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„FESTIWAL CHLEBA – PODZIĘKOWANIE ZA PLONY” 

W GMINIE LINIA 
W niedzielę 6 września 2020 r. mieszkańcy gminy Linia podziękowali       

za tegoroczne plony. Uroczystość pod nazwą „Festiwal Chleba – podziękowanie 
za plony” rozpoczęła się mszą świętą w kościele pw. Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Lini, którą odprawił proboszcz parafii ks. Wojciech Senger.                         
W uroczystości wzięli udział samorządowcy z gminy Linia, poczty sztandarowe 
Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego z Lini, OSP Lewino, OSP Linia, OSP 
Strzepcz, Gminnego Koła Pszczelarzy, Gminna Orkiestra Dęta z Lini oraz 
mieszkańcy i goście. 

Po mszy świętej, na Placu Księdza Kan. Bazylego Olęckiego w Lini odbyła 
się dalsza część uroczystości. Uroczystego otwarcia Festiwalu Chleba dokonała 
Wójt Gminy Linia Bogusława Engelbrecht, która wraz  z Przewodniczącym Rady 
Gminy Linia Tadeuszem Klein podziękowała rolnikom za ich pracę, natomiast 
sołectwom za zaangażowanie i przygotowanie barwnych stoisk.  

Wydarzenie uświetnił występ Gminnej Orkiestry Dętej z Lini, która 
zaprezentowała utwory muzyki filmowej. Następnie goście i mieszkańcy zostali 
zaproszeni do wspólnego śpiewania piosenek biesiadnych z zespołem 
Krzych&Rychu. Międzyczasie odbył się też pokaz pierwszej pomocy, który 
przeprowadzili druhowie strażacy z OSP Linia. 

Główną atrakcją Festiwalu były stoiska sołeckie, wystawione przez 
sołectwo Niepoczołowice (z sołtysem Markiem Gackowskim), sołectwo Linia      
(z sołtysem Janem Mach), sołectwo Lewino (z sołtysem Danielą Bryla) oraz 
sołectwo Lewinko (z sołtysem Bartłomiejem Miotk). Na stoiskach nie zabrakło 
różnego rodzaju chlebów, począwszy od żytnich, pszennych, wielozbożowych, 
pieczonych na drożdżach oraz na zakwasie. Sołectwa wzięły udział w Mini 
Turnieju Sołectw, który składał się z sześciu konkurencji: najładniejsze stoisko, 
najsmaczniejszy chleb, pyszny wypiek, najładniejszy wianek, ubiór na żniwa oraz 
wyścig w potrójnych spodniach. Komisja oceniająca zmagania sołectw,                     
w składzie p. Małgorzata Labuda z Niepoczołowic, Tadeusz Klein – 
Przewodniczący Rady Gminy Linia oraz Mirosław Ellwart Zastępca 



Przewodniczącego, stanęła przed nie lada wyzwaniem, ponieważ poziom 
przygotowania poszczególnych zadań był bardzo wysoki.  
Po zaciętej rywalizacji wynik Mini Turnieju Sołectw przedstawiał się następująco: 
I miejsce sołectwo Lewinko – 22,5 pkt. 
II miejsce sołectwo Linia – 22 pkt. 
III miejsce sołectwo Niepoczołowice – 20 pkt. 
IV miejsce sołectwo Lewino – 19 pkt. 

Nagrody w turnieju zapewnił Gminny Dom Kultury, między innymi ze 
środków pozyskanych od sponsorów. Serdecznie podziękowania za pomoc                   
w zorganizowaniu Festiwalu Chleba składamy p. Potrykus z Lini, Bankowi 
Spółdzielczemu z Sierakowic, firmie Styrhop z Zakrzewa, GS „Samopomoc 
Chłopska” z Sierakowic, p. Karolinie i Karolowi Myszk z Lini oraz p. Kazimierzowi 
Bigus z Zakrzewa. 

Festiwal Chleba odbył się w zaostrzonym rygorze sanitarnym. Uczestnicy 
wydarzenia byli zobowiązani do przestrzegania zasad higieny: noszenia maseczek 
ochronnych lub zachowania dystansu społecznego, dezynfekowania rąk oraz 
używania rękawiczek jednorazowych. Na placu w wielu miejscach był wywieszony 
regulamin bezpieczeństwa obowiązujący podczas wydarzenia. Uczestnicy Mini 
Turnieju Sołectw wypełnili ankiety epidemiologiczne oraz wyrazili zgodę na pomiar 
temperatury. Organizatorzy zapewnili środki dezynfekujące, rękawiczki 
jednorazowe oraz punkt pomiaru temperatury termometrem bezdotykowym. 

Imprezę poprowadziła dyrektor Gminnego Domu Kultury w Lini Kamila 
Soroko.  

Dziękujemy za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu Festiwalu Chleba: 
Agnieszce Sarach z GDK,  Piotrowi Bednarek, Michałowi Pipka, Adamowi 
Pipiórka, Annie Stelmaszyk i Tomaszowi Sobisz. 

MDP LEWINO ŁĄCZY POMOC POTRZEBUJĄCYM ORAZ ŚWIETNĄ ZABAWĘ! 
 

Opiekunowie młodzieży z OSP Lewino zorganizowali 15 sierpnia 2020 
roku dla swoich podopiecznych XIII Marsz na Orientację MDP o Życie 
Oleczka. Do zadania nominowała ich OSP Czarna Woda. Zbierają oni wielkie 
pieniądze dla Oleczka, który choruje na SMA i potrzebuje 9,5 mln na 

leczenie. Zadanie polegało na przejściu 2 km ze swoją 
drużyną MDP, zatańczeniu belgijki oraz nagraniu 
pozdrowień dla małego Olusia i wpłaceniu choćby 
symbolicznej kwoty na zbiórkę na najdroższy lek świata. Strażacy z OSP Lewino trochę 
dodali od siebie do tego zadania, żeby młodzież  poczuła się jak na prawdziwym 
marszu, na który jeżdżą co roku pod koniec wakacji. Autorski marsz w wykonaniu 
strażaków liczył ponad 6 km, trasa była oznaczona, biegła w lesie przy cmentarzysku - 
Kurchany. Nie zabrakło również kilku zadań, m.in. pierwszej pomocy, zadań 
teoretycznych, oczywiście jak na strażaków przystało było zadanie związane z wodą 
oraz budowanie lini gaśniczej. 
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XXV Wojewódzki Konkurs Haftu 
Kaszubskiego. Linia 2020

16 września 2020 r. w Gminnym Domu Kultury w Lini odbyła się 
uroczystość z okazji XXV – lecia Wojewódzkiego Konkursu Haftu Kaszubskiego –
Linia 2020 oraz otwarcie wystawy pokonkursowej, którą otworzyła Wójt Gminy 
Linia Bogusława Engelbrecht.

Konkurs haftu kaszubskiego organizowany jest przez Gminny Dom Kultury 
w Lini po raz dwudziesty piąty. Pierwszy konkurs zorganizowano w 1996 roku             
z inicjatywy Edmunda Szymikowskiego, ówczesnego dyrektora Domu Kultury          
w Lini. To liński konkurs pozwalał i nadal pozwala upowszechniać piękno oraz 
oryginalność wszystkich szkół haftu kaszubskiego. Konkurs umożliwia zapoznać się 
z elementami kompozycji wzorów w poszczególnych szkołach haftu, zapoznać się    
z techniką wykonywania haftów barwnych i czepcowych, a także poznać się 
umiejętności kompozycyjnych poszczególnych hafciarzy.

W tegorocznym konkursie udział brało 198 osób, w tym 85 osób dorosłych, 
113 dzieci i młodzieży. Na konkurs przekazano 436 prac, ukazujących piękno 
wszystkich szkół haftu kaszubskiego. W ciągu dwudziestu pięciu lat trwania 
konkursu swoje prace pokazało 3279 osób. Na wszystkich pokonkursowych 
wystawach pokazano 7444 prace. Od 2019 roku prezentowane są hafty gdańskie, 
wykonane w trzech odcieniach niebieskiego koloru. O upowszechnienie tego 
interesującego haftu zabiegała przez wiele lat nieżyjąca już wejherowska hafciarka 
Anna Konkel.

Celem konkursu jest upowszechnienie wartości i atrakcyjności różnych szkół 
haftu kaszubskiego, aktywizowanie środowiska twórczego zajmującego się haftem 
kaszubskim i pozyskiwanie nowych twórców oraz młodych talentów, popularyzacja 
ich hafciarskiej twórczości oraz stwarzanie im możliwości prezentacji swoich prac, 
upowszechnianie wartości sztuki ludowej wśród społeczeństwa nie tylko Kaszub. 
Wystawa pokonkursowa prezentowana jest corocznie w Żukowie, w ramach 
podpisanej umowy o współpracy między samorządem Żukowa i Lini. Prace 
konkursowe wystawiono w wielu innych miejscowościach. Prezentowane były                    
w Wejherowie, Lęborku, Gdańsku, Warszawie (w Sejmie RP), w Ansbach –                 
w Bawarii, Gorzycach (woj. Podkarpackie). Wystawa wszędzie cieszyła się 
zainteresowaniem, a atrakcyjność i kunszt hafciarski był podziwiany przez 
zwiedzających wystawę.

Tegoroczny konkurs, z powodu panującej pandemii, organizowany był           
w późniejszym terminie oraz w zmienionej formie organizacyjnej. Ograniczona 
bowiem jest liczba uczestników uroczystego podsumowania konkursu.

Prace konkursowe oceniano 22 lipca b.r. Oceny prac konkursowych 
dokonała komisja w składzie:
- Elżbieta Ball- Szymroszczyk – etnograf,
- Ewa Gilewska – kustosz Muzeum Etnograficznego w Gdańsku, etnograf,
- Benita Grzenkowicz – Ropela – starszy kustosz Muzeum Piśmiennictwa i Muzy-
ki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie,
- Teresa Hirsz – przewodnicząca Komisji Kultury i Oświaty Rady Gminy Linia,
- Jadwiga Sommer – członek Komisji Kultury i Oświaty Rady Gminy Linia
- Edmund Szymikowski – pomysłodawca konkursu, hafciarz.

Komisja konkursowa oceniając prace zwracała uwagę na:
- zgodność z ornamentyką poszczególnych szkół haftu kaszubskiego,
- właściwą kolorystykę elementów wzorów,
- oryginalność kompozycji,
- poziom technicznego wykonania.



 
Komisja zwróciła uwagę na wysoki poziom poszczególnych prac pod 

względem kompozycyjnym, technicznym wykonania oraz różnorodność  w ich 
prezentowaniu. Jak co roku, na konkurs wpływają prace o charakterze 
użytkowym, z umiejętnym wykorzystaniem motywów haftu kaszubskiego. 
Komisja odnotowała zwiększoną liczbę prac z haftem czepcowym. Jest to efekt 
prowadzonych na terenie Gdańska i Gdyni kursów tego rodzaju haftu. Komisja 
konkursowa podkreśliła atrakcyjność czepców z haftem cieniowanym, 
wykonany jedwabiem. Tak wykonane czepce zaprezentowano w konkursie po 
raz pierwszy. Na uwagę zasługuje, zdaniem komisji konkursowej, liczba 
uczniów szkół podstawowych biorących udział w konkursie. Tegoroczne prace 
oceniane były w kategoriach klas I-IV oraz V-VIII. Liczny udział uczniów w 
konkursie stwarza przekonanie, że haft kaszubski będzie kultywowany przez 
kolejne pokolenia. 
 

Gminny Dom Kultury w Lini oraz komisja konkursowa składa 
serdeczne podziękowanie sponsorom konkursu. Ich pomoc finansowa i 
rzeczowa ułatwiła zorganizowanie konkursu. Oto sponsorzy konkursu: 
- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
- Marszałek Województwa Pomorskiego, 
- Starostwo Powiatu Wejherowskiego, 
- Starostwo Powiatu Lęborskiego, 
- Burmistrz Miasta Tuchola, 
- Prezydent Miasta Wejherowo, 
- Starostwo Powiatu Kartuskiego, 
- Zarząd Główny ZKP w Gdańsku, 
- Oddział ZKP w Gdańsku, 
- Stanisław Czaja – Firma „Modrzew” – Niepoczołowice, 
-  Jan Malek „Radiolex” – Pruszcz Gdański, 
- Farm Frites w Lęborku, 
- Nadleśnictwo Strzebielino, 
- Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, 
- Bank Spółdzielczy w Sierakowicach,  
- Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie,  
- Burmistrz Gminy Żukowo, 
- Maria Szaradowska – Sklep Spożywczy w Strzepczu, 
- Jan Mach – Usługi Malarsko-Tapicerskie w Lini, 
- Leszek Skrzypkowski – Usługi Stolarskie w Strzepczu,  
- Janusz Gruba – Usługi Stolarskie w Strzepczu. 

Komisja Konkursowa gratuluje wyróżnionym oraz nagrodzonym hafciarzom. Wyraża przekonanie, że 
zainteresowanie haftem kaszubskim trwać będzie nadal, a osoby zamiłowane w pięknie kaszubskiego haftu 
będą prezentować swoje prace w kolejnych konkursach godnie promując i upowszechniając nie tylko na 
Kaszubach.   

Organizator bardzo dziękuje wszystkim osobom biorącym udział w konkursie w tym nauczycielom                  
i instruktorom za prowadzoną naukę haftu kaszubskiego.  

 
Uroczystość poprowadziła dyrektor Gminnego Domu Kultury w Lini Kamila Soroko. 
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BEZPŁATNA WYPRAWKA CZYTELNICZA DLA KAŻDEGO PRZEDSZKOLAKA  

Biblioteka Publiczna Gminy Linia zaprasza do udziału w kampanii „Mała książka – wielki człowiek”. 

Ten ogólnopolski projekt jest realizowany przez Instytut Książki w ramach kampanii promującej 
czytelnictwo we współpracy z bibliotekami publicznymi. Każde dziecko w wieku 3-6 lat, które odwiedzi 
bibliotekę w Lini lub w Strzepczu otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierwsze 
czytanki dla…” dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka oraz Kartę Małego 
Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem 
minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik 
otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany 
imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze 
zainteresowania. Oprócz dyplomu przedszkolak otrzyma także drobny 
czytelniczy upominek. W wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice 
– przygotowana dla nich broszura informacyjna przypomni 
o korzyściach wynikających z czytania dzieciom oraz podpowie, skąd 
czerpać nowe inspiracje czytelnicze. Dzięki akcji dziecko pozna ważne 
miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie 
pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego.  

Pamiętajcie, że miłość do czytania jest prezentem na całe życie!   
 

BEZPŁATYNE KURSY INTERNETOWE 
 

Biblioteka Publiczna Gminy Linia zaprasza czytelników do udziału                       
w bezpłatnych kursach internetowych. Oferuje multimedialny kurs języka 
angielskiego dla dzieci w wieku 6-12 lat FunEnglish. Łączy on naukę z zabawą, co 
pozwala szybko zdobywać kolejne umiejętności językowe. Dzieci mogą korzystać z 
kursu samodzielnie. Czekają na nie setki filmów, edukacyjnych gier, foto-lekcji                             
i interaktywnych ćwiczeń z angielskiego. Młodzieży i dorosłym biblioteka proponuje 
kursy językowe Lerni: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański i włoski – poziomy 
A1-B2. 

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej nauka odbywać się będzie w 
bibliotekach lub samodzielnie w domu. 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 
 

WYPRAWA ROWEROWA SP KĘTRZYNO 

Dnia 12.09.2020 r. grupa uczniów z klas IV- VIII podjęła trud wyprawy rowerowej szlakiem 
Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Dzieci zapoznały się z przyrodą, krajobrazem okolic Jeziora 
Potęgowskiego oraz wysłuchały wiele ciekawostek na temat postaci ks. Bazylego Olęckiego. Wszyscy 
uczestnicy wyprawy podziwiali przepiękne widoki jakie są wizytówką naszej gminy. Na koniec nie zabrakło 
też smacznych kiełbasek z ogniska.  



ŻŁOBEK „PROMYCZEK” WITA PO WAKACJACH! 
 

Serdecznie witamy po wakacjach wszystkich Rodziców i ich pociechy jak      
i te dzieci, które po raz pierwszy do nas zawitały. 

 

Po wakacjach wypoczęty, 
Witam żłobek uśmiechnięty. 

Z kolegami się spotkamy, 
Czas wakacji wspominamy 

Podział zajęć, gdy już znamy 
To zabawę zaczynamy! 

 

Wszystkim Milusińskim życzymy, aby czas spędzony w żłobku  upłynął im 
na wesołej i radosnej zabawie, a rodzicom udanej współpracy z naszą 

placówką :) 
 

 
WAKACYJNA WIZYTA STRAŻAKÓW W ŻŁOBKU 

 

W sierpniu tego roku w Żłobku, Ochotnicza 
Straż Pożarna z Lini w składzie Justyna Garska, 
Łukasz Jeliński, Bartłomiej Schmidtke, Radosław 
Ruszkowski oraz Szymon Szulcek zademonstrowali 
żłobkowiczom zasady udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej. Udało się również zaprezentować 
sprzęt do ćwiczeń w postaci fantomu dziecka, maty 
sprzętowej, ssaka mechanicznego ręcznego oraz rurek 

ustno – gardłowych, które zostały zakupione z dofinansowania Gminy Linia              
w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

Wizyta druhów była okazją do utrwalenia zasad bezpieczeństwa                          
i zapoznania z trudną i odpowiedzialną pracą strażaków, która nie polega tylko na 
gaszeniu pożarów, ale również na udzieleniu pierwszej pomocy. Najwięcej emocji 
wśród dzieci wzbudził pokaz użycia sprzętu gaśniczego i sygnału dźwiękowego.  



INWESTYCJE I ZAMIERZENIA W GMINIE LINIA 
W Gminie Linia w okresie wakacyjnym zrealizowano szereg zadań w celu poprawy 

jakości życia i bezpieczeństwa naszych mieszkańców,  w tych trudnych dla wszystkich 
czasach. Jedną z większych inwestycji realizowanych w ostatnim czasie jest przebudowa 
drogi gminnej nr 150020 G Miłoszewo – Karpaty. Na zadanie w 2018 r. udało się pozyskać 
wsparcie w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach 

poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych                    
z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich 
rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji                   
w energię odnawialną i w oszczędzanie energii", objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020. Na podstawie zawartej umowy wykonano nawierzchnię z mieszanki 
mineralno – asfaltowej na odcinku 970 mb. Inwestycje zrealizowało 
Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „DROMOS” Sp. z o.o. z Kartuz.  

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, dla których realizacja zadania niosła bezpośrednie utrudnienia za 
współpracę i cierpliwość. 

 

REMONT DROGI UL. GÓRNEJ W NIEPOCZOŁOWICACH 

W miejscowości Niepoczołowice w miesiącu sierpniu 
Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe SPEC-BRUK Zdzisław 
Jereczek z Robakowa wykonało przebudowę ul. Górnej. Zgodnie z 
opracowanym i zatwierdzonym projektem budowlanym wykonano 
utwardzenie nawierzchni za pomocą płyt betonowych typu YOMB 
na całkowitej długości 244,90 m.  

 
WIATY PRZYSTANKOWE 

W miesiącu czerwcu na terenie naszej gminy pojawiły się nowe wiaty przystankowe, które na wniosek 
mieszkańców zostały zamontowane w m. Linia przy ul. Sportowej oraz w m. Lewino przy ul. Długiej. 

 

 

 
 

                             ul. Długa m. Lewino                     ul. Sportowa m. Linia                                           
 

ZNAKI DROGOWE 
Ponadto w związku z podjętą Uchwałą Rady Gminy Linia nr 167/XV/VIII/2020 z dn. 10 marca 2020 r.           

w sprawie nadania nazwy ulic na terenie wsi Lewino w miesiącu wrześniu zostały zamontowane nowe znaki               
z nazwami ulic oraz uzupełniono brakujące w pozostałych miejscowościach.  
   

 

  

 

                                                                                                                                                                   m. Lewino                                            m. Pobłocie  
SIŁOWNIA POD CHMURKĄ 

 

W naszej gminie powstaje kolejna siłownia „Pod chmurką” w m. 
Tłuczewo, na którą udało się pozyskać dotację w wysokości 10 000,00 zł w ramach 
konkursu „Aktywne Sołectwa Pomorskie”. Zgodnie z wnioskiem zamontowano 
elementy siłowni zewn. 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. W okresie jesiennym 
wykonają również nasadzenia drzewek rodzimych tj. olchy i klonu pospolitego.  



P L A N Y    I    Z A M I E R Z E N I A 
 

Na przełomie września/października firma Produkcja i Eksploatacja 
Kruszywa „FORMELLA” s.c. wykona modernizację drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych. Na realizację inwestycji Gmina pozyskała dofinansowanie                                 
z Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego. W ramach zadania zostanie wzmocniona istniejąca 
nawierzchnia podbudową z kruszywa kamiennego łamanego z zagęszczeniem 
mechanicznym oraz wykonana dwuwarstwowa nawierzchnia z mieszanki 
mineralno – asfaltowej na odc. 613,6 mb i szerokości jezdni od 3,5 do 5 mb. 
Planowany termin realizacji do dnia 31 października 2020 r.                                          droga relacji Linia – Kobylasz 

 

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI UL. BRZOZOWEJ, SOSNOWEJ I KLONOWEJ 
W LINI 

 

Uchwałą Nr 139/122/20 z dnia 13 lutego 2020 r., Zarząd Województwa podjął 
decyzję o ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy dotyczących operacji typu 
„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach działania „Podstawowe usługi               
i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 ustalając termin składania wniosków od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 
30 kwietnia 2020 r.  

W wymaganym terminie złożono 68 wniosków o przyznanie pomocy, spośród 
których dwa zostały wycofane przez wnioskodawców. Miło nam zatem poinformować, że 
zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego nr 713/170/20 z dnia 06 sierpnia 
2020 r. ostatecznie dofinansowanie otrzymały 22 gminy, w tym Gmina Linia na zadanie 
pn. „Przebudowa nawierzchni drogi ul. Brzozowej, Sosnowej i Klonowej w m. Linia” w ramach działania 
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów całej 
infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii na operację typu „Budowa lub 
modernizacja dróg lokalnych” PROW 2014-2020.  
 

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH 
Ponadto w miesiącu sierpniu Gmina Linia złożyła 5 wniosków w ramach naboru o przyznanie 

dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (edycja 2021): 
1) Przebudowa drogi gminnej nr 150019 G Lewino – Leobór 

– termin realizacji 05.2021-11.2022 
2) Przebudowa nawierzchni drogi ul. Brzozowej, ul. Sosnowej i ul. Klonowej w Lini – termin realizacji 05.2021-

10.2021 – zadnie otrzymało już wsparcie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
Ponownie złożono wniosek w ramach tego dofinansowania, aby uzyskać jak największe wsparcie na 
inwestycję przy minimalnym nakładzie gminy.  

3) Przebudowa nawierzchni drogi ul. Sportowej w Niepoczołowicach  
– termin realizacji 05.2021-08.2021                                                                                            

4) Przebudowa nawierzchni drogi ul. Zakrzewskiej w Niepoczołowicach                                   
– termin realizacji 05.2021-08.2021; 

5) Przebudowa nawierzchni drogi - ul. Osiedlowej i ul. Dębowej w Pobłociu  
- termin realizacji 05.2021 – 10.2021 

Władze gminy mają nadzieję, że uda się pozyskać wsparcie i zrealizować wszystkie w/w inwestycje.        

 

 ul. Sportowa m. Niepoczołowice   ul. Zakrzewska Niepoczołowice          ul. Dębowa Pobłocie            droga relacji Lewino - Leobór 
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 ul. Sportowa m. Niepoczołowice   ul. Zakrzewska Niepoczołowice          ul. Dębowa Pobłocie            droga relacji Lewino - Leobór 
 

POMOCE DYDAKTYCZNE DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NIEPOCZOŁOWICACH 
 

W ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) kryterium podziału 0,4% 
rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 Szkoła Podstawowa w Niepoczołowicach 
opracowała i złożyła wniosek do Wójta Gminy Linia o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej 
z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy 
programowej z przedmiotów przyrodniczych, który następnie został przesłany do MEN. O 
dofinansowanie mogły ubiegać się szkoły, w których po reformie oświaty został utworzony system 8-
klasowy. W ubiegłym latach z dofinansowania skorzystała Szkoła Podstawowa w Kętrzynie i Pobłociu. 

Gmina Linia zgodnie z wnioskiem przygotowanym przez szkołę ubiegała się o dofinasowanie na 
doposażenie 4 pracowni w łącznej wysokości 49 721,00 zł. Wnioskowana kwota obejmowała koszt zakupu 
pomocy dydaktycznych z geografii w wysokości 9 644,00 zł, z biologii w wysokości 12 376,00 zł, z fizyki w 
wysokości 15 455,00 zł, z  chemii w wysokości 12 246,00 zł.  

Realizacja programu wsparcia finansowego 
umożliwi placówce  doposażenie pracowni oraz wesprze 
dodatkowo rozwój kompetencji matematycznych z 
zastosowaniem narzędzi informatycznych umożliwiając 
realizację obowiązkowych zajęć zgodnie z przyjętym 
aktualnie ramowym planem nauczania. Bogato 
wyposażone pracownie będą doskonałym miejscem do 
realizacji podstawy programowej z przedmiotów 
przyrodniczych, ponadto uatrakcyjnią zajęcia, zwiększą 
zaangażowanie uczniów w procesie uczenia się poprzez 
zastosowanie różnorodnych metod nauczania. 

 
 

PUBLICZNY INTERNET DLA KAŻDEGO 
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 dofinansowanie 
na utworzenie 10 zewnętrznych punktów dostępu WiFi do bezpłatnego 
Internetu. Program jest wsparciem na rzecz bezpłatnego dostępu do 
Internetu w wewnętrznych bądź zewnętrznych przestrzeniach 
publicznych (np. obiektach użyteczności publicznej, szkołach, 
bibliotekach, ośrodkach zdrowia, muzeach, parkach i placach 

publicznych). Dzięki temu społeczności będą w większym stopniu korzystać z jednolitego rynku cyfrowego, 
użytkownicy zwiększą swoje umiejętności cyfrowe, a usługi publiczne świadczone w tych lokalizacjach 
zostaną uzupełnione o dodatkowe możliwości. Dofinansowanie może być przeznaczone na sfinansowanie 
zupełnie nowej instalacji publicznej sieci WiFi, do modernizacji istniejącej bądź też do rozszerzenia jej 
zasięgu. 

 

Zgodnie z złożonym wnioskiem oraz możliwościami technicznymi, w szczególności zapewnienie 
dostępu do energii elektrycznej planuje się utworzyć punkty w następujących lokalizacjach:  
1) w m. Pobłocie ORLIK (przy szkole podstawowej), 
2) w m. Linia Otwarta Strefa Aktywności (przy Gminnym Żłobku „Promyczek”), 
3) w m. Niepoczołowice Otwarta Strefa Aktywności (przy szkole podstawowej), 
4) w m. Linia Plac ks. Bazylego Olęckiego (przy Urzędzie Gminy), 
5) w m. Zakrzewo boisko (przy szkole podstawowej),  
6) w m. Strzepcz ORLIK (przy szkole podstawowej), 
7) w m. Strzepcz nad jeziorem (scena), 
8) w m. Linia Stadion Gminny, 
9) w m. Lewino plac zabaw (przy Ochotniczej Straży Pożarnej), 
10) w m. Linia ORLIK (przy szkole podstawowej). 

 
Otrzymano dofinansowanie w wysokości 64 368,00 zł 

 
 



POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH 

W partnerstwie z Gminą Łęczyce złożono wniosek o dofinansowanie 
projektu  ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu – 
Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne pn. 
„Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie Gminy 
Linia i Łęczyce”. W przypadku pozyskania wsparcia przewidziano prace 
termomodernizacyjne w zakresie m.in. docieplenia 

ścian zewnętrznych, ocieplenie połaci dachowych, wymiana stolarki okienno – 
drzwiowej, wymianę źródła ciepła, instalację ogniw fotowoltaicznych. Zadanie 
zostanie wykonane w Szkole Podstawowej w Strzepczu oraz w Zespole Kształcenia 
i Wychowania w Rozłazinie. Przewidywany termin realizacji sierpień 2021 r. 
Efektem projektu będzie poprawa stanu środowiska, jakości powietrze na terenie 
gmin poprzez przejście na gospodarkę niskoemisyjną, zwiększenie efektu 
ekologicznego i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.  

698 – 831- 204
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W CAŁEJ POLSCE WŁAŚNIE ROZPOCZĄŁ SIĘ 
POWSZECHNY SPIS ROLNY, KTÓRY POTRWA OD  

1 WRZEŚNIA DO 30 LISTOPADA 2020 R.  
To jedyne pełne badanie rolnicze, które przeprowadzane jest co 10 lat we wszystkich krajach Unii Europejskiej. 
Dane ze spisu są wykorzystywane do tworzenia krajowej polityki rolnej i do kreowania nowych narzędzi Wspólnej 
Polityki Rolnej. 

Udział w spisie jest obowiązkowy i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne prowadzące działalność rolniczą. 
Podstawową i najwygodniejszą formą udziału w spisie jest samospis internetowy. Wystarczy wejść na stronę 
http://spisrolny.gov.pl i wypełnić elektroniczny formularz. Każdy rolnik będzie mógł dokonać spisu w domu, na 
własnym urządzeniu mającym połączenie z Internetem. Rolnicy nie mający takiej możliwości, będą mogli 
skorzystać ze specjalnie do tego celu przygotowanego punktu spisowego w urzędzie gminy. W razie jakichkolwiek 
problemów można skontaktować się z infolinią statystyczną: 22 279 99 99. Po połączeniu się z numerem                      
i wybraniu „1” uruchamia się infolinia spisowa. Można również wybrać opcję „Spisz się przez telefon” i połączyć 
się z rachmistrzem w celu przeprowadzenia spisu przez telefon. 

Jakie pytania usłyszą rolnicy w trakcie spisu? 
Formularz spisowy jest podzielony na 11 działów. Wydaje się, że to dużo, jednak należy pamiętać, że nie wszystkie 
pytania, czy nawet całe działy będą dotyczyć każdego gospodarstwa rolnego. Pytania dotyczą m.in. powierzchni 
gruntów, zasiewów, o zwierzętach gospodarskich, budynkach, ciągnikach, ochronie roślin, nawozach, aktywności 
ekonomicznej. Dokładny zakres zbieranych informacji można odnaleźć na stronie http://spisrolny.gov.pl.  

Bezpieczeństwo danych 
Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane we wszystkich badaniach przez statystykę 
publiczną spełniają najwyższe standardy i zapewniają pełną ochronę gromadzonych informacji. 
Osoby wykonujące prace spisowe są prawnie zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej.  Dane 
pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych 
oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej. 
Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach dla innych niż podane celów jest zabronione, 
pod rygorem odpowiedzialności karnej. 



KONKURS „ROLNICY DZIECIOM”   
 

Regulamin konkursu 
 

1. Organizatorem Konkursu „Rolnicy dzieciom” (zwanego dalej Konkursem) jest Urząd Statystyczny     
w Gdańsku (zwany dalej Organizatorem).  

2. Konkurs przeprowadzany jest na podstawie niniejszego dokumentu (zwanego dalej regulaminem).  
3. Konkurs trwa od 16 września do 10 października 2020 r., a udział w nim jest bezpłatny.  
4. Konkurs przeznaczony jest dla gmin województwa pomorskiego.  
5. Celem Konkursu jest zachęcenie rolników do aktywnego uczestnictwa w Powszechnym Spisie 

Rolnym 2020 poprzez dokonanie samospisu na stronie spisrolny.gov.pl  
6. Nagrody otrzymają 4 gminy o liczbie gospodarstw rolnych powyżej 500 o najwyższym wskaźniku 

kompletności (samospis internetowy) – 12 piłek do kosza, 12 piłek do siatki i 12 piłek do nogi,                    
6 pompek i 6 siatek. 3 gminy o liczbie gospodarstw rolnych od 100 do 499 o najwyższym wskaźniku 
kompletności (samospis internetowy) oraz 2 gminy o liczbie gospodarstw rolnych do 99 z najwyższym 
wskaźnikiem kompletności (samospis internetowy) – otrzymają po 10 piłek każdego rodzaju, po 5 
pompek i po 5 siatek. Dodatkowo każda zwycięska gmina otrzyma komplet gadżetów promujących 
spis rolny (m.in. puzzle dla dzieci, smycze, worki na buty, czapki, zakładki magnetyczne). Nagrody 
przeznaczone są dla szkół (jeśli nie ma – to dla świetlic lub innych placówek) zlokalizowanych na 
terenie zwycięskich gmin.  

7. Nagrody zostaną przekazane urzędom gmin w terminie uzgodnionym pomiędzy przedstawicielem 
urzędu gminy a Organizatorem.  

8. We wszystkich sprawach związanych z Konkursem 
można kontaktować się z Organizatorem, za 
pośrednictwem poczty elektronicznej: 
SekretariatUSGDK@stat.gov.pl.  

9. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, 
przedłużenia lub przerwania konkursu z ważnych 
przyczyn.  

10. We wszystkich sprawach dotyczących przebiegu 
konkursu, nieprzewidzianych niniejszym 
regulaminem, jak i w zakresie interpretacji jego 
zapisów, głos rozstrzygający należy do Organizatora.  
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SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY LINIA  
 

Pragniemy przypomnieć, że sedesu nie należy traktować jak kosza na 
śmieci. Sieć kanalizacyjna oraz punkt zlewczy dla ścieków przywożonych                 
z miejscowości nieskanalizowanych na oczyszczalni są zaprojektowane tak, by 
przyjmować ścieki z naszych domów, nieczystości sanitarne i papier toaletowy. 
Śmieci wrzucone do toalety, mogą zapchać nie tylko sedes, ale również wewnętrzną 
kanalizację budynku i stać się przyczyną poważnej awarii.  

 

 

Pamiętajmy, że nie należy wrzucać do toalety: 
 

- włosów, nawilżanych chusteczek, materiałów opatrunkowych, rajstop oraz innych części garderoby, 
które łączą się w sploty, uniemożliwiają swobodny przepływ ścieków; 
- ręczników papierowych, szmat, gazet i innych nierozpuszczających się w wodzie materiałów, 
zbijających się w rurach w zwartą masę; 
- igieł, które zalegają w kanałach stanowiąc niewidoczne niebezpieczeństwo dla pracowników sieci 
kanalizacyjnej. Mogą przebić rękawice i boleśnie ukłuć, powodując ryzyko zakażenia np. wirusem HIV czy 
żółtaczką; 
- niedopałków papierosów, lekarstw, farb oraz chemikaliów innych niż powszechnie używane środki 
czystości. Zawarte w nich substancje chemiczne są szkodliwe dla pożytecznych mikroorganizmów 
oczyszczających ścieki w biologicznej części oczyszczalni; 
- materiałów budowlanych, które opadają na dno przewodów kanalizacyjnych tworząc zwarte, trudne do 
usunięcia zatory; 
- tłuszczów i olejów, które tężejąc w rurach zmniejszają ich średnice i przyśpieszają konieczność remontu 
sieci kanalizacyjnej w budynku. 
 

Pracownicy oczyszczalni często usuwają zatory sieci kanalizacyjnej, powstających w wyniku 
wrzucania do toalety przedmiotów, które nigdy nie powinny się tam znaleźć.  Wiele z nich może 
doprowadzić do cofnięcia ścieków i zalania mieszkania, ogrodu lub ulicy. Takie zjawisko powoduje duże 
straty materialne, poniesione przy działaniach naprawczych na sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków 
dodatkowo jest uciążliwe dla mieszkańców i bardzo szkodliwe dla środowiska naturalnego. 
Niewłaściwe korzystanie z sieci kanalizacyjnej może przyczynić się do wzrostu cen za odprowadzenie 
ścieków. 

Prosimy, by dla naszego wspólnego dobra właściwie korzystać z kanalizacji. 
 

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 
ODPADÓW  KOMUNALNYCH                         

W TŁUCZEWIE 
 

CZYNNY: 
w poniedziałki w godzinach od 9.00-18.30 
w czwartki w godzinach od 9.00-15.00 

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną 
nakazuje się zasłanianie ust i nosa na terenie PSZOK. 

 

 
Do punktu można dostarczać następujące odpady : 

opony, baterie i akumulatory, odpady elektryczne i 
elektroniczne, meble, okna, gruzy, plastik twardy, odpady 

budowlane, rozbiórkowe, chemikalia, przeterminowane leki, 
folia rolnicza, budowlana, worki po nawozach, 

odpady zielone, metal. 
 

Uwaga! 
W przypadku dostarczenia większej ilości 
odpadów proszę o wcześniejsze zgłoszenie 

pod nr telefonu 664 882 498 lub 586768582 wew.42 
 



81 ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ 
Dnia 1 września o 4:45 mieszkańcy Gminy Linia oddali hołd ofiarom II Wojny Światowej. Uroczystość 

poprowadziła Dyrektor Gminnego Domu Kultury w Lini Kamila Soroko. Wójt Gminy Linia Bogusława 
Engelbrecht podziękowała uczestnikom obchodów za liczne przybycie i oddanie hołdu poległym podczas II Wojny 
Światowej, między innymi  pocztom sztandarowym wystawionym przez: OSP Linia, Gminne Koło Pszczelarzy, 
Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie z Lini, Szkoły Podstawowe w Niepoczołowicach, Strzepczu i Pobłociu oraz 
harcerzom. Apel poległych i modlitwę za ofiary II Wojny Światowej odmówił ks. wikariusz Łukasz Nowotny. 

Na zakończenie uroczystości złożono wieńce i zapalono znicze pod obeliskiem upamiętniającym ofiary 
Marszu Śmierci w Lini oraz przy mogile zamordowanych żołnierzy w Strzepczu, gdzie Dyrektor Gminnego Domu 
Kultury wraz z Krzysztofem Zalewskim, reprezentującym kaszubskich skautów złożyli wiązankę, zapalili znicze 
oraz odmówili modlitwę w intencji poległych. 

Dziękujemy wszystkim, którzy przybyli na  uroczystość. Szczególne podziękowania kierujemy do księdza 
proboszcza Wojciecha Senger, za pomoc w zorganizowaniu uroczystości. 

 



APLIKACJA „KWARANTANNA DOMOWA” 

Czym jest aplikacja „Kwarantanna domowa”? 

Kwarantanna domowa to aplikacja, która ułatwia         
i usprawnia odbycie obowiązkowej 10-dniowej 
kwarantanny w warunkach domowych. Korzystanie           
z aplikacji jest ustawowym obowiązkiem osób, które 
zobowiązane są do poddania się kwarantannie                       
w związku z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-
CoV-2. Z obowiązku tego zwolnione są osoby:  

o z dysfunkcją wzroku (niewidzące lub niedowidzące),  
o osoby, które właściwym służbom złożyły oświadczenie, że nie są abonentami lub użytkownikami sieci 

telekomunikacyjnej lub nie posiadają urządzenia mobilnego umożliwiającego zainstalowanie tego 
oprogramowania.  

Dzięki aplikacji: 

o potwierdzisz przestrzeganie kwarantanny i miejsce swojego pobytu,  
o sprawnie skontaktujesz się ze służbami odpowiedzialnymi za nadzór nad osobami w kwarantannie,  
o zgłosisz do lokalnego ośrodka pomocy społecznej swoje najpilniejsze potrzeby,  
o otrzymasz szybki dostęp do sprawdzonych informacji dotyczących aktualnej sytuacji związanej                       

z koronawirusem.  

Wszystkie informacje dot. działania aplikacji znajdziesz w jej Regulaminie dostępnym pod adresem: 
https://www.gov.pl/web/koronawirus/kwarantanna-domowa  

Czemu powinienem korzystać z aplikacji?  
Jeśli musisz odbyć kwarantannę domową, korzystanie z aplikacji jest Twoim obowiązkiem prawnym. 
Podstawa prawna: art. 7e ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374) 

Co mi grozi, jeżeli nie będę korzystał z aplikacji?  
Osoby podlegające kwarantannie w związku z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, które wbrew 
ciążącemu na nich prawnemu obowiązkowi nie zainstalują lub nie będą używać aplikacji „Kwarantanna 
domowa” mogą zostać ukarane karą grzywny. Osoby, które niezgodnie ze stanem faktycznym oświadczyły, 
że nie są abonentami lub użytkownikami sieci telekomunikacyjnej lub nie posiadają urządzenia mobilnego 
umożliwiającego zainstalowanie tego oprogramowania, mogą ponieść odpowiedzialność karną za złożenie 
fałszywego oświadczenia określoną w art. 233 § 1 Kodeksu karnego.  
 

Od kiedy muszę korzystać z aplikacji?  
Obowiązek zainstalowania aplikacji powstaje, gdy otrzymasz SMS-a 
zachęcającego do ściągnięcia i zainstalowania aplikacji. Ten SMS 
oznacza, że Twoje dane są już w systemie i możesz aktywować 
aplikację. Aplikację aktywuj po przybyciu na miejsce odbywania 
kwarantanny. 



  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 


