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ŻŁOBEK „POMYCZEK” ŻYCZY WESOŁYCH ŚWIĄT!



MAŁA GMINA – DUŻE INWESTYCJE! 
 

Już niebawem będziemy witać nowy rok 2021. Mijający rok był 
dla całego kraju czasem niełatwym za sprawą epidemii, jednak mimo 
trudności staraliśmy się pracować na rzecz rozwoju naszej małej 
ojczyzny. Jako włodarza Gminy Linia cieszy mnie każda inwestycja 
poprawiająca jakość  życia mieszkańców. W bardzo trudnym okresie dla 
samorządów na terenie Gminy Linia w mijającym 2020 roku wykonano 
kilka inwestycji poprawiających warunki bezpieczeństwa użytkowników 
ruchu drogowego.  
 

 
Zaliczyć do nich należy:  
1. Przebudowę drogi gminnej nr 150020G relacji Miłoszewo – Karpaty. Na zadanie udało się pozyskać 

wsparcie w ramach operacji typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” poddziałanie „Wsparcie 
inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich rodzajów małej 
infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Utwardzono 970 mb. drogi asfaltem i wykonano 
stosowne odwodnienie. Całkowita wartość zadania wyniosła 1 128 623,12 zł. 

2. Wykonanie utwardzenia drogi płytami yomb – ul. Górnej w miejscowości Niepoczołowice na odcinku 
255m. Może to niewielka inwestycja, ale przez mieszkańców bardzo oczekiwana. Wartość zadania 
88 112,28 zł. 

3. Przebudowę drogi gminnej relacji Linia – Kobylasz prowadzącej do gruntów rolnych. W ramach tej 
inwestycji wykonano 614 mb nawierzchni asfaltowej. Na to zadanie Gmina Linia otrzymała 
dofinansowanie w wysokości 137 790,00 zł z budżetu Województwa Pomorskiego w ramach dotacji na 
modernizacje dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Całkowity koszt inwestycji to kwota  
471 022,00 zł. 

4. Przebudowę drogi gminnej z nawierzchnią asfaltową  Lewinko – Pobłocie Dąbrówka – całkowity koszt 
zadania wyniósł 522 713,72 zł z czego 261 356 zł z dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych.  

5. Remont odcinka drogi z nową nawierzchnią asfaltową relacji Lewinko – Lewino za kwotę 434 507,39 zł 
z czego 217 253,00 zł stanowi kwota dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. 
 

Rok 2020 to kolejny rok wieloletniej współpracy z Powiatem Wejherowskim dzięki, której udało się 
przeprowadzić kilka bardzo ważnych inwestycji. W tym roku zależało nam by poprawić bezpieczeństwo 
przede wszystkim pieszych, zwiększając tym samym bezpieczeństwo innych użytkowników dróg. Mamy tu 
na myśli takie inwestycje jak: wykonanie przejść dla pieszych z azylem wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
w miejscowościach Pobłocie, Strzepcz i Smażyno.  

Oprócz inwestycji drogowych pozyskujemy i realizujemy zadania dotyczące wsparcia osób 
począwszy od najmłodszych po najstarszych. Mam tu na myśli kilka projektów takich jak: 
1. Tworzenie Dziennego Domu Pobytu pn. „Życzliwa dłoń” realizowanego na podstawie projektu 

partnerskiego z Kartuskim Centrum Caritas Kartuzy i Gminą Przodkowo. Odbiorcami wsparcia będą 
osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny, w tym przede wszystkim: 
seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi, dzieci i młodzież,  
opiekunowie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, kandydaci oraz osoby 
sprawujące rodzinną pieczę zastępcza, usamodzielnieni wychowankowie pieczy zastępczej. 
Przewidywana wartość projektu 1 814 543,18 zł z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu 
Społecznego ok. 1 542 361 zł. 

2. Publiczny Internet dla każdego – program jest wsparciem na rzecz bezpłatnego dostępu do Internetu  
w wewnętrznych lub zewnętrznych przestrzeniach publicznych. Gmina Linia w ramach konkursu  
nr POPC.01.01.00-IP.01-00-006/19 dla działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic  
w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” w I osi 
priorytetowej pozyskała dofinansowania na utworzenie 10 zewnętrznych punktów dostępu WiFi do 
bezpłatnego Internetu. Na podstawie zawartej umowy w miesiącu październiku planowane punkty 
dostępowe zostaną utworzone do maja 2021r. Zadanie zostanie sfinansowane przy wsparciu środków 
europejskich i rządowych.  
 

3. „Poprawienie sytuacji osób w wieku aktywności zawodowej na rynku pracy” to projekt 
szkoleniowy w zakresie języka angielskiego i niemieckiego, umiejętności komputerowych  
i zawodowych. Szkolenia zakończone są egzaminem i wydaniem certyfikatu. W ramach projektu 
zostanie zrealizowany cykl szkoleń dla osób powyżej 18 roku życia poprzez przeprowadzenie 120 godz. 
lekcyjnych kursów komputerowych -  zgodne z ramami DIGCOMP, 120 godz. lekcyjnych kursów 
języka angielskiego lub niemieckiego – zgodnymi z Europejskimi Systemami Opisu Kształcenia 
Językowego oraz kursy zawodowe. 

4. „Zaraz wracam – projekt wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem  
i wychowaniem dzieci do lat 3 dla mieszkańców Gminy Linia”. Celem tego zadania jest 
ukierunkowanie na umożliwienie zwiększenia zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3, 
realizowane w postaci rozwiązań ułatwiających tym osobom wejście lub powrót na rynek pracy oraz 
zwiększających szanse utrzymania pracy. W tym celu Gmina Linia planuje utworzyć 18 miejsc opieki  
w Gminnym Żłobku „Promyczek” w Lini. 

 
Dużą radością dla mnie i mieszkańców są inwestycje w Odnawialne Źródła Energii. Jako chyba jedna 

z pierwszych gmin w 2015 roku realizowaliśmy projekt wyposażenia w instalacje fotowoltaiczne posesji 
mieszkańców i budynków użyteczności publicznej. Realizujemy we współpracy z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska działania na rzecz wymiany źródeł ciepła. 

Każda inwestycja, która pozwala zmniejszać zapotrzebowanie na energię również cieplną to dla nas 
chluba, bo w ten sposób dbamy o nasze naturalne środowisko, a w przypadku pięknej Gminy Linia to 
ogromny walor. W związku z tym faktem przeprowadziliśmy duże inwestycje termomodernizacyjne  
w budynkach użyteczności publicznej m.in. w Zespole Szkół w Lini, w Gminnej Bibliotece, w budynku 
urzędu Gminy Linia czy w budynku socjalnym na stadionie w Lini. Obecnie przygotowujemy się  
do termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Strzepczu z dofinansowaniem z Funduszy Norweskich. 

 
 
Oczywiście mamy jeszcze dużo planów, dlatego złożyliśmy 

wnioski o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych  
i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a także do Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Czekamy na rozstrzygnięcia konkursów. 

 
 

W miesiącu październiku zakończono realizację zadania „Budowa 
siłowni „Pod chmurką” w Tłuczewie, na którą udało się pozyskać dotację  
w wysokości 10 000,00 zł w ramach konkursu „Aktywne Sołectwa 
Pomorskie”. Zgodnie z wnioskiem zamontowano elementy siłowni 

zewnętrznej tj. wyciąg i prasa, surfer i twister 
oraz biegacz i orbitrek. Mieszkańcy w ramach 
wkładu własnej pracy wykonali renowację 
istniejącej nawierzchni trawiastej, oczyścili nawierzchnię kostki brukowej  
z porośniętej trawy oraz odnowili elementy metalowe i drewniane placu zabaw. 
Wykonano nasadzenia drzewek rodzimych tj. olchy i klonu pospolitego.  

Bardzo dziękujemy mieszkańcom za troskę i pomoc.  
 

 

 Na podstawie zawartych umów w miesiącu listopadzie 
Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe Zdzisław Jereczek  
z Robakowa wykonało trzy równie ważne dla naszej gminy 
inwestycje tj. utwardzenie miejsc postojowych przy kościele 
parafialnym w Smażynie, przebudowę nawierzchni drogi  
ul. Słonecznikowej w Lini i przebudowę nawierzchni drogi  ul. 
ks. Bronisława Trzcińskiego w m. Strzepcz.      

ul. Ks. B. Trzcińskiego w m. Strzepcz                                                                                                              
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          ul. Słonecznikowa w m. Linia                                      Parking w m. Smażyno 
 
 

W listopadzie złożono do Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga” wniosek  
o przyznanie pomocy na operacje 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 na zadanie pn.: „Rewitalizacja sceny nad jeziorem w Strzepczu oraz budowa 
pomieszczenia gospodarczego”. Gmina Linia planuje wykonać zadanie przy pozyskaniu wsparcia w  2022 r. 

 

         Scena nad j. Strzepcz przed rewitalizacją                  Wizualizacja rewitalizacji sceny nad j. Strzepcz 

102 ROCZNICA ŚWIĘTA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 
 

Dnia 11 listopada 2020 r. świętowaliśmy 102 rocznicę Odzyskania 
Niepodległości. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w kościele NSPJ w Lini  
w intencji ojczyzny, którą odprawił ksiądz proboszcz Wojciech Senger. Po mszy 
Św. w kameralnym gronie  przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa 
Wójt Gminy Linia Bogusława Engelbrecht, Dyrektor Gminnego Domu Kultury  
w Lini Kamila Soroko, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mirosław Ellwart, 
prezes ZPK/o/Linia Edmund Szymikowski, radni oraz mieszańcy Gminy Linia 
przeszli pod pomnik Ofiar Marszu Śmierci, aby złożyć wiązanki, zapalić znicze  
i oddać hołd bohaterom, którzy przyczynili się do odzyskania przez Polskę 
Niepodległości. Modlitwę przy pomniku prowadził ks. Wikariusz Łukasz 
Nowotny. Następnie Wójt Gminy Linia wraz z Dyrektorem Gminnego Domu 
Kultury udały się na cmentarz w Strzepczu, aby tam również złożyć wiązankę, 
zapalić znicze oraz oddać hołd przy mogile zamordowanych żołnierzy. 

 

NA ZAWSZE W NASZEJ PAMIĘCI… 

„Smutek to jest mrok po zmarłych tu, 
ale dla nich są wysokie, jasne światy. 

Zapal świeczkę. 
Westchnij. 

Pacierz zmów. 
Odejdź pełen jasności skrzydlatej.” 

 

                                                    (J. Kulmowa, "W zaduszki") 
 
 

„Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim…”, ta myśl przyświecała Wójtowi Gminy 
Linia Bogusławie Engelbrecht i pracownikom urzędu gminy odwiedzających w dniach 29 i 30 października 
cmentarz w Lini, Strzepczu i Smażynie. Zapalenie znicza na grobach ludzi, którzy odeszli już do Pana to 
hołd dla ich dokonań w rozwój naszej małej ojczyzny.  
 

Zawsze będziemy o nich pamiętać… 



 
 

                                                                                                           
 

 
 
 
 
 
 

          ul. Słonecznikowa w m. Linia                                      Parking w m. Smażyno 
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o przyznanie pomocy na operacje 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 na zadanie pn.: „Rewitalizacja sceny nad jeziorem w Strzepczu oraz budowa 
pomieszczenia gospodarczego”. Gmina Linia planuje wykonać zadanie przy pozyskaniu wsparcia w  2022 r. 

 

         Scena nad j. Strzepcz przed rewitalizacją                  Wizualizacja rewitalizacji sceny nad j. Strzepcz 

102 ROCZNICA ŚWIĘTA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 
 

Dnia 11 listopada 2020 r. świętowaliśmy 102 rocznicę Odzyskania 
Niepodległości. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w kościele NSPJ w Lini  
w intencji ojczyzny, którą odprawił ksiądz proboszcz Wojciech Senger. Po mszy 
Św. w kameralnym gronie  przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa 
Wójt Gminy Linia Bogusława Engelbrecht, Dyrektor Gminnego Domu Kultury  
w Lini Kamila Soroko, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mirosław Ellwart, 
prezes ZPK/o/Linia Edmund Szymikowski, radni oraz mieszańcy Gminy Linia 
przeszli pod pomnik Ofiar Marszu Śmierci, aby złożyć wiązanki, zapalić znicze  
i oddać hołd bohaterom, którzy przyczynili się do odzyskania przez Polskę 
Niepodległości. Modlitwę przy pomniku prowadził ks. Wikariusz Łukasz 
Nowotny. Następnie Wójt Gminy Linia wraz z Dyrektorem Gminnego Domu 
Kultury udały się na cmentarz w Strzepczu, aby tam również złożyć wiązankę, 
zapalić znicze oraz oddać hołd przy mogile zamordowanych żołnierzy. 

 

NA ZAWSZE W NASZEJ PAMIĘCI… 

„Smutek to jest mrok po zmarłych tu, 
ale dla nich są wysokie, jasne światy. 

Zapal świeczkę. 
Westchnij. 

Pacierz zmów. 
Odejdź pełen jasności skrzydlatej.” 

 

                                                    (J. Kulmowa, "W zaduszki") 
 
 

„Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim…”, ta myśl przyświecała Wójtowi Gminy 
Linia Bogusławie Engelbrecht i pracownikom urzędu gminy odwiedzających w dniach 29 i 30 października 
cmentarz w Lini, Strzepczu i Smażynie. Zapalenie znicza na grobach ludzi, którzy odeszli już do Pana to 
hołd dla ich dokonań w rozwój naszej małej ojczyzny.  
 

Zawsze będziemy o nich pamiętać… 



 
DRODZY MIESZKAŃCY! 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra po raz kolejny  
w naszej gminie. Sztab zarejestrowany przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym rozpoczął już przygotowania. 29 Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 10 stycznia 2021r. Tym 
razem zbierane będą środki na zakup sprzętu dla laryngologii, 
otolaryngologii i diagnostyki głowy. Wolontariusze będą 
kwestować w Lini, Kętrzynie, Strzepczu i Niepoczołowicach. 
Współdziałać będziemy z GDK, Żłobkiem „Promyczek” i Szkołą 
Podstawową w Strzepczu. W obecnej sytuacji pandemicznej 
uruchomimy E-skarbonkę, która będzie udostępniona już w połowie 
grudnia na stronach internetowych gminy, szkół i w mediach 
społecznościowych. E-skarbonka to wirtualna puszka naszego 
sztabu. Dzięki E-skarbonce można w bezpieczny i bardzo prosty 
sposób przekazać pieniądze na rzecz WOŚP, które zostaną 
rozliczone w ramach naszego sztabu.  

Po raz pierwszy będziemy kwestować nie tylko na 
ulicach, ale także w internecie !!! Zachęcamy wszystkich 
mieszkańców do wsparcia tej ogólnopolskiej akcji. Szef Sztabu: 
Joanna Korzistka, Koordynatorka SKW: Anetta Tessmer  
i Wolontariusze. 

 

INFORMACJA O NABORZE NA STANOWISKO 
PRACOWNIKA SOCJALNEGO 

 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Lini 

 ogłasza nabór na stanowisko  
 PRACOWNIKA SOCJALNEGO –  

umowa o pracę na ½ etatu.  
Szczegółowe informacje dostępne na stronie: 

https://bip.gminalinia.com.pl/ 
 

UWAGA! 
Dzień 24 grudnia 2020r. – czwartek  

jest dniem wolnym od pracy w urzędzie 
Gminy Linia w zamian za ustawowy 

dzień wolny od pracy  
tj. 26 grudnia 2020r.,  

który przypada w sobotę. 

             Wójt Gminy Linia 
          (-) Bogusława Engelbrecht 

ŚWIĘTA TUŻ TUŻ…  
TAK ŻŁOBEK OCZEKUJE NA ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA  

     

 Zgodnie z przedświąteczną tradycją dzieci ze Żłobka upiekły 
pyszne świąteczne pierniki. Z pomocą cioć praca z przygotowaniem 
wypieków szła sprawnie i bez trudu. Wszystkim podobało się 
wykrawanie świątecznych kształtów – choinek, gwiazdek, bałwanków, 
aniołków, przy pomocy foremek. Gotowe pierniczki zostały przez dzieci 
udekorowane  lukrowymi pisakami i barwnymi posypkami. Tradycyjnie 
04.12.2020 r. dzieci przygotowały mikołajkowe 
przedstawienie. Były tańce, wierszyki i wesołe 

zabawy. Po występie i  radosnej zabawie, wszystkie dzieci i nie tylko… wyczekiwały 
specjalnego Gościa…Mikołaja. To było bardzo sympatyczne i pełne emocji spotkanie. 
Dzieci w czasie wspólnego świętowania miały okazję zrobić ozdoby świąteczne, zrobić 
pamiątkowe zdjęcie z Mikołajem oraz posmakować lukrowanych pierników. Jest nam 
przykro, że w tak świątecznym dniu nie mogło być z nami Rodziców dzieci 

uczęszczających do Żłobka. Mamy nadzieję, że zdjęcia przedstawią 
Państwu to co się działo w Żłobku chociaż w małej cząstce. Poza 
naszymi Mikołajkami odbył się coroczny Kiermasz 
Bożonarodzeniowy. Dzięki zaangażowaniu opiekunów i pracowników  żłobka udało się 
nam się stworzyć niepowtarzalną przedświąteczną atmosferę. Składamy serdeczne 
podziękowania wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie Kiermaszu, a później 
wzięli w nim udział hojnie płacąc za wspaniałe wypieki, cudne ozdoby i świąteczne 
upominki. Na koniec pragniemy złożyć Państwu zdrowych, spokojnych i rodzinnych Świąt 
Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2021. 

Dyrekcja wraz z pracownikami Żłobka 



 
DRODZY MIESZKAŃCY! 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra po raz kolejny  
w naszej gminie. Sztab zarejestrowany przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym rozpoczął już przygotowania. 29 Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 10 stycznia 2021r. Tym 
razem zbierane będą środki na zakup sprzętu dla laryngologii, 
otolaryngologii i diagnostyki głowy. Wolontariusze będą 
kwestować w Lini, Kętrzynie, Strzepczu i Niepoczołowicach. 
Współdziałać będziemy z GDK, Żłobkiem „Promyczek” i Szkołą 
Podstawową w Strzepczu. W obecnej sytuacji pandemicznej 
uruchomimy E-skarbonkę, która będzie udostępniona już w połowie 
grudnia na stronach internetowych gminy, szkół i w mediach 
społecznościowych. E-skarbonka to wirtualna puszka naszego 
sztabu. Dzięki E-skarbonce można w bezpieczny i bardzo prosty 
sposób przekazać pieniądze na rzecz WOŚP, które zostaną 
rozliczone w ramach naszego sztabu.  

Po raz pierwszy będziemy kwestować nie tylko na 
ulicach, ale także w internecie !!! Zachęcamy wszystkich 
mieszkańców do wsparcia tej ogólnopolskiej akcji. Szef Sztabu: 
Joanna Korzistka, Koordynatorka SKW: Anetta Tessmer  
i Wolontariusze. 

 

INFORMACJA O NABORZE NA STANOWISKO 
PRACOWNIKA SOCJALNEGO 

 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Lini 

 ogłasza nabór na stanowisko  
 PRACOWNIKA SOCJALNEGO –  

umowa o pracę na ½ etatu.  
Szczegółowe informacje dostępne na stronie: 

https://bip.gminalinia.com.pl/ 
 

UWAGA! 
Dzień 24 grudnia 2020r. – czwartek  

jest dniem wolnym od pracy w urzędzie 
Gminy Linia w zamian za ustawowy 

dzień wolny od pracy  
tj. 26 grudnia 2020r.,  

który przypada w sobotę. 

             Wójt Gminy Linia 
          (-) Bogusława Engelbrecht 

ŚWIĘTA TUŻ TUŻ…  
TAK ŻŁOBEK OCZEKUJE NA ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA  

     

 Zgodnie z przedświąteczną tradycją dzieci ze Żłobka upiekły 
pyszne świąteczne pierniki. Z pomocą cioć praca z przygotowaniem 
wypieków szła sprawnie i bez trudu. Wszystkim podobało się 
wykrawanie świątecznych kształtów – choinek, gwiazdek, bałwanków, 
aniołków, przy pomocy foremek. Gotowe pierniczki zostały przez dzieci 
udekorowane  lukrowymi pisakami i barwnymi posypkami. Tradycyjnie 
04.12.2020 r. dzieci przygotowały mikołajkowe 
przedstawienie. Były tańce, wierszyki i wesołe 

zabawy. Po występie i  radosnej zabawie, wszystkie dzieci i nie tylko… wyczekiwały 
specjalnego Gościa…Mikołaja. To było bardzo sympatyczne i pełne emocji spotkanie. 
Dzieci w czasie wspólnego świętowania miały okazję zrobić ozdoby świąteczne, zrobić 
pamiątkowe zdjęcie z Mikołajem oraz posmakować lukrowanych pierników. Jest nam 
przykro, że w tak świątecznym dniu nie mogło być z nami Rodziców dzieci 

uczęszczających do Żłobka. Mamy nadzieję, że zdjęcia przedstawią 
Państwu to co się działo w Żłobku chociaż w małej cząstce. Poza 
naszymi Mikołajkami odbył się coroczny Kiermasz 
Bożonarodzeniowy. Dzięki zaangażowaniu opiekunów i pracowników  żłobka udało się 
nam się stworzyć niepowtarzalną przedświąteczną atmosferę. Składamy serdeczne 
podziękowania wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie Kiermaszu, a później 
wzięli w nim udział hojnie płacąc za wspaniałe wypieki, cudne ozdoby i świąteczne 
upominki. Na koniec pragniemy złożyć Państwu zdrowych, spokojnych i rodzinnych Świąt 
Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2021. 
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PODATKI OD  NIERUCHOMOŚCI 
 

         Dnia 23 listopada 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 trenie 
gminy Linia od roku 2021. 
 

od gruntów: 
a. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 

bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji 
gruntowi budynków – 0,99 zł m2 pow. 

b. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami 
powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników 
sztucznych – 4,99 zł od 1 ha powierzchni,  

c. pozostałych od l m2 powierzchni, 
 letniskowych – 0,52 zł 
 pozostałych – 0,52 zł 
 zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej 

działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego – 0,52 zł 

d. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji,  
i położonych na terenach, dla których miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego przewiduje prze-
znaczenie 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 
pow. 

od budynków lub ich części: 
a. mieszkalnych – 0,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 
b. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 

oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych 
na prowadzenie działalności gospodarczej 23,00 zł od  
l m2 powierzchni użytkowej, 

c. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 
– 11,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

d. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych  
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, 
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 
5,06 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

e. pozostałych: 
- od budynków gospodarczych – 5,50 zł od 1 m2 

powierzchni użytkowej, 
- od powierzchni garaży – 5,50 zł od lm2powierzchni 

użytkowej, 
- od budynków letniskowych – 8,37 zł od 1 m2 

powierzchni użytkowej, 
- zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej 

działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego – 8,37 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej, 

-innych – 8,37 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. 

DOFINANSOWANIE DLA OSP LINIA 

 

 

Dnia 17.11.2020 r. jednostka Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Lini podpisała umowę z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Gdańsku na dofinansowanie z programu pn. 
„Ogólnopolski program finansowania służb 
ratowniczych. Część 2. Dofinansowanie zakupu sprzętu i 
wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” 
na kwotę 17.220,00 zł. Wniosek złożono 09.06.2020 r. na 
realizacje zadania pn. „Wsparcie działalności operacyjnej 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Lini poprzez zakup sprzętu 
do działań ratowniczo – gaśniczych” W ramach dotacji 
OSP Linia zakupiła: 

 Butle do aparatu powietrznego, drabinę przenośną 
ratowniczą, węże tłoczne, detektor prądu 
przemiennego, latarki kątowe, zestaw podkładów  
i kliny do stabilizacji pojazdów. 

Koszt dofinansowania wyniósł 17.220,00 zł, przy czym 
OSP Linia z własnych środków sfinansowała zakup w 
kwocie 400zł. 

DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOLE 2020/2021 
Z PROGRAMU RZADOWEGO „POSIŁEK W 

SZKOLE I W DOMU” 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lini 
uprzejmie informuje, że od miesiąca grudnia 2020r. 
przyjmowane są wnioski o przyznanie pomocy w formie 
dofinansowania do zakupu obiadów w szkole na okres 
styczeń - czerwiec 2021r. Uzupełnione wnioski wraz  
z pełną dokumentacją należy złożyć w skrzynce 
podawczej w tut. GOPS. 
 

Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkołach 
przysługuje rodzicom, u których dochód netto  na 
osobę  nie przekracza kwoty  792,00 zł  oraz spełnione są 
przesłanki określone w art. 7 ustawy o pomocy 
społecznej. 

 

WE WNIOSKU NALEŻY WPISAĆ AKTUALNY NR 
TELEFONU!! 

 
 

Do wniosku w zależności od posiadanych dochodów 
należy dołączyć: 
 

- dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za 
miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku 
(zaświadczenie od pracodawcy za ostatni miesiąc - netto, 
decyzja renty, decyzja emerytury) 
- aktualny nakaz podatkowy  (zaświadczenie o ilości ha 
przelicz.), 
- w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne 
lub długotrwale chore aktualne orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności; 
-osoby prowadzące działalność gospodarczą – 
zaświadczenie o uzyskanym dochodzie, w zależności od 
rodzaju prowadzonej działalności. 
 

Szczegółowych informacji można uzyskać u pracownika 
socjalnego pod nr tel. 58 676 85 82 wew. 3 

UPORZĄDKOWANIE CMENTARZA W NIEPOCZOŁOWICACH  
W związku z Dniem Wszystkich Świętych w dniu 24.10.2020r. zostały 

przeprowadzone prace porządkowe na starym cmentarzu poewangelickim  
w Niepoczołowicach. Zgrabiono liście, odchwaszczono groby i uprzątnięto śmieci.  
Z uwagi na czerwoną strefę prace wykonywała niewielka grupa osób, stosując się do 
obowiązujących na tę chwilę przepisów bezpieczeństwa. Serdecznie dziękujemy sołtysowi 
Markowi Gackowskiemu, Weronice Gackowskiej, Wiktorii Gackowskiej oraz radnej 
Teresie Hirsz i Natalii Hirsz za poświęcony czas  
i zaangażowanie podczas akcji sprzątania cmentarza. Kolejne prace 
na terenie cmentarza przewidziane są na wiosnę. Miejsce to 
wymaga usunięcia samosiejek oraz drzewek i krzaków, które 

wyrastają na niektórych grobach. Żywimy nadzieję, że sytuacja na wiosnę będzie o tyle 
lepsza, że będziemy mogli przeprowadzić prace w większym gronie. 

 
 

AKCJA ZBIERANIA NAKRĘTEK DLA HANI ŁĄCZKOWSKIEJ  
 Dnia 17 września 2020r. za pośrednictwem facebooka i strony GDK informowaliśmy o rozpoczęciu zbiórki 
nakrętek w Gminnym Domu Kultury w Lini dla Hani Łączkowskiej, którą prowadzi Pani Paulina Złoch. Do akcji 
włączyły się również szkoły z terenu gminy Linia oraz wolontariusze. Akcja przerosła nasze najśmielsze 

oczekiwania. Zebrano 780 kg nakrętek. Szczególne podziękowania kierujemy do opiekunki 
Klubu Wolontariusza, działającego przy Szkole Podstawowej w Lini - Pani Anetty Tessmer, 
Pani Nikolety Gesek ze Szkoły Podstawowej w Strzepczu oraz wszystkich mieszkańców 
gminy Linia, którzy ochoczo włączyli się do akcji, dostarczając nakrętki. Wszystkie pieniądze 
uzyskane ze sprzedaży nakrętek zostaną przekazane na leczenie małej Hani Łączkowskiej. 
Niestety czas leci, a Hania ma go coraz mniej. Wszyscy trzymamy kciuki. Mamy nadzieję, że 
uda się zdobyć kwotę konieczną do rozpoczęcia leczenia dziewczynki skuteczną, ale bardzo 
drogą terapią genową. 

 

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W PRZEDSZKOLU W LINI  
 

10 listopada w przedszkolu w Lini obchodziliśmy Święto Niepodległości. Dzieci 
otrzymały na tę uroczystość kotyliony oraz ordery w barwach ojczystych. O godzinie 11:11 
przedszkolaki dumnie, przyjmując właściwą postawę „na baczność”, odśpiewały hymn Polski 
„Mazurek Dąbrowskiego”.  Przedszkolaki wykonały także prace plastyczne - Flaga Polski  
i Godło Polski. Na koniec dzieci obejrzały bajkę pt. „Polskie 
Symbole Narodowe - Polak mały”. Głównym celem spotkania 
było kształtowanie miłości i przywiązania do kraju ojczys-
tego, jego kultury i tradycji oraz poznanie symboli 

narodowych naszego kraju. Dzięki udziałowi w tego typu uroczystościach 
przedszkolaki od najmłodszych lat uczą się patriotyzmu, kształtują pozytywne 
postawy i uczucia patriotyczne. 

 

ŚLUBOWANIE KLAS I W SZKOLE W LINI 
 W piątek 06.11.2020r. w Zespole Szkolno-Przedszkonym w Lini odbyło  
się Ślubowanie klas pierwszych. Uroczystość przejdzie do historii, ponieważ po 
raz  pierwszy odbyła się bez udziału rodziców i gości. Wzięli w niej udział jedynie 
uczniowie klas pierwszych, pani Dyrektor Barbara Klebba, wychowawczynie –  
p. Hanna Wetta i p. Elżbieta Grzenkowitz oraz przedstawiciele Samorządu 
Uczniowskiego pod opieką p. Rafała Bronk. Pani Dyrektor skierowała  
do uczniów ciepłe i miłe słowa, życząc im sukcesów w nauce oraz dotrzymania 

obietnic, jakie złożą podczas ślubowania. Uczniowie klas Ia i Ib zaprezentowali bogatą część artystyczną,  
a następnie złożyli uroczyste ślubowanie na Sztandar Szkoły. Pani Dyrektor dokonała Pasowania na uczniów -  
w ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów Szkoły Podstawowej im. Leonida 
Teligi w Lini. Ukoronowaniem Pasowania na uczniów było wręczenie pamiątkowych dyplomów i upominków. 
Od swoich rodziców dzieci otrzymały pióra z wygrawerowanym imieniem, książkę oraz ,,ołówki" pełne słodkości. 
Rada Rodziców przygotowała list z życzeniami oraz zasponsorowała wyjazd do kina. O pierwszakach pamiętała 
również Pani Wójt (która ze względu na sytuację związaną z pandemią nie mogła osobiście uczestniczyć  
w uroczystości) i przekazała im torebki pełne podarunków, wśród których m.in. były pendrive.  
 



PODATKI OD  NIERUCHOMOŚCI 
 

         Dnia 23 listopada 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 trenie 
gminy Linia od roku 2021. 
 

od gruntów: 
a. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 

bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji 
gruntowi budynków – 0,99 zł m2 pow. 

b. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami 
powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników 
sztucznych – 4,99 zł od 1 ha powierzchni,  

c. pozostałych od l m2 powierzchni, 
 letniskowych – 0,52 zł 
 pozostałych – 0,52 zł 
 zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej 

działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego – 0,52 zł 

d. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji,  
i położonych na terenach, dla których miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego przewiduje prze-
znaczenie 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 
pow. 

od budynków lub ich części: 
a. mieszkalnych – 0,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 
b. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 

oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych 
na prowadzenie działalności gospodarczej 23,00 zł od  
l m2 powierzchni użytkowej, 

c. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 
– 11,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

d. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych  
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, 
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 
5,06 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

e. pozostałych: 
- od budynków gospodarczych – 5,50 zł od 1 m2 

powierzchni użytkowej, 
- od powierzchni garaży – 5,50 zł od lm2powierzchni 

użytkowej, 
- od budynków letniskowych – 8,37 zł od 1 m2 

powierzchni użytkowej, 
- zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej 

działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego – 8,37 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej, 

-innych – 8,37 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. 

DOFINANSOWANIE DLA OSP LINIA 

 

 

Dnia 17.11.2020 r. jednostka Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Lini podpisała umowę z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Gdańsku na dofinansowanie z programu pn. 
„Ogólnopolski program finansowania służb 
ratowniczych. Część 2. Dofinansowanie zakupu sprzętu i 
wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” 
na kwotę 17.220,00 zł. Wniosek złożono 09.06.2020 r. na 
realizacje zadania pn. „Wsparcie działalności operacyjnej 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Lini poprzez zakup sprzętu 
do działań ratowniczo – gaśniczych” W ramach dotacji 
OSP Linia zakupiła: 

 Butle do aparatu powietrznego, drabinę przenośną 
ratowniczą, węże tłoczne, detektor prądu 
przemiennego, latarki kątowe, zestaw podkładów  
i kliny do stabilizacji pojazdów. 

Koszt dofinansowania wyniósł 17.220,00 zł, przy czym 
OSP Linia z własnych środków sfinansowała zakup w 
kwocie 400zł. 

DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOLE 2020/2021 
Z PROGRAMU RZADOWEGO „POSIŁEK W 

SZKOLE I W DOMU” 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lini 
uprzejmie informuje, że od miesiąca grudnia 2020r. 
przyjmowane są wnioski o przyznanie pomocy w formie 
dofinansowania do zakupu obiadów w szkole na okres 
styczeń - czerwiec 2021r. Uzupełnione wnioski wraz  
z pełną dokumentacją należy złożyć w skrzynce 
podawczej w tut. GOPS. 
 

Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkołach 
przysługuje rodzicom, u których dochód netto  na 
osobę  nie przekracza kwoty  792,00 zł  oraz spełnione są 
przesłanki określone w art. 7 ustawy o pomocy 
społecznej. 

 

WE WNIOSKU NALEŻY WPISAĆ AKTUALNY NR 
TELEFONU!! 

 
 

Do wniosku w zależności od posiadanych dochodów 
należy dołączyć: 
 

- dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za 
miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku 
(zaświadczenie od pracodawcy za ostatni miesiąc - netto, 
decyzja renty, decyzja emerytury) 
- aktualny nakaz podatkowy  (zaświadczenie o ilości ha 
przelicz.), 
- w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne 
lub długotrwale chore aktualne orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności; 
-osoby prowadzące działalność gospodarczą – 
zaświadczenie o uzyskanym dochodzie, w zależności od 
rodzaju prowadzonej działalności. 
 

Szczegółowych informacji można uzyskać u pracownika 
socjalnego pod nr tel. 58 676 85 82 wew. 3 

UPORZĄDKOWANIE CMENTARZA W NIEPOCZOŁOWICACH  
W związku z Dniem Wszystkich Świętych w dniu 24.10.2020r. zostały 

przeprowadzone prace porządkowe na starym cmentarzu poewangelickim  
w Niepoczołowicach. Zgrabiono liście, odchwaszczono groby i uprzątnięto śmieci.  
Z uwagi na czerwoną strefę prace wykonywała niewielka grupa osób, stosując się do 
obowiązujących na tę chwilę przepisów bezpieczeństwa. Serdecznie dziękujemy sołtysowi 
Markowi Gackowskiemu, Weronice Gackowskiej, Wiktorii Gackowskiej oraz radnej 
Teresie Hirsz i Natalii Hirsz za poświęcony czas  
i zaangażowanie podczas akcji sprzątania cmentarza. Kolejne prace 
na terenie cmentarza przewidziane są na wiosnę. Miejsce to 
wymaga usunięcia samosiejek oraz drzewek i krzaków, które 

wyrastają na niektórych grobach. Żywimy nadzieję, że sytuacja na wiosnę będzie o tyle 
lepsza, że będziemy mogli przeprowadzić prace w większym gronie. 

 
 

AKCJA ZBIERANIA NAKRĘTEK DLA HANI ŁĄCZKOWSKIEJ  
 Dnia 17 września 2020r. za pośrednictwem facebooka i strony GDK informowaliśmy o rozpoczęciu zbiórki 
nakrętek w Gminnym Domu Kultury w Lini dla Hani Łączkowskiej, którą prowadzi Pani Paulina Złoch. Do akcji 
włączyły się również szkoły z terenu gminy Linia oraz wolontariusze. Akcja przerosła nasze najśmielsze 

oczekiwania. Zebrano 780 kg nakrętek. Szczególne podziękowania kierujemy do opiekunki 
Klubu Wolontariusza, działającego przy Szkole Podstawowej w Lini - Pani Anetty Tessmer, 
Pani Nikolety Gesek ze Szkoły Podstawowej w Strzepczu oraz wszystkich mieszkańców 
gminy Linia, którzy ochoczo włączyli się do akcji, dostarczając nakrętki. Wszystkie pieniądze 
uzyskane ze sprzedaży nakrętek zostaną przekazane na leczenie małej Hani Łączkowskiej. 
Niestety czas leci, a Hania ma go coraz mniej. Wszyscy trzymamy kciuki. Mamy nadzieję, że 
uda się zdobyć kwotę konieczną do rozpoczęcia leczenia dziewczynki skuteczną, ale bardzo 
drogą terapią genową. 

 

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W PRZEDSZKOLU W LINI  
 

10 listopada w przedszkolu w Lini obchodziliśmy Święto Niepodległości. Dzieci 
otrzymały na tę uroczystość kotyliony oraz ordery w barwach ojczystych. O godzinie 11:11 
przedszkolaki dumnie, przyjmując właściwą postawę „na baczność”, odśpiewały hymn Polski 
„Mazurek Dąbrowskiego”.  Przedszkolaki wykonały także prace plastyczne - Flaga Polski  
i Godło Polski. Na koniec dzieci obejrzały bajkę pt. „Polskie 
Symbole Narodowe - Polak mały”. Głównym celem spotkania 
było kształtowanie miłości i przywiązania do kraju ojczys-
tego, jego kultury i tradycji oraz poznanie symboli 

narodowych naszego kraju. Dzięki udziałowi w tego typu uroczystościach 
przedszkolaki od najmłodszych lat uczą się patriotyzmu, kształtują pozytywne 
postawy i uczucia patriotyczne. 

 

ŚLUBOWANIE KLAS I W SZKOLE W LINI 
 W piątek 06.11.2020r. w Zespole Szkolno-Przedszkonym w Lini odbyło  
się Ślubowanie klas pierwszych. Uroczystość przejdzie do historii, ponieważ po 
raz  pierwszy odbyła się bez udziału rodziców i gości. Wzięli w niej udział jedynie 
uczniowie klas pierwszych, pani Dyrektor Barbara Klebba, wychowawczynie –  
p. Hanna Wetta i p. Elżbieta Grzenkowitz oraz przedstawiciele Samorządu 
Uczniowskiego pod opieką p. Rafała Bronk. Pani Dyrektor skierowała  
do uczniów ciepłe i miłe słowa, życząc im sukcesów w nauce oraz dotrzymania 

obietnic, jakie złożą podczas ślubowania. Uczniowie klas Ia i Ib zaprezentowali bogatą część artystyczną,  
a następnie złożyli uroczyste ślubowanie na Sztandar Szkoły. Pani Dyrektor dokonała Pasowania na uczniów -  
w ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów Szkoły Podstawowej im. Leonida 
Teligi w Lini. Ukoronowaniem Pasowania na uczniów było wręczenie pamiątkowych dyplomów i upominków. 
Od swoich rodziców dzieci otrzymały pióra z wygrawerowanym imieniem, książkę oraz ,,ołówki" pełne słodkości. 
Rada Rodziców przygotowała list z życzeniami oraz zasponsorowała wyjazd do kina. O pierwszakach pamiętała 
również Pani Wójt (która ze względu na sytuację związaną z pandemią nie mogła osobiście uczestniczyć  
w uroczystości) i przekazała im torebki pełne podarunków, wśród których m.in. były pendrive.  
 



PODSUMOWANIE GMINNYCH 
KONKURSÓW PLASTYCZNYCH 

O TEMATYCE JESIENNEJ
W dniu 29.10.2020 r. odbyło się roz-

strzygnięcie Gminnych Konkursów plastycznych 
o tematyce jesiennej: „Jesień na Kaszubach” oraz 
„Z darów od Pani Jesieni”. Na konkurs wypłynęły 
łącznie 294 prace w tym: 168 prac na konkurs „Jesień 
na Kaszubach” i 126 prac na konkurs „Z darów od 
pani Jesieni”.

W skład komisji weszli: Kamila Soro-
ko, Jolanta Sikorska, Mariusz Karpowicz. W obu 
konkursach komisja oceniła prace, wyłaniając 
zwycięzców i przyznając wyróżnienia w czterech 
kategoriach wiekowych i jednej kat. specjalnej (dzieci 
i młodzież niepełnosprawna). Jako główne kryterium 
komisja przyjęła samodzielne wykonanie pracy przez 
dziecko, jej estetykę oraz ciekawy pomysł. W tym 
roku z uwagi na pandemię nie odbędzie się uroczyste 
wręczenie nagród i dyplomów w Gminnym Domu 
Kultury w Lini. Nagrody zostaną przekazane 
bezpośrednio do szkół w uzgodnionym wcześniej 
terminie. Poniżej wyniki obu konkursów:

KONKURS „JESIEŃ NA KASZUBACH”
Kat. przedszkola i grupy „0”

1. Anna Hopa SP Linia
2. Amelia Dawidowska SP Linia
3. Nikola Kierznikowicz SP Linia
3. Aleksandra Lewicka żłobek „Promyczek”

Wyróżnienie:
Lena Markiewicz SP Pobłocie
Leon Trepczyk Linia
Marcel Łaska SP Linia
Kat. I-III

1. Mikołaj Wroński SP Linia
1. Ksawery Sikora SP Linia
2. Lena Miotk SP Pobłocie
2. Paweł Miotk SP Strzepcz
3. Kornelia Bulczak SP Linia

Wyróżnienie:
Marta Morawska SP Linia
Amelia Drywa SP Linia
Kat. IV-VI

1. Cyprian Darasz SP Niepoczołowice
2. Roksana Stankowska SP Strzepcz
2. Weronika Grzenkowicz SP Pobłocie
3. Nikodem Kierznikiewicz SP Strzepcz

Wyróżnienie:
Magdalena Stankowska SP Strzepcz
Zofia Chmielewska SP Linia
Kat. VII-VIII

1. Maksymilian Kierznikowicz SP Linia
2. Klaudia Pipka SP Linia
3. Maciej Zaworski SP Linia

Wyróżnienie:
Dawid Richert SP Miłoszewo

„Z DARÓW OD PANI JESIENI”
Kat. przedszkola i gr. 0

1. Amelia Pyrcha SP Kętrzyno
1. Leon Trepczyk Linia
2. Rozalia Chmielewska Linia przedszkole
3. Natalia Leyk SP Pobłocie

Wyróżnienie:
Zuzanna Stenka SP Pobłocie
Alicja Piepiórka Linia przedszkole
Kamil Piepiórka Linia przedszkole
Marcel Łaska SP Linia
Kat. I-III
1. Nadia Kreft – SP Linia
1. Eryk Formela SP Linia
2. Paweł Cylkowski SP Ketrzyno
3. Estera Grzelewska SP Kętrzyno
Wyróżnienie:
Paula Brzozowska
Ksawery Sikora
Kat. IV-VI

1. Zofia Chmielewska SP Linia
2. Maurycy Myszka SP Strzepcz
3. Zuzanna Malinowska SP Miłoszewo
3. Nikola Gosz SP Niepoczołowice

Wyróżnienie:
Daria Marcińska SP Pobłocie
Kat. VII-VIII

1. Zofia Baranowska SP Niepoczołowice
1. Jakub Jeliński SP Niepoczołowice
2. Bartłomiej Głodowski SP Linia
3. Dominika Malinowska SP Linia

Wyróżnienie:
Zofia Cylkowska SP Kętrzyno

NOWA STRONA GMINNEGO DOMU 
KULTURY

Gminny Dom Kultury w Lini zaprasza do 
śledzenia nowej strony GDK: www.gdklinia.pl, gdzie 
oprócz bieżących informacji dotyczących działalności 
Gminnego Domu Kultury 
w Lini można również 
posłuchać słuchowisk dla 
dorosłych, dzieci i młodzieży 
wykonaniu mieszkańców 
gminy Linia. 

  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 

Lek. Med. Dębska;  
Lek. Med. Turbak 

8.00-12.00 

8.00-10.00 
Dzieci zdrowe 

11.00-13.00 

Wtorek 
Le. Med. Stępińska; 
Lek. Med. Turbak 

8.00-12.00 8.00-13.00 

Środa 
Por. dziecięca + Por. 

ogólna 
Lek. Med. Turbak 

12.30-16.30 13.00-17.00 

Czwartek 
Por. dziecięca + Por. 

ogólna 
Lek. Med. Turbak 

12.00-16.00 13.00-17.00 
 

Piątek 
Por. dziecięca + Por. 

ogólna 
Lek. Med. Stępińska; 

Lek. Med. 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 

Lek. Med. Turbak 12.00 – 16.00 13.00 – 17.00  

Wtorek 
Por. dziecieca + Por. 

ogólna 
Lek. Med. Dębska; 
 Lek. Med. Turbak  

12.00 – 16.00 

13.00 – 15.00 
Dzieci zdrowe 

15.00 – 17.00 

Środa 
Lek. Med. Turbak  8.00 – 12.00 8.00-13.00 

Czwartek 
Por. ogólna 

Lek. Med. Stępińska; 
Lek. Med. Turbak 

8.00 – 12.00 8.00 – 13.00 

Piątek 
Por. dziecięca + Por. 

ogólna 
Lek. Med.  Dębska; 
Lek. Med. Turbak  

8.30 – 12.00 

8.00 – 10.00 
Dzieci zdrowe  

11.00 – 13.00 

PACJENCI PODEJRZEWAJĄCY U SIEBIE CHOROBĘ ZAKAŹNĄ 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 – 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 

POSTERUNEK POLICJI W STRZEPCZU 
tel. (47) 742 98 76 / 77,  tel. kom. 571-335-319 

 

KOMISARIAT POLICJI W SZEMUDZIE  
Szemud, ul. Wejherowska 29, tel. (47) 741 33 06 

 

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W WEJHEROWIE  
tel. (47) 742-97-22 

 

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 

 

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 - 1100 
 

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 W LINI, tel. 58-572-81-64 
Dyrektor Kamila Soroko 

 

 

 

PONIEDZIAŁEK – WTOREK 
ŚRODA – PIĄTEK  
 

 

9.30 – 15.00 
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 



PODSUMOWANIE GMINNYCH 
KONKURSÓW PLASTYCZNYCH 

O TEMATYCE JESIENNEJ
W dniu 29.10.2020 r. odbyło się roz-

strzygnięcie Gminnych Konkursów plastycznych 
o tematyce jesiennej: „Jesień na Kaszubach” oraz 
„Z darów od Pani Jesieni”. Na konkurs wypłynęły 
łącznie 294 prace w tym: 168 prac na konkurs „Jesień 
na Kaszubach” i 126 prac na konkurs „Z darów od 
pani Jesieni”.

W skład komisji weszli: Kamila Soro-
ko, Jolanta Sikorska, Mariusz Karpowicz. W obu 
konkursach komisja oceniła prace, wyłaniając 
zwycięzców i przyznając wyróżnienia w czterech 
kategoriach wiekowych i jednej kat. specjalnej (dzieci 
i młodzież niepełnosprawna). Jako główne kryterium 
komisja przyjęła samodzielne wykonanie pracy przez 
dziecko, jej estetykę oraz ciekawy pomysł. W tym 
roku z uwagi na pandemię nie odbędzie się uroczyste 
wręczenie nagród i dyplomów w Gminnym Domu 
Kultury w Lini. Nagrody zostaną przekazane 
bezpośrednio do szkół w uzgodnionym wcześniej 
terminie. Poniżej wyniki obu konkursów:

KONKURS „JESIEŃ NA KASZUBACH”
Kat. przedszkola i grupy „0”

1. Anna Hopa SP Linia
2. Amelia Dawidowska SP Linia
3. Nikola Kierznikowicz SP Linia
3. Aleksandra Lewicka żłobek „Promyczek”

Wyróżnienie:
Lena Markiewicz SP Pobłocie
Leon Trepczyk Linia
Marcel Łaska SP Linia
Kat. I-III

1. Mikołaj Wroński SP Linia
1. Ksawery Sikora SP Linia
2. Lena Miotk SP Pobłocie
2. Paweł Miotk SP Strzepcz
3. Kornelia Bulczak SP Linia

Wyróżnienie:
Marta Morawska SP Linia
Amelia Drywa SP Linia
Kat. IV-VI

1. Cyprian Darasz SP Niepoczołowice
2. Roksana Stankowska SP Strzepcz
2. Weronika Grzenkowicz SP Pobłocie
3. Nikodem Kierznikiewicz SP Strzepcz

Wyróżnienie:
Magdalena Stankowska SP Strzepcz
Zofia Chmielewska SP Linia
Kat. VII-VIII

1. Maksymilian Kierznikowicz SP Linia
2. Klaudia Pipka SP Linia
3. Maciej Zaworski SP Linia

Wyróżnienie:
Dawid Richert SP Miłoszewo

„Z DARÓW OD PANI JESIENI”
Kat. przedszkola i gr. 0

1. Amelia Pyrcha SP Kętrzyno
1. Leon Trepczyk Linia
2. Rozalia Chmielewska Linia przedszkole
3. Natalia Leyk SP Pobłocie

Wyróżnienie:
Zuzanna Stenka SP Pobłocie
Alicja Piepiórka Linia przedszkole
Kamil Piepiórka Linia przedszkole
Marcel Łaska SP Linia
Kat. I-III
1. Nadia Kreft – SP Linia
1. Eryk Formela SP Linia
2. Paweł Cylkowski SP Ketrzyno
3. Estera Grzelewska SP Kętrzyno
Wyróżnienie:
Paula Brzozowska
Ksawery Sikora
Kat. IV-VI

1. Zofia Chmielewska SP Linia
2. Maurycy Myszka SP Strzepcz
3. Zuzanna Malinowska SP Miłoszewo
3. Nikola Gosz SP Niepoczołowice

Wyróżnienie:
Daria Marcińska SP Pobłocie
Kat. VII-VIII

1. Zofia Baranowska SP Niepoczołowice
1. Jakub Jeliński SP Niepoczołowice
2. Bartłomiej Głodowski SP Linia
3. Dominika Malinowska SP Linia

Wyróżnienie:
Zofia Cylkowska SP Kętrzyno

NOWA STRONA GMINNEGO DOMU 
KULTURY

Gminny Dom Kultury w Lini zaprasza do 
śledzenia nowej strony GDK: www.gdklinia.pl, gdzie 
oprócz bieżących informacji dotyczących działalności 
Gminnego Domu Kultury 
w Lini można również 
posłuchać słuchowisk dla 
dorosłych, dzieci i młodzieży 
wykonaniu mieszkańców 
gminy Linia. 

  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 

Lek. Med. Dębska;  
Lek. Med. Turbak 

8.00-12.00 

8.00-10.00 
Dzieci zdrowe 

11.00-13.00 

Wtorek 
Le. Med. Stępińska; 
Lek. Med. Turbak 

8.00-12.00 8.00-13.00 

Środa 
Por. dziecięca + Por. 

ogólna 
Lek. Med. Turbak 

12.30-16.30 13.00-17.00 

Czwartek 
Por. dziecięca + Por. 

ogólna 
Lek. Med. Turbak 

12.00-16.00 13.00-17.00 
 

Piątek 
Por. dziecięca + Por. 

ogólna 
Lek. Med. Stępińska; 

Lek. Med. 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 

Lek. Med. Turbak 12.00 – 16.00 13.00 – 17.00  

Wtorek 
Por. dziecieca + Por. 

ogólna 
Lek. Med. Dębska; 
 Lek. Med. Turbak  

12.00 – 16.00 

13.00 – 15.00 
Dzieci zdrowe 

15.00 – 17.00 

Środa 
Lek. Med. Turbak  8.00 – 12.00 8.00-13.00 

Czwartek 
Por. ogólna 

Lek. Med. Stępińska; 
Lek. Med. Turbak 

8.00 – 12.00 8.00 – 13.00 

Piątek 
Por. dziecięca + Por. 

ogólna 
Lek. Med.  Dębska; 
Lek. Med. Turbak  

8.30 – 12.00 

8.00 – 10.00 
Dzieci zdrowe  

11.00 – 13.00 

PACJENCI PODEJRZEWAJĄCY U SIEBIE CHOROBĘ ZAKAŹNĄ 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 – 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 

POSTERUNEK POLICJI W STRZEPCZU 
tel. (47) 742 98 76 / 77,  tel. kom. 571-335-319 

 

KOMISARIAT POLICJI W SZEMUDZIE  
Szemud, ul. Wejherowska 29, tel. (47) 741 33 06 

 

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W WEJHEROWIE  
tel. (47) 742-97-22 

 

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 

 

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 - 1100 
 

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 W LINI, tel. 58-572-81-64 
Dyrektor Kamila Soroko 

 

 

 

PONIEDZIAŁEK – WTOREK 
ŚRODA – PIĄTEK  
 

 

9.30 – 15.00 
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 



PRODUCENT STOLARKI
ALU I PVC

Wygoda Sierakowska 208
tel. 58 684 71 26, 601 254 464

www.dekar.eu

SERWIS KOTŁÓW 
na pellet i ekogroszek

tel. 608 315 387    
www.serwisujemykotly.pl


