 668 521 941 
Asystent biura – tel. 668 522 476 
biuro@kaszubskadroga.pl 
Zainteresowanych zapraszamy również na stronę 

internetową: www.kaszubskadroga.pl 

PLENER MALARSKI  
W dniach 1-7 sierpnia br. Gminny Dom Kultury 
organizuje warsztaty malarskie dla artystów 
plastyków. Zapraszamy do udziału równie ż 
uzdolnionych uczniów gimnazjalnych z terenu 
gminy. Zapisy do 15 lipca w GDK. Więcej informacji 
pod nr tel.58 5728164. 

UWAGA MIESZKAŃCY GMINY LINIA!!! 
 

Ze względu na niedobór wody w ujęciach 
 informujemy o zakazie u żywania wody do celów 

ogrodniczych  w godzinach 6.00 – 22.00 – do odwołania. 

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO  
 

Urząd Gminy w Lini przypomina, iż każdy rolnik który chce 
odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy 

używany do produkcji rolnej powinien złożyć wniosek wraz 
z fakturami VAT (lub ich kopiami) wydanymi w okresie od 

1.02.2016 r. do 31.07.2016 r.  
Wnioski będą przyjmowane od 1 do 31 sierpnia br.                             

w tut. Urzędzie Gminy – pok. Nr 16 w godz. pracy urzędu. 



 

ZWYCIĘSTWO ZESPOŁU Z LINI 
 

12 czerwca bieżącego roku w Wierzchucinie w gminie Krokowa po raz 12 odbył się Przegląd 
Dziecięcych Zespołów Regionalnych – Burczybas 2016. Po raz kolejny w przeglądzie udział wziął 
udział ZPiT Kaszëbskô Rodzëzna – jednak po raz pierwszy wystąpił zespół pod opieką Moniki 
Szczypior, który przygodę z folklorem zaczął w roku ubiegłym pod opieką pani choreograf Ireny 
Warmowskiej. Systematyczne próby, zaangażowanie dzieci i rodziców dały wspaniały efekt bowiem 
komisja w składzie Beata Dąbrowska, Marek Czarnowski i Tomasz Fopka nagrodziła zespoły 
następująco: Zwyci ężył zespół „Kaszëbskô Rodzëzna" z Lini , a kolejne miejsca na podium zajęły: 
„Strzelinsczé Dzëcë” ze Strzelna (powiat pucki” oraz  „Mołi Kaszebi” z Wąglikowic (powiat kościerski). 
Puchar Prezesa Rady Chórów Kaszubskich - Za swobodę wokalno-językową "Mùlczi" z Miszewa 
(powiat kartuski) natomiast za umiejętność łączenia przekazu muzyczno-teatralnego nagrodę 
otrzymał zespół „Wiesołé Nótczi” z Lubocina. (powiat pucki).  
 

DZIEŃ PATRONA 
 

 14 czerwca, jak co roku, obchodziliśmy w szkole Dzień Patrona. 
Rozpoczęliśmy to wydarzenie Msza Świętą w intencji całej 
społeczności szkolnej. Następnie wszyscy udaliśmy się do szkoły, 
gdzie zaproszenie goście: Wójt Gminy Linia Bogusława 
Engelbrecht, radni, Andrzej Labuda, Jan Leyk oraz Dyrektor 
Gminnego Domu Kultury Jan Trofimowicz, a także rodzina                        
ks. Bazylego Olęckiego, siostra pani Maria Burczyk z mężem 
Henrykiem oraz brat pan Andrzej Olęcki wzieli udział w części 
artystycznej przygotowanej przez uczniów klasy VI pod opieką pani 
Tamary Jabłońskiej.  
Po krótkim przypomnieniu życiorysu 
naszego patrona nadszedł czas na 
sprawdzenie wiedzy, jaką posiadają 
nasi goście oraz uczniowie na temat 
ks. Bazylego. W drużynie gości 
zasiadła pani Wójt, pani Maria 
Burczyk oraz pan Andrzej Labuda, 
natomiast drużynę uczniów 
reprezentowali: Wiktor Weta, Antoni 
Jabłoński oraz Karol Kos.  

Po zakończonych konkurencjach 
komisja w składzie: Pani Dyrektor Joanna 
Kruszyńska-Labuda, pan Jan Trofimowicz 
oraz pan Jan Leyk ogłosiła, iż mimo 
minimalnej przewagi uczniów nagrodzą 
wszystkich uczestników zabawy dlatego,  
że zaangażowanie gości jak i uczniów było 
bardzo wyrównane.  

Po ogłoszeniu wyników nadszedł 
czas na zabranie głosów przez przybyłych 
gości. Pani Wójt wraz z panem Andrzejem 
Labuda wręczyła Leonowi Jabłońskiemu 
nagrody za zdobycie I miejsca na szczeblu 
wojewódzkim w konkursie „Rodno Mowa” 
oraz nagrodę specjalną, prezesa ZKP 
o/Chmielno. Pani Bogusława Engelbrecht 
chcąc osłodzić wszystkim świętowanie 
wręczyła uczniom słodkości. Głos zabrała 
także siostra ks. kanonika, która złożyła 
życzenia całej społeczności szkolnej oraz 
wręczyła wszystkim upominki. Po 
zakończonej uroczystości goście udali się 
na poczęstunek, a uczniowie świętowali              
w swoich klasach. 
 

WYCIECZKA SZÓSTOKLASISTÓW  
DO TORUNIA 

 

         W dniach 23 – 25 maja 
sześcioro uczniów klasy szóstej 
uczestniczyło wspólnie                       
z kolegami z Niepoczołowic                      
w wycieczce szkolnej do 
Torunia. Wyjazd został 
profesjonalnie przygotowany – 
w Toruniu czekała na nas pani 
przewodnik, która towarzyszyła 
nam przez trzy dni. Pierwszego 
dnia pobytu zwiedzaliśmy Stare 
Miasto, uczestniczyliśmy                     
w Krzyżackim Patrolu oraz                   
w seansie w Planetarium. 
Wieczorem spacerowaliśmy po 
toruńskiej starówce. Drugi 
dzień rozpoczął się wczesnym 
rankiem – pierwszy przystanek 
miał miejsce w Centrum 
Nowoczesności „Młyn Wiedzy”, 
gdzie dzieci mogły naocznie 
zobaczyć i dotknąć wielu 
ciekawych eksponatów. 
Następnie udaliśmy się do 
miasta, gdzie spotkaliśmy się                
z właścicielami piekarni. Dzieci 
własnoręcznie przygotowywały 
ciasto na pierniki, następnie je 
wypiekały. Gotowe wypieki 
dzieci otrzymały od właścicieli              
w prezencie – jako symbol 
powodzenia i dobrego życia. 
Wieczorem czekały nas dalsze 
emocje – zwiedzanie fortu                     
z przewodnikiem, zabawa                     
w podchody oraz ognisko. 
Najciekawszą okazała się 
zabawa w podchody – 
momentami było zabawnie, 
innym razem ciężko i trudno. 
Na koniec przy ognisku 
wspólnie piekliśmy kiełbaski                 
i śpiewaliśmy znane harcerskie 
piosenki. Ostatni dzień upłynął 
pod znakiem muzeów – 
zwiedzaliśmy min. Dom 
Mikołaja Kopernika, Muzeum 
Etnograficzne oraz Muzeum 
Podróżników.  
Pogoda nam dopisała – wycieczka była naprawdę wspaniała. 
Żałowaliśmy tylko, że tak szybko minął czas i musieliśmy 
wracać. 
 

Społeczność Szkolna SERDECZNIE DZIĘKUJĄ sponsorom za 
udzielone wsparcie, dzięki któremu  

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Niepoczołowicach   
mogli wziąć udział w wycieczce. Nasi Sponsorzy: Urząd Gminy 

w Lini, Rada Rodziców działającej przy SP w Niepoczołowicach, 
p. M. A. Labuda, p. M. J. Leyk, p. C. M. Formella.  

 

WYJAZD DO SZWECJI 
W dnia 30.05. – 1.06.2016 r. Gminna Orkiestra Dęta oraz Zespół 
Kaszëbskô Rodzëzna wzięli udział w wyjeździe do Karlskrony. 

Wyjazd był nagrodą z okazji X – lecia działalno ści orkiestry  oraz 
XV-lecia istnienia zespołu . Uczestnicy miło spędzili czas pod 

okiem pani przewodnik. Życzymy kolejnych jubileuszy!  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA  WSTĘPNA 
 

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 planuje w czwartym kwartale br. uruchomić 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. Odpowiedzi i wyjaśnienia jakie uzyskaliśmy od Instytucji Zarządzającej wskazują, że aby zrealizować projekt                                 
z przeznaczeniem na instalacje dla osób fizycznych konieczne będzie złożenie tego wniosku w partnerstwie ze stowarzyszeniem, które 
będzie pozyskiwało fundusze dla swoich członków. Tak więc mieszkańcy gminy Linia, którzy będą zainteresowani uczestniczeniem                            
w projekcie będą zobowiązani być członkami takiego stowarzyszenia przez okres trwałości projektu, tj. 5 lat oraz opłacać w nim składki 
członkowskie jeżeli takie obowiązują. Stowarzyszenie, które będzie składało wniosek w partnerstwie z Gminą Linia zostanie wybrane                
w drodze publicznego naboru partnerów. 
Aby móc aplikować o środki unijne konieczne jest przygotowanie niezbędnej do tego celu dokumentacji. Aby było to możliwe, znane 
muszą być na etapie składania wniosku potrzeby mieszkańców oraz konkretne nieruchomości, na których instalacje będą montowane. 
W związku z powyższym zakłada się, że osoby chętne zobowiązane będą, po zakwalifikowaniu ich na listę osób biorących udział                      
w projekcie, do zapłaty następujących kwot: ►1.000,00 zł w przypadku ubiegania si ę o dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej; 
► 1.000,00 zł w przypadku ubiegania si ę o dofinansowanie instalacji solarnej; ► 3.000,00 zł w przypadku ubiegania si ę                            
o dofinansowanie do pompy ciepła. 
Wskazane kwoty zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji niezbędnej i wymaganej do złożenia wniosku o dofinansowanie 
projektu. W przypadku nie otrzymania  dofinansowania, kwota wpłacona zostanie pomniejszona o koszt dokumentacji 
indywidualnej  i w tej wysokości zwrócona mieszkańcowi na wskazane przez niego konto. W przypadku uzyskania dofinansowania 
wpłacona kwota zostanie zaliczona na poczet kosztu instalacji. 
W ramach projektu można będzie ubiegać się o dofinansowanie do budowy instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz instalacji 
solarnych, wykorzystujących odnawialne źródła energii. W związku z tym, że w projekcie energia słońca nie sumuje się z energią 
pozyskiwaną z ziemi, możliwy jest montaż na jednej nieruchomości następujących kombinacji instalacji: panele fotowoltaiczne, kolektory 
słoneczna, gruntowa pompa ciepła z c.w.u lub instalacja fotowoltaiczna z gruntową pompą ciepła i c.w.u. Instalacje służące do 
wytwarzania energii, w szczególności energii elektrycznej lub cieplnej mogą być instalowane wyłącznie z przeznaczeniem na potrzeby 
własne, w przypadku przekazania mikroinstalacji osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą (również rolnicy) 
wytworzona energia elektryczna lub cieplna może być wykorzystana tylko na potrzeby gospodarstwa domowego tych osób (wytworzona 
energia nie może być sprzedawana ani pokrywać zapotrzebowania gospodarstwa rolnego czy firmy).  
Zakłada si ę, że maksymalny poziom dofinansowania b ędzie wynosił ok. 60% warto ści projektu brutto.    
Planowany okres rozpocz ęcia realizacji zakupów instalacji to maj 2017 r.  
W przypadku uzyskania dofinansowania, po wyborze wykonawcy instalacji, mieszkaniec zobowiązany zostanie do dokonania 
pozostałego, wyliczonego dla niego kosztu w ramach projektu a więc w roku 2017.  
Po zebraniu ankiet przeanalizowane zostaną jej wyniki i podjęta zostanie decyzja o rodzajach instalacji, które zostaną objęte projektem.                    
Z uwagi na fakt iż preferowane w konkursie będą pompy ciepła i instalacje fotowoltaiczne nie jest wykluczone, że składane będą dwa 
wnioski, z których drugi obejmował będzie jedynie instalacje solarne. 

 
WYPEŁNIENIE ANKIETY NIE STANOWI ELEMENTU REKRUTACJI DO PROJEKTU.  

 
Po analizie zapotrzebowania i ogłoszeniu dokumentacji konkursowej przez Urząd Marszałkowski zostanie przeprowadzona rekrutacja      
wg obowiązującego regulaminu.  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. W związku z powyższym Wójt Gminy Linia zach ęca wszystkich zainteresowanych 
mieszka ńców do składania ankiet dotycz ących zainteresowania instalacjami do 30.07.2016 r. do godz. 15.00.   
W projekcie mogą wziąć udział osoby fizyczne zameldowane i posiadające nieruchomość na terenie Gminy Linia, województwo 
pomorskie. 
 

STYPENDIA  
DLA STUDENTÓW STUDIÓW DZIENNYCH 

 
Urząd Gminy Linia informuje, że jak co roku studenci studiów 
dziennych mają możliwość ubiegania się o jednorazowe 
stypendium za wyniki w nauce.  
Kryteria, które należy spełniać: 

� średnia ocen 4,0 i powyżej;  
� zaświadczenie o średniej ocen za bielący rok akademicki 

wydane przez uczelnię, a w przypadku rozpoczęcia 
studiów uzupełniających, na których rok akademicki 
rozpoczyna się na początku roku kalendarzowego 
zaświadczenie wydane przez uczelnię o średniej ocen za 
pierwszy semestr;  

� zaświadczenie, że osoba ubiegająca się                                
o stypendium jest studentem studiów dziennych wraz                    
z podaniem roku studiów.  

 

Termin składania poda ń upływa 10 pa ździernika br. 
 

Więcej informacji w Urzędzie Gminy Linia pok. Nr 6                                    
– Beata Noculak – lub pod nr te. 58 676 85 82 wew. 4 

POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO- 
POŻARNICZE DLA MŁODZIEŻOWYCH 

DRUŻYN POŻARNICZYCH 
   
 

20.06.2016 r. na gminnych obiektach sportowych                         
w Choczewie odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo- 
Pożarnicze dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.           
Z terenu Gminy Linia  udział wzięły dwie drużyny MDP ze 
Strzepcza- chłopięca i dziewczęca. Uczestnicy rywalizowali                  
w dwóch konkurencjach tj. w ćwiczeniu bojowym oraz                        
w sztafecie pożarniczej.  

W końcowej klasyfikacji chłopięca drużyna pożarnicza 
zdobyła 3 miejsce, zaś dziewczęca  5 miejsce.  Zdobyte 
podium było wielkim sukcesem i wyróżnieniem dla drużyny. 
Serdecznie gratulujemy uczestnikom oraz składamy 
podziękowania opiekunom, którzy przygotowywali młodzież do 
uczestnictwa w zawodach.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INWESTYCJE W GMINIE LINIA 
 

Po długich oczekiwaniach ruszyły w końcu „pełną parą” nabory wniosków w ramach funduszy unijnych oraz krajowych.                        
Na koniec stycznia Gmina Linia złożyła wniosek na budow ę żłobka „MALUCH – edycja 2016”  moduł 1 w ramach resortowego 
programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”. 11 maja br. Pani Wójt podpisała umowę na dofinansowanie 
projektu w kwocie 826 531,00 zł.  Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na kwotę ok. 3 000 000,00 zł. Żłobek powstanie jeszcze              
w tym roku i b ędzie si ę mieścił na  dz. Nr 59/10 przy ul. Kaszubskiej w Lini . Od stycznia będziemy mogli uruchomić nasze zaplecze 
edukacyjne dla najmłodszych. Zakładamy, że do żłobka będą przyjmowane dzieci w wieku od 20 miesiąca do 3 lat. Zapraszamy 
oczywiście rodziców do rozważenia tej propozycji opieki nad dziećmi i poszerzenia w ten sposób możliwości podjęcia zatrudnienia.  
 

29 stycznia składaliśmy również wniosek o dofinansowanie pn. „Lepszy start – lepsza przyszło ść”.  Wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów z Gminy Linia. Wniosek złożony w ramach poddziałania 3.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zakłada dodatkowe zajęcia edukacyjne w naszych placówkach szkolnych. Ponadto 
przewidziane zostało tam stworzenie pracowni chemiczno-fizycznych, które pozwolą na ciekawe i profesjonalne prowadzenie lekcji. 
Wartość wniosku to 1 776 166,27 zł, a wartość wnioskowanego dofinansowania to kwota 1 687 357,96 zł. Planowany okres realizacji 
projektu od 01.08.2016 r. do 30.09.2018 r. W chwili obecnej wniosek jest oceniany przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Pomorskiego, a jego ocena powinna zakończyć się w tym miesiącu. 
 

Koniec stycznia był również bardzo pracowity z innego względu. Składaliśmy również wniosek na dofinansowanie budowy 
nowego budynku biblioteki w Lini w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2016 – 
2020”. Z uwagi na brak porozumienia pomiędzy wszystkimi podmiotami, które złożyły wnioski, Ministerstwo Edukacji Narodowej 
zastosowało pierwotnie przyjętą metodę ich oceny i nasz wniosek nie otrzymał dofinansowania. W chwili obecnej rozpatrywane jest 
nasze odwołanie od decyzji odmownej i w dalszym ciągu mamy nadzieję na pozytywne zakończenie tej sprawy.  
 

Wraz z przyjściem wiosny rozpoczęły się nie tylko roboty drogowe w sołectwach, ale również złożone zostały wnioski na 
dofinansowanie do budowy dróg lokalnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Do 15 kwietnia,                    
w ramach naboru wpłynęło 187 wniosków, złożonych przez 13 powiatów oraz 92 gminy z terenu województwa pomorskiego, na łączną 
kwotę dofinansowania sięgającą niemal 205 mln zł. Nasze wnioski dotyczą przebudowy drogi na ul. Kaszubskiej w Lini, odcinka drogi 
Zakrzewo-Folwark, drogi Pobłocie – Dargolewo i Lewinko – Pobłocie Dąbrówka. Łączna wartość kosztów obejmująca nasze drogi to 
4 088 261,36 zł, a wnioskowane dofinansowanie na poziomie 2 486 825,00 zł. Realizacja robót została przewidziana na 2017 i 2018 r.  
W chwili obecnej wnioski są oceniane przez Urząd Marszałkowski i do końca sierpnia powinniśmy już mieć informację o wynikach 
oceny.   
 

W ramach tego samego naboru, Starostwo Powiatowe w  Wejherowie, w partnerstwie z Gminą Linia i Łęczyce złożyło wniosek                         
o dofinansowanie na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 G   Godętowo – Nawcz – Tłuczewo na odcinku 
Nawcz – Osiek”. Szacunkowa wartość całej Operacji wynosi ok. 4 100 000,00 zł brutto  z czego dofinansowanie może sięgnąć 63,63%. 
W kosztach realizacji inwestycji mają również partycypować zaangażowane gminy.  
 

W dniu 19 maja w imieniu zainteresowanych mieszkańców, złożony został przez Gminę Linia wniosek pn.: „Modernizacja 
źródeł energii w gminie Linia”. W ramach ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony  Środowiska i Gospodarki wodnej                    
w Gdańsku konkursu, trzy osoby fizyczne będą realizowały inwestycję polegającą na likwidacji kotłów opalanych węglem i zastąpieniu 
ich źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii tj. pompami ciepła w budynkach jednorodzinnych. Zgodnie z informacją 
zamieszczoną na stronie internetowej WFOŚiGW w Gdańsku, Gmina Linia otrzymała dofinansowanie do realizacja zadania.   
 

Składanie wniosków o dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych to nie wszystko. Owocna współpraca Pani Wójt                         
z Powiatem Wejherowskim przyniosła mieszkańcom gminy Linia wymierne i zauważalne efekty. Bez udziału środków własnych gminy 
zrealizowana została inwestycja polegająca na remoncie drogi powiatowej nr 1431G poprzez wykonanie dywanika konserwującego na 
odcinku Niepoczołowice - Kamienica Królewska w km 3+530 - 6+595”, za kwotę 246 235,58 zł. Wykonawcą zostało Konsorcjum firm, 
Lider konsorcjum: Kruszywo Sp. z o.o., ul. Długa 4B, 84-223 Linia, a Partnerem firma  Bituminium  Sp.  z  o.o., również z Lini. Kolejną 
widoczną już dla mieszkańców gminy wraz z odczuwalną poprawą komfortu jazdy inwestycją jest remont drogi powiatowej na odcinku 
Pobłocie-Rosochy wykonywany przez te same firmy. W ramach realizowanej inwestycji mieszkańcy Pobłocia zyskają również nowy 
chodnik. Wartość inwestycji w której również Gmina Linia ponosi 50% kosztów to 569 258,55 zł. 
 

Zarząd Drogowy w Pucku ogłosił również postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej 
obejmującej dwa zadania: „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1336G z drogą powiatową 1451G poprzez budowę ronda”          
i „rozbudowa drogi powiatowej nr 1451G na odcinku od skrzyżowania do miejscowości Lewino do skrzyżowania z drogą wojewódzką              
nr 224 w Łebnie o długości ok. 3,0 km”. Jak zatem widać inwestycje drogowe w gminie Linia będą nadal realizowane przez Powiat 
Wejherowski. Szczególne znaczenie ma przy tym budowa długo oczekiwanego ronda, które przy tylu tragicznych wypadkach na 
obecnym skrzyżowaniu jest bardzo potrzebne i uzasadnione bezpieczeństwem uczestników ruch drogowego.  
 

Mieszkańcy Pobłocia oprócz inwestycji drogowych zyskali również nowy odcinek sieci wodociągowej, który usprawni dostawy 
wody w miejscowości. Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia, wykonawcą robót zostało Przedsiębiorstwo Hydro-
Serwis, Stanisław Mielewczyk z Sierakowic. Koszty budowy wodociągu to 86 100,00 zł. Kolejną inwestycję związaną z wodą zyskali 
mieszkańcy Miłoszewa. Firma BIG SPEC Dariusz Szafraniec z Kolbud wykona remont i przebudowę Stacji Uzdatniania Wody za kwotę 
109 100,00 zł., która usprawni jej pracę oraz podniesie w znaczny sposób jakość wody. 
 

W czasie wakacji przeprowadzać będziemy również niezbędne  remonty w szkołach, które pozwolą na zapewnienie naszym 
uczniom dobrych warunków nauki. 

 

II POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE W SPRAWIE SPRZEDA ŻY SAMOCHODU OSOBOWEGO  

VW TRANSPORTER T5 1.9 TDI 
 

Urząd Gminy w Lini informuje, że ogłoszono II postępowanie przetargowe w sprawie sprzedaży samochodu osobowego VW 
TRANSPORTER T5 1.9 TDi, rok produkcji 2005, pojemność silnika 1896cm, dotychczas użytkowanego przez Urząd Gminy w Lini.  
Cena wywoławcza wynosi 20 000zł brutto. Pisemne oferty zakupu prosimy składać w siedzibie urzędu lub na adres mailowy 
zk@gminalinia.com.pl w nieprzekraczalnym terminie do 22 lipca 2016 r. do godz. 9.00. Otwarcie ofert nastąpi przez komisje 
przetargową w dniu 22 lipca 2016r. o godz. 10.00 w pokoju nr 17.  Ogłoszenie o przetargu oraz wzór oferty wraz z załącznikami znajdują 
się na stronie internetowej bip.gminalinia.com.pl w zakładce „Komunikaty i informacje”.  

Zapraszamy do składania ofert. 



 

TYDZIEŃ PROFILAKTYKI  
 

W dniach 13-17.06.2016 r w Zespole Szkół w Strzepczu odbyły się obchody Szkolnego  Tygodnia Profilaktyki.  W ramach,  którego 
codziennie odbywały mecze drużyn nauczycieli z drużynami uczniów. Tradycje tę w naszej szkole zapoczątkował nauczyciel wychowania 
fizycznego Pan Grzegorz Janneck.  
We wtorek 14 czerwca obchodzono Dzień Zdrowego Od żywiania . Podczas , którego odbyło się 
spotkanie z dietetyczką Panią Anną Springman, która omówiła zasady zdrowego odżywiania 
szczególny nacisk kładąc na rozwój młodych organizmów. Uczniowie wspólnie z dietetykiem 
przygotowywali zdrowe koktajle. Dzień uświetnił występ maluszków z pokazem zumby dla dzieci 
prowadzony po opieką Pani Magdaleny Napierała.  
Skoro już wiedzieliśmy jak dbać o zdrowie przyszła kolej na nasze bezpieczeństwo, o które w środę 
zadbali przedstawiciele  OSP w Strzepczu  pod dowództwem Pana Naczelnika Łukasza  Pallubickiego . 
Dzień rozpoczął się wjazdem wozów bojowych OSP na szkolny parking, gdzie czekały  już 
podekscytowane grupy maluchów z klas 0-III z swoimi Paniami. Nasi dzielni strażacy  pokazali 
najmłodszym wyposażenie samochodu ratowniczo – gaśniczego, sprzęt do ratownictwa medycznego 
oraz pokaz wodny z pianą gaśniczą. 
Po maluchach przyszła kolej na starszych. Podczas spotkania na sali gimnastycznej omówione zostało bezpieczeństwo nad wodą, tak 
ważne w czasie zbliżających się wakacji. Strażacy wyjaśnili, tez zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Na 5 stanowiskach 
z manekinami młodzież pod nadzorem specjalistów dokonywała resuscytacji krążeniowo – oddechowej. Dodatkowo na manekinie 
niemowlaka zademonstrowano udzielanie pierwszej pomocy przy zadławieniach. 
Po nauce przyszedł czas na zabawę. Reprezentacja 5 nauczycieli, 5 uczniów oraz 5 
przedstawicieli Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Strzepczu  sprawdzili swoje 
umiejętności w ubieraniu stroju bojowego na czas oraz napełnianiu zbiornika wodnego 
przy pomocy hydronetki. Po emocjonujących rozgrywkach zwyciężyła drużyna nauczycieli. 
W piątek  gościliśmy  w naszej szkole pracowników wraz z wychowankami  OREW 
„Podaruj troch ę słońca”  w Strzepczu. Zaprezentowali nam dzień z życia ośrodka mi. 
Powitanie za pomocą „Porannego Kręgu”, elementy pedagogiki Waldorfskiej, Weroniki 
Scherbon, oraz zaprezentowali bajkę Czerwony Kapturek. W międzyczasie młodzież 
naszej szkoły mogła zapoznać się z pracami plastycznymi, albumami naszych sąsiadów. 
Podsumowaniem dnia było przedstawienie teatralne w ramach  projektu edukacyjnego 2 
klas gimnazjum pt. Królewna Śnieżka i 7 krasnoludków przygotowane przez Panią 
Agnieszkę Piwka. 
Organizatorzy:  Joanna Gojtowska, Justyna Langa – Pobrucka, Agnieszka Pipka – Szczypior. 
 

KLASA NA MEDAL  
 

W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie Zespołu Szkół w Strzepczu po raz pierwszy wzięli udział w szkolnym 
konkursie o tytuł „NAJLEPSZEJ KLASY” w trzech kategoriach: klasy I-III SP, klasy IV-VI SP oraz klasy gimnazjum. 

Konkurs trwał od początku listopada do końca maja. W tym czasie uczniowie zbierali punkty za wyniki                         
w nauce, zachowanie, frekwencję, czytelnictwo, wygląd pomieszczeń klasowych, udział w konkursach przedmiotowych, 
zawodach sportowych i akcjach Samorządu Uczniowskiego oraz organizację apeli, wycieczek i innych wyjazdów 
klasowych. 

Uroczyste ogłoszenie wyników odbyło się w trakcie obchodów Dnia Patrona 10.06.2016 r. Nagrody wręczył Dyrektor Gminnego 
Domu Kultury w Lini Pan Jan Trofimowicz  wraz z pomysłodawczynią konkursu Panią Agnieszk ą Pipka-Szczypior będąca 
pedagogiem w ZS w Strzepczu. 

W kategorii klas I-III SP zwyci ężyła klasa III, której wychowawcą jest Pani El żbieta Płotka . Do zwycięstwa przyczyniła się 
bardzo wysoka  frekwencja uczniów oraz największa ilość przeczytanych książek. Klasa ta najliczniej reprezentowała szkołę w konkursach 
przedmiotowych. 

W kategorii klas IV-VI odbyła się najzacieklejsza rywalizacja. Różnicą 20 punktów 
zwyci ężyła klasa VI, której wychowawcą jest Pani Magdalena Lewi ńska . Przewagę 
klasie dała bardzo wysoka  frekwencja, wzorowe zachowanie uczniów oraz liczny udział w 
konkursach przedmiotowych.  

W kategorii klas gimnazjum przewagą 150 punktów zwyci ężyła klasa IIIA, której 
wychowawcą jest Pani Joanna Nogajewska . Klasa zwyciężyła dzięki liczebnemu 
udziałowi w wielu konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych, świetnemu 
wyglądowi pomieszczenia klasowego oraz udziałowi w apelach szkolnych. Nadmienić 
należy, iż klasa zawsze w 100% uczestniczyła w „szalonych piątkach”.  

Zwycięskie klasy otrzymały puchary, nagrody rzeczowe oraz pieniężne.  
W/w nagrody nie byłyby możliwe, gdyby nie wsparcie: Chris-Car, GDK w Lini, Kowalstwo Artystyczne „Marku s” Marek 

Myszka, KONAR - Przedsi ębiorstwo Wielobran żowe Zdzisław Szutenberg, Usługi Elektryczne EL-VOLT- Krystian Złoch, Usługi 
Stolarskie-Leszek Skrzypkowski, Usługi Transportowe- Marcin Szaradowski, Transport drogowy i materiały bu dowlane-Sławomir 
Elwart,  Pizzeria Mercato, Sklep spo żywczy - Maria Szaradowska, Sklep spo żywczy „Mering”.  

Organizatorzy oraz zwyci ęskie klasy składaj ą serdeczne podzi ękowania w/w firmom za bezinteresown ą pomoc przy 
organizacji przedsi ęwzięcia. Jednocze śnie życzą powodzenia w realizacji życiowych planów oraz wielu sukcesów w życiu 
zawodowym. 
 

WYRÓŻNIENI ABSOLWENCI GIMNAZJUM NR 1 W L INI I NR 2 W STRZEPCZU  
 
Rok szkolny  2015/2016 naukę gimnazjalną ukończyło 82 absolwentów (36 dziewczyn, 46 chłopców). Wysokie wyniki w nauce 

uzyskali następujący uczniowie Gimnazjum Nr 1 w Lini : Natalia Grzenkowicz, Dominika Lademan, Iwona Furman , Rafał Półczy ński, 
Izabela Patelczyk, Agata Stanisławska, Anna Okrój, Da wid Kobiela, Sylwester Recław, Aneta Grze ńkowska i Patryk Barembruch . 
Gimnazjum Nr 2 w Strzepczu : Magdalena Syldatk, Weronika Wróblewska, Karolina Ci erocka, Agata Myszka, Mateusz Mielewczyk, 
Damian Janca, Kubiak Konrad.  

Wszystkim raz jeszcze gratulujemy i życzymy bardzo dobrych wyników w dalszej edukacji. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAFT KASZUBSKI – L INIA 2016  
Po raz 21. rozstrzygnięto wyniki największego konkursu haftu kaszubskiego, który miał miejsce w GDK w Lini. Na tegoroczny konkurs 178 
uczestników dostarczyło do oceny ponad 400 prac. Jury w składzie: pomysłodawca konkursu, kustosz wystawy Edmund Szymikowski , Jadwiga 
Sommer , Ewa Gilewska  i Benita Grzenkowicz -Ropela  oceniali prace w trzech kategoriach wiekowych: dzieci, młodzież i osoby dorosłe.  
Uroczystego powitania wszystkich uczestników i gości dokonał dyr. GDK w Lini Jan Trofimowicz . Na ogłoszenie wyników i otwarcie wystawy 
pokonkursowej dotarli m.in: Starosta Wejherowski Gabriela Lisius , Sekretarz Gminy Żukowo Brygida Markowska , Dyrektor OKiS Żukowo 
Aleksandra Rogalewska , Specjalista ds. aplikacji/projektów Wejherowskiego Centrum Kultury Anna Pobłocka , Dyrektor Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej Tomasz Fopke ,  V-ce Dyrektor Nadbałtyckiego Centrum Kultury Elżbieta Pekala , Prezes ZKP o/ Linia Henryk 
Kanka , Z-ca Wójta Gminy Linia Astrida Kaczy ńska , Sekretarz Gminy Linia Mirosława Kuberna , Skarbnik Gminy Linia Ewa Meyer , 
Przewodniczący RG Linia Czesław Hinz  wraz z Z-cą Andrzejem Labuda , pracownik Nadleśnictwa Strzebielino Patryk Stankowski , proboszcz 
parafii w Lini ks. Wojciech Senger , przedstawiciel Fundacji Skansenu Pszczelarskiego z Żukowa Marian Jeli ński , Dyrektor SP Niepoczołowice 
Joanna Kruszy ńska-Labuda  i Dyrektor SP Kętrzyno Grażyna Bronk . Astrida Kaczy ńska  Z-ca wójta gminy Linia dokonała oficjalnego otwarcia 
wystawy i odczytała list Wojewody Pomorskiego Dariusza Drelicha  skierowany do uczestników konkursu. Edmund Szymikowski  odczytał 
protokół konkursowy i zaczęło się wręczanie licznych nagród rzeczowych i finansowych. W kategorii szkół wystąpiło łącznie aż 92 uczniów                              
z Żukowa, Wierzchucina, Sierakowic, Niepoczołowic, Kętrzyna, Stężycy, Popowa, Rumi i Miszewa. W kategorii młodzieży komisja przyznała cztery 
pierwsze miejsca, które zajęli: Damian Makurat – Żukowo; Stanisław Piskorski – Żukowo; Aleksandra Grońska – Człuchów; Magdalena Milewska 
– Człuchów. Ponadto udział w konkursie wzięli uczniowie z Szopy, Sierakowic i Rumi. W gronie osób dorosłych pierwsze miejsca jury przyznało 
panu Zbigniewowi Mysłek z Człuchowa oraz paniom z Przechlewa, Gdańska, Człuchowa, Gdańska, Wejherowa, Tucholi, Mąkowarska oraz Pani 
Stanisława Hinc – Lini. Ponadto w konkursie udział wzięły hafciarki z Chwaszczyna, Bolszewa, Wejherowa, Dzięcielca, Żukowa, Ostrowite, Dębek, 
Piastoszyna, Bralewnicy i Swornychgaci. Szczególne oklaski zebrali Halina Dulemba z Krakowa oraz Andrzej Wojsz - debiutant, który do Lini 
dojechał aż z odległego Węgrowa w województwie mazowieckim! Warto dodać, że konkurs po raz kolejny otrzymał honorowy patronat oraz środki 
na nagrody od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego!, a to wielkie wyróżnienie tak dla organizatorów jak i dla samych uczestników. 
Również Para Prezydencka Agata i Andrzej Dudowie  przekazali swoje nagrody, które trafiły do najmłodszej uczestniczki konkursu 7-letniej  Zofii 
Jereczek z Sierakowic . Nagrodę od Pary Prezydenckiej dla najbardziej oddanej hafciarki, która przekazuje zamiłowanie i kunszt hafciarski 
młodemu pokoleniu otrzymała Bernadetta Regli ńska z Żukowa . Warto nadmienić, że specjalne nagrody dla laureatek i laureatów przekazał 
także Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich .  
Jak podkreślają sami uczestnicy udział w konkursie w Lini do wielka przygoda, bowiem oprócz 
rywalizacji istnieje możliwość podziwiania w jednym miejscu najpiękniejszych haftów z regionu. 
Organizatorzy przygotowali białe róże dla członków jury oraz współorganizatorów i sponsorów. 
Dziękowano także Edmundowi Szymikowskiemu  i Janowi Trofimowiczowi  za wkład pracy                         
w przygotowanie przedsięwzięcia. Należy dodać, że mrówczą pracę w przygotowaniu wystawy 
wykonały Gabriela Syldatk  i Paulina Bigus , które pomagały w przygotowaniu ekspozycji i dołożyły 
wszelkich starań by konkurs dostarczył po raz kolejnych niezapomnianych wrażeń szczególnie 
uczestnikom. Cieszy fakt, że media z różnych stron objęły patronatem konkurs a także miały swoich 
przedstawicieli na wystawie.  

23 lipca prace z Lini wraz z innymi historycznymi haftami zaprezentowane wyeksponowane zostaną                              
w Nadbałtyckim Centrum Kultury - kościele Św. Jana w Gdańsku. Zatem po raz pierwszy prace konkursowe                  
z Lini będą mieli możliwość obejrzeć mieszkańcy grodu znad Motławy, a także rzesze turystów z kraju           
i obcokrajowcy, którzy jak wiadomo licznie odwiedzają stolicę naszego województwa m.in. z okazji Jarmarku 
Świętojańskiego. A zatem promocja haftu trwa w najlepsze! 
Nagrody finansowe na konkurs przekazali: wspomniane Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminny 
Dom Kultury i Urząd Gminy w Lini, Urząd Marszałkowski w Gdańsku, Starostwo Powiatowe w Wejherowie, Urząd 
Miasta i Gminy Żukowo, Gmina Sierakowice oraz sponsorzy indywidualni.  

Nagrody rzeczowe dla uczestników przekazali: Nadleśnictwo Strzebielino, Wejherowskie Centrum Kultury, Gminny Ośrodek Kultury                          
w Sierakowicach, Urzędy Miast w Wejherowie, Rumi i Tucholi, Starostwa w Kartuzach i Tucholi oraz Zarząd Główny ZKP i Muzeum  
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. 
  

POWITANIE LATA W GMINIE LINIA – PUCHAR POLSKI STRONGMAN  
  

26 czerwca 2016 r. na placu rekreacyjno-sportowym w Strzepczu odbył się doroczny festyn sportowo – rekreacyjny „Powitanie Lata”  
połączony z Pucharem Polski Strongman. Otwarcia imprezy dokonała Wójt Gminy Linia Bogusława Engelbrecht i zaczęła się rywalizacja. 
Wysocy i potężni siłacze rywalizowali m.in. w konkurencjach: nosidło, opony, martwy ciąg, platforma na barski, zegar. Przy wielkim wysiłku 
podnosili ciężary o masie 300 kg i 320 kg. Efektowne pokazy strongmanów wzbudzały zachwyt zgromadzonych. Rywalizacji ułatwiała 
wietrzna i deszczowa aura. Po zakończeniu współzawodnictwa i podsumowaniu punktów okazało się, że zwycięzcą został pomysłodawca 
rywalizacji strongmanów w Strzepczu Mateusz Ostaszewski . Kolejne miejsca zajęli: Sławomir Orzeł , Jakub Szczechowski , Maciej 
Hirsz , Toman Lademann  i Przemysław Brzoza . Organizatorzy przygotowali dla strongmanów okazałe puchary i dyplomy. W czasie 
rywalizacji były także konkurencje dla widowni. Najsilniejszą wśród pań okazała się Paulina Dampc  ze Strzepcza. Po zakończeniu 
zmagań siłaczy przyszedł czas na rywalizację sportową dzieci i dorosłych. W gronie najmłodszych najcelniej wśród dzieci młodszych 
ringiem rzucali: Piotr Rzepa  z Pobłocia, Jan Klawikowski  ze Smażyna, Kacper Konkol  ze Strzepcza i Paweł Wos  ze Smażyna.                       
W gronie uczniów klas IV-VI najcelniej rzucali: Adam Skrzypkowski , Marlena i Marta Kieli ńskie  – wszyscy ze Strzepcza oraz Olga 
Bobkowska  z Wyszecina i Kacper Studzi ński  z Lini. W podskokach na jednej nodze w gronie uczniów klas I-III zwyciężył Bartłomiej 
Studzi ński  z Lini przed Justyn ą Mielewczyk  z Pobłocia i Janem Klawikowskim  ze Smażyna.  W gronie uczniów klas IV – VI  zwyciężyła 
Kornelia Elwart  ze Strzepcz przed Erwinem Grzenkowicz  ze Strzepcz i Jakubem Szmuda  ze Strzepcza. W rywalizacji gimnazjalistów 
zwyciężył Michał Gafke  przed Mateuszem Wro ńskim  i Dominikiem Damps  – wszyscy ze Strzepcza. Sporo emocji wzbudziła 
konkurencja „skoki w workach dla dorosłych”. Zwyciężyła Magdalena Kieli ńska  ze Strzepcz przed Katarzyn ą Grzenkowicz  z Lewina               
i Patrycj ą Klinkosz  ze Strzepcza. Wśród Panów zwyciężył Krzysztof Myszka  ze Strzepcza przed Jackiem Damps  ze Strzepcza. Dla 
uczestników przygotowano atrakcyjne nagrody rzeczowe i słodkie niespodzianki. W czasie trwania festynu przybyli mieszkańcy i goście 
degustowali smakołyki kół KGW z Kętrzyna i Strzepcza . Dzieciaki miały możliwość darmowej zabawy na dmuchawcach. Chętni brali 
udział w przejażdżkach na kucykach. Na zakończenie odbyła się zabawa pod chmurką. Nad całością imprezy czuwał dyr. GDK Jan 
Trofimowicza. Słowa podzi ękowania nale żą się druhom ochotnikom z OSP Strzepcz, którzy czuwali nad bezpiecze ństwem 
uczestników, a tak że porz ądkiem podczas imprezy. 
 



WYCIECZKA  

21 maja 2016 Stowarzyszenie 
Lewino – Natura XXI  przy 
współudziale Wójta Gminy Linia 
zorganizowało wycieczkę dla 
mieszkańców Lewina i okolic 
oraz członków Stowarzyszenia.   
 
Zwiedziliśmy Sanktuarium 
Licheńskie oraz Tężnię 
Solankową                                   
w Inowrocławiu.  
Składamy serdeczne podzi ękowania pani wójt Bogusławie Engelbrecht 

za okazan ą pomoc w zorganizowaniu w/w wyjazdu. 

FESTYN RODZINNY 
 
      9 czerwca 2016 roku odbył się Festyn Rodzinny. Organizatorem imprezy 
byli Dyrektor i nauczyciele naszej szkoły, Rada Rodziców oraz KGW                              
w Kętrzynie. Pani Anna Szyca  przygotowała scenariusz imprezy oraz 
koordynowała całe przedsięwzięcie. 
     Na festyn zaproszono nie tylko dzieci i rodziców, ale były też całe rodziny                 
z Kętrzyna i Osieka – babcie, ciocie, młodsze rodzeństwo. Na początek nasi 
wychowankowie zaprezentowali przygotowaną z tej okazji część artystyczną               
w formie krótkich wierszyków  i piosenek poświęconych rodzinie. Dzieci 
wręczyły rodzicom upominki własnoręcznie wykonane. 
Po części artystycznej rodzice naszych 
wychowanków wraz z dziećmi zostali 
zaproszeni na poczęstunek. Potem przyszedł 
czas na wspólną zabawę na boisku. Odbyło się 
wiele konkurencji rodzinnych. Wiele radości i 
uśmiechu sprawiły takie konkursy jak: slalom 
na hulajnogach, rzuty do bramki piłką nożną 
oraz quiz "Sekrety rodzinne". Dzieci uradowało 
"bajeczne malowanie twarzy", gdzie można 
było wykonać sobie oryginalny, bajkowy 
makijaż. Stanowiska przygotowali i obsługiwali 
nauczyciele naszej szkoły. Oprawą muzyczną 
zajął się ks. Tadeusz Stajkowski .  
Niesłabnącym zainteresowaniem cieszyły się 
kiełbaski z grilla, do których ciągle była kolejka                  
i przybywało amatorów tak, że zapasy 
wyczerpały się  w błyskawicznym tempie. A 
panie z Koła Gospodyń nie mogły nadążyć                                
z pieczeniem gofrów.  
Na zakończenie festynu były lody i baloniki dla wszystkich dzieci. Zabawom                   
i relaksowi na świeżym powietrzu sprzyjała znakomita, słoneczna aura i miła, 
rodzinna atmosfera. 
 
Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanych w zorganizowanie festynu. 
 

Do zobaczenia za rok! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SŁUŻBA LEDNICA NA POLACH LEDNICKICH 
 
W dniu 04.06.2016 r. braliśmy udział w Harcerskiej Służbie Lednica na 

Polach Lednickich niedaleko Poznania. Jest to XX Spotkanie Młodych, na 
którym  tysiące ludzi świętowało 1050 rocznice chrztu Polski, 800- lecie Zakonu 
Dominikanów. My pojechaliśmy tam nie tylko świętować. Naszym głównym 
celem było niesienie pomocy ludziom, jako ratownicy ZHP oraz służba 
porządkowa. Pomimo tego iż jeździmy tam co roku, jest to dla nas bardzo 
ważne wydarzenie i niesamowite przeżycie, ponieważ pomagając możemy dać 
coś od siebie, przy okazji poznając nowych ludzi, również dzięki Lednicy 
nabieramy doświadczenia, które przyda nam się w przyszłości. 
 

PIKNIK  RODZINNY  
KL . III A I III B SP W LINI 

       
 9.06.2016 r. w Potęgowie odbył się PIKNIK 
RODZINNY. Uczniowie klasy III a i III b Szkoły 
Podstawowej w Lini w taki sposób świętowali Dzień 
Mamy i Taty.       
      Każdy znalazł coś dla siebie- dla ciała- grillowane 
kiełbaski, słodkości, a dla ducha- m.in. piosenki 
biesiadne przy akompaniamencie gitary, „Skrzynka 
wspomnień”, która przybliżyła czasy młodości 
rodziców, gra w piłkę siatkową dla lubiących aktywny 
wypoczynek.  
Gośćmi specjalnymi byli 
sokolnicy                       z 
Jednostki Wojskowej w 
Siemirowicach , którzy cieszyli 
się zainteresowaniem zarówno 
małych, jak                 i dużych 
słuchaczy. Dzieci i rodzice miło 
spędzili czas na łonie przyrody, 
przy wymarzonej pogodzie.  

 
 

Wychowawczynie klas III SP w Lini 
serdecznie dzi ękuj ą 
wszystkim ludziom 

dobrej woli za ka żdą 
okazan ą pomoc przy 
organizacji pikniku,  
a rodzicom za trud 

wychowania                            
i trzyletni ą współprac ę. 
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PORADNIA KONSULTACYJNA INTERNISTYCZNA – DR TURBAK 
CZYNNA w w/w GODZINACH PRACY  

  

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

PORADNIA  DLA  KOBIET   
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  

                            

                                          


