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DZIEŃ OTWARTY W GMINNYM ŻŁOBKU „PROMYCZEK” W LINI

Dnia 6 grudnia 2019 roku odbył się już trzeci Dzień Otwarty połączony z
Mikołajkami oraz Kiermaszem Bożonarodzeniowym. Dzień ten był okazją do zobaczenia
naszej pracy z dziećmi. Mali żłobkowicze przygotowali zimowe
przedstawienie. Na koniec zaprosili Świętego Mikołaja, który
rozdał wszystkim dzieciom słodkie upominki. Na rodziców i
dzieci czekały do dekoracji pierniki, które dzieci wcześniej z
opiekunkami upiekły. Poza tym można było wykonać wspólnie
z dzieckiem ozdobę świąteczną oraz kartki bożonarodzeniowe.
Dzień otwarty był okazją do wspólnego świętowania Mikołajek
ze swoim dzieckiem. Mamy nadzieję, że dzięki temu spotkaniu
utwierdziliśmy Państwa, iż żłobek jest odpowiednim miejscem
dla Waszych pociech. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas
oraz za wzięcie udziału w naszym kiermaszu. Już dziś zapraszamy Państwa za rok.
ro

101 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI W GMINIE LINIA
11 listopada 2019r. świętowano 101 rocznicę Odzyskania
Niepodległości. Uroczystości gminne Święta Niepodległości
rozpoczęły się Mszą Św. w kościele NSPJ w Lini w intencji ojczyzny,
którą odprawił ksiądz proboszcz Wojciech Senger. Po Mszy Św. Wójt
Gminy Linia Bogusława Engelbrecht przywitała zgromadzonych. Po
czym w obecności Pani Wójt, Przewodniczącego Rady Gminy Linia
Tadeusza Klein, przedstawicielki kombatantów p. Donaty Gładka,
radnych, sołtysów, dyrektorów szkół, pocztów sztandarowych OSP,
Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego O/Linia, szkół podstawowych z
terenu Gminy Linia i licznie zgromadzonych mieszkańców Gminy Linia
odbył się Apel poległych, który odczytał Pan Sławomir Klas oraz
złożono wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Ofiar Marszu Śmierci.
Następnie zaśpiewano hymn państwowy. Po części oficjalnej,
gospodarze uroczystości, czyli Wójt Gminy Linia, Rada Gminy i
Dyrektor Gminnego Domu Kultury w Lini Kamila Soroko zaprosili
zgromadzonych gości na część artystyczną do Gminnego Domu
Kultury. Mieszkańcy Gminy Linia śpiewem wyrazili swoją miłość do
Ojczyzny. Wspólnie z zespołami działającymi przy GDK Chórem
Pięciolinia, Gminną Orkiestrą Dętą oraz aktorami z Teatru Prostolinijnego śpiewano pieśni i piosenki
patriotyczne, min. "Rotę", "Warszawiankę", "Deszcz jesienny deszcz", "Wojenko wojenko", "Przybyli ułani
pod okienko", "My pierwsza brygada", "Szwoleżerowie", "Serce w plecaku", "O mój rozmarynie",
"Rozszumiały się wierzby płaczące".
Wójt Gminy Linia, Rada Gminy Linia oraz Gminny Dom Kultury serdecznie dziękują wszystkim za
przybycie i aktywny udział obchodach Dnia Niepodległości.

SOŁTYSI Z WIZYTĄ W REGIONALNEJ
INSTALACJI DO PRZETWARZANIA
ODPADÓW KOMUNALNYCH W
CZARNÓWKU
W dniu 27 listopada
2019r. sołtysi oraz pracownicy
Urzędu Gminy Linia uczestniczyli
w wycieczce dydaktycznej do
Regionalnej
Instalacji
do
Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Czarnówku. Podczas
spotkania z Prezesem Zakładu
Zagospodarowania
Odpadów
"CZYSTA
BŁĘKITNA
KRAINA” Panią Anną Rudnicką i
pracownikiem zakładu Izabelą Pobrucką poinformowano,
na czym polega gospodarka odpadami, jak wygląda
pozyskiwanie cennych surowców wtórnych oraz ile nakładu
pracy ludzi potrzeba, aby wszystko było zgodne z
obowiązującymi procedurami. Pracownicy UG oraz sołtysi
dowiedzieli się również, co wpływa na wysokość opłaty za
wywóz odpadów. Ponadto zwiedzono instalację do
przetwarzania odpadów komunalnych, zarówno zbieranych
selektywnie, jak i odpadów zmieszanych.
Wniosek z jakim pracownicy UG i sołtysi
opuściliśmy zakład to: ,,Świat sam sobie nie da rady,
segregujmy więc odpady’’. Segregacja odpadów ułatwia
nam odzysk oraz utylizację, a tym samym możemy
przyczynić się do ograniczenia ilości zanieczyszczeń w
atmosferze, a także ilości odpadów i ścieków.

ŁÓDŹ DLA OSP STRZEPCZ
W dniu 22 listopada 2019 r. w siedzibie
Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w
Wejherowie podczas
uroczystości
101
rocznicy odzyskania
Niepodległości Pomorski Komendant
Wojewódzki PSP nadbryg. Tomasz Komoszyński oraz Komendant
Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej - bryg.
Jacek Niewęgłowski przekazali na rzecz
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w
Strzepczu użytkowaną dotychczas przez JRG w
Wejherowie łódź płaskodenną aluminiową typu
Marine 15Y z silnikiem zaburtowym oraz
przyczepą. W przekazaniu łodzi udział wzięła
Wójt Gminy Linia – Bogusława Engelbrecht oraz
Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzepczu
– Jędrzej Stasiuk. Jednakże szczególne
podziękowania należy skierować do Prezesa
ZOG OSP w Lini – Łukasza Pallubickiego za
inicjatywę i zaangażowanie w pozyskanie tak
cennego sprzętu.
Nowy sprzęt z pewnością pozwoli
zwiększyć skuteczność prowadzonych działań
ratowniczych, a zarazem wpłynie na poprawę
bezpieczeństwa, zarówno mieszkańców jak i
samych ratowników.

INFORMACJE O NABORACH
WNIOSKÓW

Stowarzyszenie
Lokalna
Grupa
Działania
„Kaszubska Droga” ogłasza nabory wniosków o
przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020:







nabór nr 9/2019 - Publikacje promujące obszar
LGD w tym promujące kulturę kaszubską
nabór nr 10/2019 - Inicjatywy związane z
promocją zdrowego trybu życia oraz aktywnym
wypoczynkiem
nabór nr 11/2019 - Kształtowanie postaw
ekologicznych
nabór nr 12/2019 - Tworzenie nowych
przedsiębiorstw
nabór nr 13/2019 - Rozwój dotychczas
istniejących przedsiębiorstw

DZIEŃ 24 GRUDNIA 2019R.
- Wigilia Bożego Narodzenia (wtorek)
jest dniem wolnym od pracy w
Urzędzie Gminy Linia. Dzień ten został
odpracowany 7 grudnia br.
Wójt Gminy Linia
Bogusława Engelbrecht

XII MISTRZOSTWA GMINY
LINIAW PIŁCE SIATKOWEJ
17 listopada 2019r. na hali sportowej przy
Szkole Podstawowej w
Lini zostały rozegrane
XII Mistrzostwa Gminy
Linia w Piłce Siatkowej.
Do
udziału
w
mistrzostwach zgłosiło
się 5 drużyn (4 męskie i 1
żeńska). Zawody otworzyła dyrektor Gminnego
Domu Kultury w Lini Kamila Soroko oraz
przewodniczący Rady Gminy Linia Tadeusz Klein.
Sędziami zawodów byli: Łukasz Łapczuk oraz
Grzegorz Janneck. Po zaciętej, pełnej poświęcenia i
zaangażowania grze zgodnej z obowiązującymi
przepisami PZPS Mistrzostwo Gminy Linia
wywalczył Gang Olsena, II miejsce WKS Linia, III
miejsce Zakrzewo, IV miejsce Degustatorzy, V
miejsce Smerfetki. Wręczenia pucharów oraz medali
i dyplomów dokonali wójt gminy Bogusława
Engelbrecht, przewodniczący rady gminy Tadeusz
Klein, zastępca przewodniczącego RG Mirosław
Ellwart oraz dyrektor Gminnego Domu Kultury
Kamila Soroko. Statuetkę MVP (dla najlepszego
zawodnika zawodów) otrzymał Dawid Myszka.
Nagrody w mistrzostwach ufundował Gminny Dom
Kultury w Lini.

WIECZORNICA PATRIOTYCZNA
– STRZEPCZ 2019
W Szkole Podstawowej im. A. Labudy w
Strzepczu odbyła się uroczysta WIECZORNICA z
okazji
Narodowego
Święta
Odzyskania
Niepodległości.
Wieczornicę rozpoczęła Dyrektor Szkoły w
Strzepczu, Pani Agnieszka Pipka-Szczypior, która
przywitała wszystkich gości. Wśród gości byli min.
Radni Gminy Linia: przewodniczący Tadeusz Klein,
zastępca przewodniczącego Mirosław Ellwart, Maria
Malinowska, Karolina Wysocka i Anna Miotk,
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pobłociu - Pani
Marzena Majcher, Dyrektor Biblioteki Publicznej

Gminy Linia - Pani Zofia Cierocka, sołtys z Lewinka
Pan Bartłomiej Miotk oraz wielu mieszkańców
Gminy Linia i spoza niej.
Uczniowie pod kierunkiem swoich nauczycieli przygotowali wiersze i piosenki patriotyczne
oraz układ taneczny z flagami. Następnie kilkoro
uczniów wcieliło się w postaci historyczne ważne dla
naszego kraju i regionu: min. Józefa Piłsudskiego i
jego dwóch córek Jadwigi i Wandy, Marii Skłodowskiej - Curie, Bolesława Formelli, Aleksandra
Labudy oraz Ks. Antoniego Dawidowskiego.
Ostatnią częścią uroczystości było wspólne
śpiewanie pieśni i piosenek patriotycznych.
Wieczornicy towarzyszyła również wystawa
pt. "Droga Kaszubów do wolności" oraz wystawa
zabytkowych przedmiotów codziennego użytku i
narzędzi. Po części śpiewanej przyszedł czas na
zwiedzanie wystaw i słodki poczęstunek.
Organizatorami wydarzenia byli: Wójt Gminy Linia,
Szkoła Podstawowa w Strzepczu oraz Gminny Dom
Kultury w Lini.

SZKOŁA W LINI PAMIĘTA
W dniach 21-25 października br. społeczność
Szkoły Podstawowej im. Leonida Teligi w Lini
włączyła się w akcję Ministerstwa Edukacji
Narodowej Szkoła pamięta.
W roku ważnych wydarzeń – 80 rocznicy
wybuchu II wojny światowej i 75 rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego nauczyciele postanowili
uwrażliwić młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania
pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych,
którzy są związani z historią Lini i Pomorza.
W
ramach
akcji
Szkoła
pamięta
przeprowadzono następujące działania:
 pogadanki na temat ważnych wydarzeń zgłębienie historii Marszu Ofiar Stutthofu oraz
cmentarza w Nawczu,
 zapalenie
zniczy
pod
obeliskiem
upamiętniającym bohaterów walczących o
pokój oraz na grobach więźniów obozu
Stutthof i Dachau,
 wycieczka patriotyczna do Muzeum II Wojny
Światowej w Gdańsku,
 rajd rowerowy do miejsc pamięci narodowej w
Nawczu,
 posprzątanie bezimiennych i opuszczonych
mogił na cmentarzu parafialnym w Lini,
 zaniesienie zniczy i kwiatów na groby zmarłych
nauczycieli i pracowników naszej szkoły,
 zbiórka zniczy.
Kulminacja powyższych aktywności przypadła
na 25 października br. – ostatni piątek przed 1
listopada. W tym dniu Pani dyrektor Barbara Klebba
oraz uczniowie szkoły przekazali zebrane w ciągu
tygodnia znicze przedstawicielom ZHP. W Dniu
Wszystkich Świętych oraz w Dniach Zadusznych
harcerze zapalali znicze w miejscach związanych
z ważnymi wydarzeniami historii lokalnej, a także na
grobach osób zasłużonych dla naszej społeczności.
Inicjatywy podjęte przez
uczniów i nauczycieli
miały na celu upamiętnienie ważnych postaci
oraz wydarzeń historycznych. Pamięć o nich
jest wyrazem szacunku
dla ich życia i dokonań.

ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH
DLA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH
Biblioteka Publiczna Gminy Linia otrzymała
dofinansowanie z Programu Biblioteki Narodowej w
ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
"Zakup nowości wydawniczych do bibliotek
publicznych w roku 2019" w wysokości 12 000 zł.
Zadaniem programu jest wzmocnienie oferty bibliotek
publicznych poprzez stały dopływ nowości
wydawniczych, możliwość systematycznego aktualizowania zasobów, a w konsekwencji zwiększenie oferty
czytelniczej dla użytkowników bibliotek. Zachęcamy
do korzystania ze zbiorów biblioteki w Lini i w
Strzepczu. Dotacja została przeznaczona na zakup
literatury pięknej dla dorosłych, dzieci i młodzieży oraz
popularnonaukowej.

Zrealizowano ze środków finansowych
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

POWIATOWA OLIMPIADA MŁODYCH
PRODUCENTÓW ROLNYCH
14 listopada 2019 roku w Gościcinie odbyła się
Powiatowa Olimpiada Młodych Producentów Rolnych
oraz Olimpiada z Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie
Pracy w Rolnictwie. Naszą gminę reprezentowały trzy
osoby: Karolina Stanisławska z Niepoczołowic,
Karol Maszota z Zakrzewa oraz Łukasz
Kaczykowski z Kętrzyna. Wszyscy Nasi uczestnicy
wypadli bardzo dobrze a Karol Maszota odniósł sukces
zajmując po dogrywce II miejsce w Olimpiadzie
Rolniczej. Tym samym będzie jednym z trzech
reprezentantów naszego powiatu na szczeblu
wojewódzkim w siedzibie Pomorskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Lubaniu w dniu 10 grudnia
2019r. Z wiedzy bezpieczeństwa i higieny pracy w
rolnictwie Pan Karol również wykazał się bardzo
dobrze i też zajął II miejsce.
Gratulujemy Naszym reprezentantom i
życzymy dalszych sukcesów.

INWESTYCJE DROGOWE WYKONANE W 2019 R.
I PLANOWANE DO WYKONANIA W 2020 R.
Z FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH I ŚRODKÓW UE
W ostatnich miesiącach Gmina Linia podpisała umowy na realizację
kolejnych prac drogowych w naszej gminie. Z Funduszu Dróg
Samorządowych w miesiącu październiku w 2019r. wykonano przebudowę
nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pobłocie.
W 2020r. w ramach tego samego dofinansowania zostanie wykonany
remont odcinka drogi gminnej realizacji Lewinko – Lewino o nr 150017G
oraz przebudowa drogi gminnej nr 150014G Lewinko–Pobłocie
Dąbrówka. Prace zostaną wykonane przez Konsorcjum: KRUSZYWO Sp. z
o.o. i Firmę Budowlano – Usługowa Ewa Wicka z Luzina. Planowany termin
zakończenia prac przewidywany jest do dnia 30 czerwca 2020r. Gmina Linia w 2019 r. pozyskała
dofinansowanie w wysokości 935 943,00 zł.
Natomiast w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg
lokalnych" poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem,
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym
inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii", objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostanie
wykonana przebudowa drogi gminnej nr 150020G Miłoszewo – Karpaty na
odc. 970 mb. Otrzymano dofinansowanie z PROW w wysokości 822 195,00
zł. Planowany termin wykonania zadania przewidywany jest na 2020 r.

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ – UL. DŁUGIEJ
W MIEJSCOWOŚCI POBŁOCIE
Dzięki pozyskanemu przez Gminę Linia dofinansowaniu Wojewody Pomorskiego z Funduszu Dróg
Samorządowych oraz WBGiTR ze środków ochrony gruntów rolnych w m-cu październiku bieżącego roku
zrealizowano zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa nawierzchni drogi
dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pobłocie”. Wykonawcą robót
wyłonionym w postępowaniu przetargowym, była firma KRUSZYWO Sp. z o.o. z
siedzibą w Lini, oferując wykonanie zadania za kwotę 475.541,31 zł. Na wykonane
roboty drogowej wykonawca udzielił 60 miesięcznej gwarancji. Zakres zadania
obejmował m. in. zmianę nawierzchni drogi z gruntowej na nawierzchnię asfaltową
o średniej szerokości 4 mb i długości 503 mb, urządzono pobocza po obu stronach
drogi o szer. 0,75mb kruszywem betonowym łamanym, wyremontowano i
wyregulowano istniejące przepusty drogowe oraz odwodniono cały odcinek drogi
poprzez umocnienie rowów płytami żelbetowymi ażurowymi i wykonaniem palisad.
Realizacja inwestycji drogowej możliwa była dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Funduszu Dróg
Samorządowych w wysokości 220.708 zł i WBGiTR w kwocie 120.885 zł. Koszt
realizacji całego zadania dot. przebudowy nawierzchni drogi – ul. Długiej w
Pobłociu kształtuje się na poziomie 498.384,62 zł, a obejmował koszt aktualizacji
dokumentacji przetargowej, robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego. Udział
finansowy gminy Linia w realizację inwestycji drogowej wyniósł zaledwie
156.791,62 zł. Ponadto w ramach umowy zawartej z Energa Oświetlenie w I
półroczu bieżącego roku ustawiono trzy nowe punkty świetlne na początkowym
odcinku drogi.
Realizacja dofinansowanego zadania trwale przyczyni się do zwiększenia dostępności komunikacyjnej do
ważnych ośrodków życia gospodarczego dla społeczności lokalnej i terenów inwestycyjnych oraz wpłynie na poprawę
bezpieczeństwa drogowego. Realizacja planowanego zadania zlikwiduje bariery drogowe, wpłynie na zwiększenie
dostępności komunikacyjnej i sprawnej realizacji zadań wynikających z ustawy o transporcie zbiorowym.

BUDOWA PLACU REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI LINIA
Gmina Linia po złożonym i pozytywnie ocenionym wniosku w ramach konkursu Aktywne
Sołectwo Pomorskie ogłoszonym przez Marszałka Województwa Pomorskiego, otrzymała
dotację 10 000,00 zł na budowę placu rekreacyjnego w miejscowości Linia.
Dzięki pomocy Sołectwu Linia poprzez wspólne prace związane
z przygotowaniem terenu posprzątano plac zabaw, oczyszczono
nawierzchnie betonową z przerośniętej trawy, wygrabiono istniejącą
powierzchnię trawiastą oraz wyrównano powierzchnię żwirową pod
istniejącym placem zabaw.
Dzieci dzięki doposażeniu placu zyskały miejsce do budowania
relacji i więzi między rówieśnikami. Urządzenie placu zabaw
przyczyniło się również do większej integracji środowiska wiejskiego
oraz do lepszego rozwoju infrastruktury publicznej.
Plac zabaw poprawił estetykę wsi i bezpieczeństwo bawiących się
dzieci. Odnowienie miejsc do gry w siatkówkę, koszykówkę oraz
tenisa stołowego służy aktywnemu spędzaniu wolnego czasu mieszkańców wsi Linia.
Jednocześnie odnowiony plac swoim wyglądem i formą wkomponował się w warunki otoczenia
pobliskiej Szkoły Podstawowej, umożliwiając uczniom korzystanie z odnowionej
infrastruktury. Remont istniejącego ogrodzenia poprzez wymianę siatki ogrodzeniowej i montaż
furtki systemowej umożliwił mieszkańcom pobliskich ulic bliższy oraz swobodny dostęp do
infrastruktury placu.

POMOCE DYDAKTYCZNE DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W POBŁOCIU
W ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) kryterium podziału 0,4% rezerwy
części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019, Szkoła Podstawowa w Pobłociu opracowała i złożyła wniosek
do Wójta Gminy Linia o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania
wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów
przyrodniczych, który następnie został przesłany do MEN. O dofinansowanie mogły ubiegać się szkoły, w
których po reformie oświaty został utworzony system 8-klasowy. W ubiegłym roku z dofinansowania
skorzystała Szkoła Podstawowa w Kętrzynie.
Gmina Linia zgodnie z wnioskiem przygotowanym przez szkołę ubiegała się o dofinasowanie na
doposażenie 4 pracowni w łącznej wysokości 50 106,92 zł. Wnioskowana kwota obejmowała koszt zakupu
pomocy dydaktycznych z geografii w wysokości 7 784,42 zł, z biologii w wysokości 12 823,00 zł, z fizyki w
wysokości 17 171,00 zł, z chemii w wysokości 12 328,00 zł.
Realizacja programu wsparcia finansowego umożliwi placówce doposażenie pracowni oraz wesprze
dodatkowo rozwój kompetencji matematycznych z zastosowaniem narzędzi informatycznych umożliwiając
realizację obowiązkowych zajęć zgodnie z przyjętym aktualnie ramowym planem nauczania. Bogato wyposażone
pracownie będą doskonałym miejscem do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych,
ponadto uatrakcyjnią zajęcia, zwiększą zaangażowanie uczniów w procesie uczenia się poprzez zastosowanie
różnorodnych metod nauczania.

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY LINIA
Sprawozdanie z pracy Rady Gminy Linia w okresie od stycznia do listopada 2019 roku.
Rada Gminy Linia w okresie sprawozdawczym obradowała na 9 sesjach. Podjęła 105 uchwał. Poniżej
zestawienie ważniejszych zadań przyjętych do realizacji:














Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi
powiatowej nr 1420G Godętowo-Nawcz-Tłuczewo na odcinku Nawcz-Osiek”
Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu na realizację zadania przebudowy drogi od
skrzyżowania z drogą powiatową do miejscowości Dziechno
Przebudowa nawierzchni drogi ul. Spokojnej w miejscowości Linia
Przebudowa drogi ul. Długiej w miejscowości Pobłocie
Przebudowa drogi gminnej w zakresie wykonania chodnika w miejscowości Osiek
Na wniosek Rady Rodziców i w celu poprawienia bezpieczeństwa dzieci przebudowano wjazd do Szkoły
Podstawowej w Lini
Przeznaczono fundusze na adaptację poddasza budynku żłobka na przedszkole publiczne w Lini
Odnowiono ogrodzenie przy Szkole Podstawowej w Pobłociu
Podjęto uchwałę o zwolnieniu z opłat za korzystanie z pomieszczeń sportowych kluby sportowe, których
członkami są dzieci z terenu gminy Linia
Zwiększono ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Linia
Przystąpiono do zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Podjęto uchwałę dot. wynagrodzenia dla nauczycieli za wychowawstwo
Przyjęto wniosek o przystąpieniu do projektu „Odnawialnie źródła energii oraz instalacje solarne na terenie
Gminy Miasta Reda i Miasta Puck oraz Gminy Luzino, Linia i Łęczyce” na budynkach użyteczności
publicznej

Ponadto radni pracowali w następujących komisjach stałych, zajmując się bieżącymi sprawami gminy:
Komisja Gospodarcza, Komisja Rewizyjna, Komisja Społeczno-Socjalna, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji,
Komisja Ładu, Porządku Publicznego oraz Ochrony Środowiska, Komisja Kultury i Oświaty

MIKOŁAJKI Z RADĄ GMINY LINIA
Po raz pierwszy w historii Gminy Linia, Rada Gminy obchodziła Mikołajki w bardzo szczególny sposób.
Dzięki hojności naszych sponsorów oraz środków Rady Gminy Lina, przygotowano słodkie upominki dla
najmniejszych mieszkańców naszej gminy.
Radni, w przebraniu świętych Mikołajów, spędzili cały poranek na wręczaniu prawie 900
świątecznych paczek. Uśmiech oraz radość na twarzach naszych dzieci, był dla radnych największą nagrodą. Całe
przedsięwzięcie nie miałoby szansy realizacji, gdyby nie pomoc naszych sponsorów:
KOPALNIA KRUSZYWA ROMAN BIGUS, ZAKŁAD WULKANIZACYJNY ADAM ELLWART,
MARKUS KOWALSTWO ARTYSTYCZNE, USŁUGI STOLARSKIE RYSZARD LEIK, FHU KONAR
BEATA KLAWIKOWSKA, FORMELLA S.C. PRODUKCJA I EKSPLOATACJA KRUSZYWA, ZH
ROLNIK, USŁUGI STOLARSKIE EDMUND CZAJA, KRUSZYWO SP. Z O. O. LINIA, TARTAK
RAFAŁ BULLMANN, STYRHOP ZAKRZEWO, SALA WESELNA ANDRZEJ I TERESA GARSCY,
KONAR PW MIRACHOWO ZDZISŁAW SZUTENBERG, MINI DELIKATESY BOŻENA MACH,
ZHU MODRZEW STANISŁAW CZAJA
DZIĘKUJEMY!

„Méster Bëlnégò Czëtaniô”
19 listopada Gminny Dom Kultury był po raz kolejny organizatorem etapu gminnego konkursu „Méster Bëlnégò
Czëtaniô”, którego głównym organizatorem jest Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej w
Wejherowie. Uczestników konkursu przywitała dyrektor Gminnego Domu Kultury w Lini Kamila Soroko. W jury
konkursu zasiedli w tym roku p. dr Dariusz Majkowski z Muzeum PiMKP w Wejherowie, p. Zbigniew Byczkowski prezes ZKP w Łęczycach oraz p. Sławomir Klas z GDK w Lini. W tegorocznej edycji konkursu uczniowie zmierzyli
się z następującymi tekstami: Klasy I-III Bajki i bajeczki. Bôjczi i bôjeczczi Alojzego Nagela, klasy IV-VI Żëcé i
przigòdë Remùsa Dzél I Na Pùstkòwiu, Rozdzél I - III Aleksandra Majkowskiego, zaś klasy VII-VIII Lesôcczé
pòwiôstczi ë jiné dokôzë Bolesława Borka. W katogorii klasy I-III: I miejsce zajęła Marta Leyk z SP w Pobłociu, II
miejsce Oliwia Stenka z SP w Pobłociu, zaś III miejsce Anna Klejsa z OEK SP na Głodnicy. Wyróżnienie otrzymała
Julia Rosa z SP w Lini. W kategorii klas IV-VI: I miejsce przypadło Natalii Wysockiej z SP w Pobłociu, II miejsce
Juliannie Patelczyk z SP w Miłoszewie, III miejsce Leonowi Jabłońskiemu z SP w Niepoczołowicach. Wyróżnienia
otrzymali Wiktoria Beker z OEK na Głodnicy i Jakub Choszcz z SP w Miłoszewie. W najstarszej kategorii uczniów ze
szkół podstawowych, czyli klas VII-VIII: I miejsce zdobyła Weronika Grubba z OEK na Głodnicy, II miejsce
Aleksandra Kejsa z OEK SP na Głodnicy, III miejsce Amelia Wrońska z SP w Lini. Wyróżnieniami jury nagrodziło
Aleksandrę Kotłowską z SP w Pobłociu, Karolinę Stencel z SP w Niepoczołowiach oraz Weronikę Szczypior z SP w
Kętrzynie. Na zakończenie Wójt Gminy Linia Bogusława Engelbrecht zachęcała uczniów, aby w dalszym ciągu dbali
o rozwój języka kaszubskiego, zaś nauczycielom podziękowała za pracę włożoną w przygotowanie uczniów do
konkursu. Nagrody o tematyce kaszubskiej (audiobooki,
komisy, piórniki, kubki, fiszki do nauki kaszubskiego) oraz
dyplomy wręczyli zastępca wójta Astrida Kaczyńska,
dyrektor GDK Kamila Soroko oraz przewodniczący komisji
konkursowej Dariusz Majkowski. Nagrody oraz słodki
poczęstunek dla uczniów i ich opiekunów ufundował Gminny
Dom Kultury. W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział
łącznie 40 uczestników. Zdobywcy miejsc I-III w
poszczególnych kategoriach będą reprezentować naszą
gminę na szczeblu powiatowym, który odbędzie się 26
listopada w GOK w Luzinie. Zwycięzcom serdecznie
gratulujemy i życzymy powodzenia na konkursie
powiatowym.

PROJEKT „Link do książki”
W Bibliotece Publicznej Gminy Linia realizowany jest projekt „Link do książki” w ramach programu
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Partnerstwo dla książki”.
We wrześniu odbyły się warsztaty plastyczne dla 15-os. grupy młodzieży, których celem było poznanie sztuki
tworzenia malowideł wielkoformatowych i stworzenie przez młodzież pod opieką grafika muralu
inspirowanego książką na ścianie budynku szkoły w Strzepczu. Uczestnicy poznali historię graffiti, techniki
street artu, zasady projektowania muralu, przenoszenia projektu na dużą płaszczyznę, tworzenia szablonów.
Warsztaty prowadził Piotr Jaworski Tuse - malarz graffiti znany głównie z dużych produkcji z
fotorealistycznymi portretami.
Młodych czytelników gminy Linia odwiedziła autorka książek
dla dzieci i młodzieży Anna Czerwińska-Rydel. Podczas trzech
spotkań pisarka czytała fragmenty swoich książek, opowiadała o
bohaterach – Irenie Sendlerowej, Januszu Korczaku, Marii
Skłodowskiej-Curie. Cierpliwie odpowiadała na dociekliwe pytania
słuchaczy dotyczące pisania oraz twórczości autorki. Pani Anna jest
autorką książki „Medal za uśmiech” o kawalerach Orderu Uśmiechu,
a 5 października 2019r. sama odebrała ten zaszczytny tytuł nadawany
dorosłym przez dzieci.
Na spotkaniach autorskich młody podróżnik Emil Witt zabrał młodzież w fascynującą podróż po Amazonii,
w Andy oraz do południowo-amerykańskich Indian. Zrelacjonował swoje przygody podczas spływu rzeką
Madre de Dios, obserwacje plemion izolowanych, przyrodę lasów deszczowych. Opowiedział o wyprawie
zakończonej odnalezieniem malowideł naskalnych Inków. Zdradził sposoby na przetrwanie w amazońskiej
puszczy. Uczestnicy poznali również techniki współczesnego fotoreportażu: jak w sposób interesujący
dokumentować swoją podróż, poprawnie robić zdjęcia, jak filmować.
Cztery grupy młodzieży uczestniczyły w warsztatach nagrywania
audiobooka. Zadaniem uczestników było napisanie wymyślonej przez
siebie historii, a następnie nagranie tekstu przez lektorów i
zaprojektowanie okładki przez grafików. Młodzież miała również
okazję odegrać rolę realizatorów dźwięku w studiu nagrań,
obsługiwać profesjonalny program do nagrywania dźwięku. Każdy
uczestnik warsztatów otrzyma płytę z nagranym słuchowiskiem.
Odbyły się również 2-dniowe warsztaty fotograficzne „Sleeveface –
ubierz się w książkę”.
Na zajęciach 15-osobowa grupa młodzieży poznała podstawowe zasady kompozycji obrazu, czyli regułę
trójpodziału, złoty podział, złotą spiralę, a także techniczne aspekty sztuki fotografii – ISO, przysłona,
migawka itp. Tę wiedzę uczestnicy wykorzystali do "ubrania się w książkę", czyli wykonania sleeveface zdjęcia, którego elementem jest okładka książki wmontowana w ten sposób, że widoczna jest jako część
twarzy, ciała bądź całej sylwetki fotografowanego. Powstało 20 interesujących fotografii.
Ta sama grupa młodzieży uczestniczyła również w warsztatach filmowych „Book trailer – nakręć się z
książką”.
Zadaniem młodych artystów było zrealizowanie dwóch filmików promujących książkę dla młodzieży.
Uczestnicy wybrali zbiór opowiadań „Gorzka czekolada” i powieść „Szkoła przetrwania”. Pierwszy dzień
upłynął na opanowaniu podstaw sztuki operatorskiej i stworzeniu scenariusza do filmu. Kolejnego dnia
uczestnicy mieli okazję sprawdzić się w wielu trudnych i wymagających rolach: reżyserów, operatorów
kamery, dźwiękowców i aktorów. Dzięki dużemu zaangażowaniu młodych filmowców i miłej atmosferze na
planie zadanie udało się zrealizować. Ujęcia do filmu zostały nagrane w szkolnej klasie w Lini, w bibliotece
i w plenerze. Wszystkie relację oraz dzieła które powstały podczas realizacji projektu można podziwiać na
stronie internetowej biblioteki www.bpgl.pl oraz na blogu projektu www.blog.bpgl.pl.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu
Promocji Kultury.

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW
TRANSPORTOWYCH
Na sesji 28 października br. radni uchwalili wysokość
stawek podatku od środków transportowych. Poniżej
znajdują się uchwalone stawki:
1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 750,00 zł
b) od 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.200,00 zł
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 1.350,00 zł
2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej bez względu na rodzaj zawieszenia:
a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi – dwie 1.900,00 zł
- o liczbie osi - trzy 2.000,00 zł
- o liczbie osi - cztery i więcej 2.200,00 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:
- o liczbie osi - dwie 1.900,00 zł
- o liczbie osi - trzy 2.000,00 zł
- o liczbie osi - cztery i więcej 2.200,00 zł
c) równej lub wyższej niż 26 ton:
- o liczbie osi - dwie 1.900,00 zł
- o liczbie osi - trzy 2.000,00 zł
- o liczbie osi - cztery i więcej 2.700,00 zł
3. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do użycia łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony 1.400,00 zł
b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton 1.600,00 zł
c) od 9 ton i poniżej 12 ton 1.650,00 zł
4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do użycia łącznie z naczepą lub przyczepą o
dopuszczalnej masie zespołu pojazdów bez względu na
rodzaj zawieszenia:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi - dwie 2.000,00 zł
- o liczbie osi - trzy i więcej 2.050,00 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej lub
równej 36 ton:
- o liczbie osi - dwie 2.150,00 zł
- o liczbie osi - trzy i więcej 2.150,00 zł
c) wyższej niż 36 ton:
- o liczbie osi - dwie 2.450,00 zł
- o liczbie osi - trzy i więcej 2.750,00 zł
5. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od
7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego:
a) od 7 ton i poniżej 12 ton 1.400,00 zł
6. od przyczep i naczep z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
bez względu na rodzaj zawieszenia:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi - jedna 1.600,00 zł
- o liczbie osi - dwie 1.650,00 zł
- o liczbie osi - trzy i więcej 1.700,00 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej lub równej
36 ton:
- o liczbie osi – jedna 1.600,00 zł

- o liczbie osi - dwie 1.650,00 zł
- o liczbie osi - trzy i więcej 1.700,00 zł
c) wyższej niż 36 ton:
- o liczbie osi - jedna 1.600,00 zł
- o liczbie osi – dwie 1.900,00 zł
- o liczbie osi - trzy i więcej 1.900,00 zł
7. od autobusów, w zależności od liczby miejsc do
siedzenia poza miejscem kierowcy:
a) mniejszej niż 22 miejsca – 1.650,00 zł
b) równej lub większej niż 22 miejsca – 2.100,00 zł
Zwalnia się od podatku od środków transportowych:
1. środki transportowe wykorzystywane do dowozu
dzieci i młodzieży do szkół.

SZKOLENIA MEW@
Od 23 września do 13
listopada 2019r. w Klubie
Seniora przy ul. Kaszubskiej 15
w Lini odbywały się bezpłatne
szkolenia realizowane w ramach
projektu „MEW@ (Media
Education with Activity).
Program rozwoju kompetencji cyfrowych województwa
pomorskiego
zagrożonych
wykluczeniem cyfrowym z
zastosowaniem
działań
szkoleniowych animacyjnych
w środowisku lokalnym” współfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska
Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III: 3.1
Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji
cyfrowych. Szkolenia zostały zorganizowane przez Gminę
Linia przy współpracy z Fundacją Partycypacji Społecznej z
Poznania. Dofinansowanie wyniosło 100% kosztów
kwalifikowanych. Szkolenia obejmowały cykl 60 godzinny i
były realizowane na poziomie podstawowym dla osób, które
posiadają minimalne doświadczenie w obsłudze komputera i
Internetu. Uczestnicy Projektu nabyli szereg bardzo
praktycznych umiejętności z zakresu:
• obsługi Internetu, komputera, telefonu, tabletu i innych
urządzeń IT;
• kształtowania kompetencji pomocnych w życiu
codziennym Seniora (komunikacja online),
•e-usługi, w tym zakupy i bankowość online, usługi
medyczne, e-administracja i wiele innych).
W szkoleniu udział wzięło 15 seniorów z terenu
Gminy Linia, którzy po zakończeniu otrzymali na własność
tablety. Na zakończenie projektu w dn. 13 listopada 2019r.
odbyło się uroczyste podsumowanie.
Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za
wytrwałość, zaangażowanie i cierpliwość w poznawaniu
nowych technologii, jakże ważnych w dzisiejszych czasach.
Serdecznie zapraszamy do dalszej współpracy przy
kolejnych projektach planowanych do realizacji w naszej
gminie. Jesteśmy otwarci na współpracę oraz nowe pomysły
umożliwiające w sposób ciekawy i kreatywny spędzanie
wolnego czasu.

STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2020 R.
Gmina Linia realizując postanowienia ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach zobowiązana jest do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie
gminy. Zgodnie z art. 6h i 6r ust. 1 i 2 wyżej wymienionej ustawy opłaty pobierane od właścicieli nieruchomości muszą
pokrywać koszty gospodarowania odpadami według tzw. zasady bilansowania.
Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (SGOK), obejmują:
1) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych;
2) utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3) obsługę administracyjną tego systemu;
4) edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.
W miesiącu październiku i listopadzie br. zakończono dwa postępowania przetargowe, w wyniku których
wyłoniono wykonawcę na realizację w 2020 roku zadania dotyczącego:
1) odbioru i transportu odpadów zmieszanych i segregowanych do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów
Komunalnych w Czarnówku za cenę 1.057.547,77 zł – ELWOZ ECO Sp. z o.o. z Sierakowic. Do przetargu przystąpiły
dwie firmy, a dokonano wyboru najtańszej z nich, bo aż o 196.827,30 zł;
2) zagospodarowania odpadów zmieszanych i segregowanych za cenę 569.783,34 zł – Zakład Zagospodarowania
Odpadów „Czysta Blękitna Kraina” S p z o. o. z Czarnówka.
Do powyższych kosztów należy doliczyć koszt obsługi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, koszt
obsługi administracyjnej systemu oraz edukacji ekologicznej. Łącznie wartość szacunkowa wydatków jakie gmina musi
przewidzieć w budżecie gminy na 2020 rok na funkcjonowanie SGOK wynosi ok. 1.720.000 zł.
Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w stosunku do lat poprzednich znacznie wzrosły. Z
pewnością wpływ na taką sytuację ma podwyżka cen energii, rosnąca płaca minimalna, wyższa opłata marszałkowska za
składowanie śmieci oraz kosztowny system selektywnej zbiórki opadów. Również ciągły wzrost ilości odbieranych
odpadów komunalnych w znacznym stopniu przekłada się na obecny wzrost cen.
Niestety, obowiązujące w 2019 roku stawki opłat w naszej gminie nie wystarczają na pokrycie kosztów systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi. W chwili obecnej gmina dopłaca do systemu, który powinien się
samofinansować. W związku z powyższym zaistniała konieczność podniesienia opłaty „śmieciowej” w celu zbilansowania
się wysokości wydatków jakie gmina ponosi na gospodarkę odpadami z wpływami pozyskanymi z opłat za śmieci. Środki
z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykorzystane są wyłącznie na cele związane z pokrywaniem kosztów
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (SGOK).
Po przeprowadzeniu szczegółowej kalkulacji kosztów funkcjonowania
systemu gospodarki odpadami
komunalnymi Rada Gminy Linia na sesji w dniu 25 listopada bieżącego roku podjęła uchwałę ustalającą stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Dla nieruchomości, na
których zamieszkują
mieszkańcy (budynki
mieszkalne)
Dla każdej z pierwszych
czterech osób
Za piątą i każdą kolejną

zł/osobę/miesiąc

Jeżeli właściciel nieruchomości zamieszkałej nie wypełnia
obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny,
ustala się podwyższoną stawkę opłaty
zł/osobę/miesiąc

25,00 zł

75, 00

17, 00 zł

51, 00

SEGREGOWANE

Dla nieruchomości, na których
znajdują się domki letniskowe lub
inne nieruchomości wykorzystywane
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Za jedną nieruchomość
Dla nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy a
powstają odpady (działalności
gospodarcze)

Pojemnik 110 l
Pojemnik 120 l
Pojemnik 240 l
Pojemnik 1100 l
Worek o pojemności 120 l

SEGREGOWANE
zł/rok

169, 20 zł
SEGREGOWANE
zł/pojemnik lub
worek/miesiąc

5, 41
5, 90
11, 80
54, 10
16, 90

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia
obowiązku zbierania odpadów komunalnych
w sposób selektywny, ustala się podwyższoną
stawkę opłaty
zł/rok

o

a
b

c

d

507, 60 zł

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia
obowiązku zbierania odpadów komunalnych
w
sposób selektywny, ustala się podwyższoną stawkę
opłaty

e

zł/pojemnik lub worek/miesiąc

16, 23
17, 70
35, 40
162, 30
50, 70
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PODATKI OD
NIERUCHOMOŚCI
Dnia 28 października br. odbyła się sesja Rady
Gminy Linia, której przedmiotem było między innymi
podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości na obszarze gminy Linia.
Maksymalne stawki podatku od nieruchomości ustala
każdego roku Minister Finansów w obwieszczeniu w sprawie
górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat
lokalnych na dany rok. Poniżej znajdują się uchwalone
stawki podatków od nieruchomości obowiązujące na terenie
gminy Linia od roku 2020.
od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntowi budynków od 1m2 – 0,95 zł
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami
powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników
sztucznych – 4,80 zł
c) pozostałych od l m2 powierzchni,
- letniskowych – 0,50 zł
- pozostałych – 0,48 zł
- zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
– 0,50 zł
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o
którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o
rewitalizacji (Dz. U. 2018, poz. 1398 z późn. zm.), i
położonych na terenach, dla których miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo
zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym
wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w
życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął
okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie
z przepisami prawa budowlanego – 1,00 zł l m2 powierzchni
od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz
od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej 22,50 zł od l m2
powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym –
11,18 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w
rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych
przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,80 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,
e) pozostałych:
- od budynków gospodarczych – 5,00 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
- od powierzchni garaży – 5,00 zł od l m2powierzchni
użytkowej,
- od budynków letniskowych – 8,05 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
- zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
– 8,05 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- innych – 8,05 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
f) od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art.
4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.

JUBILEUSZE
„Musicie być silni miłością, która wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy, wszystko przetrzyma, tą miłością,
która nigdy nie zawiedzie”
Jan Paweł II
W Gminie Linia od października br. obyły się dwa
jubileusze 60-lecia pożycia małżeńskiego oraz pięć
jubileuszy 50–lecia pożycia małżeńskiego.
60 rocznicę obchodzili:
Agnieszka i Zygmunt Szweda ze Strzepcza
Jan i Urszula Studzińscy z Kętrzyna
50 rocznicę obchodzili:
Janina i Mieczysław Meyer z Lini
Halina i Józef Kotas z Niepoczołowic
Janina i Kazimierz Dettlaff ze Strzepcza
Stanisława i Edwin Koss z Pobłocia
Jadwiga i Zygmunt Szczypior z Niepoczołowic
Z okazji tych pięknych uroczystości Jubilatów
odwiedziła Wójt Gminy Linia Bogusława Engelbrecht
wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Marią
Thiel i p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej Marią Pipka.
Jubilatom wręczono bukiety kwiatów i upominki.
Natomiast Jubilaci, którzy obchodzili 50 rocznicę ślubu
dodatkowo zostali odznaczeni medalami Prezydenta RP
„Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.
Wójt Gminy przy każdych życzeniach i
gratulacjach podkreślała, że Jubilaci są przykładem do
naśladowania w kwestii wierności, miłości, wzajemnego
szacunku,
zrozumienia,
poświęcenia,
oddania
współmałżonkowi i rodzinie.

NIECODZIENNI GOŚCIE W ŻŁOBKU
Gminny Żłobek Promyczek w Lini w pierwszej połowie roku żłobkowego gościł w swoich progach
osoby wykonujące pracę Policjanta, Leśnika oraz Strażaka. Celem spotkań było rozwijanie zainteresowań
różnymi miejscami pracy, poznanie ciekawych zawodów i interesujących ludzi, a także wzbudzenie u dzieci
szacunku do drugiego człowieka wykonującego tak ważną i odpowiedzialną pracę.

NZOZ „ ZDROWY CHECZ”
LINIA, UL. DŁUGA 6
LEKARZ OGÓLNY W OŚRODKU ZDROWIA
w Lini ( tel. 58 676-85-23)
Dzień

Poniedziałek
Por. dziecięca + por.
ogólna
Dr Dębska; Dr Turbak
Wtorek
Dr Stępińska; Dr
Turbak
Środa
Por. dziecięca + Por.
ogólna
Dr Turbak
Czwartek
Por. dziecięca + Por.
ogólna
Dr Turbak
Piątek
Por. dziecięca + Por.
ogólna
Dr Stępińska; Dr
Turbak

Rejestracja

Godziny przyjęć

8.00-12.00

9.00-11.00
Dzieci zdrowe
11.00-13.00
9.00-13.00

8.00-12.00

13.00-17.00

12.30-16.30

13.00-15.00
Dzieci zdrowe

12.00-16.00

15.00 – 17.00

13.30 – 17.00

12.00 – 16.00

LEKARZ OGÓLNY W OŚRODKU ZDROWIA w
STRZEPCZU
( tel. 58 676-82-56)
Dzień

Rejestracja

Godziny przyjęć

Poniedziałek
12.00 – 16.00
13.00 – 17.00
Dr Turbak
Wtorek
13.00 – 15.00
Por. dziecieca + Por.
Dzieci zdrowe
12.00 – 16.00
ogólna
15.00 – 17.00
Dr Dębska; Dr Turbak
Środa
8.00 – 12.00
9.00-13.00
Dr Laskowski
Czwartek
Por. ogólna
8.00 – 12.00
9.00 – 13.00
Dr Stępińska; Dr
Turbak
Piątek
9.00 – 11.00
Por. dziecięca + Por.
Dzieci zdrowe
8.30 – 12.00
ogólna
11.00 – 13.00
Dr Dębska; Dr Turbak
PACJENCI PODEJRZEWAJĄCY U SIEBIE CHOROBĘ ZAKAŹNA MAJĄ
OBOWIĄZEK WCZEŚNIEJSZEJ REJESTRACJI TELEFONICZNEJ
WIZYTY DOMOWE

- zmiana dopołudniowa - zgłoszenia do godz. 1100 ;
- zmiana popołudniowa – zgłoszenia do godz. 1400 .
PORADNIA KONSULTACYJNA INTERNISTYCZNA – DR
TURBAK CZYNNA w w/w GODZINACH PRACY

OPIEKA NOCNA!

Z opieki FALK Wejherowo ( ul. Gdańska 47;tel. 58-572-78-44) korzystać
mogą mieszkańcy Smażyna, Pobłocia, Lewina, Lewinka, Dargolewa,
Miłoszewa, Tłuczewa, Lini, Niepoczołowic, Osieka, Potęgowa, Zakrzewa i
Kobylasza.
PORADNIA DLA KOBIET
W OŚRODKU ZDROWIA W LINI
Lekarz przyjmuje w poniedziałki od godz. 1400
rejestracja telefoniczna w godzinach przyjęć w Ośrodku Zdrowia w Strzepczu
STOMATOLOG w budynku Żłobka w Lini, ul. Kaszubska 14 ( 606936208)
Rejestracja tylko w godzinach przyjęć
PONIEDZIAŁEK, ŚRODA 15.30 – 18.30; PIĄTEK 8.30- 12.30
CZWARTEK NIECZYNNE
STOMATOLOG w Ośrodku Zdrowia w Strzepczu (503710890)
PONIEDZIAŁEK 800- 1230; WTOREK – ŚRODA 1400 - 1800
CZWARTEK – PIĄTEK 800 - 1230

APTEKA „ MYŚLIWSKA”
Linia, ul. Długa 71, tel. 58 676 88 35
PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK

9.30 – 15.00
9.30 – 15.00
9.30 – 18.00
9.30 – 18.00
9.30 – 18.00

APTEKA LIPOWA
Strzepcz, ul. Ks. Józefa Rotty 9, 58 727 94 40
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK: 9.00 – 19.00
SOBOTA: 9.00 – 14.00

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
tel.kom. 571-335-319
Posterunek Policji Szemud
Szemud, ul. Wejherowska 29, tel. 58 679-98-74
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 URZEDU GMINY
Poniedziałek 7.30 – 17.00
Od wtorku do czwartku 7.30 – 15.30
Piątek 7.30 – 14.00
Kasa czynna codziennie do godziny 13.00
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek od 16 00 do 1700

TELEFONY

Urząd Gminy- centrala
Szkoła w Lini
Szkoła w Strzepczu
Szkoła w Kętrzynie
Szkoła w Pobłociu
Szkoła w Miłoszewie
Szkoła w Niepoczołowicach
Szkoła w Zakrzewie

676-85-82
676-85-13
676-81-13
676-85-77
676-82-77
676-82-15
676-82-95
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
14 czynny jest PUNKT KONSULTACYJNY w którym można
zasięgnąć informacji na temat uzależnienia i form pomocy
rodzinom z problemem alkoholowym oraz uzależnień od
narkotyków.
tel. 58 676-85-82
STRAŻE OSP (988-112)
Prezes OSP Linia – tel. 692-756-145
Prezes OSP Strzepcz – tel. 511-034-425
Prezes OSP Lewino – tel. 699-858-082
GMINNY DOM KULTURY tel. 58-572-81-64
Dyrektor Kamila Soroko

