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DOŻYNKI GMINY LINIA 2019r. 
W dniu 1 września 2019r. odbyły się Dożynki Gminy Linia w Strzepczu podobnie jak w Częstochowie 

Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św., którą koncelebrowali księża Rafał Grot i 
Łukasz Nowotny. W czasie Eucharystii poświęcono piękne korony żniwne, które przygotowały sołectwa: Linia, 
Strzepcz, Niepoczołowice, Smażyno, Lewino, Lewinko, Pobłocie i Osiek oraz 
chleby dożynkowe, które upiekła Pani Danuta Potrykus z Lini. Starostami 
dożynek byli Danuta i Wojciech Potrykus z Lini, którzy od 20 lat pracują na 
gospodarstwie rolnym po rodzicach Danucie i Mieczysławie Potrykus na areale 
ok. 50 ha. Zajmują się produkcją roślinną i zwierzęcą. Uprawiają głównie zboża 
i okopwe, zaś w produkcji zwierzęcej zajmują się hodowlą bydła i trzody 
chlewnej. Nasi Starostowie wyróżniają się pracowitością, gospodarnością, 
kultywowaniem tradycji rodzinnych i kaszubskich, zaangażowaniem w sprawy 
społeczno – kulturalne gminy Linia i regionu Kaszub.  

Mszę Św. uświetniły swoim występem Gminna Orkiestra Dęta oraz Chór 
„Pięciolinia”. Po uroczystej Mszy Św. uformował się korowód dożynkowy, 
który prowadziła jednostka OSP Strzepcz i Gminna Orkiestra Dęta oraz poczty 
sztandarowe. Następnie podążali pozostali uczestnicy korowodu: pikap  z 
Pobłocia, kombajn, motocykliści, kłady, „Maluchy”, ciągniki, kabriolet z 
Lewinka oraz bryczki konne, którymi przyjechali starostowie dożynkowi oraz 
zaproszeni goście. Wójt Bogusława Engelbrecht przywitała wszystkich 
przybyłych oraz złożyła podziękowania rolnikom za ich ciężką pracę na roli. 
Organizatorzy przygotowali dla uczestników wiele atrakcji – stoiska handlowe 
prowadzone przez KGW ze Strzepcza, stoiska Gminnego Koła Pszczelarzy, 
GKS Linia, zaś Panie ze Stowarzyszenia „Bądźmy Razem” tradycyjnie 
poprowadziły loterię fantową. Podobnie jak w ubiegłym roku na stoisku 
wynajętym przez GOPS można było zdobyć informacje jakie zagrożenie niesie 
ze sobą stosowanie różnego typu używek, w tym narkotyków. Dla najmłodszych 
przygotowano konkursy oraz stoiska z łakociami, a także wesołe miasteczko. 
Całość imprezy prowadził znany wszystkim m.in. z Radia Kaszëbe oraz Radia 
Gdańsk – Adam Hebel. Po części oficjalnej rozpoczęły się występy zespołów 
działających przy GDK, czyli Gminnej Orkiestry Dętej, Chóru „Pięciolinia” oraz 
zespołu Pieśni i Tańca „Kaszëbskô Rodzëzna”.  



Przedstawiciele poszczególnych wsi rywalizowali w ramach XII Turnieju 
Sołectw o Puchar Wójta Gminy Linia w różnego typu konkurencjach. Począwszy 
od konkursu wiedzy pszczelarskiej, poprzez konkurs na najpiękniejszy pojazd 
dożynkowy, slalom w taczkach, bieg z wodą, konkurs wiedzy o Gminie Linia, 
„reanimację sołtysa”, picie mleka przez słomkę, na „Wyścigu stonóg” 
skończywszy. Turniej sędziowali Jakub Brzeski oraz Ireneusz Świątek. XII 
Turniej Sołectw o Puchar Wójta Gminy Linia wygrało Sołectwo Lewinko, zaraz 
za nim uplasowało się Sołectwo Smażyno, które otrzymało Puchar 
Przewodniczącego Rady Gminy, zaś trzecie miejsce i Puchar Dyrektora 
Gminnego Domu Kultury zdobyło Sołectwo Pobłocie. Wyróżnienia otrzymały 
sołectwa: Lewino, Linia, Niepoczołowice, Miłoszewo i Strzepcz. Wszystkie 
sołectwa, które wzięły udział w Turnieju otrzymały dyplomy oraz talony na 
elementy małej architektury, zaś trzy pierwsze miejsca również wspomniane 
wcześniej puchary. 
Podsumowano konkurs na „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy”, w którym 
po raz kolejny bezkonkurencyjne okazało się Sołectwo Linia, następnie 
Sołectwo Smażyno, a za nim Sołectwo Niepoczołowice. Wszystkie sołectwa, 
które przygotowały wieńce otrzymały nagrody pieniężne. 
Czas zgromadzonym na tegorocznych Dożynkach umilał duet 
„Krzychu&Rychu” z Ustki oraz niezastąpiony kawalarz i gawędziarz Adam 
Hebel.  
Wręczono również nagrody w konkursach na „Najpiękniejszą Wieś”: I miejsce 
zajęło sołectwo Niepoczołowice natomiast wyróżnienie otrzymało Sołectwo 
Kętrzyno. Dyplomy za uzyskanie wyróżnienia w gminnym konkursie na 
NAJPIĘKNIEJSZĄ ZAGRODĘ GMINY LINIA otrzymali:  Halina i Wiesław 
Dzienisz (Kętrzyno); Wioletta i Krzysztof Kozioł (Kętrzyno); Katarzyna i 
Dariusz Kotłowscy (Linia); Renata i Stanisław Stenka (Lewino); Marta i 
Stanisław Strzepęk (Lewinko); Karina i Łukasz Formella (Niepoczołowice); 
Katarzyna i Marek Studzińscy (Niepoczołowice); Anna i Adam Kwidzińscy 
(Strzepcz); Włodzimierz i Beata Labuda (Kobylasz - Potęgowo); Krzysztof i 
Barbara Jarosz (Kętrzyno); Bogumiła i Roman Langa (Kętrzyno); Józef 
Jadach (Smażyno); Wioletta i Eugeniusz Zarach (Miłoszewo); Irena i 
Ryszard Labuda (Smażyno). Odbyła się także loteria dla osób zaangażowanych 
w organizację tegorocznych dożynek, w której nagrodę główną – fotel skórzany 
– wygrała Pani sołtys z Lewina Daniela Bryla. W konkursie na wypieki ciast 
tradycyjnych „Kaszëbsczi Kuch” pierwsze miejsce zajęła Zofia Naczk z 
Kętrzyna, drugie KGW Kętrzyno, natomiast trzecie Irena Labuda ze Smażyna. Wszystkie Panie oprócz dyplomów 
otrzymały nagrody rzeczowe w postaci robota kuchennego, blendera oraz zestawu pojemników do przechowywania 
żywności. 
Gwiazdą wieczoru był zespół Zajefajni, który zdobył serca publiczności swoją żywiołowością oraz przystępnością, 
rozdając autografy do ostatniego fana. 
Pieczę nad organizacją Dożynek Gminy Linia w Strzepczu sprawowała Dyrektor Gminnego Domu Kultury w Lini 
Kamila Soroko.
 

 

POKONKURSOWA WYSTAWA HAFTU KASZUBSKIEGO W LĘBORKU I ŻUKOWIE 

Dnia 29 sierpnia 2019r. w Stacji Kultura w Lęborku odbyła się 
wystawa pokonkursowa „XXIV Konkursu Haft Kaszubski - Linia 2019”. 
Wernisaż otworzył dyrektor Lokalnej Organizacji Turystycznej „Ziemia 
Lęborska – Łeba” Jan Kiśluk, który z wielką radością oraz podziwem dla 
tak wielkich dzieł, przywitał zaproszonych gości. Po czym pan Edmund 
Szymikowski omówił narodziny i rozwój haftu na Kaszubach, a także 
zaprezentował szczegóły wyróżniające poszczególne szkoły haftu 
kaszubskiego. Wystawę zakończono wspólnym zażyciem tabaki przez 
Edmunda Głombiewskiego Wicestarostę Powiatu Lęborskiego, Jarosława Litwina - Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Lęborku oraz pana Edmunda Szymikowskiego.  

Dnia 5 sierpnia 2019r. odbyła się również pokonkursowa wystawa „XXIV Konkursu Haftu 
Kaszubskiego - Linia 2019” w nowo otwartym Centrum Kultury „Spichlerz” w Żukowie.  

 

POKONKURSOWA WYSTAWA HAFTU KASZUBSKIEGO W GORZYCACH 

Dnia 19 września 2019r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Gorzycach (woj. podkarpackie) odbyła się 
wystawa Haftu Kaszubskiego i Lasowiackiej Sztuki Użytkowej. Poprzedzona była warsztatami haftu 
kaszubskiego, które poprowadził p. Edmund Szymikowski. Wystawę otworzyli Wójt Gminy Linia Bogusława 
Engelbrecht i Wójt Gminy Gorzyce Leszek Surdy.  

Wernisaż w tanecznym, folkowym stylu otworzyła choreograf 
Justyna Kuchta. Następnie można było podziwiać kolekcje ubrań 
projektantki Justyny Gamoń-Wesołowskiej. O hafcie kaszubskim 
opowiedział Pan Edmund Szymikowski, omawiając narodziny i rozwój 
haftu kaszubskiego oraz przedstawiając poszczególne szkoły haftu.  Zaś 
o kulturze lasowiackiej i tradycyjnym stroju Lasowiaków opowiedziała 
Pani Dorota Kozioł.  

Dodatkowo można było podziwiać rękodzieło lasowiackie 
przygotowane przez artystów z Gminy Gorzyce. Następnie Wójtowie 
obu gmin zostali zaproszeni na scenę, gdzie wymienili się prezentami 
związanymi z kulturą danego regionu, a także po wspólnych uściskach 
i gratulacjach zażyli tabaki.  

Wernisaż zakończył się pieśnią lasowiacką oraz występem 
zespołu Kaszëbskô Rodzëzna działającego przy Gminnym Domu 
Kultury w Lini podczas którego Wójt Gminy Linia Bogusława 
Engelbrecht poprowadziła naukę kaszubskiego alfabetu.  
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RODZINNY RAJD ROWEROWY „ROWEREM PO KASZUBSKIEJ DRODZE” 

18 sierpnia 2019r. odbył się Rodzinny Rajd Rowerowy "Rowerem po Kaszubskiej Drodze" organizowany 
przez Gminny Dom Kultury w Lini oraz LGD "Kaszubska Droga" z Luzina. Rajd rozpoczął się nad malowniczym 
jeziorem Morzycz w Zakrzewie i biegł przez Niepoczołowice i Potęgowo do Lini, gdzie na stadionie gminnym 
znajdowała się meta. 
W organizację rajdu zaangażowanych było wiele osób, działających w organizacjach z terenu Gminy Linia. Nad 
bezpieczeństwem Rajdu czuwali druhowie strażacy z OSP Linia i OSP Strzepcz. Na trasie rajdu znajdowały się punkty 
kontrolne, na których pracowały panie ze Stowarzyszenia "Bądźmy Razem". Pani Prezes Jadwiga Sommer i Pani 
Halina Pipiórka z Lini, druhny z Lińskiej Drużyny Harcerskiej, sołtys z Niepoczołowic - Marek Gackowski oraz 
sołtys z Lewinka - Bartłomiej Miotk. Natomiast sołtys z Kobylasza i Potęgowa wraz z rodziną wziął udział w rajdzie. 
W biurze zawodów, a później na mecie dwoiły się i troiły panie Dorota Szczypior i Monika Labuda. Przepyszny 
poczęstunek składający się z kaszubskich specjałów przygotowały panie z KGW ze Strzepcza. 
Dzięki współpracy wielu osób rajd przebiegł sprawnie i bez zakłóceń. 
Najmłodsza zawodniczka rajdu miała zaledwie roczek i była to Łucja z drużyny 
Wiewiórek z Rozłazina, natomiast najstarszym uczestnikiem Pan Roman Langa 
(l.66) z drużyny Szybcy z Kętrzyna. 
Wyniki rajdu przedstawiają się następująco: 
I. miejsce PSZCZÓŁKI z Orla (40 min.) 
II. miejsce WEJHERKI z Gdańska (41 min.) 
III. miejsce SZYBCY z Kętrzyna (45 min.) 
IV. miejsce OKLASKI z Kębłowa (50 min.) 
IV. miejsce SZYBCY I WŚCIEKLI z Gdyni (50 min.) 
V. miejsce MELANIA z Kębłowa (56 min.) 
VI. miejsce ELENADIA z Robakowa (57 min.) 
VII. miejsce KOTY z Jeleńskiej Huty (1h ) 
VIII. miejsce MYSZAKI z Lini (1h. 6 min.)  
IX. miejsce GACKI z Niepoczołowic (1h 10 min.)  
X. miejsce WIEWIÓRKI z Rozłazina (1h 11 min.) 
XI. miejsce BYSIAKI z Wejherowa (1h 14 min.) 
XII. miejsce DZIKIE DZIKI I WYJEC z Luzina (1h 22 min.) 
XIII. miejsce KAFELKI z Luzina (1h 24 min.) 
XIV. miejsce KAMERKI z Luzina (1h 27 min.) 
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe koszulki z rajdu, a drużyna medal. Ponadto najmłodszy i najstarszy 
uczestnik otrzymali upominki zaś drużyny, które zajęły miejsca od I do III otrzymały również upominki oraz puchary. 
Nad całością rajdu czuwała dyrektor GDK Kamila Soroko 

 

XV DZIECIĘCY PRZEGLĄD KASZUBSKICH ZESPOŁÓW REGIONALNYCH 
„BURCZYBAS 2019” W WIERZCHUCIENIE 

 

Zespół „Kaszëbskô Rodzëzna” brał udział w XV Dziecięcym 
Przeglądzie Kaszubskich Zespołów Regionalnych „Burczybas 2019”, gdzie 
zaprezentował krótki program z pieśnią Jana Trepczyka na czele. Grupa 
młodsza, mimo, że nieliczna zajęła II miejsce.  

 

W OBRONIE JĘZYKA POLSKIEGO 1906 - 2019 
  

4 października br. w Szkole Podstawowej im. Leonida Teligi w Lini odbyła się uroczystość 
upamiętniająca strajk w szkole w Lini z początku XX w.   

Rozpoczęła się ona o godz. 11.00. odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie Dyrektor Szkoły - 
Pani Barbara Klebba w imieniu własnym oraz Wójta Gminy Linia - Pani Bogusławy Engelbrecht powitała 
przybyłych gości: Pana senatora Kazimierza Kleinę, Radną wojewódzką i Dyrektor Szkoły Podstawowej w 
Łebuni - Panią Iwonę Mielewczyk, byłego wieloletniego Starostę kartuskiego, a obecnie Radną powiatu 
kartuskiego – Panią Janinę Kwiecień, Wicewójt Gminy Linia – Panią Astridę Kaczyńską, Zastępcę 
Przewodniczącego Rady Gminy Linia – Pana Mirosława Ellwarta, Proboszcza parafii pw. NSPJ w Lini - 
Wojciecha Sengera, Dyrektora Gminnego Domu Kultury w Lini – Panią Kamilę Soroko, Dyrektorów Szkół 
Gminy Linia: Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kętrzynie - Panią Grażynę Bronk, p.o. Dyrektora Szkoły 
Podstawowej im. Aleksandra Labudy w Strzepczu – Panią Agnieszkę Pipka – Szczypior, Przedstawicieli 
Rady Rodziców, nauczycieli i uczniów ze szkół Gminy Linia i pozostałych gości.   

Odsłonięcie pamiątkowej tablicy poprzedziły wzruszające występy artystyczne   
w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Jako pierwsi swój talent  wokalno – taneczny zaprezentowali najmłodsi 
artyści – gościnnie występujące dzieci z zespołu Kaszebsko Rodzezna. Po ich występie publiczność 
wysłuchała patriotycznych wierszy i piosenek, których treść odnosiła się do trudnej, bolesnej, ale 
bohaterskiej historii Kaszubów i Polaków. Następnie uczennice naszej szkoły przedstawiły zgromadzonym 
zarys historyczny dotyczący germanizacji i walki Polaków z represjami opracowany na podstawie publikacji 
Pani prof. Lidii Burzyńskiej Wentland. Podkreśliły, że na terenie dzisiejszej gminy Linia strajki  w obronie 
języka polskiego wystąpiły w czterech miejscowościach: Lini, Lewinie, Pobłociu i Strzepczu. Przebieg 
strajku w Lini, który miał miejsce w listopadzie 1906 r. zaprezentowali nasi uczniowie w krótkiej scence 
artystycznej. Inspiracją dla nich był wywiad z Panem senatorem Kazimierzem Kleiną. Po przedstawieniu 
pt. Strajk w szkole nastąpiło wspólne odśpiewanie  
Roty. Następnie uczniowie zaprosili zebranych do obejrze-
nia prezentacji  pt. Szkoła im. L. Teligi w Lini dla Niepodległej. 
Prezentacja przedstawiała szereg działań szkolnych związanych z 
pielęgnowaniem patriotyzmu.  Uczniowie udowodnili, że mimo 
upływu ponad stu lat nadal stają w obronie języka polskiego, 
tożsamości, historii i kultury narodowej.   

Uroczystość uświetnili swoimi wystąpieniami: Pan senator, 
Pani dyrektor GDK, Wiceprzewodniczący Rady Gminy, dr Bogusław Breza oraz Pani Wójt. Wzruszającym 
słowom i podziękowaniom nie było końca. Wreszcie nastąpił punkt kulminacyjny spotkania - odsłonięcie 
tablicy z napisem: Pamięci Dzieci z naszej Gminy, które wspierane przez Rodziców, podjęły strajk szkolny w 
obronie języka polskiego w roku 1906. Uroczystego odsłonięcia dokonali: Pani dyr. Barbara Klebba, Pan 
senator Kazimierz Kleina, Wójt Gminy Linia - Pani Bogusława Engelbrecht oraz przedstawiciel 
najmłodszego pokolenia rodziny Pipków.  

Kardynał Wyszyński powiedział Ojczyznę kocham bardziej niż swoje serce  i to właśnie miłość do 
ojczyzny tej małej i dużej patronowała naszej uroczystości. Cieszymy się, że mogliśmy razem odkrywać 
nieznane dotąd karty historii Gminy Linia.   
  
Uwaga!  
Na stronie internetowej Szkoły Podstawowej (splinia.pl) znajduje się link do filmu z uroczystości. Zapraszamy 
i zachęcamy do obejrzenia tego dokumentu.  

  



RODZINNY RAJD ROWEROWY „ROWEREM PO KASZUBSKIEJ DRODZE” 

18 sierpnia 2019r. odbył się Rodzinny Rajd Rowerowy "Rowerem po Kaszubskiej Drodze" organizowany 
przez Gminny Dom Kultury w Lini oraz LGD "Kaszubska Droga" z Luzina. Rajd rozpoczął się nad malowniczym 
jeziorem Morzycz w Zakrzewie i biegł przez Niepoczołowice i Potęgowo do Lini, gdzie na stadionie gminnym 
znajdowała się meta. 
W organizację rajdu zaangażowanych było wiele osób, działających w organizacjach z terenu Gminy Linia. Nad 
bezpieczeństwem Rajdu czuwali druhowie strażacy z OSP Linia i OSP Strzepcz. Na trasie rajdu znajdowały się punkty 
kontrolne, na których pracowały panie ze Stowarzyszenia "Bądźmy Razem". Pani Prezes Jadwiga Sommer i Pani 
Halina Pipiórka z Lini, druhny z Lińskiej Drużyny Harcerskiej, sołtys z Niepoczołowic - Marek Gackowski oraz 
sołtys z Lewinka - Bartłomiej Miotk. Natomiast sołtys z Kobylasza i Potęgowa wraz z rodziną wziął udział w rajdzie. 
W biurze zawodów, a później na mecie dwoiły się i troiły panie Dorota Szczypior i Monika Labuda. Przepyszny 
poczęstunek składający się z kaszubskich specjałów przygotowały panie z KGW ze Strzepcza. 
Dzięki współpracy wielu osób rajd przebiegł sprawnie i bez zakłóceń. 
Najmłodsza zawodniczka rajdu miała zaledwie roczek i była to Łucja z drużyny 
Wiewiórek z Rozłazina, natomiast najstarszym uczestnikiem Pan Roman Langa 
(l.66) z drużyny Szybcy z Kętrzyna. 
Wyniki rajdu przedstawiają się następująco: 
I. miejsce PSZCZÓŁKI z Orla (40 min.) 
II. miejsce WEJHERKI z Gdańska (41 min.) 
III. miejsce SZYBCY z Kętrzyna (45 min.) 
IV. miejsce OKLASKI z Kębłowa (50 min.) 
IV. miejsce SZYBCY I WŚCIEKLI z Gdyni (50 min.) 
V. miejsce MELANIA z Kębłowa (56 min.) 
VI. miejsce ELENADIA z Robakowa (57 min.) 
VII. miejsce KOTY z Jeleńskiej Huty (1h ) 
VIII. miejsce MYSZAKI z Lini (1h. 6 min.)  
IX. miejsce GACKI z Niepoczołowic (1h 10 min.)  
X. miejsce WIEWIÓRKI z Rozłazina (1h 11 min.) 
XI. miejsce BYSIAKI z Wejherowa (1h 14 min.) 
XII. miejsce DZIKIE DZIKI I WYJEC z Luzina (1h 22 min.) 
XIII. miejsce KAFELKI z Luzina (1h 24 min.) 
XIV. miejsce KAMERKI z Luzina (1h 27 min.) 
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe koszulki z rajdu, a drużyna medal. Ponadto najmłodszy i najstarszy 
uczestnik otrzymali upominki zaś drużyny, które zajęły miejsca od I do III otrzymały również upominki oraz puchary. 
Nad całością rajdu czuwała dyrektor GDK Kamila Soroko 

 

XV DZIECIĘCY PRZEGLĄD KASZUBSKICH ZESPOŁÓW REGIONALNYCH 
„BURCZYBAS 2019” W WIERZCHUCIENIE 

 

Zespół „Kaszëbskô Rodzëzna” brał udział w XV Dziecięcym 
Przeglądzie Kaszubskich Zespołów Regionalnych „Burczybas 2019”, gdzie 
zaprezentował krótki program z pieśnią Jana Trepczyka na czele. Grupa 
młodsza, mimo, że nieliczna zajęła II miejsce.  

 

W OBRONIE JĘZYKA POLSKIEGO 1906 - 2019 
  

4 października br. w Szkole Podstawowej im. Leonida Teligi w Lini odbyła się uroczystość 
upamiętniająca strajk w szkole w Lini z początku XX w.   

Rozpoczęła się ona o godz. 11.00. odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie Dyrektor Szkoły - 
Pani Barbara Klebba w imieniu własnym oraz Wójta Gminy Linia - Pani Bogusławy Engelbrecht powitała 
przybyłych gości: Pana senatora Kazimierza Kleinę, Radną wojewódzką i Dyrektor Szkoły Podstawowej w 
Łebuni - Panią Iwonę Mielewczyk, byłego wieloletniego Starostę kartuskiego, a obecnie Radną powiatu 
kartuskiego – Panią Janinę Kwiecień, Wicewójt Gminy Linia – Panią Astridę Kaczyńską, Zastępcę 
Przewodniczącego Rady Gminy Linia – Pana Mirosława Ellwarta, Proboszcza parafii pw. NSPJ w Lini - 
Wojciecha Sengera, Dyrektora Gminnego Domu Kultury w Lini – Panią Kamilę Soroko, Dyrektorów Szkół 
Gminy Linia: Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kętrzynie - Panią Grażynę Bronk, p.o. Dyrektora Szkoły 
Podstawowej im. Aleksandra Labudy w Strzepczu – Panią Agnieszkę Pipka – Szczypior, Przedstawicieli 
Rady Rodziców, nauczycieli i uczniów ze szkół Gminy Linia i pozostałych gości.   

Odsłonięcie pamiątkowej tablicy poprzedziły wzruszające występy artystyczne   
w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Jako pierwsi swój talent  wokalno – taneczny zaprezentowali najmłodsi 
artyści – gościnnie występujące dzieci z zespołu Kaszebsko Rodzezna. Po ich występie publiczność 
wysłuchała patriotycznych wierszy i piosenek, których treść odnosiła się do trudnej, bolesnej, ale 
bohaterskiej historii Kaszubów i Polaków. Następnie uczennice naszej szkoły przedstawiły zgromadzonym 
zarys historyczny dotyczący germanizacji i walki Polaków z represjami opracowany na podstawie publikacji 
Pani prof. Lidii Burzyńskiej Wentland. Podkreśliły, że na terenie dzisiejszej gminy Linia strajki  w obronie 
języka polskiego wystąpiły w czterech miejscowościach: Lini, Lewinie, Pobłociu i Strzepczu. Przebieg 
strajku w Lini, który miał miejsce w listopadzie 1906 r. zaprezentowali nasi uczniowie w krótkiej scence 
artystycznej. Inspiracją dla nich był wywiad z Panem senatorem Kazimierzem Kleiną. Po przedstawieniu 
pt. Strajk w szkole nastąpiło wspólne odśpiewanie  
Roty. Następnie uczniowie zaprosili zebranych do obejrze-
nia prezentacji  pt. Szkoła im. L. Teligi w Lini dla Niepodległej. 
Prezentacja przedstawiała szereg działań szkolnych związanych z 
pielęgnowaniem patriotyzmu.  Uczniowie udowodnili, że mimo 
upływu ponad stu lat nadal stają w obronie języka polskiego, 
tożsamości, historii i kultury narodowej.   

Uroczystość uświetnili swoimi wystąpieniami: Pan senator, 
Pani dyrektor GDK, Wiceprzewodniczący Rady Gminy, dr Bogusław Breza oraz Pani Wójt. Wzruszającym 
słowom i podziękowaniom nie było końca. Wreszcie nastąpił punkt kulminacyjny spotkania - odsłonięcie 
tablicy z napisem: Pamięci Dzieci z naszej Gminy, które wspierane przez Rodziców, podjęły strajk szkolny w 
obronie języka polskiego w roku 1906. Uroczystego odsłonięcia dokonali: Pani dyr. Barbara Klebba, Pan 
senator Kazimierz Kleina, Wójt Gminy Linia - Pani Bogusława Engelbrecht oraz przedstawiciel 
najmłodszego pokolenia rodziny Pipków.  

Kardynał Wyszyński powiedział Ojczyznę kocham bardziej niż swoje serce  i to właśnie miłość do 
ojczyzny tej małej i dużej patronowała naszej uroczystości. Cieszymy się, że mogliśmy razem odkrywać 
nieznane dotąd karty historii Gminy Linia.   
  
Uwaga!  
Na stronie internetowej Szkoły Podstawowej (splinia.pl) znajduje się link do filmu z uroczystości. Zapraszamy 
i zachęcamy do obejrzenia tego dokumentu.  

  



XI POWIATOWE ZAWODY 
SPORTOWO – POŻARNICZE 

JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH 
STRAŻY POŻARNYCH 

W sobotę (14 września 2019r.) na stadionie gminnym w 
Lini odbyły się XI Powiatowe Zawody dla Jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych w Sporcie 
Pożarniczym. Łącznie w zawodach startowało 
piętnaście drużyn. Trzy ekipy kobiece oraz dwanaście 
męskich. Naszą Gminę godnie reprezentowała Męska 
Drużyna Pożarnicza z OSP Linia. Drużyny musiały 
zmierzyć się w dwóch konkurencjach: sztafeta 
pożarnicza 7 x 50 m oraz pożarnicze ćwiczenie bojowe. 
Klasyfikacja końcowa po rozegraniu konkurencji 
przedstawia się następująco: 
 
Kategoria  Kobiece Drużyny Pożarnicze  Grupa C 
  1.    Miejsce - OSP Orle  
  2.    Miejsce - OSP Bojano 
  3.    Miejsce - OSP Bożepole Wielkie 
 
Kategoria Męskie Drużyny Pożarnicze - Grupa A 
  1.    Miejsce - OSP Luzino 
  2.    Miejsce - OSP Nadole 
  3.    Miejsce - OSP  Rybno 
  4.    Miejsce - OSP Linia 
  5.    Miejsce - OSP Kielno 
  6.    Miejsce - OSP Wejherowo 
  7.    Miejsce - OSP Szemud 
  8.    Miejsce - OSP Gowino 
  9.    Miejsce - OSP Orle 
10.    Miejsce - OSP Rozłazino  
10.    Miejsce - OSP Kaczkowo 
11.    Miejsce - OSP Gościcino 
 

Ponadto podczas zawodów drużyny OSP 
wzięły udział w dwóch konkurencjach, które nie zostały 
ujęte w klasyfikacji generalnej: ćwiczenie musztry oraz 
drużynowe przeciąganie liny. Do ćwiczenia musztry 
przystąpiły wszystkie drużyny, z czego bezbłędnie tę 
konkurencję przeszli zawodnicy z jednostek OSP Linia, 
Nadole, Gowino, Orle i Wejherowo.  

Konkurencję przeciągania liny podzielono na 
dwie kategorie: Męska Drużyna Pożarnicza i Kobieca 
Drużyna Pożarnicza. Wśród mężczyzn zwyciężyła 
jednostka OSP z Szemuda, wśród kobiet OSP z Orla. 

Organizatorami zawodów był Oddział 
Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP w Wejherowie przy współudziale Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Starostwa 
Powiatowego w Wejherowie, Urzędu Gminy Linia oraz 
Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP w Lini. W przygotowanie zawodów 
włączyły się również wszystkie jednostki OSP z terenu 
gminy Linia. 

 
 

XII WOJEWÓDZKI MARSZ NA 
ORIENTACJĘ MŁODZIEŻOWYCH 

DRUŻYN POŻARNICZYCH W 
CZARNEJ WODZIE 

 
W dniach 29.08-31.08.2019r. w Czarnej 

Wodzie i jej okolicy odbył się XII Wojewódzki Marsz 
na Orientację Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Z 
terenu gminy Linia 
w marszu udział 
wzięły 4 drużyny, 
dwie młodsze (OSP 
Lewino, OSP 
Strzepcz) oraz dwie 
starsze (OSP Linia).  
Młodsze grupy 
wiekowe w pierw-
szym dniu  o godz. 22:00, w 15 minutowych odstępach 
wyruszyły na marsz nocny, na którym musiały pokonać 
trasę 9 km, odszukać 5 punktów kontrolno-
sprawnościowych i trzy punkty z pytaniami teore-
tycznymi. Następnego dnia po godz. 9:00 starsze 
drużyny zostały rozwiezione na 15 punktów kontrolno-
sprawnościowych, trasę 21 km marszu musieli pokonać 
do godz. 17:30. Organizatorzy przygotowali dla 
uczestników marszu również inne atrakcje, m.in.: 
koncert gitarzysty Mateusza Spychalskiego, dyskotekę 
oraz spotkanie z łucznikami ze Stowarzyszenia 
Łuczników Pomorza „SŁUP”, gdzie można było 
postrzelać z różnych rodzajów łuków. 

Wśród grupy młodszej, drużyna MDP z 
Lewina zajęła 2 miejsce, a MDP ze Strzepcza 5 
miejsce na 18 biorących udział. Natomiast w grupie 
starszej drużyny MDP z Lini zajęły 8 oraz 10 miejsce 
na 28 biorących udział.  
 

BOLESŁAW FORMELA BOHATER 
NASZEJ MAŁEJ OJCZYZNY  

24.09.1944r. - 24.09.2019r. 
Msza święta za duszę śp Bolesława Formeli 

rozpoczęła uroczystości upamiętniające 75 rocznice 
śmierci  posła na sejm II RP, komendanta naczelnego 
TOW „Gryf Pomorski”, obrońcy Twierdzy Modlin. 

W obecności rodziny, zaproszonych gości oraz 
pocztów sztandarowych zostały złożone kwiaty na 
grobie bohatera. Na placu przed Szkołą Podstawową 
im. Aleksandra Labudy synowie śp. Bolesława, Pan 
Zbigniew i Bolesław Formela, córka Janina 
Michałka wraz z dyrektorem szkoły Panią Agnieszką 
Pipka – Szczypior odsłonili upamiętniającą bohatera 
tablicę, która stanęła obok posadzonego pamiątkowego 
dębu. Uroczystości na terenie szkoły poprzedziła 
wzruszająca akademia przygotowana przez dzieci.  
Następnie Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Luzinie Pani Maria Krośnicka, wraz z prawnuczką 
Mają Krośnicką, panią wójt, panią dyrektor szkoły 

otworzyły wystawę pt. „Marzenia Kaszubów o Polsce”. 
Wystawa ta będzie gościć na terenie szkoły do końca 
listopada. Pani Maria Krośnicka opisując poszcze-
gólne plansze z wystawy nawiązała do działalności 
Bolesława Formeli. Obecne na uroczystości dzieci 
bohatera we wzruszających wspomnieniach przed-
stawiły świat, który zapamiętały z lat dziecinnych. 
Świat, który legł w gruzach wraz z wybuchem wojny. 
Wreszcie świat, z którym przyszło im się zmierzyć w 
czasach powojennych.  

Dwaj młodzi uczniowie z „elektryka” Mateusz 
Syposz i Igor Staniecki, którzy postanowili 
rozpowszechnić pamięć o Bolesławie Formeli zaprosili 
gości na projekcję filmu „Śladami Bolesława Formeli”. 
Opowiedzieli jaką drogę przebyli trafiając najpierw do 
wicestarosty  powiatu wejherowskiego Pana Jacka  
Thiel, następnie Wójta Gminy Linia, by 24 września 
uczestniczyć w uroczystościach oddających cześć 
Bolesławowi Formeli. Obecny na uroczystości Pan 
wicestarosta, pani wójt oraz rodzina podziękowali  
młodym inicjatorom za zaangażowanie, rozpow-
szechnianie wiedzy tak ważnej, a jednocześnie 
zapomnianej osoby. Uroczystości swoją obecnością 
zaszczycił  również Pan Roman Dambek prezesa TOW 
Gryf Pomorski. W swoim przemówieniu nawiązał do 
trudnej historii zwykłych ludzi, a także do 
teraźniejszości, gdzie bohaterom oddawana jest 
właściwa cześć.  

Dla upamiętnienia wydarzeń dyrektor szkoły 
odczytała pamiątkowy Akt Erekcyjny, który został 
uroczyście podpisany przez zgromadzonych gości wraz 
z rodziną. 

Organizatorzy: Wójt Gminy Linia Bogusława 
Engelbrecht, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. A. 
Labudy w Strzepczu Agnieszka Pipka – Szczypior 

 

 

 

 



XI POWIATOWE ZAWODY 
SPORTOWO – POŻARNICZE 

JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH 
STRAŻY POŻARNYCH 

W sobotę (14 września 2019r.) na stadionie gminnym w 
Lini odbyły się XI Powiatowe Zawody dla Jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych w Sporcie 
Pożarniczym. Łącznie w zawodach startowało 
piętnaście drużyn. Trzy ekipy kobiece oraz dwanaście 
męskich. Naszą Gminę godnie reprezentowała Męska 
Drużyna Pożarnicza z OSP Linia. Drużyny musiały 
zmierzyć się w dwóch konkurencjach: sztafeta 
pożarnicza 7 x 50 m oraz pożarnicze ćwiczenie bojowe. 
Klasyfikacja końcowa po rozegraniu konkurencji 
przedstawia się następująco: 
 
Kategoria  Kobiece Drużyny Pożarnicze  Grupa C 
  1.    Miejsce - OSP Orle  
  2.    Miejsce - OSP Bojano 
  3.    Miejsce - OSP Bożepole Wielkie 
 
Kategoria Męskie Drużyny Pożarnicze - Grupa A 
  1.    Miejsce - OSP Luzino 
  2.    Miejsce - OSP Nadole 
  3.    Miejsce - OSP  Rybno 
  4.    Miejsce - OSP Linia 
  5.    Miejsce - OSP Kielno 
  6.    Miejsce - OSP Wejherowo 
  7.    Miejsce - OSP Szemud 
  8.    Miejsce - OSP Gowino 
  9.    Miejsce - OSP Orle 
10.    Miejsce - OSP Rozłazino  
10.    Miejsce - OSP Kaczkowo 
11.    Miejsce - OSP Gościcino 
 

Ponadto podczas zawodów drużyny OSP 
wzięły udział w dwóch konkurencjach, które nie zostały 
ujęte w klasyfikacji generalnej: ćwiczenie musztry oraz 
drużynowe przeciąganie liny. Do ćwiczenia musztry 
przystąpiły wszystkie drużyny, z czego bezbłędnie tę 
konkurencję przeszli zawodnicy z jednostek OSP Linia, 
Nadole, Gowino, Orle i Wejherowo.  

Konkurencję przeciągania liny podzielono na 
dwie kategorie: Męska Drużyna Pożarnicza i Kobieca 
Drużyna Pożarnicza. Wśród mężczyzn zwyciężyła 
jednostka OSP z Szemuda, wśród kobiet OSP z Orla. 

Organizatorami zawodów był Oddział 
Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP w Wejherowie przy współudziale Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Starostwa 
Powiatowego w Wejherowie, Urzędu Gminy Linia oraz 
Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży 
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XII WOJEWÓDZKI MARSZ NA 
ORIENTACJĘ MŁODZIEŻOWYCH 

DRUŻYN POŻARNICZYCH W 
CZARNEJ WODZIE 

 
W dniach 29.08-31.08.2019r. w Czarnej 

Wodzie i jej okolicy odbył się XII Wojewódzki Marsz 
na Orientację Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Z 
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tycznymi. Następnego dnia po godz. 9:00 starsze 
drużyny zostały rozwiezione na 15 punktów kontrolno-
sprawnościowych, trasę 21 km marszu musieli pokonać 
do godz. 17:30. Organizatorzy przygotowali dla 
uczestników marszu również inne atrakcje, m.in.: 
koncert gitarzysty Mateusza Spychalskiego, dyskotekę 
oraz spotkanie z łucznikami ze Stowarzyszenia 
Łuczników Pomorza „SŁUP”, gdzie można było 
postrzelać z różnych rodzajów łuków. 
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BOLESŁAW FORMELA BOHATER 
NASZEJ MAŁEJ OJCZYZNY  

24.09.1944r. - 24.09.2019r. 
Msza święta za duszę śp Bolesława Formeli 

rozpoczęła uroczystości upamiętniające 75 rocznice 
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grobie bohatera. Na placu przed Szkołą Podstawową 
im. Aleksandra Labudy synowie śp. Bolesława, Pan 
Zbigniew i Bolesław Formela, córka Janina 
Michałka wraz z dyrektorem szkoły Panią Agnieszką 
Pipka – Szczypior odsłonili upamiętniającą bohatera 
tablicę, która stanęła obok posadzonego pamiątkowego 
dębu. Uroczystości na terenie szkoły poprzedziła 
wzruszająca akademia przygotowana przez dzieci.  
Następnie Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Luzinie Pani Maria Krośnicka, wraz z prawnuczką 
Mają Krośnicką, panią wójt, panią dyrektor szkoły 

otworzyły wystawę pt. „Marzenia Kaszubów o Polsce”. 
Wystawa ta będzie gościć na terenie szkoły do końca 
listopada. Pani Maria Krośnicka opisując poszcze-
gólne plansze z wystawy nawiązała do działalności 
Bolesława Formeli. Obecne na uroczystości dzieci 
bohatera we wzruszających wspomnieniach przed-
stawiły świat, który zapamiętały z lat dziecinnych. 
Świat, który legł w gruzach wraz z wybuchem wojny. 
Wreszcie świat, z którym przyszło im się zmierzyć w 
czasach powojennych.  
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teraźniejszości, gdzie bohaterom oddawana jest 
właściwa cześć.  
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uroczyście podpisany przez zgromadzonych gości wraz 
z rodziną. 

Organizatorzy: Wójt Gminy Linia Bogusława 
Engelbrecht, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. A. 
Labudy w Strzepczu Agnieszka Pipka – Szczypior 

 

 

 

 



DZIEŃ OTWARTY W ŻŁOBKU 
 
 Dnia 28 sierpnia 2019 roku w żłobku odbył się dzień otwarty dla rodziców i przyszłych żłobkowiczów, dla 
osób biorących udział w Projekcie pn. „Wsparcie rodziców powracających na rynek pracy w opiece nad dzieckiem do 
lat 3 w Gminie Linia” oraz chętnych, którzy bacznie przyglądają się funkcjonowaniu żłobka. Rodzice i dzieci poznali 
organizację i funkcjonowanie placówki. Dzieci miały okazję poznać atmosferę zabaw i 
zajęć w żłobku (m.in. zajęcia  konstrukcyjne, plastyczne, ruchowe). Dzień otwarty pozwolił 
także przedstawić naszą placówkę jako środowisko przyjazne dziecku, otwarte na jego 
potrzeby oraz wychodzące naprzeciw oczekiwaniom rodziców. Celem dnia otwartego było 
przede wszystkim poznanie organizacji dnia w żłobku oraz integracja dzieci podczas 
wspólnych zabaw. 
 Na przyszłych żłobkowiczów czekało wiele atrakcji. Wszystkich przybyłych gości 
serdecznie powitała Pani Dyrektor. Dzieci chętnie bawiły się oraz uczestniczyły m.in. w 
zabawach zorganizowanych przez animatorów, którzy w stroju Smerfetki i Smerfa umilali 
czas. Podczas swobodnych zabaw mieli też okazję poznać swoich rówieśników, mogli 
również oswoić się z nowym miejscem, aby we wrześniu chętnie i bez obaw do niego 
wrócić. Rodzice mieli możliwość rozmowy między sobą oraz z opiekunami pracującymi w 
różnych grupach. 

 Był to dzień wesoły, kolorowy i pełen wrażeń. Spotkanie zakończyło się słodkim 
poczęstunkiem dla najmłodszych. Bardzo dziękujemy rodzicom za tak liczne przybycie. 

 

 NARODOWE CZYTANIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LINI 
 

9 września 2019r. szkoła w Lini włączyła się w ogólnopolską akcję Narodowego Czytania - Nowele Polskie. 
Podczas tegorocznej, ósmej już edycji zaprezentowano osiem nowel. Główną lekturą była "Katarynka" Bolesława 
Prusa i to jej poświęcono najwięcej czasu. Wraz z początkiem roku szkolnego uczniowie naszej szkoły intensywnie 
rozpoczęli działania związane z promocją czytelnictwa. „Narodowe Czytanie” jest doskonałą okazją, aby uczniowie 
docenili wartość czytania oraz spotkali się ze sztandarowymi pozycjami literatury polskiej. Jest to wybór tekstów, 
których wspólnym mianownikiem jest polskość w połączeniu z treściami uniwersalnymi, refleksją nad człowiekiem i 
społeczeństwem. Wychodząc naprzeciw inicjatywie Pary Prezydenckiej, uczniowie i pracownicy naszej szkoły wzięli 
aktywny udział w tym wydarzeniu. Dziękujemy panu 
Oskarowi Kozłowskiemu, który przyjął na siebie rolę 
lektora. Dzieci słuchały z ogromnym zaangażowaniem i 
były zachwycone interpretacją tekstów. 
 Również młodsze dzieci, czyli klasy 0-2, uczące 
się w Zakrzewie, chętnie wzięły udział w tegorocznym 
Narodowym Czytaniu. I choć wydawać by się mogło, że 
nowele to dla maluchów trudny temat, z wielkim 
zaciekawieniem, tak jak ich starsi koledzy z Lini,  
słuchały fragmentów lektury Bolesława Prusa pt. 
„Katarynka”. Treść noweli została przez najmłodszych 
zrozumiana w stopniu bardzo dobrym, gdyż na 
postawione pytania odpowiadały wzorowo. Losy małej, niewidomej dziewczynki, bohaterki książki, wzbudziły u 
najmłodszych uczniów wiele emocji. Okazało się, że dzieci potrafią okazać współczucie i zrozumienie dla osób 
niepełnosprawnych.  Akcję Narodowego Czytania w Zakrzewie zorganizowała i przeprowadziła Irena Łunecka. 
 

WAKACJE Z GMINNYM DOMEM KULTURY 

W sali Gminnego Domu Kultury Lini od 9 do 19 lipca 2019r. odbywały się bezpłatne zajęcia dla dzieci    
w wieku od 7 do 12 lat. Dzieci wraz z opiekunami p. Dorotą 
Szczypior oraz P. Moniką Labuda w poszczególnych dniach 
grały w gry planszowe oraz ping - ponga. Wspólnie tworzyli 
kaszubskie wazoniki metodą decoupage. Następnie milusińscy 
zaprezentowali swoje umiejętności wokalno - taneczne. Wśród 
utworów, które cieszyły się największą popularnością były 
DESPACITO, ŁOWCY GWIAZD oraz WEŹ NIE PYTAJ. 
Kolejnego dnia odbyło się WODNE SZALEŃSTWO. Zabawę 
rozpoczęto od rysowania kredą na parkingu przed Ochotniczą 
Strażą Pożarną a zakończono na siatkówce wodnej. W drugim 
tygodniu wakacji dzieci oglądały filmy, wykonywały i 

degustowały zdrową sałatkę, grały w kalambury. Przedostatniego 
dnia wspólnych wakacji dzieci budowały makietę z materiałów 
podlegających recyklingowi. Ze swoim dziełem udali się do Pani 
Wójt Bogusławy Engelbrecht, która z wielką radością przyjęła 
prezent, po czym wręczyła dzieciom słodkie co nie co oraz 
dyplomy.  Ostatniego dnia w Gminnym Domu Kultury w Lini 
odbyła się dyskoteka, na której dzieci bawiły się w różne zabawy 
tj. taniec z balonem, na gazecie, z kapeluszem.  

Wszystkim Dzieciom Gminny Dom Kultury w Lini serdecznie 
dziękuję za aktywny udział w zajęciach.  

 
80. ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ 

 
1 września 2019r. o godz. 04:45 Wójt Gminy Linia, Przewodniczący 

Rady Gminy wraz z przybyłymi radnymi, Dyrektorem Gminnego Domu Kultury, 
Księżmi z Parafii NSPJ w Lini, pocztami sztandarowymi wystawionymi przez 
OSP Linia, Gminne Koło Pszczelarzy, Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie z Lini, 
Szkoły Podstawowe z Lini i Niepoczołowic oraz harcerzy, wspólnie                              
z mieszkańcami Lini i okolic oddali hołd ofiarom II Wojny Światowej. 
Uroczystość poprowadziła Dyrektor Gminnego Domu Kultury w Lini Kamila 
Soroko, apel poległych i modlitwę za ofiary II Wojny Światowej odmówił ks. 
wikariusz Łukasz Nowotny, zaś Wójt Gminy Linia Bogusława Engelbrecht 
podziękowała uczestnikom obchodów za liczne przybycie i oddanie hołdu 
poległym podczas tego największego konfliktu zbrojnego w dziejach. Na 
zakończenie uroczystości złożono wieńce i zapalono znicze pod obeliskiem 

upamiętniającym ofiary 
Marszu Śmierci, który 
przeszedł przez Gminę 
Linia podczas ewakuacji 
obozu zagłady w 
Stutthofie. Podobne 
uroczystości odbyły się 
również na cmentarzu w Strzepczu z udziałem księży z Parafii 
Św. Marii Magdaleny, zastępcy Wójta Astridy Kaczyńskiej, 
pocztów sztandarowych, harcerzy oraz mieszkańców. 
Dziękujemy wszystkim, którzy przybyli na obie uroczystości. 
Niech donośnie zabrzmi nasz wspólny głos: NIGDY WIĘCEJ 
WOJNY!!!  
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NOWE WŁADZE ZRZESZENIA KASZUBSKO - POMORSKIEGO ODDZIAŁ        
W LINI 

Dnia 21 września 2019 r. odbyło się w Sali GDK w Lini Walne Zgromadzenie Członków ZKP/o Linia. 
Sprawozdanie z działalności ZKP/o Linia złożył prezes Henryk Kanka. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ZKP/ o 
Linia przedstawiła Mariola Kalkowska. Komisja wnioskowała o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. 
Obecni na WZCz wybrało nowe władze ZKP O/Linia. Funkcję prezesa 
powierzono Edmundowi Szymikowskiemu. W skład Zarządu wybrano: 
z-ca prezesa - Mieczysław Potrykus 
sekretarz - Lucyna Myszkowska 
skarbnik - Genowefa Zonewska 
członek - Helena Bednarek 
członek - Maria Okrój 
członek - Iwona Gaffke. 
W skład Komisji Rewizyjnej ZKP o/Linia wybrano: 
- Danuta Potrykus - przewodnicząca Komisji 
- Krzysztof Zalewski i Andrzej Pipka – członkowie. 
WZCz wybrało również delegatów na Zjazd Delegatów w Gdańsku: 
Stanisław Hilla, Roman Gaffke, Henryk Kanka, Edmund Szymikowski, Mieczysław Potrykus, Józef 
Grzenkowicz. 
Za sześcioletnie kierowanie działalności lińskiego oddziału ZKP, obecni na WZCz podziękowali wiązanką kwiatów 
oraz upominkiem Henrykowi Kanka.  

„PIĘCIOLINIA” W BRZEŹNIE LĘBORSKIM 

Od wielu lat Chór „Pięciolinia” z Lini koncertuje w różnych parafiach z 
okazji Dni Kultury Powiatu Wejherowskiego. 29.09.2019 r. liński chór wystąpił w 
parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Brzeźnie Lęborskim. Chór 
uświetnił mszę św., a po mszy wystąpił z krótkim koncertem pieśni maryjnych 
zaśpiewanych w języku polskim, kaszubskim i łacińskim.  

 

CHÓR „PIĘCIOLINIA” NA ODPUŚCIE W SIANOWIE 
Chór "Pięciolinia" z Lini miał zaszczyt zaśpiewania podczas 

uroczystej Mszy Św. odpustowej w Sianowie (21 lipca 2019 r.). 
Zaśpiewano pieśni w układzie czterogłosowym: 
1) "Kaszëbskô Królëwô"- słowa i muzyka: Jan Trepczyk, układ - Juliusz 
Mowiński; 
2) "Ave Maria"- słowa i muzyka Maria Parkinson; 
3) „W sztëczku chleba”- słowa ks. Jan Walkusz, Muzyka - Witosława 
Frankowska, układ - Tomasz Fopke; 
4) "Wielkie są dzieła"- muzyka J. Sykulski; 
5) „Niebnô droga”- słowa Eugeniusz Pryczkowski, muzyka - Wacław 
Kirkowski, układ - Tomasz Fopke; 

 

XXI PRZEGLĄD ZESPOŁÓW REGIONALNYCH W WIERZCHUCINIE 
Dnia 7 lipca 2019 r. starsza grupa zespołu „Kaszëbskô Rodzëzna” 

zajęła III miejsce w XXI Przeglądzie Zespołów Regionalnych w Wierzchucinie. 
W skład zespołu wchodzili: Monika Labuda - Kierownik zespołu, Aleksandra 
Kolka, Faustyna Dosz, Daniel Wedelstedt, Paweł Klein, Daria Engelbrecht, 
Radomir Szczypior, Kacper Baranowski, Teresa Szczypior, Piotr Złoch oraz 
Bartek Baranowski.  

PLENER MALARSKI „APETYT NA 

SZTUKĘ – LINIA I OKOLICE  

W MALARSTWIE 2019” 

W dniach od 28 czerwca do 5 lipca 2019r. w Szkole 
Podstawowej im. Aleksandra Labudy w Strzepczu odbył 
się plener malarski pt. „Apetyt na sztukę – Linia                  
i okolice w malarstwie”. Uroczystego otwarcia 
dokonała Wójt Gminy Linia Bogusława Engelbrecht, 
prezes Stowarzyszenia Pro Bono z Luzina Zofia 
Botulińska oraz Dyrektor Gminnego Domu Kultury w 
Lini Kamila Soroko. Plener malarski przyciągnął do 
naszej gminy artystów malarzy z całego kraju. Uroki 
naszej pięknej ziemi pozwalały im urodzić się nowym 
malarskim dziełom.  
Natomiast 5 lipca 2019r. odbył się "Mały wernisaż" 
prac dzieci biorących udział w plenerze. Tematem 
przewodnim dziecięcych prac były kaszubskie anioły, 
ale ponieważ wyobraźnia dziecięca nie zna granic 
plener obrodził też w wiele ciekawych prac 
odbiegających od tematyki anielskiej. 
Uroczystego wręczenia pamiątkowych dyplomów             
i upominków najmłodszym artystom dokonała Wójt 
Gminy Linia Bogusława Engelbrecht. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim artystom biorącym 
udział w plenerze za malarskie przedstawienie naszej 
uroczej gminy, za Wasze zaangażowanie, niesłabnący 
entuzjazm i pozytywną energię, którą napełnialiście 
wszystko wokoło. Ogromne podziękowania kierujemy 
również do Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej                
w Strzepczu Ewy Waraksa - Chyła oraz Pań kucharek 
Ewy i Grażynki za pomoc w zorganizowaniu pleneru. 

OTWARTE MISTRZOSTWA O PUCHAR 

WÓJTA GMINY LINIA 
7 lipca 2019r. na Stadionie Gminnym w Lini 
rozegrano Otwarte Mistrzostwa o Puchar Wójta Gminy 
Linia w Piłce Nożnej 6 - cio osobowej zorganizowane 
przez Gminny Dom Kultury oraz Gminny Klub 
Sportowy w Lini. Uroczystego otwarcia zawodów 
dokonała Dyrektor Gminnego Domu Kultury Kamila 
Soroko. W turnieju wzięło udział 9 drużyn 
podzielonych na dwie grupy. 
Grupa A 
1. Mix Team 
2. Kazimierz 
3. Stal Team 
4. Stal Complex 
5. ŁKS Łebunia 
Grupa B 
1. Dąbrówka I 
2. GKS Linia 
3. Lęborskie Lwy 
4. Dąbrówka II 
Półfinały 
Stal Complex – GKS Linia 0:0 (k.1-2) 
Dąbrówka I – ŁKS Łebunia 0:1 
Mecz o III miejsce 
Stal Complex Łebno – Dąbrówka I 0:0 (k. 2:1) 
Finał 
GKS Linia – ŁKS Łebunia 0:2 
Puchar Wójta Gminy Linia zdobył ŁKS Łebunia w 
składzie: Łukasz Szwaba, Krystian Sikorski, Mateusz 
Sikorski, Wojciech Szulc, Marcin Krefta, Józef 
Maszota, Damian Frankiewicz, Paweł Maszota, 
Sebastian Wiśniewski, Krystain Czerwionka 
Najlepszym zawodnikiem Mistrzostw okazał się 
Wojciech Szulc z Łebuni, najlepszym strzelcem Patryk 
Miotk z Łebna, natomiast najlepszym bramkarzem 
Mikołaj Boika z GKS Linia. 
Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe medale       
i dyplomy, a trzy najlepsze puchary. Wręczenia nagród 
dokonała Wójt Gminy Linia Bogusława Engelbrecht 
oraz Dyrektor Gminnego Domu Kultury Kamila 
Soroko. 
Wielki wkład w organizację zawodów mieli: Dorota 
Szczypior – instruktor ds. upowszechniania kultury, 
Ireneusz Świątek, Jakub Brzeski oraz Mariusz 
Okrój 



NOWE WŁADZE ZRZESZENIA KASZUBSKO - POMORSKIEGO ODDZIAŁ        
W LINI 
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SZLAK KASZUBSKICH DUCHÓW 

 Od pewnego czasu grupka osób z naszej gminy usiłuje dowieść, że cała reszta wierzących i praktykujących 
mieszkańców nie jest dobrymi katolikami. Swój wywód opiera na tym, że dzieło sztuki zniszczyło nasze dusze, a sam 
diabeł opętał wszystkich (oczywiście prócz nich). Jest nam przykro i wstyd,  że w XXI w. są jeszcze ludzie wierzący w 
takie zabobony, a naszą gminę sprowadzają do roli zaścianka. Owa garstka ludzi podburza mieszkańców gminy siejąc 
zamęt i usiłując skłócić naszą społeczność. Czy tak postępuje katolik??? Powodem nienawistnych ataków jest szlak 
kaszubski. 
 Oczywistym jest, że rzeźby nie mogą wpływać na dusze ludzkie, ponieważ nikt ich nie czci, nie modli się do 
nich, nie składa im ofiar. Są więc tylko dziełem sztuki. Co innego przytaczana przez nich maska murzyńska, która może 
oddziaływać, ponieważ szaman odprawiał przy niej wcześniej jakieś rytuały. 
 Owi „bojownicy katolicyzmu” żądają usunięcia rzeźb, które nawiązują do naszej historii i tradycji. Jeśli 
podobne dzieła sztuki wyeliminowalibyśmy z przestrzeni publicznej, zniszczylibyśmy całą kulturę europejską i nasze 
korzenie śródziemnomorskie, bowiem na każdym kroku spotykamy jej elementy. Nie wyprzemy się faktu, iż każdy nasz 
przodek przed wprowadzeniem chrześcijaństwa, a na Kaszubach nawet do XIII-XIV w., wierzył w bogów i duchy 
pogańskie. Pogaństwo istniało w różnych krajach i było oczywistą praktyką. Do dziś istnieją jego ślady w architekturze, 
malarstwie, rzeźbach, nazewnictwie  i nikomu do głowy nie przychodzi, by to niszczyć. Oto niektóre z nich: 

1. Pogański posąg boga Neptuna – Posejdona w Gdańsku. To bóg, a nie duch! W gminie Linia są tylko duchy. 
2. Zakłady pogrzebowe z pogańskimi bogami jako patronami oraz innymi elementami pogańskimi: Ozyrys, 

Hermes, Hades, Tanatos, Cerber, Lete i in. 
3. Sieć sklepów Lewiatan często usytuowanych w sąsiedztwie kościołów (biblijny potwór kojarzony z szatanem, 

a w biblii satanistycznej jeden z Czterech Koronnych Książąt Piekieł). 
4. Rozety w kościołach, które są pogańskim symbolem ku czci słońca. 
5. Nazwy wszystkich planet Układu Słonecznego (nawet Ziemia to pogańska Matka-Gaja). 
6. W Grecji świątynia pogańska Partenon, ruiny świątyni Zeusa Olimpijskiego, Teatr Dionizosa, Wieża Wiatrów. 
7. W Rzymie Panteon – świątynia ku czci 7 bóstw, którą chrześcijanie w 600 r. uznali za dom demonów. 
8. W Egipcie piramidy. 
9. Tradycje: topienie Marzanny, święto wiosny,  Sobótka i in. 
10.  Postacie z bajek: elfy, rusałki, krasnoludki, olbrzymy, wróżki, jednorożce i in. 

To tylko niektóre przykłady. Ale spróbujmy to zniszczyć! A przecież nic z tych rzeczy nie przeszkadza żadnej 
religii monoteistycznej: ani judaizmowi, ani islamowi, ani chrześcijaństwu. Tylko małej grupce osób z naszej 
gminy, która z lubością dokonałaby aktu wandalizmu. 
Łatwo odeprzeć zarzut, że w Grecji czy we Włoszech nie stawia się nowych rzeźb bogów. Po co im nowi, skoro 
mają ich tyle? W samym mieście Florencja aż się od nich roi! 

Faktem jest, iż duchy naszego szlaku są nazywane demonami. Zatem wyjaśniam, że w wierzeniach 
słowiańskich, których dotyczy książka-pierwowzór oraz których dotyczą rzeźby, wszystkie duchy były 
nazywane demonami. Były demony dobre i złe. Tym mianem określano m.in. rusałki, ubożęta, skrzaty.  Dopiero 
chrześcijaństwo utożsamiło demony tylko z duchami złymi. Do dnia dzisiejszego źródła naukowe takie jak 
Encyklopedia czy Słownik wyrazów obcych definiują demona jako złego albo dobrego ducha.W tekstach 
Platona, Sokratesa czy Heraklita demony pełniły funkcję duchów opiekuńczych, były duchami dobrotliwymi. 
Tak więc nie można tu mówić o diabłach. 
Mitologia kaszubska notuje tylko 2 diabły. Są to Smãtk i Pùrtk. Pierwszy z nich jest sprawcą smutku (por. 
staropolskie słowo „smętek”), a drugi brzydko pachnie i psoci ludziom. Gdyby Pùrtk był prawdziwym diabłem, 
to na pewno rodzice by nie mówili do własnych dzieci „Të Pùrtkù!”, gdyż byłoby to równoznaczne z 
przekleństwem. Zestawmy więc te 2 postacie z diabłami chrześcijańskimi takimi jak chociażby Lucyfer czy 
Belzebub! 

Pragnę wskazać „bojownikom naszej wiary” prawdziwe zagrożenia. Media wciąż podają przykłady 
bezczeszczenia symboli i postaci świętych, np. w Gdańsku. Wspomnę tylko o parodii obrazu Ostatniej 
Wieczerzy z odciętą głową na stole i z postaciami włodarzy miejskich w roli Chrystusa i Apostołów w terminalu 
gdańskiego lotniska. Dlaczego nie ma sprzeciwu? Czyżby brakło odwagi tej grupce osób?  

W sprawie sugestii dotyczących zmian wyjaśniam, że autorom w książkach nie wolno niczego 
zmieniać. Słowo pisane jest objęte prawami autorskimi. Nie możemy też zmieniać naszej historii,  tradycji ani 
dziedzictwa kulturowego. 
Rzeźby są integralną częścią szlaku turystycznego i w sposób oryginalny promują naszą gminę. Dlatego tak 
licznie przyjeżdżają wycieczki osób dorosłych i uczniów, są kręcone filmy dokumentalne, a turyści chwalą 
pomysłowość i inwencję włodarzy gminy. Również nasi mieszkańcy są dumni z tej gminnej atrakcji. Duchy są 
wykorzystywane w podręcznikach, przewodnikach turystycznych, literaturze, malarstwie. 
Zatem mieszkańcy gminy Linia proszą o ponowne zamontowanie rzeźb będących od samego początku nie 
przedmiotem kultu, lecz dziedzictwem historycznym i kulturowym Kaszubów.  
 

                                                            Jaromira Labudda 

PRZEBUDOWA DROGI – ULICY SPOKOJNEJ W LINI  

W miesiacu sierpniu bieżącego roku na terenie gminy Linia trwały prace drogowe dotyczące utwardzenia kostką 
brukową ul. Spokojnej w Lini na długości 304 mb i średniej szerokości 4 mb. W ramach zadania wykonano również 
próg spowalniający prędkość wraz z oznakowaniem. Prace wykonywane były przez Przedsiębiorstwo Budowlano 
Drogowe Spec – Bruk Zdzisław Jereczek z Robakowa. Umowę na wykonanie podpisano po trzecim postępowaniu 
przetargowym, po zwiększeniu przez Radę Gminy Linia w budżecie gminy środków na realizację przedmiotowego 
zadania. Do niniejszego przetargu przystąpiło trzech oferentów, a przedsiębiorca SPEC – BRUK zaoferował wykonanie 
zadania za najkorzystniejszą cenę, a mianowicie 211966,51 zł brutto. Na wykonane roboty wykonawca udzielił 60 
miesięcznej gwarancji. Koszt realizacji zadania obejmuje prace drogowe, opracowanie dokumentacji wykonawczej oraz 
nadzór inwestycyjny. Inwestycja w całości została pokryta ze środków własnych Gminy Linia. 

Ulica Spokojna w Lini łączy drogę powiatową z drogą gminną - ulicą Osiedlową. Przebiega wzdłuż cmentarza 
parafialnego i terenów gminnych, stanowiących w chwili obecnej miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów. 
Docelowo planuje się wykonanie oświetlenia ulicznego. Jest to droga wykorzystywana nie tylko przez pojazdy 
samochodowe, ale stanowi także główny ciąg spacerowy. Przebudowa niniejszej drogi jest zaczątkiem realizacji 
inwestycji drogowych nowej kadencji Rady Gminy Linia. Mamy nadzieję, że kolejne zadania inwestycyjne – drogowe, 
będą również jak najbardziej trafione i celowe oraz przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOŁECTWO LEWINKO – Bezpieczny Plac Zabaw 
W celu podniesienia bezpieczeństwa dzieci korzystających z placu zabaw, który mieści się przy ruchliwej 

ulicy Osiedlowej, mieszkańcy Lewinka wraz z Sołtysem Bartłomiejem Miotk i przedstawicielami Rady Sołeckiej 
wykonali jego ogrodzenie. Prace te, były możliwe do wykonania dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Gminy      
w Lini. W ramach dotychczasowej, kilkuletniej i dobrej współpracy z Dyrekcją Aresztu Śledczego w Wejherowie, 
do prac przy grodzeniu aktywnie włączyli się również  funkcjonariusze i pensjonariusze tej placówki. Prace przy 
wykonaniu ogrodzenia były prowadzone w kilku etapach. Etap pierwszy rozpoczęto w dniu 29.06.br. od osadzenia 
słupków ogrodzeniowych. Natomiast w dniu 18.07.2019r. zostały zamontowane: brama wjazdowa oraz bramka 
wejściowa. Ostatnim etapem prac był montaż siatki ogrodzeniowej, którą zamontowano w dniach 27 i 31.07.br. 
Poniżej dokumentacja fotograficzna z przebiegu prac. 



SZLAK KASZUBSKICH DUCHÓW 

 Od pewnego czasu grupka osób z naszej gminy usiłuje dowieść, że cała reszta wierzących i praktykujących 
mieszkańców nie jest dobrymi katolikami. Swój wywód opiera na tym, że dzieło sztuki zniszczyło nasze dusze, a sam 
diabeł opętał wszystkich (oczywiście prócz nich). Jest nam przykro i wstyd,  że w XXI w. są jeszcze ludzie wierzący w 
takie zabobony, a naszą gminę sprowadzają do roli zaścianka. Owa garstka ludzi podburza mieszkańców gminy siejąc 
zamęt i usiłując skłócić naszą społeczność. Czy tak postępuje katolik??? Powodem nienawistnych ataków jest szlak 
kaszubski. 
 Oczywistym jest, że rzeźby nie mogą wpływać na dusze ludzkie, ponieważ nikt ich nie czci, nie modli się do 
nich, nie składa im ofiar. Są więc tylko dziełem sztuki. Co innego przytaczana przez nich maska murzyńska, która może 
oddziaływać, ponieważ szaman odprawiał przy niej wcześniej jakieś rytuały. 
 Owi „bojownicy katolicyzmu” żądają usunięcia rzeźb, które nawiązują do naszej historii i tradycji. Jeśli 
podobne dzieła sztuki wyeliminowalibyśmy z przestrzeni publicznej, zniszczylibyśmy całą kulturę europejską i nasze 
korzenie śródziemnomorskie, bowiem na każdym kroku spotykamy jej elementy. Nie wyprzemy się faktu, iż każdy nasz 
przodek przed wprowadzeniem chrześcijaństwa, a na Kaszubach nawet do XIII-XIV w., wierzył w bogów i duchy 
pogańskie. Pogaństwo istniało w różnych krajach i było oczywistą praktyką. Do dziś istnieją jego ślady w architekturze, 
malarstwie, rzeźbach, nazewnictwie  i nikomu do głowy nie przychodzi, by to niszczyć. Oto niektóre z nich: 

1. Pogański posąg boga Neptuna – Posejdona w Gdańsku. To bóg, a nie duch! W gminie Linia są tylko duchy. 
2. Zakłady pogrzebowe z pogańskimi bogami jako patronami oraz innymi elementami pogańskimi: Ozyrys, 

Hermes, Hades, Tanatos, Cerber, Lete i in. 
3. Sieć sklepów Lewiatan często usytuowanych w sąsiedztwie kościołów (biblijny potwór kojarzony z szatanem, 

a w biblii satanistycznej jeden z Czterech Koronnych Książąt Piekieł). 
4. Rozety w kościołach, które są pogańskim symbolem ku czci słońca. 
5. Nazwy wszystkich planet Układu Słonecznego (nawet Ziemia to pogańska Matka-Gaja). 
6. W Grecji świątynia pogańska Partenon, ruiny świątyni Zeusa Olimpijskiego, Teatr Dionizosa, Wieża Wiatrów. 
7. W Rzymie Panteon – świątynia ku czci 7 bóstw, którą chrześcijanie w 600 r. uznali za dom demonów. 
8. W Egipcie piramidy. 
9. Tradycje: topienie Marzanny, święto wiosny,  Sobótka i in. 
10.  Postacie z bajek: elfy, rusałki, krasnoludki, olbrzymy, wróżki, jednorożce i in. 

To tylko niektóre przykłady. Ale spróbujmy to zniszczyć! A przecież nic z tych rzeczy nie przeszkadza żadnej 
religii monoteistycznej: ani judaizmowi, ani islamowi, ani chrześcijaństwu. Tylko małej grupce osób z naszej 
gminy, która z lubością dokonałaby aktu wandalizmu. 
Łatwo odeprzeć zarzut, że w Grecji czy we Włoszech nie stawia się nowych rzeźb bogów. Po co im nowi, skoro 
mają ich tyle? W samym mieście Florencja aż się od nich roi! 

Faktem jest, iż duchy naszego szlaku są nazywane demonami. Zatem wyjaśniam, że w wierzeniach 
słowiańskich, których dotyczy książka-pierwowzór oraz których dotyczą rzeźby, wszystkie duchy były 
nazywane demonami. Były demony dobre i złe. Tym mianem określano m.in. rusałki, ubożęta, skrzaty.  Dopiero 
chrześcijaństwo utożsamiło demony tylko z duchami złymi. Do dnia dzisiejszego źródła naukowe takie jak 
Encyklopedia czy Słownik wyrazów obcych definiują demona jako złego albo dobrego ducha.W tekstach 
Platona, Sokratesa czy Heraklita demony pełniły funkcję duchów opiekuńczych, były duchami dobrotliwymi. 
Tak więc nie można tu mówić o diabłach. 
Mitologia kaszubska notuje tylko 2 diabły. Są to Smãtk i Pùrtk. Pierwszy z nich jest sprawcą smutku (por. 
staropolskie słowo „smętek”), a drugi brzydko pachnie i psoci ludziom. Gdyby Pùrtk był prawdziwym diabłem, 
to na pewno rodzice by nie mówili do własnych dzieci „Të Pùrtkù!”, gdyż byłoby to równoznaczne z 
przekleństwem. Zestawmy więc te 2 postacie z diabłami chrześcijańskimi takimi jak chociażby Lucyfer czy 
Belzebub! 

Pragnę wskazać „bojownikom naszej wiary” prawdziwe zagrożenia. Media wciąż podają przykłady 
bezczeszczenia symboli i postaci świętych, np. w Gdańsku. Wspomnę tylko o parodii obrazu Ostatniej 
Wieczerzy z odciętą głową na stole i z postaciami włodarzy miejskich w roli Chrystusa i Apostołów w terminalu 
gdańskiego lotniska. Dlaczego nie ma sprzeciwu? Czyżby brakło odwagi tej grupce osób?  

W sprawie sugestii dotyczących zmian wyjaśniam, że autorom w książkach nie wolno niczego 
zmieniać. Słowo pisane jest objęte prawami autorskimi. Nie możemy też zmieniać naszej historii,  tradycji ani 
dziedzictwa kulturowego. 
Rzeźby są integralną częścią szlaku turystycznego i w sposób oryginalny promują naszą gminę. Dlatego tak 
licznie przyjeżdżają wycieczki osób dorosłych i uczniów, są kręcone filmy dokumentalne, a turyści chwalą 
pomysłowość i inwencję włodarzy gminy. Również nasi mieszkańcy są dumni z tej gminnej atrakcji. Duchy są 
wykorzystywane w podręcznikach, przewodnikach turystycznych, literaturze, malarstwie. 
Zatem mieszkańcy gminy Linia proszą o ponowne zamontowanie rzeźb będących od samego początku nie 
przedmiotem kultu, lecz dziedzictwem historycznym i kulturowym Kaszubów.  
 

                                                            Jaromira Labudda 

PRZEBUDOWA DROGI – ULICY SPOKOJNEJ W LINI  

W miesiacu sierpniu bieżącego roku na terenie gminy Linia trwały prace drogowe dotyczące utwardzenia kostką 
brukową ul. Spokojnej w Lini na długości 304 mb i średniej szerokości 4 mb. W ramach zadania wykonano również 
próg spowalniający prędkość wraz z oznakowaniem. Prace wykonywane były przez Przedsiębiorstwo Budowlano 
Drogowe Spec – Bruk Zdzisław Jereczek z Robakowa. Umowę na wykonanie podpisano po trzecim postępowaniu 
przetargowym, po zwiększeniu przez Radę Gminy Linia w budżecie gminy środków na realizację przedmiotowego 
zadania. Do niniejszego przetargu przystąpiło trzech oferentów, a przedsiębiorca SPEC – BRUK zaoferował wykonanie 
zadania za najkorzystniejszą cenę, a mianowicie 211966,51 zł brutto. Na wykonane roboty wykonawca udzielił 60 
miesięcznej gwarancji. Koszt realizacji zadania obejmuje prace drogowe, opracowanie dokumentacji wykonawczej oraz 
nadzór inwestycyjny. Inwestycja w całości została pokryta ze środków własnych Gminy Linia. 

Ulica Spokojna w Lini łączy drogę powiatową z drogą gminną - ulicą Osiedlową. Przebiega wzdłuż cmentarza 
parafialnego i terenów gminnych, stanowiących w chwili obecnej miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów. 
Docelowo planuje się wykonanie oświetlenia ulicznego. Jest to droga wykorzystywana nie tylko przez pojazdy 
samochodowe, ale stanowi także główny ciąg spacerowy. Przebudowa niniejszej drogi jest zaczątkiem realizacji 
inwestycji drogowych nowej kadencji Rady Gminy Linia. Mamy nadzieję, że kolejne zadania inwestycyjne – drogowe, 
będą również jak najbardziej trafione i celowe oraz przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOŁECTWO LEWINKO – Bezpieczny Plac Zabaw 
W celu podniesienia bezpieczeństwa dzieci korzystających z placu zabaw, który mieści się przy ruchliwej 

ulicy Osiedlowej, mieszkańcy Lewinka wraz z Sołtysem Bartłomiejem Miotk i przedstawicielami Rady Sołeckiej 
wykonali jego ogrodzenie. Prace te, były możliwe do wykonania dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Gminy      
w Lini. W ramach dotychczasowej, kilkuletniej i dobrej współpracy z Dyrekcją Aresztu Śledczego w Wejherowie, 
do prac przy grodzeniu aktywnie włączyli się również  funkcjonariusze i pensjonariusze tej placówki. Prace przy 
wykonaniu ogrodzenia były prowadzone w kilku etapach. Etap pierwszy rozpoczęto w dniu 29.06.br. od osadzenia 
słupków ogrodzeniowych. Natomiast w dniu 18.07.2019r. zostały zamontowane: brama wjazdowa oraz bramka 
wejściowa. Ostatnim etapem prac był montaż siatki ogrodzeniowej, którą zamontowano w dniach 27 i 31.07.br. 
Poniżej dokumentacja fotograficzna z przebiegu prac. 



Zapraszamy na bezpłatne kursy 
internetowe! 

 
Biblioteka Publiczna Gminy 
Linia zaprasza czytelników do 
udziału w bezpłatnych kursach 
internetowych. Oferuje multi-
medialny kurs języka angiel-
skiego dla dzieci w wieku 6-12 
lat FunEnglish. Łączy on naukę 
z zabawą, co pozwala szybko 
zdobywać kolejne umiejętności 
językowe. Dzieci mogą korzy-
stać z niego samodzielnie. 
Czekają na nie setki filmów, edukacyjnych gier, foto-
lekcji i interaktywnych ćwiczeń z języka angielskiego. 
Młodzieży i dorosłym biblioteka proponuje kursy 
językowe Lerni: angielski, niemiecki, francuski, 
hiszpański i włoski – poziomy A1-B2. 
Nauka odbywa się samodzielnie 2 razy w tygodniu         
w indywidualnie ustalonych godzinach.  
Więcej informacji od poniedziałku do piątku                     
w godzinach 9-17: 
Biblioteka Publiczna Gminy Linia: 58 676 86 19 
Filia w Strzepczu: 58 676 82 58 
 

Link do książki 
 

Projekt Biblioteki Publicznej Gminy Linia już 
po raz trzeci otrzymał dofinansowanie w programie 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
„Partnerstwo dla książki”. Tym razem celem projektu 
„Link do książki” jest wzrost zainteresowania literaturą 
piękną i popularnonaukową młodzieży w wieku 10-14 
lat poprzez uczestnictwo w zajęciach łączących treść 
książki z zainteresowaniami artystycznymi i nowymi 
technologiami.  

Młodzież weźmie udział w spotkaniach 
autorskich, warsztatach fotograficznych, filmowych, 
literackich, plastycznych, warsztatach tworzenia 
audiobooka, wykorzystania nowych technologii do 
czytania. Planowane zajęcia mają charakter 
interdyscyplinarny. Podczas warsztatów powstaną 
filmy, fotografie, audiobooki, mural poświęcone 
książce i promujące czytelnictwo. 
Na blogu projektu blog.bpgl.pl/ uczestnicy będą dzielić 
się swoimi dokonaniami, relacjonować udział                   
w zajęciach oraz wymieniać opinie na temat literatury. 
Efekty swojej pracy przedstawią również rówieśnikom 
podczas zorganizowanych spotkań, wezmą udział           
w konkursie fotograficznym. Zapowiada się bardzo 
interesująca jesień! 
Dofinansowano ze środków 
Ministra Kultury                    
i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu 
Promocji Kultury.   
 

 

Wakacje z Biblioteką 
 

Podczas tegorocznych wakacji 22-osobowa grupa 
młodych czytelników-wolontariuszy z biblioteki w Lini 
i w Strzepczu realizowała projekt Wakacje z Biblioteką. 
Ich zadaniem było dostarczanie książek dwóm osobom 
dorosłym (starszym, niepełnosprawnym) oraz czytanie 
książek dziecku w wieku do 6 lat. Podczas spotkań w 
bibliotekach uczestnicy zapoznali się z zasadami 
doboru książek dla czytelników, regulaminem 
biblioteki, działaniem katalogów bibliotecznych                 
i sposobem zapisu do biblioteki. Wszyscy otrzymali 
dzienniczki aktywności, w których opisywali                      
i ilustrowali swoje działania. Ponieważ wakacje to czas 
odpoczynku wolontariusze uczestniczyli w trzech 
wycieczkach: do Gdyni (kino, rejs statkiem), do Pucka 
(Manufaktura Szkła, Zatoka Pucka) oraz do Aquaparku 
w Redzie. 
Dzieci młodsze wzięły udział w konkursie Lato z 
książką. Za przeczytane książki uczestnicy otrzymywali 
naklejki, które gromadzili w przygotowanym albumie. 
Dziękujemy za udział wszystkim, którzy podjęli 
wyzwanie. Spośród 54 czytelników nagrodziliśmy 13 
najbardziej aktywnych. Wszystkich chętnych 
zapraszamy za rok. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drodzy Mieszkańcy! 
Prosimy o głosy na naszą Bibliotekę w konkursie 
Wspólne Czytanie. Chcemy wygrać dla naszych 
najmłodszych czytelników zestaw książek                  
i wygodne pufy do czytania. 
 

  NZOZ „ ZDROWY CHECZ” 
LINIA, UL. DŁUGA 6  

LEKARZ OGÓLNY W OŚRODKU ZDROWIA  
w Lini ( tel. 58 676-85-23) 

Dzień Rejestracja Godziny przyjęć 
Poniedziałek 

Por. dziecięca + por. 
ogólna 

Dr Dębska; Dr Turbak 

8.00-12.00 
9.00-11.00 

Dzieci zdrowe 

11.00-13.00 
Wtorek 

Dr Stępińska; Dr 
Turbak 

8.00-12.00 9.00-13.00 

Środa 
Por. dziecięca + Por. 

ogólna 
Dr Turbak 

12.30-16.30 13.00-17.00 

Czwartek 
Por. dziecięca + Por. 

ogólna 
Dr Turbak 

12.00-16.00 

13.00-15.00 
Dzieci zdrowe 

15.00 – 17.00 

Piątek 
Por. dziecięca + Por. 

ogólna 
Dr Stępińska; Dr 

Turbak 

12.00 – 16.00 13.30 – 17.00 

 LEKARZ OGÓLNY W OŚRODKU ZDROWIA w 
STRZEPCZU  

( tel. 58 676-82-56) 

Dzień Rejestracja Godziny przyjęć 
Poniedziałek 
Dr Turbak 12.00 – 16.00 13.00 – 17.00  

Wtorek 
Por. dziecieca + Por. 

ogólna 
Dr Dębska; Dr Turbak  

12.00 – 16.00 

13.00 – 15.00 
Dzieci zdrowe 

15.00 – 17.00 

Środa 
Dr Laskowski  8.00 – 12.00 9.00-13.00 

Czwartek 
Por. ogólna 

Dr Stępińska; Dr 
Turbak 

8.00 – 12.00 9.00 – 13.00 

Piątek 
Por. dziecięca + Por. 

ogólna 
Dr Dębska; Dr Turbak  

8.30 – 12.00 

9.00 – 11.00 
Dzieci zdrowe  

11.00 – 13.00 

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 

 

 

 

APTEKA LIPOWA 
Strzepcz, ul. Ks. Józefa Rotty 9, 58 727 94 40 

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK: 9.00 – 19.00 
SOBOTA: 9.00 – 17.00 

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. 58 676 11 76 
Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie 

tel. 672-97-22 
BANK SPÓŁDZIELCZY W LINI 
Od poniedziałku do piątku 700- 1500  

Kasa czynna 700 - 1400 

GODZINY PRACY 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 1600 do 1700 

TELEFONY 

 

 

 

 

 
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 

 

 

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 

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 



Zapraszamy na bezpłatne kursy 
internetowe! 

 
Biblioteka Publiczna Gminy 
Linia zaprasza czytelników do 
udziału w bezpłatnych kursach 
internetowych. Oferuje multi-
medialny kurs języka angiel-
skiego dla dzieci w wieku 6-12 
lat FunEnglish. Łączy on naukę 
z zabawą, co pozwala szybko 
zdobywać kolejne umiejętności 
językowe. Dzieci mogą korzy-
stać z niego samodzielnie. 
Czekają na nie setki filmów, edukacyjnych gier, foto-
lekcji i interaktywnych ćwiczeń z języka angielskiego. 
Młodzieży i dorosłym biblioteka proponuje kursy 
językowe Lerni: angielski, niemiecki, francuski, 
hiszpański i włoski – poziomy A1-B2. 
Nauka odbywa się samodzielnie 2 razy w tygodniu         
w indywidualnie ustalonych godzinach.  
Więcej informacji od poniedziałku do piątku                     
w godzinach 9-17: 
Biblioteka Publiczna Gminy Linia: 58 676 86 19 
Filia w Strzepczu: 58 676 82 58 
 

Link do książki 
 

Projekt Biblioteki Publicznej Gminy Linia już 
po raz trzeci otrzymał dofinansowanie w programie 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
„Partnerstwo dla książki”. Tym razem celem projektu 
„Link do książki” jest wzrost zainteresowania literaturą 
piękną i popularnonaukową młodzieży w wieku 10-14 
lat poprzez uczestnictwo w zajęciach łączących treść 
książki z zainteresowaniami artystycznymi i nowymi 
technologiami.  

Młodzież weźmie udział w spotkaniach 
autorskich, warsztatach fotograficznych, filmowych, 
literackich, plastycznych, warsztatach tworzenia 
audiobooka, wykorzystania nowych technologii do 
czytania. Planowane zajęcia mają charakter 
interdyscyplinarny. Podczas warsztatów powstaną 
filmy, fotografie, audiobooki, mural poświęcone 
książce i promujące czytelnictwo. 
Na blogu projektu blog.bpgl.pl/ uczestnicy będą dzielić 
się swoimi dokonaniami, relacjonować udział                   
w zajęciach oraz wymieniać opinie na temat literatury. 
Efekty swojej pracy przedstawią również rówieśnikom 
podczas zorganizowanych spotkań, wezmą udział           
w konkursie fotograficznym. Zapowiada się bardzo 
interesująca jesień! 
Dofinansowano ze środków 
Ministra Kultury                    
i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu 
Promocji Kultury.   
 

 

Wakacje z Biblioteką 
 

Podczas tegorocznych wakacji 22-osobowa grupa 
młodych czytelników-wolontariuszy z biblioteki w Lini 
i w Strzepczu realizowała projekt Wakacje z Biblioteką. 
Ich zadaniem było dostarczanie książek dwóm osobom 
dorosłym (starszym, niepełnosprawnym) oraz czytanie 
książek dziecku w wieku do 6 lat. Podczas spotkań w 
bibliotekach uczestnicy zapoznali się z zasadami 
doboru książek dla czytelników, regulaminem 
biblioteki, działaniem katalogów bibliotecznych                 
i sposobem zapisu do biblioteki. Wszyscy otrzymali 
dzienniczki aktywności, w których opisywali                      
i ilustrowali swoje działania. Ponieważ wakacje to czas 
odpoczynku wolontariusze uczestniczyli w trzech 
wycieczkach: do Gdyni (kino, rejs statkiem), do Pucka 
(Manufaktura Szkła, Zatoka Pucka) oraz do Aquaparku 
w Redzie. 
Dzieci młodsze wzięły udział w konkursie Lato z 
książką. Za przeczytane książki uczestnicy otrzymywali 
naklejki, które gromadzili w przygotowanym albumie. 
Dziękujemy za udział wszystkim, którzy podjęli 
wyzwanie. Spośród 54 czytelników nagrodziliśmy 13 
najbardziej aktywnych. Wszystkich chętnych 
zapraszamy za rok. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drodzy Mieszkańcy! 
Prosimy o głosy na naszą Bibliotekę w konkursie 
Wspólne Czytanie. Chcemy wygrać dla naszych 
najmłodszych czytelników zestaw książek                  
i wygodne pufy do czytania. 
 

  NZOZ „ ZDROWY CHECZ” 
LINIA, UL. DŁUGA 6  

LEKARZ OGÓLNY W OŚRODKU ZDROWIA  
w Lini ( tel. 58 676-85-23) 

Dzień Rejestracja Godziny przyjęć 
Poniedziałek 

Por. dziecięca + por. 
ogólna 

Dr Dębska; Dr Turbak 

8.00-12.00 
9.00-11.00 

Dzieci zdrowe 

11.00-13.00 
Wtorek 

Dr Stępińska; Dr 
Turbak 

8.00-12.00 9.00-13.00 

Środa 
Por. dziecięca + Por. 

ogólna 
Dr Turbak 

12.30-16.30 13.00-17.00 

Czwartek 
Por. dziecięca + Por. 

ogólna 
Dr Turbak 

12.00-16.00 

13.00-15.00 
Dzieci zdrowe 

15.00 – 17.00 

Piątek 
Por. dziecięca + Por. 

ogólna 
Dr Stępińska; Dr 

Turbak 

12.00 – 16.00 13.30 – 17.00 

 LEKARZ OGÓLNY W OŚRODKU ZDROWIA w 
STRZEPCZU  

( tel. 58 676-82-56) 

Dzień Rejestracja Godziny przyjęć 
Poniedziałek 
Dr Turbak 12.00 – 16.00 13.00 – 17.00  

Wtorek 
Por. dziecieca + Por. 

ogólna 
Dr Dębska; Dr Turbak  

12.00 – 16.00 

13.00 – 15.00 
Dzieci zdrowe 

15.00 – 17.00 

Środa 
Dr Laskowski  8.00 – 12.00 9.00-13.00 

Czwartek 
Por. ogólna 

Dr Stępińska; Dr 
Turbak 

8.00 – 12.00 9.00 – 13.00 

Piątek 
Por. dziecięca + Por. 

ogólna 
Dr Dębska; Dr Turbak  

8.30 – 12.00 

9.00 – 11.00 
Dzieci zdrowe  

11.00 – 13.00 

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 

 

 

 

APTEKA LIPOWA 
Strzepcz, ul. Ks. Józefa Rotty 9, 58 727 94 40 

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK: 9.00 – 19.00 
SOBOTA: 9.00 – 17.00 

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. 58 676 11 76 
Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie 

tel. 672-97-22 
BANK SPÓŁDZIELCZY W LINI 
Od poniedziałku do piątku 700- 1500  

Kasa czynna 700 - 1400 

GODZINY PRACY 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 1600 do 1700 

TELEFONY 

 

 

 

 

 
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 

 

 

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 

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 




