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Uroczyste otwarcie pierwszego w Powiecie Wejherowskim gminnego 
�łobka „Promyczek” w Lini odbyło si� 28 grudnia 2016 r. W wydarzeniu wzi�li 
udział: Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, przedstawiciele lokalnych 
samorz�dów, w tym m.in. Etatowy Członek Zarz�du Jacek Thiel, dyrektorzy 
placówek o�wiatowych z terenu gminy,, osoby bezpo�rednio zaanga�owane 
w budow� �łobka – Kazimierz Wo�niak – wła�ciciel firmy Elwoz, Adam 
Julke – Prezes Firmy Elwoz, Bogusław Olszewski – inspektor nadzoru, 
Piotr Lubi�ski – Kierownik budowy, radni, sołtysi oraz rodzice. Inwestycja 
powstała dzi�ki dofinansowaniu z rz�dowego programu „Maluch 2016”. Jak 
zaznaczyła podczas otwarcia Wójt Gminy Linia Bogusława Engelbrecht
�łobek b�dzie mógł przyj�� 45 dzieci. W przyszło�ci na pi�trze ma powsta�
tak�e gminne przedszkole. Inwestycja kosztowała 3 mln 365 tys. zł, z czego 
1 mln 350 tys. zł pokryło dofinansowanie z rz�dowego programu „Maluch 
2016” Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  

WYBÓR DYREKTORA �ŁOBKA 

4 stycznia br. ogłoszono nabór na wolne stanowisko dyrektora 
�łobka „Promyczek” w Lini. W odpowiedzi zło�ono dwie oferty. 27 stycznia 
komisja konkursowa dokonała analizy dokumentów zło�onych przez 
kandydatów na dyrektora �łobka. Obie kandydatki spełniły wymagania 
formalne okre�lone w ogłoszeniu o naborze i zostały zakwalifikowane do 
drugiego etapu konkursu. Po analizie przedło�onych dokumentów, 
zapoznaniu si� szczegółowo z koncepcj� funkcjonowania i rozwoju �łobka 
oraz przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko dyrektora 
�łobka Promyczek” wybrano Pani� Katarzyn� Piepiórka, która wykazała si�
du�� znajomo�ci� zagadnie� zwi�zanych z prowadzeniem �łobka, 
doskonale znała statut �łobka uchwalony przez Rad� Gminy Linia w dniu 6 
grudnia. Bardzo dobrze zna przepisy ustawy o opiece nad dzie�mi do lat 3, 
w tym równie� zasady zatrudniania obowi�zkowego personelu w �łobku. Zna 
zasady finansowania �łobka. Przed zło�eniem dokumentów odwiedziła 
obiekt �łobka „Promyczek”, dzi�ki czemu doskonale wiedziała jak jest 
wyposa�ony i co jeszcze nale�y zakupi� i zrobi�, aby przyj�te dzieci czuły si�
bezpiecznie jak w domu. 

DDZZIIEE�� OOTTWWAARRTTYY GGMMIINNNNEEGGOO ��ŁŁOOBBKKAA

„„PPRROOMMYYCCZZEEKK”” WW LLIINNII
2233 lluutteeggoo 22001177 rrookkuu ggooddzz.. 11440000--11550000

�

W zwi�zku z rozpocz�ciem funkcjonowania �łobka „Promyczek” od 
dnia 1 marca 2017 roku w imieniu pani Wójt Gminy Linia, Dyrektora �łobka 
i pracowników zapraszamy wszystkich tych ju� zdecydowanych, jak i mniej 
przekonanych rodziców i opiekunów naszych najmłodszych skarbów na 
Dzie� Otwarty �łobka, który odb�dzie si� 23 lutego 2017 roku                           
w godzinach 14.00-15.00.  

B�d� to pierwsze chwile aklimatyzacji dzieci w nowym otoczeniu, mo�liwo�� zapoznania si� wzajemnego naszych 
pociech, jak i pierwszy kontakt z opiekunami placówki. Zobaczy� b�dzie mo�na jak funkcjonuje placówka, porozmawia�                    
z opiekunami i dyrektorem, wypełni� wniosek przyj�cia dziecka do �łobka. B�dzie to najlepsza okazja, aby nieprzekonanych 
przekona�, a zdecydowanych utwierdzi� w podj�ciu współpracy ze �łobkiem „Promyczek”. Prosimy zabra� ze sob� obuwie 
zmienne dla siebie i dla dziecka.                                                                 Zapraszamy
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HARMONOGRAM

ZEBRA� WIEJSKICH 2017 ROK

Sołectwo Data/Godzina/Miejsce 
ZAKRZEWO 20 lutego – godz. 17°° – szkoła         

NIEPOCZOŁOWICE 20 lutego – godz. 19°° – szkoła          
TŁUCZEWO 21 lutego – godz. 17°° – sala GDK  
KOBYLASZ-
POT�GOWO 21 lutego – godz. 19°° – sala GDK 

OSIEK 22 lutego – godz. 17°° – �wietlica 
K�TRZYNO 22 lutego – godz. 19°° – szkoła 

MIŁOSZEWO 23 lutego – godz. 17°° – szkoła 
STRZEPCZ 23 lutego – godz. 19°° – szkoła 
SMA�YNO 24 lutego – godz. 17°° – �wietlica 
POBŁOCIE 24 lutego – godz. 19°° – szkoła        

LEWINO 28 lutego – godz. 17°° – remiza OSP        

LEWINKO 28 lutego – godz. 19°° – szkoła  
w Pobłociu           

LINIA 2 marca – godz. 18°° – sala 
Gminnego Domu Kultury w Lini         

ZWROT  PODATKU 
AKCYZOWEGO ZAWARTEGO 

W CENIE OLEJU 
NAP�DOWEGO 

WYKORZYSTYWANEGO  
DO PRODUKCJI ROLNEJ. 

Ka�dy rolnik, który chce odzyska� cz���
pieni�dzy wydanych na olej nap�dowy 
u�ywany do produkcji rolnej powinien zbiera�
faktury VAT: 

• w terminie od 1 lutego 2017 r. do 28 
lutego 2017 r. nale�y zło�y�
odpowiedni wniosek do wójta,                    
w zale�no�ci od miejsca poło�enia 
gruntów rolnych wraz z fakturami VAT 
(lub ich kopiami) stanowi�cymi dowód 
zakupu  ON  w okresie od 1 sierpnia 
2016 r. do 31 stycznia 2017 r.,

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2017 r. 
wynosi: 86,00 zł x ilo�� ha u�ytków rolnych  
Pieni�dze  wypłacane b�d� w  terminie: 3 - 28 
kwietnia 2017 r.  gotówk�  w  kasie  urz�du 
gminy, albo przelewem na rachunek bankowy 
podany we wniosku. 

WYCINKA  DRZEW W 2017 r.  
– NOWE PRZEPISY 

Nowe przepisy obowi�zuj�ce od stycznia 2017r. 
umo�liwiaj� wła�cicielom prywatnych posesji bez 
zezwolenia wyci�� drzewa i krzewy, pod warunkiem, 
�e nie jest to zwi�zane z prowadzon�  przez nich 
działalno�ci� gospodarcz�. Nie oznacza to jednak 
braku jakichkolwiek ogranicze�  w usuwaniu drzew                 
i krzewów na terenie prywatnych gruntów ! 
1. Przed usuni�ciem drzewa lub krzewu wła�ciciel 

posesji powinien upewni� si� czy nie jest ono 
siedliskiem chronionych gatunków zwierz�t, 
ro�lin lub grzybów (np. porostów). W przypadku 
potwierdzenia, nale�y uzyska� z Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony �rodowiska  lub Generalnej 
Dyrekcji Ochrony �rodowiska zezwolenie na 
działania dotycz�ce tych gatunków   

2. Je�eli na drzewie lub krzewie znajduj� si�
gniazda ptaków, wycinka jest mo�liwa po 
uzyskaniu zezwole� (odst�pstw od 
obowi�zuj�cych zakazów), we wskazanym             
w zezwoleniu terminie. Nie powinno si� wycina�
takich drzew i krzewów w okresie l�gowym 
ptaków tj. przewa�nie od 1 marca do                         
15 pa�dziernika.  

3. Usuni�cie drzewa mo�e by� utrudnione lub 
niemo�liwe je�eli jest ono obj�te dodatkow�
ochron�, tzn.: 

− jest pomnikiem przyrody, 

− jest zadrzewieniem �ródpolnym  nawodnym 
lub przydro�nym w parku  krajobrazowym 
czy obszarze chronionego krajobrazu, 

− jest pod ochron� konserwatora zabytków 

KOMUNIKAT

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, �e dnia 27.12.2016 r. 
weszło w �ycie  rozporz�dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 
zarz�dzenia �rodków zwi�zanych z wyst�pieniem wysoce zjadliwej grypy 
ptaków. (Dz. U z 2016 r. poz. 2091). 

Zgodnie z rozporz�dzeniem obowi�zuje m.in. zgłaszanie do 
powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany 
drób lub inne ptaki, z wył�czeniem ptaków utrzymywanych stale                      
w pomieszczeniach mieszkalnych oraz:
ZAKAZY
− organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem 

�ywych kur, kaczek, g�si, indyków, przepiórek, perlic, strusi oraz innych 
bezgrzebieniowców, goł�bi, ba�antów i kuropatw, z wył�czeniem lotów 
treningowych lub lotów konkursowych goł�bi, 

− przechowywania i prezentacji w celu sprzeda�y, oferowania do 
sprzeda�y, sprzeda�y, dostarczania oraz ka�dego innego sposobu 
zbycia ptaków, o których mowa w lit. a, na targowiskach, 

− pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wod� ze 
zbiorników, do których dost�p maj� dzikie ptaki, 

− wnoszenia i wwo�enia na teren gospodarstwa, w którym jest 
utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych; 

NAKAZY
− odosobnienie drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie,                                    

w szczególno�ci w zamkni�tych obiektach budowlanych lub innych 
miejscach, w sposób uniemo�liwiaj�cy kontakt z drobiem lub innymi 
ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczaj�cy 
ich kontakt z dzikimi ptakami, 

− utrzymywanie drobiu w sposób wykluczaj�cy jego dost�p do zbiorników 
wodnych, do których dost�p maj� dzikie ptaki, 

− zgłaszanie powiatowemu lekarzowi weterynarii wła�ciwemu dla miejsca 
wysyłki, co najmniej na 24 godziny przed przemieszczeniem, informacji            
o planowanym przemieszczeniu przesyłek drobiu 

− wyło�enie mat dezynfekcyjnych przed wej�ciami i wyj�ciami z budynków 
inwentarskich, w których jest utrzymywany drób,

ZABAWA KARNAWAŁOWA!!! 
Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie o/Linia serdecznie zaprasza na Zabaw� Karnawałow�, która odb�dzie si�  
25 lutego 2017 r. od godz. 1900 do 200

 w Gminnym Domu Kultury.  
Przygrywa� b�dzie Zespół Plus z Pomieczyna. Koszt od pary 50,00 zł (członkowie ZK-P), 
 100,00 zł od pary niezrzeszonej.  
Zapisy i wpłaty przyjmuje Pan Henryk Kanka do 22 lutego 2017 r. – tel. 512-128-725. 
Zapewniamy gor�ce posiłku, ró�ne zak�ski, napoje oraz kawa i herbata. 



  

PODPISANIE UMÓW PARTNERSKICH 
W SPRAWIE WSPÓLNEJ REALIZACJI 

ZADANIA  
DOT. ODNAWIALNYCH �RÓDEŁ 

ENERGII I INSTALACJI SOLARNYCH 

Dnia 16 stycznia w Gminnej Bibliotece Publicznej im. 
Leona Roppla w Luzinie przedstawiciele sze�ciu 
samorz�dów oraz przedstawiciele dwóch stowarzysze�
podpisali umowy partnerskie w sprawie wspólnej realizacji 
zadania pn. „Odnawialne �ródła energii oraz instalacje 
solarne na terenie Gminy Miasta Redy i Miasta Puck oraz 
Gminy Luzino, Linia, Ł�czyce i Gniewino”. Wniosek o 
dofinansowanie został zło�ony w ramach Konkursu dla 
działania 10.3.1 Odnawialne �ródła Energii w ramach Osi 
Priorytetowej 10 Energia, w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 
Celem projektu jest zwi�kszenie wykorzystania energii 
pochodz�cej ze �ródeł odnawialnych na terenie gmin 
partnerskich. W ramach projektu zakłada si� realizacj�
inwestycji polegaj�cej na wykorzystaniu �ródeł energii 
odnawialnej w celu produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej 
tj. instalacji fotowoltaicznych, solarnych oraz pomp ciepła. 
Projekt cieszył si� ogromnym zainteresowaniem mieszka�ców. 
Maksymalny poziom dofinansowania ze �rodków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wydatkach 
kwalifikowanych Projektu wynosi� b�dzie do 79%.  
Wnioskiem                              
o dofinansowanie obj�to 
około 500 gospodarstw 
domowych z terenu Gmin 
Partnerskich, w tym 50
instalacji zlokalizowanych 
zostało na terenie naszej 
gminy.  
Warto�� wspólnej inwestycji to 12.658.019 zł a wnioskowane 
dofinansowanie si�ga pułapu 10.000.000 zł. W odpowiedzi na 
ogłoszenie o konkursie wpłyn�ło blisko 270 wniosków z terenu 
całego województwa pomorskiego.  

I MIEJSCE ZESPOŁU SZKÓŁ w LINI  
W XVII PRZEGL�DZIE JASEŁEK  

W GDYNI 

4 stycznia 
2017 r. odbył si� XVII 
Gdy�ski Przegl�d 
Jasełek w Kinoteatrze 
„GROM” w Gdyni. Do 
przesłucha�
eliminacyjnych 
przyst�piły zespoły 
teatralne z całego 
województwa 
pomorskiego. 
Uczniowie z zespołu 
teatralno – 
muzycznego z 
Zespołu Szkół w Lini 
pod kierunkiem pani 
Iwony Olszewskiej i 
pana Marcina 
Mielewczyka zaj�li I 
miejsce za spektakl 
„Opowie�� wigilijna”. 
Nagrod� indywidualn� za gr� aktorsk� otrzymał odtwórca 
roli głównej – Scrooge’a, Sebastian Półczy�ski z klasy II 
B gimnazjum.  

XVIII PRZEGL�D KÓŁ GOSPODY�
WIEJSKICH 

W sobot� (4 lutego) w Zespole Szkół nr 1 w Wejherowie 
ju� po raz osiemnasty reprezentantki Kół Gospody�
Wiejskich z powiatu wejherowskiego rywalizowały o tytuł 
najlepszego zrzeszenia w pi�ciu kategoriach, takich 
samych na całym Pomorzu. 
 W tym roku były to: 
− kulinarna - ciasto z owocami 
− edukacyjna – „Pokolenia” 
− wokalna - piosenka kabaretowa 

z inscenizacj� pt.„Jak nie my, to kto”   

− modowa – „Kreacja – inspiracja” 
− taneczna – „Z bajki” 

Decyzj� jury tegoroczne Grand Prix otrzymało KGW 
Bolszewo, a KGW Strzepcz zaj�ło pierwsze miejsce                   
w kategorii kulinarnej za ciasto z agrestem. Bardzo 
dzi�kujemy naszym Paniom za aktywny udział                            
w imprezie, zaanga�owanie, czas po�wi�cony na 
przygotowanie si� do wyst�pów oraz promocj� Gminy 
Linia. 

�

KULIG W SMA	YNIE 
To było w niedziel� 21 stycznia mimo topniej�cego ju�

�niegu.  Kulig! Dzi�ki sołtysowi Czesławowi Hinz i panu 
Jackowi Rzepa z Pobłocia zapewniony był zaprz�g koni 
mechanicznych �. Kulig ruszył z bazy koła łowieckiego 
„Trop” po za�nie�onych jeszcze drogach le�nych. Po 
pierwszej przeja�d�ce uczestnicy piekli kiełbaski nad 
ogniem, popijali ciepł� herbat� z sokiem malinowym, kaw�
oraz zajadali si� kwa�nic� góralsk�.  

Nast�pnie odbyły si�
zabawy i konkursy z 
nagrodami na �niegu. W 
konkursie rzucania choink�
wygrała pani Irena 
Marci�ska i pan Krzysztof 
Wos. Na zako�czenie kulig 
ruszył jeszcze raz. 
Uczestnicy kuligu bawili si�
doskonale.  

Serdecznie dzi�kujemy 
organizatorom. 

OGŁOSZENIE 
KOMISARIATU POKICJI 

Z przyjemno�ci� informuj�, �e od 1 stycznia 2017 r. 
w Zespole Patrolowo – Interwencyjnym i Dzielnicowych            
w Lini z siedzib� w Strzepczu przy ul. Ks. Rotty 58 
codziennie dy�ur pełni dwóch funkcjonariuszy Policji. 
Telefon kontaktowy 58 676-82-51.
�



�

  
12 stycznia 2017 r. w Gminnym Domu Kultury w Lini podsumowano dorobek kulturalny i sportowo - rekreacyjny GDK za 2016 r. 
Uroczysto�� otworzyła Wójt Gminy Linia Bogusława Engelbrecht, która przywitał zgromadzonych go�ci. Nast�pnie Dyrektor GDK Linia 
Jan Trofimowicz przedstawił najwa�niejsze osi�gni�cia i wydarzenia jakie miały miejsce w minionym roku. Podkre�lał zaanga�owanie 
wielu osób w przygotowanie imprez, konkursów, wyst�pów itd. Podczas gali zaprezentowały si� wszystkie sekcje GDK, jako pierwsi 
wyst�pili członkowie najmłodszej sekcji tanecznej "Kaszëbskô Rodzëzna" pod kierownictwem Pani Ireny Warmowskiej. Po wyst�pie 
młodych artystów włodarze gminy Pani Wójt Bogusława Engelbrecht i Z-ca Gminy Astrida Kaczy�ska przyst�piły do wr�czania 
podzi�kowa� i wyró�nie� w kategorii PRZYJACIEL GMINNEGO DOMU KULTURY. W tej kategorii wyró�nienia otrzymali:  
Ks. Wojciech Senger – proboszcz parafii w Linia, Ks. Andrzej 
Kmiecik – proboszcz parafii w Strzepczu, Ewa Studzi�ska - 
Gminna Orkiestra D�ta z Lini, Irena Warmowska, Natalia 
Labuda i Piotr Złoch - Zespół Pie�ni i Ta�ca Kaszëbskô 
Rodzëzna, Edmund Szymikowski, Jan Szulc i Genowefa 
Zonewska - Chór „Pi�ciolinia” z Lini, Henryk Kanka - 
Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie o/Linia, Julia Lewi�ska - 6 
Li�ska Dru�yna Starszoharcerska im. V Wile�skiej Brygady 
AK, Panie z Kół Gospody� Wiejskich w K�trzynie i Strzepczu, 
Władysława Wałdowska - Gminne Koło Pszczelarzy z Lini, 
Druhowie Jednostek OSP z Lini, Strzepcza i Lewina, 
przedstawicielki Stowarzyszenia „B�d�my Razem” : Jadwiga 
Sommer, Irena Lewi�ska, Irena Labuda, Halina Pipiórka, 
Gabriela Syldatk, Danuta Szymikowska i Maria Okrój, sołtys 
sołectwa Strzepcz -  Edyta Reich – Grzenkowicz, Dyrektor 
Biblioteki Publicznej gm. Wejherowo Janina Borchmann – 
której ponadto wr�czono przepi�kny bukiet kwiatów i list 
gratulacyjny z okazji przej�cia na emerytur�.  
Ponadto nagrody w tej kategorii otrzymały osoby społecznie zaanga�owane w �ycie GDK Linia: Pani Halina Hinz – Sma�yno, Maria 
Rzepa – Pobłocie, Iwona i Krzysztof Wos – Sma�yno i Tomasz Miecznikowski – Pobłocie.   
 Kolejn� sekcj�, która przedstawiła swój dorobek była 6 Li�ska Dru�yna Starszoharcerska im. V Wile�skiej Brygady AK pod 
kierownictwem Julii Lewi�skiej. Po wyst�pie przyst�piono do wr�czenia kolejnych podzi�kowa�, które z r�k Przewodnicz�cego 
Pomorskiego Zrzeszenia LZS w Gda�sku Pana Piotra Klecha odebrali laureaci kategorii SPORT 2016: Krystian Wo�ny – medalista - 
biegacz Igrzysk LZS w 2016 roku, Stanisław Czaja – społeczny animator z Lini, Grzegorz Wałdowski z Lini, Norbert Czubek                                  
z Strzepcza, Iwona i Adam Kozerscy z Strzepcz, Jakub Rzepa z Pobłocia, Łukasz Ellwart, Jakub Brzeski, Rafał Bronk i Łukasz 
Polejowski  z GKS Linia. Rodzice zaanga�owani w �ycie dru�yny juniorskiej: Agnieszka Poza�ska z Niepoczołowic, Halina Orlikowska
z Lini, Danuta i Marcin Bigus z Niepoczołowic, Sylwia Kierznikowicz. Ponadto wyró�nienia otrzymali najzdolniejsi młodzi piłkarz                   
z dru�yn GKS Linia – Maksymilian Kierznikowicz (grupa D1) oraz Maciej Potrykus (grupa E1)
 Nast�pnie Przewodnicz�cy Rady Gminy Linia Czesław Hinz i Z-ca Przewodnicz�cego Rady Gminy Linia Andrzej Labuda
wr�czyli wyró�nienia w kategorii ARTYSTA 2016, które otrzymali: Tomasz Chyła – pomysłodawca i współorganizator Festiwalu Pater 
Noster w Strzepczu, główny laureat 40 Ogólnopolskiego Festiwalu Jazzowego w Krakowie, Krzysztof Chyła - pomysłodawca powstania 
zespołu muzycznego nauczycieli w Strzepczu, Teresa Ellwart – malarka, uczestniczka plenerów malarskich ze Strzepcza, Łukasz 
Puchtel i Angelina Treli�ska z Lewina – „muzyka gra im w duszy”. Radni równie� wr�czyli wyró�nienia w kategorii MEDIA 2016. Na 
wyró�nienie zasłu�yli: Mariusz Szmidka – Redaktor Naczelny Dziennika Bałtyckiego, Tomasz Smuga – Reporter Dziennika Bałtyckiego - 
Gryfa Wejherowskiego, Joanna Kielas – Redaktor Prowadz�cy Dziennika Bałtyckiego - Gryfa Wejherowskiego, Radio Gda�sk, Anna 
Ko�ciukiewicz – Jabło�ska Radio KASZËBË, TVP 3 Gda�sk – Telewizja Polska S.A., Twoja Telewizja Morska w Wejherowie.  
 Kolejno przedstawiła si� działaj�ca od 30 lat sekcja GDK "Chór Pi�ciolinia", a po ich wyst�pie Z-ca Prezesa GS LZS Linia Rafał 
Bronk i Prezes Stowarzyszenia „B�d�my Razem” Jadwiga Sommer wr�czyli podzi�kowania w kategorii SPONSOR 2016 – tak jak                 
w sporcie kategoria została podzielona na „trzy kolory medali” tytuł ZŁOTEGO SPONSORA zdobyli: Produkcja Styropianu STYRHOP – 
Zakrzewo Mieczysław i Stanisław Hopa, Produkcja i Eksploatacja Kruszywa FORMELLA – Niepoczołowice Mariusz i Tomasz 
Formella, Usługi Kucharskie i Cateringowe ŁËCZK – Niepoczołowice  Ewa i Piotr Szczypior, Zakład Handlowy ROLNIK – Linia - 
Piotr Ruszkowski wyró�nienie odebrała Pan Stanisław Ruszkowski, Prezes Banku Spółdzielczego w Sierakowicach – Roman 
Dawidowski, Bank Spółdzielczy w Sierakowicach o/Linia – Barbara Bronk, Auto Naprawa – Linia Edyta i Adam Ellwart, Barbara            
i Kazimierz Bigus – Zakrzewo oraz firma OCEANIC S.A. z Sopotu. SREBRNY SPONSOR: Zakład Stolarski – Linia Stefan Choszcz,  
MARKUS – Strzepcz Marek Myszka, Maria i Jan Leyk – Niepoczołowice. BR�ZOWY SPONSOR: Przetwórstwo Mi�sne LIS                   
z Sierakowic prezes Wioletta Lis – Dryszer – wyró�nienie odebrał Jakub Lis. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska                     
z Sierakowic, Nadle�nictwo Strzebielino – nadle�niczy Mariusz Kaliszewski wyró�nienie odebrała Patryk Stankowski, Iwona                 
i Dariusz Choszcz – z Pobłocia, Kruszywo – Wicka Ewa, Agnieszka Grzenkowicz z Linia, Bo�ena Grzenkowicz z Lini, Bo�ena 
Małek z Linia,  Bo�ena Mach z Lini.  
 Przed wr�czeniem kolejnych wyró�nie� zaprezentowali si� członkowie Zespołu Pie�ni i Ta�ca Kaszëbskô Rodzëzna – grupa 
starsza, która kieruje Monika Labuda.  
 Podczas gali nie zabrakło podzi�kowa� dla włodarzy Powiatu i Gminy oraz kierowników instytucji współpracuj�cych z GDK, które 
z r�k Pauliny Kuberna i Jakuba Brzeskiego odebrali: Radny Powiatu Wejherowskiego Kazimierz Bistro�, który reprezentował Starost�
Powiatu Wejherowskiego i Naczelnika Wydziału Kultury i Spraw Społecznych, Dyrektor Zespołu Szkół w Linia Violetta Myszk – 
Zawadzka, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Zofia Cierocka, Prezes Pomorskiego Zrzeszenia LZS w Gda�sku Piotr Klecha, 
Dyrektor GOK Sierakowice – Irena Kulwikowska, Dyrektor Muzeum Pi�miennictwa i Muzyki Kaszubsko Pomorskiej w Wejherowie 
Tomasza Fopke, Wójt Gminy Linia Bogusława Engelbrecht, Z-ca Wójta Gminy Linia Astrida Kaczy�ska, Sekretarz Gminy Mirosława 
Kuberna, Skarbnik Gminy Ewa Meyer, Jolanta Warkusch, Andrzej Labuda i Czesław Hinz.  
 Ostatni� sekcj�, która zeprezentowała si� podczas gali była Gminna Orkiestra D�ta z Lini – sekcja młodych muzyków.                      
Po koncercie kol�d przyszedł czas na losowanie nagród niespodzianek w�ród uczestników imprezy.  
Wszystkim zaanga�owanym w ró�ne przedsi�wzi�cia kulturalne i sportowe podzi�kowania zło�ył Radny Powiatu Wejherowskiego 
Kazimierz Bistro�. Podzi�kowanie, kwiaty i upominki z r�k Pani Wójt i Przewodnicz�cego Rady Gminy Linia  otrzymali równie� Dyrektor 
GDK Jan Trofimowicz i Specjalista ds. Kultury Paulina Kuberna. Na zako�czenie spotkania przy akompaniamencie orkiestry na sal�
wjechał tort dla wszystkich go�ci.  

  



DZIE� BABCI I DZIADKA W GRUPIE 
PRZEDSZKOLNEJ W SZKOLE 

PODSTAWOWEJ 
 IM. KS. KAN. BAZYLEGO OL�CKIEGO 

 W NIEPOCZOŁOWICACH 

W pi�tek 3 lutego 
wszystkie przedszkolaki 
od samego rana 
niecierpliwie przebierały 
nogami. Stale powtarzały 
teksty i słowa piosenek. 
Czekały bowiem na 
wa�nych go�ci.  

Tego dnia zaprosili swoje kochane babcie i drogich 
dziadków, by wspólnie z nimi �wi�towa� obchody Dnia Babci                   
i Dziadka.  

Uroczysto��
rozpocz�ła pani dyrektor 
Joanna Kruszy�ska- 
Labuda, która serdecznie 
powitała go�ci i zaprosiła 
na wyst�p małych 
artystów. Babcie                          
i dziadkowie ze 
wzruszeniem podziwiali 
wyst�p swoich wnucz�t.  

Gromkie brawa były najlepszym podzi�kowaniem za trud, 
jaki wło�yły przedszkolaki i ich wychowawczynie, by wszystko si�
udało. Spotkanie umiliła go�ciom fili�anka kawy i słodki 
pocz�stunek. Babcie i dziadkowie otrzymali tak�e od swoich 
wnucz�t samodzielnie wykonane upominki. 

DNI SENIORÓW W GMINIE LINIA – 2017 
 30 stycznia w Lini i dzie� pó�niej w Strzepczu odbyły si� doroczne spotkania dla 
seniorów. Organizatorami jak co roku byli: Gminny O�rodek Pomocy Społecznej, Urz�d Gminy i 
Gminny Dom Kultury. Na zaproszenie odpowiedziało ł�cznie niemal�e 200 osób z terenu całej 
gminy. Na obu spotkaniach wyst�pili z przedstawieniem jasełkowym w nowoczesnej aran�acji 
uczniowie z Zespołu Szkół w Lini pod opiek� Iwony Olszewskiej i Marcina Mielewczyka. Na obu 
spotkaniach go�ci witała Wójt Bogusława Engelbrecht w towarzystwie Przewodnicz�cego Rady 
Gminy Linia Czesława Hinz. Słowa modlitwy do zgromadzonych skierowali tak�e ksi��a – w Lini 
proboszcz Wojciech Senger a w Strzepczu wikariusz Rafał Grot. Ponadto w Strzepczu 
zaprezentowali si� z wyst�pami tanecznymi najmłodsi uczniowie szkoły wzbudzaj�c zachwyt 
zebranych. Nad cało�ci� przygotowa� czuwały panie z GOPS pod kierownictwem pani Ewy 
Koszałka. O dobre humory zebranych zadbali prowadz�cy biesiad� Krzysztof Chyła i Jan 
Trofimowicz.   

Paulina Kuberna z GDK przygotowała szarfy dla najstarszych uczestników spotka� oraz dla 
babci i dziadka z najwi�ksz� liczb� wnucz�t.  W Lini tytuł SUPER SENIORKI zdobyła 87-letnia 
Marta Białk z Niepoczołowic, która na spotkanie przyjechała na rowerze! SUPER SENIOREM 
był natomiast 89-letnia Bronisław Dawidowski z Zakrzewa.  
Tytuł SUPER BABCI otrzymała 
Stefania zaborowska – babcia 35 
wnucz�t. Natomiast SUPER 
DZIADKIEM  został Bernard 
Baranowski z Lini, który ma 21 
wnuków.  

W Strzepczu  SUPER SENIORK� okazała si� 86-letnia Urszula 
Studzi�ska z K�trzyna a SUPER SENIOREM- wieloletni sołtys z Tłuczewa 
Franciszek Pipka, który w bie��cym roku sko�czy 90 lat!  
SUPER BABCI�  w Strzepczu okazała si� Anna Skrzypkowska                
z Strzepcza, która ma a� 42 wnuków i 14 prawnuków. SUPER 
DZIADKIEM został Władysław Paczuła z Lewina, który ma 18 
wnuków a prawnuków nie mógł ju� si� doliczy�….. Równie bogat�
we wnuki okazała si� Irena Szmuda ze Strzepcza, która ma 33 
wnuki i 9 prawnuków. Seniorzy ch�tnie brali udział we wspólnych 
zabawach tanecznych i wspólnym �piewaniu piosenek z lat swojej 
młodo�ci. Dla najstarszych było tak�e gromkie 100 lat i gorzko, 
gorzko…  

Oby nikogo z obecnych nie zabrakło w 2018 roku… 

PI�KNY JUBILEUSZ 100 LAT 
PANA KLEMENSA! 

W dniu 28 stycznia 2017 r. mieszkaniec wsi Linia – 

Pan Klemens Mły�ski obchodził swoje 100-letnie urodziny. 

Urodził si� 28 stycznia 1917 r. w miejscowo�ci Linia. 

Razem z �on� mieszkaj� w Lini przy ul. Klubowej.�

Pa�stwo Mły�scy wychowali 8 dzieci z czego 3 nie �yje, 

doczekali si� 19 wnucz�t i 16 prawnucz�t. 

Uroczysto�� rozpocz�ła si� msz� �w. w intencji jubilata, 

któr� odprawił ks. Proboszcz Wojciech Senger.  

Po nabo�e�stwie w domu Pa�stwa Mły�skich zgromadziła 

si� rodzina, ks. Proboszcz, przedstawicieli Urz�du Gminy 

Linia, Gminnego O�rodka Pomocy Społecznej oraz bliscy 

s�siedzi.�

Wszyscy zło�yli jubilatowi 

�yczenia prze�ycia                       

w zdrowiu jeszcze  

długich lat.  

Oprócz �ycze�, kwiatów 

jubilat otrzymał upominki, 

które przekazała Zast�pca 

Wójta Gminy – Astrida 

Kaczy�ska oraz Kierownik 

GOPS – Ewa Koszałka.�

�



II ZIMOWA  
SPARTAKIADA SPORTOWA  

FERIE Z GDK LINIA I GS LZS LINIA 
18 stycznia 2017 r. na hali sportowej w Zespole Szkół     

w Strzepczu odbyła si� II Zimowa Spartakiada Sportowa. 
Organizatorami byli Gminny Dom Kultury w Lini, Gminne 
Stowarzyszenie LZS w Lini i Sołtys Strzepcza. Imprez�
poprowadzili Dyrektor GDK Linia Jan Trofimowicz oraz 
członkowie GS LZS Linia Paulina Kuberna i Jakub 
Brzeski. Pani sołtys Edyta Reich – Grzenkowicz zadbała                    
o słodki pocz�stunek dla dzieci. Na zaproszenie do udziału 
w imprezie odpowiedziało 30 dzieci z terenu gminy Linia               
i nie tylko. Dzieci i młodzie� rywalizowały m.in. w skokach 
przez skakank�, skokach na piłce, slalomie piłkarskim, 
rzucie ringo, a na koniec odbył si� mecz piłkarski. 

W kategorii klas I-III Szkół Podstawowych w klasyfikacji 
generalnej spartakiady najwi�cej punktów w�ród dziewcz�t 
zdobyła Katarzyna Ko�yczkowska z Pobłocia, kolejne 
lokaty zdobyły Paulina Labuda z Miłoszewa i Anna 
Ko�yczkowska z Pobłocia. W�ród chłopców I miejsce                     
z kompletem punktów wywalczył Piotr Rzepa z Pobłocia, 
przed Pawłem Wos z Sma�yna i Adamem Ellwart                         
ze Strzepcza. 

W kategorii klas IV – VI wyst�piła tylko jedna 
zawodniczka i tym samym zaj�ła I miejsce w swojej kategorii 
wiekowej – Natalia Wojewska z Pobłocia. W�ród chłopców 
zwyci��ył Oskar Kozerski z Strzepcza, przed Janem 
Rzepa z Pobłocia i Maksymilianem Kozerskim ze 
Strzepcza. 

W�ród gimnazjalistek najwy�ej sklasyfikowana została 
Magdalena Labuda z Miłoszewa, a w�ród gimnazjalistów 
Kamil Baranowski z Luzina.  

Dzieci i młodzie� zostały podzielona na cztery dru�yny 
piłkarskie: Pobłocie, Miłoszewo, Strzepcz i Dziewczyny, 
najlepsz� dru�yn� – wygrywaj�c� wszystkie mecze została 
ekipa z Strzepcz, kolejne miejsca zaj�ły Pobłocie, Miłoszewo 
i Dziewczyny. 

Dla wszystkich uczestników II Spartakiady organizatorzy 
przygotowali pami�tkowe medale, czekolady i drobne 
upominki rzeczowe – za� dla laureatów pierwszych trzech 
miejsc dodatkowo puchary. Dekoracji i podsumowania 
zawodów dokonał dyrektor GDK Jan Trofimowicz.

SPOTKANIE NOWOROCZNE 
GMINNEGO KOŁA KOMBATANTÓW 

17 stycznia w Gminnym Domu Kultury w Lini odbyło 
si� spotkanie noworoczne Gminnego Koła Kombatantów                  
i Byłych Wi��niów Politycznych RP.  W spotkaniu udział wzi�ło 
grono kombatantów i podopiecznych z Koła, przedstawiciele 
rodzin kombatantów, władze samorz�dowe oraz dyrektor GDK 
Linia.  Przy suto zastawionym stole powspominano dawne 
czasy, a na koniec wr�czono podzi�kowania oraz słodkie 
upominki ufundowane przez Samorz�d Gminy Linia.  
Nieobecnych na spotkaniu tego samego dnia odwiedził 
dyrektor GDK i równie� wr�czył im prezenty. 

FERYJNY TURNIEJ 
 W TENISIE STOŁOWYM   

W go�cinnej hali sportowej Zespołu  Szkół                      
w Strzepczu rozegrano feryjny Turniej w tenisie stołowym 
dla dzieci i młodzie�y. Zawody prowadził dyrektor GDK   
w Lini Jan Trofimowicz. Rywalizowano w kategoriach: 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Po trzech 
godzinach zaci�tych gier przyszedł czas na 
podsumowanie i wr�czenie nagród: W kategorii uczniów 
szkół podstawowych zwyci��ył Mariusz Labuda                            
z Miłoszewa przed bra�mi Maksymilianem i Oskarem 
Kozerskimi ze Strzepcza. Ponadto w tej kategorii udział 
wzi�li reprezentanci Sma�yna, Luzina,  i Pobłocia. W�ród 
dziewcz�t z klas gimnazjalnych zwyci��yła Lucyna 
Konkol z Pobłocia a kolejne miejsca zaj�ły: Magdalena 
Labuda z Miłoszewa, Agata Wos ze Sma�yna i Wiktoria 
Czech ze Strzepcza. W�ród chłopców bezkonkurencyjny 
okazał si� Jakub Solski ze Strzepcza a kolejne miejsca 
na podium zdobyli: Krystian Darznik z Miłoszewa oraz 
Jakub Patelczyk z Pobłocia. Ponadto wyst�pili 
reprezentanci Luzina i  Lewinka. Dla wszystkich 
uczestników przygotowano pami�tkowe medale i nagrody 
niespodzianki, zdobywcy trzech pierwszych miejsc                   
w ka�dej z kategorii otrzymali pami�tkowe pucharki. 
Organizatorzy zadbali tak�e o słodki pocz�stunek dla 
uczestników, kibiców i rodziców. Dekoracji dokonali Jan 
Trofimowicz i Maria Rzepa z Pobłocia. 



FERYJNY TURNIEJ PIŁKI NO�NEJ  
ROCZNIKA 2006 I MŁODSZYCH

17.01.2017 r. na hali sportowej w Lini odbył si� Feryjny Turniej Piłki No�nej rocznika 2006 i młodszych. Do zawodów 
przyst�piło 8 zespołów, które rywalizowały w dwóch grupach systemem „ka�dy z ka�dym”.  
W pierwszym półfinale spotkały si� dru�yny GKS Linia I oraz GOSRiT Luzino Dziewczyny II. Gospodarze wygrali ten pojedynek 
2:0.  
W drugim meczu o finał Lew L�bork przegrał po zaci�tej walce z Szarganem Somonino II 0:1. 
7 miejsce w turnieju zapewniły sobie dziewczyny z Luzina wygrywaj�c z drug� dru�yn� GKS-u 2:1.  
W meczu o 5 miejsce Lew II L�bork uległ Szarganowi Somonino dopiero po rzutach karnych. W regulaminowym czasie gry padł 
remis 1:1. 
Walka o 3 lokat� równie� była 
wyrównana. Po 10 minutach gry 
GOSRiT Luzino Dziewczyny II 
remisował z Lwem I 0:0. W karnych 
mocniejsi psychicznie okazali si�
jednak chłopcy z L�borka i stan�li 
na najni�szym stopniu podium.  
W finale spotkały si� dru�yny z Lini 
oraz Somonina. Po meczu pełnym 
walki i znakomitym trafieniu  zza 
połowy boiska Adama 
Kaczy�skiego gospodarze odnie�li 
zwyci�stwo 2:1.  
Królem strzelców z 7 bramkami na koncie został Maksymilian Kozerski z GKS Linia. Najlepszym bramkarzem wybrano 
Tomasza Wenta z Lini, a najlepszym zawodnikiem Piotra Cirockiego z Szargana II Somonino.  
Wszystkie dru�yny otrzymały pami�tkowe dyplomy, a 3 najlepsze zespoły dodatkowo medale i puchary ufundowane przez 
Gminny Dom Kultury w Lini oraz Urz�d Gminy Linia. Podsumowania oraz wr�czenia nagród dokonał organizator turnieju - 
animator sportu, a zarazem trener dru�yn juniorskich i v-ce prezes GS LZS w Lini Jakub Brzeski.  
Wielk� pomoc przy organizacji zawodów okazali trenerzy Lwa L�bork: Ireneusz �wi�tek, Łukasz �wi�tek oraz Artur Kaim. 
Zabezpieczenie medyczne zapewnił Łukasz Ellwart – członek GS LZS w Lini.  
Skład zwyci�skiej dru�yny GKS Linia I: Tomasz Wenta, Adam Kaczy�ski, Jakub Podbielski, Maksymilian Kierznikowicz, 
Maksymilian Kozerski, Filip Walkusz, Maciej Zaworski, trener: Jakub Brzeski.  

�

FERYJNE ZMAGANIA PIŁKARSKIE  
NA HALI W STRZEPCZU 

20 stycznia 2017 roku Gminny Dom Kultury, Gminne Stowarzyszenie LZS w Lini oraz Zespół Szkół w Strzepczu 
zorganizowali zmagania piłkarskie dla dzieci i młodzie�y. Otwarcia zawodów dokonał dyrektor GDK i s�dzia główny                      
w jednej osobie Jan Trofimowicz.  

Rywalizacja odbywała si� w dwóch 
kategoriach wiekowych- szkoły podstawowe 
i gimnazja. Nad sprawami organizacyjnymi               
i medycznymi czuwali animatorzy sportowi 
LZS Łukasz Polejowski i Jakub Brzeski.                  
W obu kategoriach grano systemem ka�dy                 
z ka�dym. W ko�cowej klasyfikacji szkół 
podstawowych zwyci��yła dru�yna GKS 
Linia a kolejne miejsca zaj�ły: FC Strzepcz, 
FC Raki Linia oraz Pobłocie, które mimo, �e 
w ko�cowej klasyfikacji zaj�ło ostatnie 
miejsce zwyci��yło zwyci�zców 2:1.  

W dru�ynie GKS Linia grali: Dominik Drywa, Maciej Potrykus, Mikołaj Klawikowski, Kacper Studzi�ski, 
Szymon Hildebrandt oraz Remigiusz Czech.  

W grupie gimnazjalnej zwyci��yła dru�yna ze Strzepcza w składzie: Dominik Stenka, Paweł Sikora, Dawid 
Wenta oraz Jakub Patelczyk. Kolejne miejsca na podium zaj�ły dru�yny z Lini i Pobłocia.  Uroczystego podsumowania 
zawodów dokonał Jan Trofimowicz.  

Wszystkie dru�yny otrzymały  w nagrody piłki a trzy najlepsze ekipy z obu kategorii dodatkowo pami�tkowe 
puchary. Ka�dy  z uczestników otrzymał pami�tkowy medal. Ponadto specjalnymi upominkami wyró�niono w kategorii 
młodszej: króla strzelców, którym został Maciej Potrykus z Lini, najlepszy zawodnik – Maksymilian Kozerski oraz 
najlepszy bramkarz – Łukasz Dosz. W gronie gimnazjalistów najlepszym bramkarzem został Jakub Patelczyk, 
najlepszym strzelcem Paweł Sikora a najlepszym zawodnikiem Filip Orlikowski. Pełne emocji i zwrotów akcji mecze 
ogl�dała wierna grupa kibiców z ró�nych miejscowo�ci z terenu gminy. 



I ZIMOWA SPARTAKIADA  
KLAS MŁODSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY LINIA 

W hali sportowej Zespołu Szkół w Lini po raz pierwszy w historii odbyła si� spartakiada sportowa dzieci z klas I- III szkół 
podstawowych z terenu gminy Linia. Organizatorem zawodów był Gminny Dom Kultury przy współudziale GS LZS w Lini, Urz�du 
Gminy Linia i Zespołu Szkół w Lini. Uroczystego otwarcia zawodów dokonała wójt Gminy Linia Bogusława Engelbrecht, która 
�yczyła jednocze�nie zawodnikom mo�liwie najlepszych wyników i dobrej zabawy. Główny organizator i s�dzia zawodów dyrektor 
GDK w Lini Jan Trofimowicz mówił, ze jest to historyczna bo pierwsza taka spartakiada halowa i prosił o rywalizacj� zgodnie                

z zasadami fair play. Swoje reprezentacje do rywalizacji wystawiły wszystkie szkoły z terenu gminy. 6 reprezentacji ubranych                     
w ró�ne kolory rywalizowało w : biegu sztafetowym z woreczkami na głowie, slalomach zwinno�ciowych z toczeniem piłek, torze 
przeszkód z płotkami, rzutach do celu woreczkami, biegach w parach z szarfami, sztafecie szybko�ciowej z woreczkami, biegami i 
przechodzeniem przez szarf� na czas. Rywalizacj� zwie�czył turniej halowej piłki no�nej systemem ka�dy z ka�dym. Zmagania 
piłkarskie lepszym bilansem bramek przy równej ilo�ci punktów zwyci��yła SP w Pobłociu przed SP Strzepcz. Kolejne miejsca 
zaj�ły szkoły z Lini, Niepoczołowic, K�trzyno, Miłoszewo. 
 W punktacji zespołowej w klasyfikacji generalnej zwyci��yła Szkoła Podstawowa z Pobłocia, a kolejne miejsca zaj�ły: 
Strzepcz, Linia, Niepoczołowice, K�trzyno, Miłoszewo. Uroczystego podsumowania zawodów i wr�czenia nagród dokonał Jan 
Trofimowicz. Kapitanowie wszystkich reprezentacji szkolnych odebrali puchary i dyplomy. Ka�dy z uczestników spartakiady 

natomiast otrzymał pami�tkowy medal za start oraz słodki upominek. Dla wszystkich uczniów i opiekunów przygotowano tak�e 
posiłek regeneracyjny. W przygotowanie i przeprowadzenie zawodów aktywnie wł�czeni byli tak�e Paulina Kuberna, Rafał Bronk 
i Jakub Brzeski. Na zako�czenie było gło�ne hip hip huura dla wszystkich zawodników, opiekunów, nauczycieli i organizatorów 

udanej imprezy. Niektóre z dzieci po raz pierwszy w historii brały udział w zmaganiach sportowych na gminnej hali, po raz 
pierwszy otrzymały medale, co z pewno�ci� zach�ci do rywalizacji w przyszło�ci. 

  

FERYJNY TURNIEJ WARCABOWY 

24.01.2017 r. w Gminnym Domu Kultury w Lini odbył si� Feryjny Turniej Warcabowy. Uczestnicy rywalizowali w dwóch 
kategoriach: szkoła podstawowa oraz gimnazjum. Pojedynki rozgrywano systemem „ka�dy z ka�dym”.  

Do grupy młodszej zgłosiło si� 8 uczestników: Maksymilian Kozerski, Kajetan Kozerski, Dominik Drywa, Paulina 
Labuda, Paweł Wos, Piotr Rzepa, Jan Rzepa, Adam Kaczy�ski.  Bezkonkurencyjny okazał si� Dominik Drywa (Linia), który 
poniósł tylko jedn� pora�k� i zdobył 18 pkt. Ciekawiej zapowiadała si� walka o 2 miejsce, poniewa� a� 4 zawodników miało na 
swoim koncie 12 pkt. Dogrywka jednak wyja�niła wszystko. 2 lokat� zaj�ła Paulina Labuda (Miłoszewo), a na 3 miejscu uplasował 
si� Adam Kaczy�ski (Linia). 

W kategorii gimnazjum rywalizowało 6 uczestników: Magdalena Labuda, Przemysław Formela, Bła�ej Wałdowski, 
Dawid Wenta, Agata Wos i Monika Walkusz. Po rozegraniu wszystkich pojedynków okazało si� �e 3 zawodników ma na swoim 
koncie 12 pkt. Układ na podium nale�ało wi�c rozstrzygn�� poprzez dogrywk�. Zwyci��yła Magdalena Labuda (Miłoszewo), na 
ni�szym stopniu stan�ł Bła�ej Wałdowski (Linia), a 3 miejsce zaj�ł Przemysław Formela (Linia).  

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe oraz medale, a zwyci�zcy dodatkowo puchary ufundowane przez GDK.  
Nad sprawnym przebiegiem turnieju czuwali: animator sportu Jakub Brzeski oraz specjalista ds. kultury GDK Linia 

Paulina Kuberna. 



ZBIÓRKA BATERII 
Wójt Gminy Linia zaprasza mieszka�ców 

Gminy Linia do wsparcia Szkoły Podstawowej                                       
w Niepoczołowicach w projekcie „zbieraj z klas�”                 
w zbiórce baterii. 
Do dnia 21.02.2017 r. do godz. 15:30 w budynku 
Urz�du Gminy wystawiony jest pojemnik na zbiórk�
baterii.
Je�li chcesz chroni� �rodowisko z nami, a stare 
baterie zalegaj� u ciebie to najlepszy moment, 
aby ich si� pozby� całkowicie za darmo! 

Za wasze 
zaanga�owanie 

serdecznie 
dzi�kujemy!!!

Pojemnik jest 
wystawiony                     
w przedsionku 
przy głównych 
drzwiach budynku 
gminy.

ZBIÓRKA ELEKTROODPADÓW 

Wójt Gminy Linia zaprasza mieszka�ców Gminy Linia 
do wsparcia Szkoły Podstawowej w Niepoczołowicach                      
w projekcie „zbieraj z klas�” w zbiórce baterii                                 
i elektroodpadów, która odb�dzie si� dnia  21.02.2017 
r. od godz. 11:00 do 13:00 na parkingu przy Szkole 
Podstawowe w Niepoczołowicach. 
Je�li chcesz chroni� �rodowisko z nami, a stare baterie                  
i elektroodpady zalegaj� u ciebie to najlepszy moment, 
aby ich si� pozby� całkowicie za darmo!!!!! 
Zbieramy: 

− sprz�t 
wielkogabarytowy 
(pralki, lodówki, itp.) 

− sprz�t małogabarytowy 
(odkurzacze, czajniki, itp.) 

− baterie 

− telewizory i monitory 

− sprz�t komputerowy 

− sprz�t audiowizualny 

− i inne sprz�ty 
elektryczne 

Za Wasze zaanga�owanie w zbiórk� serdecznie 
dzi�kuje Urz�d Gminy Linia i dzieci ze szkoły 

w Niepoczołowicach!

OGŁOSZENIE

Gminny O�rodek Pomocy Społecznej w Lini oraz 
Gminna Komisja Profilaktyki 

 i Rozwi�zywania Problemów Alkoholowych  
w Lini informuje, �e mo�na skorzysta�  

z bezpłatnej konsultacji psychologicznej  
w Urz�dzie Gminy w Lini dwa razy w miesi�cu                        

w czwartki od godz. 9.00 do 13.00. 
Wi�cej informacji uzyska� mo�na  

pod nr tel. 518 393 123  
lub w GOPS Linia pokój. Nr 10. 

INFORMACJE Z ZAKRESU OCHRONY 
PRZECIWPO�AROWEJ  

NA TERENIE GMINY LINIA 

NA TERENIE GMINY LINIA FUNKCJONUJ� 4 JEDNOSTKI OSP:          
- 3 jedn. typu „S”: OSP Linia, OSP Strzepcz i OSP Lewino,                      
- 1 jedn. typu „M”: OSP K�trzyno. Ł�cznie jednostki skupiaj� 208 
członków, w tym 31 kobiet. OSP w Lini i OSP w Strzepczu s�
jednostkami wł�czonymi do Krajowego Systemu Ratowniczo – 
Ga�niczego. 
NA STANIE JEDNOSTEK OSP JEST 6 SAMOCHODÓW 

PO�ARNICZYCH:
1) OSP Linia: MAN – rocznik 2014, LUBLIN – rocznik 2000, 

MERCEDES BENZ – rocznik 1985 
2) OSP Strzepcz: FORD TRANSIT – rocznik 2006, MERCEDES 

BENZ– rocznik 2009 
3) OSP Lewino: MAGIRUS DEUTZ – rocznik 1984 

DZIAŁALNO�	  RATOWNICZO – GA�NICZA:
Jednostki OSP w 2016 roku uczestniczyły ł�cznie w 81 działaniach 

ratowniczo - ga�niczych: 
a) OSP Linia: 46 akcji; 
b) OSP Strzepcz: 34 akcje; 
c) OSP Lewino: 1 akcja. 

W 2016 roku z bud�etu gminy wydatkowano kwot� 205 646,56 zł która 

zapewniła prawidłowe funkcjonowanie jednostek OSP. 
Ł�czna kwota pozyskanych dotacji od Zarz�du Wojewódzkiego ZOSP 
RP w Gda�sku dla wszystkich jednostek OSP wyniosła – 7.150 zł.  
Ze �rodków Ministerstwa Spraw Wewn�trznych i Administracji oraz             
z Komendy Głównej PSP jednostka OSP Linia otrzymała  dotacj�                
w ł�cznej wysoko�ci 23 940,00 zł z przeznaczeniem na zakup 
narz�dzi hydraulicznych oraz 650 zł na wydatki bie��ce , a jednostka 
OSP Strzepcz otrzymała  dotacj� z Krajowego Systemu Ratowniczo - 
Ga�niczego w wysoko�ci 9 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup 
podstawowego zestawu ratownictwa wysoko�ciowego, 6 par butów 
specjalnych, 2 hełmy, 2 pary r�kawic oraz 2 ubrania specjalne typu 
nomex.  

XIX EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU 
PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIE�Y 2017 

Komendant Główny Pa�stwowej Stra�y Po�arnej – Szef 
Obrony Cywilnej Kraju ogłasza: XIX edycj� Ogólnopolskiego Konkursu 
Plastycznego dla Dzieci i Młodzie�y 2017 pod hasłem „25 lat PSP – 
Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”. 
Głównym zadaniem konkursu jest przedstawienie profesjonalnej 
formacji jak� jest Pa�stwowa Stra� Po�arna. Poprzez sztuk�, maj�c�
za zadanie zwrócenie uwagi na wa�ne zjawiska i sytuacje mog�ce 
zdarzy� si� w codziennym �yciu oraz uwra�liwi� odbiorców i twórców 
na prawidłowe post�powanie w sytuacjach zagro�enia �ycia, 
promowana jest wiedza o szeroko rozumianym bezpiecze�stwie. 
Celem konkursu jest tak�e ukazanie stra�aków- ratowników                       
w szerokim spektrum działa� ratowniczo – ga�niczych. 
Regulamin konkursu znajduje si� na stronie internetowej 
www.straz.gov.pl/aktualnosci/konkursy. 
Prace w ramach konkursu nale�y składa� w Gminnym Domu 
Kultury  do 17 marca br. Rozstrzygni�cie nast�pi 23 marca br. 

Wzorem lat uprzednich Urz�d Gminy Linia przy współpracy         
z Zarz�dem Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lini organizuje 
gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Po�arniczej pod hasłem „Młodzie� zapobiega po�arom”.  
W turnieju młodzie� uczestniczy w trzech grupach wiekowych: 
I grupa wiekowa – 10-13 lat; II grupa wiekowa – 14-16 lat;             
III grupa wiekowa 17-19 lat. Eliminacje �rodowiskowe                    
w szkołach przeprowadzone zostan� do 22 lutego 2017 r.,            
a rozstrzygni�cie konkursu nast�pi 10 marca 2017 r. w sali 
Gminnego Domu Kultury w Lini. 

Terminy walnych zebra
 członków  
Ochotniczych Stra�y Po�arnych w gminie Linia: 

19 luty 2017 r.  – OSP Linia – Gminny Dom Kultury 

26 luty 2017 r.    – OSP Lewino – Remiza OSP Lewino 

5 marzec 2017 r.  – OSP Strzepcz – Remiza OSP Strzepcz 

12 marzec 2017  r. – OSP K�trzyno –„Karczma” w K�trzynie 





NNZZOOZZ „„ZZDDRROOWWYY CCHHEECCZZ””
LLIINNIIAA,, UULL.. DDŁŁUUGGAA 66

LLEEKKAARRZZ OOGGÓÓLLNNYY WW OO��RROODDKKUU ZZDDRROOWWIIAA
ww LLiinnii ((tteell.. 5588 667766--8855--2233))

DDzziiee�� RReejjeessttrraaccjjaa GGooddzziinnyy pprrzzyyjj����

99..0000 –– 1111..0000
DDzziieeccii zzddrroowwee

PPoonniieeddzziiaałłeekk
PPoorr.. ddzziieeccii��ccaa ++ PPoorr.. ooggóóllnnaa

DDrr DD��bbsskkaa;; DDrr TTuurrbbaakk
88..0000 –– 1122..0000

1111..0000 –– 1133..0000
WWttoorreekk

DDrr SStt��ppii��sskkaa;; DDrr TTuurrbbaakk
88..0000 –– 1122..0000 99..0000 –– 1133..0000

��rrooddaa
PPoorr.. ddzziieeccii��ccaa ++ PPoorr.. ooggóóllnnaa

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

1133..0000 –– 1155..0000
DDzziieeccii zzddrroowwee

CCzzwwaarrtteekk
PPoorr.. ddzziieeccii��ccaa ++ PPoorr.. ooggóóllnnaa

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

1155..0000 –– 1177..0000

PPii��tteekk
PPoorr.. ddzziieeccii��ccaa ++ PPoorr.. ooggóóllnnaa

DDrr SStt��ppii��sskkaa;; DDrr TTuurrbbaakk
1122..0000 –– 1166..0000 1133..3300 –– 1177..0000

LLEEKKAARRZZ OOGGÓÓLLNNYY WW OO��RROODDKKUU ZZDDRROOWWIIAA
ww SSttrrzzeeppcczzuu ((tteell.. 5588 667766--8822--5566))

DDzziiee�� RReejjeessttrraaccjjaa GGooddzziinnyy pprrzzyyjj����

PPoonniieeddzziiaałłeekk
DDrr TTuurrbbaakk

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

1133..0000 –– 1155..0000
DDzziieeccii zzddrroowwee

WWttoorreekk
PPoorr.. ddzziieeccii��ccaa ++ PPoorr.. ooggóóllnnaa

DDrr DD��bbsskkaa;; DDrr TTuurrbbaakk
1122..0000 –– 1166..0000

1155..0000 –– 1177..0000
��rrooddaa

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

CCzzwwaarrtteekk
PPoorr.. ooggóóllnnaa

DDrr SStt��ppii��sskkaa;; DDrr TTuurrbbaakk
88..0000 –– 1122..0000 99..0000 –– 1133..0000

99..0000 –– 1111..0000
DDzziieeccii zzddrroowwee

PPii��tteekk
PPoorr.. ddzziieeccii��ccaa ++ PPoorr.. ooggóóllnnaa

DDrr DD��bbsskkaa;; DDrr TTuurrbbaakk
88..0000 –– 1122..0000

1111..0000 –– 1133..0000

PPAACCJJEENNCCII PPOODDEEJJRRZZEEWWAAJJ��CCYY UU SSIIEEBBIIEE CCHHOORROOBB�� ZZAAKKAA��NNAA MMAAJJ��

OOBBOOWWII��ZZEEKK WWCCZZEE��NNIIEEJJSSZZEEJJ RREEJJEESSTTRRAACCJJII TTEELLEEFFOONNIICCZZNNEEJJ

WWIIZZYYTTYY DDOOMMOOWWEE

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

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

OOPPIIEEKKAA NNOOCCNNAA!!
ZZ ooppiieekkii FFAALLCCKK WWeejjhheerroowwoo ((uull.. GGddaa��sskkaa 4477;; tteell.. 5588 667722--1177--6688))

kkoorrzzyyssttaa�� mmoogg�� mmiieesszzkkaa��ccyy SSmmaa��yynnaa,, PPoobbłłoocciiaa,, LLeewwiinnaa,, LLeewwiinnkkaa,,

SSttrrzzeeppcczzaa,, DDaarrggoolleewwaa,, MMiiłłoosszzeewwaa,, TTłłuucczzeewwaa,, LLiinnii,, NNiieeppoocczzoołłoowwiicc,,

OOssiieekkaa,, PPoott��ggoowwaa,, ZZaakkrrzzeewwaa ii KKoobbyyllaasszzaa..

PORADNIADLAKOBIET
W O�RODKU ZDROWIA W LINI

Lekarz przyjmuje we wtorki od godz. 1600

rejestracja telefoniczna w godzinach przyj��  

w O�rodku Zdrowa w Strzepczu 

Stomatolog w O�rodku Zdrowia w Lini (tel. 606936208)

Rejestracja tylko w godzinach przyj��

PONIEDZIAŁEK, �RODA  15.30 – 18.30; WTOREK I PI�TEK 8.30 – 12.30 

CZWARTEK NIECZYNNE; 

Stomatolog w O�rodku Zdrowia w Strzepczu (tel. 503710890)

PPOONNIIEEDDZZIIAAŁŁEEKK 880000 –– 11223300 ;; WWTTOORREEKK –– ��RROODDAA 11440000 –– 11880000

CCZZWWAARRTTEEKK –– PPII��TTEEKK 880000 –– 11223300

APTEKA   „MY�LIWSKA”
Linia, ul. Długa 71, tel.  58 676 88 35 

PONIEDZIAŁEK 9.30 – 15.00 

WTOREK          9.30 – 15.00 

�RODA           9.30 – 18.00 

CZWARTEK       9.30 – 18.00 

PI�TEK         9.30 – 18.00 

AAPPTTEEKKAA LLIIPPOOWWAA
Strzepcz, ul. Ks. Józefa Rotty 9, tel. 58 727 94 40  

PONIEDZIAŁEK  – PI�TEK :  9.30 – 18.00  

SOBOTA: 9.00 – 13.00 

BIBLIOTEKA W STRZEPCZU 58 676-82-58 

Poniedziałek – Pi�tek   9.00 – 17.00 

BIBLIOTEKA W LINI  58 676-86-19 

Poniedziałek – Pi�tek   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 pi�tku  7

00
 – 15

00 

Kasa czynna  7
00

 – 14
00 

GODZINY PRACY URZ�DU GMINY
Od poniedziałku do pi�tku 7.30 – 15.30 

Kasa czynna codziennie do godziny 13.00 

PRZEWODNICZ�CY RADY GMINY
przyjmuje interesantów  

w ka�dy czwartek od  1300 do 1400. 

TELEFONY  
Urz�d Gminy – centrala  676-85-82 
Zespół Szkół w Lini   676-85-13 
Zespół Szkół w Strzepczu 676-81-13 
Szkoła w K�trzynie    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 

URZ�D POCZTOWY  
Urz�d Pocztowy w Lini czynny 

od poniedziałku do czwartku 1000 – 1700
; 

pi�tek od godz. 1300 – 2000

Agencja Pocztowa w Strzepczu czynna 

od poniedziałku do czwartku od godz. 800 – 1400
; 

pi�tek 1300-2000

W ka�dy wtorek od 15
30

 do 17
00

 w Urz�dzie Gminy 

Linia pok. Nr 10 czynny jest 

PUNKT KONSULTACYJNY w którym mo�na 

zasi�gn�� informacji na temat uzale�nienia  

i form pomocy rodzinom z problemem alkoholowym 

oraz uzale�nie� od  narkotyków.  

tel. 58676-85-82 

STRA	E 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
MONTA� – SERWIS KOTŁÓW  

USŁUGI OGÓLNO - HYDRAULICZNE
Andrzej Kieli�ski 

�

Strzepcz, ul. Dargolewska 42, 84-223 Linia

tel. kom. 608 315 387 

e-mail: hydraulikkielinski@gmail.com 
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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�cia 
• rocznice 
•stypy 
• i inne 

PPRROODDUUKKCCJJAA ii EEKKSSPPLLOOAATTAACCJJAA KKRRUUSSZZYYWWAA

„FORMELLA” 
OFERUJEMY:  

�wir, piasek, czarnoziem, kamie�, tłucze�,  
roboty  ziemne, transport ci��arowy, 

 dostawa kruszyw budowlanych 

Niepoczołowice 3A, 84-223 Linia 
tel. 501-028-979;  601-763-773;  58/676-88-30

������������������������������������������������������������������������								







����������������������������������������������������������������

������������������������								







������������������������������������������������								��������������������������������

Marcin Szaradowski 
Strzepcz, ul. Jana Wieckiego 6 

tel. 509-752-288 

USŁUGI TRANSPORTOWO-SPRZ�TOWE

Wacław Labuda 
• dostawy kruszyw budowlanych, 
• prace ziemne-wykopy, 
• transport ci��arowy, 
• rozbiórki i wyburzenia obiektów budowlanych, 
• �wir i piasek, tłucze�, kamie�, czarnoziem, torf  
• transport niskopodwoziowy 24 t, 
Tłuczewo 30 tel./fax 58/676-86-80; 606-324-590

PPiizzzzeerriiaa 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 ubezpiecze�: komunikacyjnych, 
maj�tkowych, rolnych, osobowych 

KORZYSTNE OFERTY!! 

• pizza, 

• dania obiadowe, 

• sałatki, 

• desery, 

• napoje gor�ce, 

• piwo, 

GMINA LINIA – KLËKA Bezpłatny Informator Gminy Linia 
Wydawca: Urz�d Gminy Linia, ul. Turystyczna 15, tel. 58/676-85-82 
Skład i druk: Drukarnia CARO, ul. ��������	
���	�������
������������

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

TToo jjeesstt mmiieejjssccee
nnaa ttwwoojj�� rreekkllaamm��


