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UWAGA! 
Zmieniająca się z dnia na dzień sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej 

COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 powoduje, że rygorystycznie powinno się przestrzegać zasad 
higieny osobistej oraz czystości pomieszczeń w których przebywamy. Należy pamiętać o swoim 
bezpieczeństwie i innych. Głównie należy unikać miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi. Jeżeli jest to możliwe 
nie należy wychodzić z domu. 

W związku z ustawą z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych                                   
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych oraz na podstawie wytycznych władz państwowych zamknięto na terenie Gminy 
Linia szkoły, przedszkole, i żłobek. Ograniczono lub całkowicie zawieszono przyjmowanie interesantów w 
jednostkach organizacyjnych gminy w tym w Urzędzie Gminy. Zaleca się korzystanie z usług drogą 
elektroniczną, drogą korespondencyjną oraz zastąpienia wizyt osobistych we wszelkich sprawach przez 
telefon. Odwołano i czasowo zaprzestano organizowanie wydarzeń społecznych, kulturalnych, sportowych 
oraz o innym charakterze. 

Stosując się do decyzji organów państwowych Biskup Pelpliński postanowił, aby w kościołach                  
i kaplicach diecezji pelplińskiej podczas Mszy Świętych i nabożeństw nie przebywało więcej niż 50 osób. 
Lekarze, specjaliści i eksperci wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może 
ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Bądźmy odpowiedzialni. Tylko wspólnymi działaniami możemy 
ograniczyć tak poważną chorobę zakaźną. 

Osoby powracające z zagranicy oraz te, które podejrzewają u siebie koronawirusa powinny 
powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału zakaźnego 
szpitala. 
Bezpłatna infolinia – 800 190 590 
Powiatowy Inspektor Sanitarny w godz. od 8.00-15.00 tel. (58) 677-79-05 lub poza godzinami:   
tel. kom. 697-611-090; 
Wojewódzki Inspektor Sanitarny w godz. od 8.00-15.00  tel. (58) 776-32-00 lub 
poza godzinami: tel. kom. 605-602-195 
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Rozlicz PIT w Gminie Linia
Zachęcamy do wsparcia bezpieczeństwa.
Pamiętaj, 1% podatku może uratować 

życie.

W 2020 roku Gmina Linia skorzystała      
z darmowego projektu „Wspieraj lokalnie”. 
Projekt ma ułatwić wsparcie dla przekazywania 
1% dla lokalnych Organizacji Pożytku 
Publicznego działających na terenie danej 
jednostki samorządowej, która chciałyby 
promować OPP ze swojego regionu i szerzyć 
ideę zbiórki 1% wśród swoich mieszkańców. 
Dlatego też na naszej stronie internetowej 
gminy Linia www.gminalinia.com.pl                   
w aktualnościach umieściliśmy ikonkę „Rozlicz 
PIT”, gdzie poprzez program PITax będą mogli 
Państwo rozliczyć nawet najbardziej nietypowe 
przychody zupełnie bezpłatnie. Każdy 
podatnik, który skorzysta z programu, będzie 
mógł przekazać 1% jednej z organizacji 
działającej w naszym regionie, a mianowicie dla 
Ochotniczych Straży Pożarnych z naszego 
terenu. Wystarczy jedynie wpisać numer KRS : 
0000116212, a w celu szczegółowym podać 
nazwę jednostki OSP. Rozliczenie PITu              
w Gminie Linia się opłaca. Finansowanie 
Ochotniczych Straży Pożarnych jest 
uzależnione od funduszy naszej gminy. Dlatego 
istotne jest dodatkowe wsparcie finansowe, 
które pomoże doposażyć jednostki                          
w odpowiedni sprzęt ratunkowy. Teraz to 
Państwo, przekazując 1% podatku, mogą mieć 
wpływ na poprawę bezpieczeństwa swojego        
i swoich bliskich. Jeśli Państwo jeszcze nie 
rozliczyli się ze swoich przychodów można to 
zrobić już dziś, nie wychodząc z domu, 
korzystając ze strony internetowej gminy Linia. 

Lekcja historii „KASZUBI W 
NIEPODLEGŁEJ”

20 lutego, w Gminnym Domu Kultury 
Gminy Linia, miało miejsce ważne wydarzenie.     
W związku z ekspozycją wystawy planszowej 
„Powrót Pomorza w granice Rzeczypospolitej          
w setną rocznicę. 1920-2020”, dla uczniów szkół 
podstawowych naszej gminy, zorganizowana 
została lekcja historii. Lekcję przeprowadził             
dr Michał Hinc, który przybył do nas z Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej      
w Wejherowie. Prelegent przedstawił tło 
historyczne okresu zaboru pruskiego, sytuację 
społeczną ludności kaszubskiej, genezę budzącej się 
samoświadomości mieszkańców Pomorza                     
i związane z tym działania o charakterze 
pozytywistycznym. Mamy nadzieję, że uczestni-
cząca w prelekcji młodzież wiele wyniesie z tego 
spotkania na przyszłość, a Panu Doktorowi 
Michałowi Hinc dziękujemy za przygotowanie           
i przeprowadzenie lekcji.

Kwalifikacja Wojskowa 
odwołana!

W związku z zagrożeniem 
epidemiologicznym na terenie całego 

państwa Kwalifikacja Wojskowa 2020 
zostaje zawieszona od dnia 16 marca 

2020 r. do odwołania.

Koncert Reprezentacyjnego Zespołu 
Miasta Ustroń Estrada Regionalna 

"Równica" 

5 stycznia 2020 r. w kościele parafialnym pw. 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lini, na zaproszenie 
Gminnego Domu Kultury, wystąpił Reprezentacyjny 
Zespół Miasta Ustroń Estrada Regionalna "Równica". 
Zespół istnieje od 1995 r., a jego kierownikiem jest pani 
Renata Ciszewska.  
Miejscowość Linia była pierwszym miejscem na trasie 
koncertowej. W niedzielę zespół wystąpił jeszcze            
w Sopocie i Gdańsku, a w poniedziałek w Luzinie i na 
Orszaku Trzech Króli w Wejherowie. Śpiewacy                   
z Ustronia wykonali repertuar pieśni 
bożonarodzeniowych. Miłym akcentem było 
zaśpiewanie przez ten góralski zespół kolędy w języku 
kaszubskim.  

Na zakończenie dyrektor GDK Kamila Soroko, 
przedstawicielka ZKP/O w Lini p. Danuta Potrykus oraz 
proboszcz Wojciech Senger podziękowali młodym 
artystom za występ. Po koncercie można było nabyć 
płyty zespołu. Następnie goście udali się na poczęstunek 
do Gminnego Domu Kultury. 

 
Kolędnica w Miłoszewie 

 
8 stycznia 2020r. odbyła się piąta Kolędnica 

zorganizowana przez Szkołę Podstawową                          
w Miłoszewie. Wydarzenie otworzyła dyrektor szkoły 
Elżbieta Szymańska. Wśród zaproszonych gości byli 
między innymi zastępca wójta Astrida Kaczyńska, 
przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Klein, radna 
Anna Miotk, dyrektor Szkoły Podstawowej                         
w Strzepczu Agnieszka Pipka - Szczypior, dyrektor 
Gminnego Domu Kultury w Lini Kamila Soroko, 
sołtysi Daniela Bryla i Zygmunt Klawikowski oraz 
licznie zgromadzeni rodzice, dziadkowie, mieszkańcy 
miłoszewskiej społeczności i przyjaciele.  
Kolędnicy towarzyszyła ciepła, rodzinna atmosfera. 
Mimo, że za oknem było mało zimowo, wystrój szkoły 
pełen był zimowych akcentów.  

Uczniowie miłoszewskiej szkoły, poczynając 
od przedszkolaków, a na uczniach klas starszych 

skończywszy, zaprezentowali się podczas śpiewania 
kolęd oraz występu jasełkowego, opartego o znane 
bajki i baśnie. Do wspólnego śpiewu przygrywał 
niezawodny Pan Tomasz Chyła, zaś do wspólnego 
kolędowania zachęcały Panie Jolanta Bryla i Angelina 
Trelińska.  

Po części artystycznej wykonanej przez 
uczniów oraz wspólnym śpiewaniu kolęd odbył się 
koncert Gminnej Orkiestry Dętej, która pod kierunkiem 
Pani kapelmistrz Ewy Studzińskiej zagrała pieśni 
bożonarodzeniowe. Na zakończenie nastąpiła chwila, 
na którą szczególnie czekali najmłodsi, czyli wręczenie 
przez Świętego Mikołaja słodkich upominków, 
ufundowanych przez Gminny Dom Kultury w Lini.  

Wszystkim zaangażowanym, dyrekcji, 
nauczycielom i całej społeczności szkolnej 
podziękowania za przygotowanie tego niezwykłego 
wydarzenia złożyli zastępca wójta Astrida Kaczyńska        
i przewodniczący RG Tadeusz Klein. 

 
 
 
 
 
 

 
Święto Patrona Szkoły Podstawowej im. 

Żołnierzy Niezłomnych w Pobłociu 
 

28 lutego 2020 roku, Szkoła Podstawowa im. 
Żołnierzy Niezłomnych w Pobłociu uczciła tego-
rocznego patrona w osobie kapitana marynarki Adama 
Dedio, uczestnika Wojny Obronnej 1939 roku, 
Powstania Warszawskiego, Żołnierza Niezłomnego, 
zamordowanego przez powojenną władzę 
komunistyczną.  

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w 
kościele pw. Marii Magdaleny w Strzepczu, pod 
przewodnictwem proboszcza parafii, ks. Andrzeja 
Kmiecika. We mszy uczestniczyły poczty sztandarowe 
zaprzyjaźnionych szkół oraz poczet sztandarowy              
z Batalionu Dowodzenia Marynarki Wojennej                    
z Wejherowa, przedstawiciele placówek oświatowych   
z terenu gminy Linia, kombatanci oraz władze gminy, 
na czele z Panią Wójt, Bogusławą Engelbrecht. Po 
uroczystości kościelnej, przybyli goście udali się do 
szkoły w Pobłociu, gdzie odbyła się podniosła 
akademia. Tabliczkę Adama Dedio odsłonił kombatant, 
Pan Kazimierz Bojanowski. Sylwetkę bohatera 
przybliżył zebranym Tadeusz Lech.  
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Dzień Babci i Dziadka w żłobku   
31 stycznia w naszym Żłobku obchodziliśmy uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. W tych dniach 

dzieci zaprosiły do żłobka swoje kochane babcie i dziadków. Nasze pociechy  przygotowały dla nich specjalny 
program artystyczny, recytowały wiersze, śpiewały piosenki i tańczyły. Niejednej babci i dziadkowi, łezka kręciła 
się w oku. To był naprawdę wyjątkowy dzień, pełen uśmiechu, radości i dumy. Szczęśliwe i rozpromienione twarze 
babć i dziadków po raz kolejny pokazały nam, jak ważne są takie spotkania i wspólnie spędzone chwile z wnukami. 
Po części oficjalnej dzieci wręczyły swoim gościom własnoręcznie przygotowane upominki i zaprosiły ich do 
wspólnej zabawy, przy muzyce. Dziadkowie mieli okazję zrobić sobie wspólne zdjęcie z wnukiem, aby uwiecznić 
to wydarzenie. Niecodzienni goście zostali zaproszeni na kawę, herbatę i słodki poczęstunek.                

 

Dzień Babci i Dziadka w przedszkolu   
Dnia 28 stycznia i 4 lutego w Punkcie Przedszkolnym w Lini odbyły się spotkania z okazji Święta Babci    

i Dziadka. Babcia i Dziadek to bardzo ważne osoby w życiu każdego dziecka, dlatego w tym szczególnym dniu 
dzieci pamiętały o swoich kochanych Dziadkach. Wspólnie ze swoimi nauczycielkami dzieci przygotowały 
przedstawienie. Licznie przybyli goście zasiedli przy stołach i z niecierpliwością czekali na rozpoczęcie występu 
swoich wnucząt.  

Na twarzach dzieci widać było ogromną radość oraz skupienie. Dzieci zaprezentowały bogaty program 
artystyczny, a następnie wręczyły własnoręcznie wykonane prezenty dla swoich ukochanych Babć i Dziadków. 
Wszyscy z dumą patrzyli na swoje wnuczęta, które włożyły wiele wysiłku w to, aby jak najlepiej wyrazić swoją 
miłość i szacunek. Gościom towarzyszyły radość, uśmiech oraz łzy wzruszenia. 

 

Ogólnopolska Akcja edukacyjna „Dzieci uczą rodziców”  
 

Od października 2019r. Punkt Przedszkolny w Lini bierze udział 
w Ogólnopolskiej Akcji Edukacyjnej „Dzieci uczą rodziców”, której 
adresatami są przedszkola oraz klasy 1-3 szkół podstawowych. Celem 
akcji jest zwiększenie świadomości dzieci o otaczającym nas świecie,          
a także zachęcenie ich do rozmowy z rodzicami na tematy poruszane 
podczas lekcji.  

W ramach inicjatywy „Dzieci uczą rodziców” podczas 
comiesięcznych spotkań, dzieci podejmują tematykę bezpieczeństwa, 

ekologii, kultury i historii oraz otrzymują specjalne zadania do wykonania. Dowiadują się jak być bezpiecznym w 
ruchu drogowym, czy korzystając z Internetu, jak poprawnie segregować odpady i jak walczyć ze smogiem oraz 
jak bezpiecznie ćwiczyć. Poznają ciekawostki o historii Polski.  

W trakcie trwania akcji przewidziano również konkursy z wyjątkowymi nagrodami dla przedszkolaków.                        

Gminne eliminacje Konkursu 
Recytatorskiego Poezji Polskiej 

25 lutego 2020 roku, był dniem przeprowadzenia 
gminnych eliminacji Konkursu Recytatorskiego Poezji 
Polskiej XXXVII edycji. Do konkursu zgłosili się 
uczniowie z wszystkich szkół gminy Linia, w sumie            
w trzech kategoriach uczestniczyło 53 recytatorów.  
Wyniki konkursu: 
 
Kategoria klas I-III 
I miejsce – Zofia Tłuścik - SP Lina 
II miejsce – Antonina Lipska - SP Pobłocie 
III miejsce – Filip Grabe-Zaremba - SP Strzepcz 
Wyróżnienie: Zuzanna Bobrucka - SP Lina 
Zafia Laskowska - SP Pobłocie  
Kategoria klas IV-VI 
I miejsce – Leon Jabłoński - SP Niepoczołowice 
II miejsce – Hanna Laskowska - SP Pobłocie 
III miejsce – Natalia Wysocka - SP Pobłocie 
Wyróżnienie: Amelia Mielewczyk - OEK Głodnica 
Katarzyna Kożyczkowska - SP Pobłocie  
Kategoria klas VII-VIII 
I miejsce – Amelia Pipiórka – SP Linia 
II miejsce – Klaudia Pipka – SP Linia 
III miejsce – Martyna Gafke – SP Strzepcz 
Wyróżnienia: Aleksandra Klejsa – OEK Głodnica 
Julia Stenka – SP Pobłocie  

Nagrodzeni uczniowie otrzymali nagrody, 
ufundowane przez Gminny Dom Kultury w Lini. Osobne 
podziękowania otrzymały członkinie komisji oceniającej: 
Maria Osmańska – przewodnicząca, Ewa Lewandowska – 
członkini, Jadwiga Sommer – członkini. Przypominamy, 
iż do eliminacji powiatowych przechodzą po dwie osoby 
z każdej kategorii, czyli pierwsze i drugie miejsca. 
Eliminacje powiatowe odbędą się 26 marca 2020 roku       
w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-
Pomorskiej w Wejherowie o godzinie 9:00.  

 

 

 

 

 

Bajkowy Bal Karnawałowy 

7 lutego w Punkcie Przedszkolnym w Lini 
odbył się ,,Bajkowy bal karnawałowy”. Nauczycielki 
przedszkola dołożyły wszelkich starań, by wystrój 
sali balowej wprowadził dzieci w radosny, bajkowy 
nastrój oraz zachęcał do wesołej zabawy. Dzieci tego 
dnia miały okazję przebrać się za różne postacie             
z bajek i nie tylko. Przedszkolaki świetnie się bawiły 
uczestnicząc wspólnie ze swoimi paniami w tańcach 
oraz licznych konkursach zręcznościowych, 
ruchowych oraz tanecznych. Podczas odpoczynku 
przedszkolaki słuchały zagadek o różnych postaciach 
bajkowych. Kiedy czas zabawy dobiegł końca, dzieci 
z żalem opuszczały salę balową.  

 

ZAPROSZENIE 
 
Dyrektor Gminnego Domu Kultury w Lini zaprasza na 
spotkanie rodziny zespołu Kaszëbskô Rodzëzna 28 marca 
o godzinie 17:00 w Gminnym Domu Kultury w Lini. 
Chcemy tym razem porozmawiać o 20 - leciu zespołu, 
które przypada w przyszłym roku.  

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH 
ZAINTERESOWANYCH! 

 



Dzień Babci i Dziadka w żłobku   
31 stycznia w naszym Żłobku obchodziliśmy uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. W tych dniach 

dzieci zaprosiły do żłobka swoje kochane babcie i dziadków. Nasze pociechy  przygotowały dla nich specjalny 
program artystyczny, recytowały wiersze, śpiewały piosenki i tańczyły. Niejednej babci i dziadkowi, łezka kręciła 
się w oku. To był naprawdę wyjątkowy dzień, pełen uśmiechu, radości i dumy. Szczęśliwe i rozpromienione twarze 
babć i dziadków po raz kolejny pokazały nam, jak ważne są takie spotkania i wspólnie spędzone chwile z wnukami. 
Po części oficjalnej dzieci wręczyły swoim gościom własnoręcznie przygotowane upominki i zaprosiły ich do 
wspólnej zabawy, przy muzyce. Dziadkowie mieli okazję zrobić sobie wspólne zdjęcie z wnukiem, aby uwiecznić 
to wydarzenie. Niecodzienni goście zostali zaproszeni na kawę, herbatę i słodki poczęstunek.                

 

Dzień Babci i Dziadka w przedszkolu   
Dnia 28 stycznia i 4 lutego w Punkcie Przedszkolnym w Lini odbyły się spotkania z okazji Święta Babci    

i Dziadka. Babcia i Dziadek to bardzo ważne osoby w życiu każdego dziecka, dlatego w tym szczególnym dniu 
dzieci pamiętały o swoich kochanych Dziadkach. Wspólnie ze swoimi nauczycielkami dzieci przygotowały 
przedstawienie. Licznie przybyli goście zasiedli przy stołach i z niecierpliwością czekali na rozpoczęcie występu 
swoich wnucząt.  

Na twarzach dzieci widać było ogromną radość oraz skupienie. Dzieci zaprezentowały bogaty program 
artystyczny, a następnie wręczyły własnoręcznie wykonane prezenty dla swoich ukochanych Babć i Dziadków. 
Wszyscy z dumą patrzyli na swoje wnuczęta, które włożyły wiele wysiłku w to, aby jak najlepiej wyrazić swoją 
miłość i szacunek. Gościom towarzyszyły radość, uśmiech oraz łzy wzruszenia. 

 

Ogólnopolska Akcja edukacyjna „Dzieci uczą rodziców”  
 

Od października 2019r. Punkt Przedszkolny w Lini bierze udział 
w Ogólnopolskiej Akcji Edukacyjnej „Dzieci uczą rodziców”, której 
adresatami są przedszkola oraz klasy 1-3 szkół podstawowych. Celem 
akcji jest zwiększenie świadomości dzieci o otaczającym nas świecie,          
a także zachęcenie ich do rozmowy z rodzicami na tematy poruszane 
podczas lekcji.  

W ramach inicjatywy „Dzieci uczą rodziców” podczas 
comiesięcznych spotkań, dzieci podejmują tematykę bezpieczeństwa, 

ekologii, kultury i historii oraz otrzymują specjalne zadania do wykonania. Dowiadują się jak być bezpiecznym w 
ruchu drogowym, czy korzystając z Internetu, jak poprawnie segregować odpady i jak walczyć ze smogiem oraz 
jak bezpiecznie ćwiczyć. Poznają ciekawostki o historii Polski.  

W trakcie trwania akcji przewidziano również konkursy z wyjątkowymi nagrodami dla przedszkolaków.                        

Gminne eliminacje Konkursu 
Recytatorskiego Poezji Polskiej 

25 lutego 2020 roku, był dniem przeprowadzenia 
gminnych eliminacji Konkursu Recytatorskiego Poezji 
Polskiej XXXVII edycji. Do konkursu zgłosili się 
uczniowie z wszystkich szkół gminy Linia, w sumie            
w trzech kategoriach uczestniczyło 53 recytatorów.  
Wyniki konkursu: 
 
Kategoria klas I-III 
I miejsce – Zofia Tłuścik - SP Lina 
II miejsce – Antonina Lipska - SP Pobłocie 
III miejsce – Filip Grabe-Zaremba - SP Strzepcz 
Wyróżnienie: Zuzanna Bobrucka - SP Lina 
Zafia Laskowska - SP Pobłocie  
Kategoria klas IV-VI 
I miejsce – Leon Jabłoński - SP Niepoczołowice 
II miejsce – Hanna Laskowska - SP Pobłocie 
III miejsce – Natalia Wysocka - SP Pobłocie 
Wyróżnienie: Amelia Mielewczyk - OEK Głodnica 
Katarzyna Kożyczkowska - SP Pobłocie  
Kategoria klas VII-VIII 
I miejsce – Amelia Pipiórka – SP Linia 
II miejsce – Klaudia Pipka – SP Linia 
III miejsce – Martyna Gafke – SP Strzepcz 
Wyróżnienia: Aleksandra Klejsa – OEK Głodnica 
Julia Stenka – SP Pobłocie  

Nagrodzeni uczniowie otrzymali nagrody, 
ufundowane przez Gminny Dom Kultury w Lini. Osobne 
podziękowania otrzymały członkinie komisji oceniającej: 
Maria Osmańska – przewodnicząca, Ewa Lewandowska – 
członkini, Jadwiga Sommer – członkini. Przypominamy, 
iż do eliminacji powiatowych przechodzą po dwie osoby 
z każdej kategorii, czyli pierwsze i drugie miejsca. 
Eliminacje powiatowe odbędą się 26 marca 2020 roku       
w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-
Pomorskiej w Wejherowie o godzinie 9:00.  

 

 

 

 

 

Bajkowy Bal Karnawałowy 

7 lutego w Punkcie Przedszkolnym w Lini 
odbył się ,,Bajkowy bal karnawałowy”. Nauczycielki 
przedszkola dołożyły wszelkich starań, by wystrój 
sali balowej wprowadził dzieci w radosny, bajkowy 
nastrój oraz zachęcał do wesołej zabawy. Dzieci tego 
dnia miały okazję przebrać się za różne postacie             
z bajek i nie tylko. Przedszkolaki świetnie się bawiły 
uczestnicząc wspólnie ze swoimi paniami w tańcach 
oraz licznych konkursach zręcznościowych, 
ruchowych oraz tanecznych. Podczas odpoczynku 
przedszkolaki słuchały zagadek o różnych postaciach 
bajkowych. Kiedy czas zabawy dobiegł końca, dzieci 
z żalem opuszczały salę balową.  

 

ZAPROSZENIE 
 
Dyrektor Gminnego Domu Kultury w Lini zaprasza na 
spotkanie rodziny zespołu Kaszëbskô Rodzëzna 28 marca 
o godzinie 17:00 w Gminnym Domu Kultury w Lini. 
Chcemy tym razem porozmawiać o 20 - leciu zespołu, 
które przypada w przyszłym roku.  

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH 
ZAINTERESOWANYCH! 

 



Zabawa Mikołajkowa w Niepoczołowicach 
12 grudnia 2019 roku w Sali bankietowej „Leśny Dworek” odbyła się 

pierwsza zabawa Mikołajkowa dla najmłodszych mieszkańców wsi 
Niepoczołowice. Organizatorami zabawy byli Radni Rady Gminy Linia: 
Teresa Hirsz i Michał Miotk oraz Prezes Fundacji Adaptacja: Kordian 
Kulaszewicz.  

Na samym początku przywitani zostali wszyscy goście i dzieci oraz 
podziękowano partnerom, dzięki którym mogło odbyć się to wspaniałe 
wydarzenie (Fundacja Adaptacja – Kordian Kulaszewicz, Fundacja 
Lotos, Roboty Ziemne – Formella, Duo Paulo – Paweł Czaja, Joanna Paczuska, Usługi Cateringowe 

„Łeczk” – Ewa Szczypior, Leśny Dworek – Dorota i Zbigniew Miotk). 
Następnie wszystkie dzieci wraz z rodzicami zostali zaproszeni przez Elfy 
św. Mikołaja do wspólnej zabawy. Podczas tego spotkania odbywały się 
liczne konkursy, wybrano także Króla i Królową Balu, którzy zostali 
wyłonieni spośród wszystkich świetnie bawiących się dzieci. Na koniec 
zabawy do dzieci zawitał osobiście Święty 
Mikołaj, który wręczył wszystkim 
dzieciom paczki ze słodyczami, a także 

robił sobie z nimi pamiątkowe zdjęcia.  
Atrakcje dla dzieci nie skończyły się tego samego dnia gdyż 13 

grudnia 2019 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Niepoczołowicach 
dzięki hojności Fundacji Lotos oraz Fundacji Adaptacja uczestniczyli        
w darmowym wyjeździe do kina. 

Ferie zimowe z Gminnym Domem Kultury 

W ramach Ferii zimowych z GDK od poniedziałku do czwartku               
w pierwszym i drugim tygodniu ferii odbywały się zajęcia rozwijające 
zainteresowania oraz zdolności dla dzieci i młodzieży. Zajęcia były tak 
pomyślane, aby każdy uczeń i przedszkolak znalazł coś dla siebie. 

Pierwszego dnia ferii odbył się Konkurs Piosenki Dziecięcej "Lińskie 
Słowiki", we współpracy ze Stowarzyszeniem "Lampart", którego 
przedstawiciele pani Jolanta Sikorska i pan Mariusz Karpowicz zasiadali w 
jury. Panadto całość uwiecznił w formie reportażu pan Tomasz Sobisz. We wtorek chętne dzieci bawiły się 
wspólnie z Zespołem Pieśni i Tańca "Kaszëbskô Rodzëzna", które poprowadziła choreograf zespołu pani Irena 

Warmowska. W środę odbyły się warsztaty teatralne wspólnie z Teatrem 
Prostolinijnym, które poprowadził pan Mariusz Karpowicz. W czwartek 16 
stycznia młodsi uczniowie szkół podstawowych oraz przedszkolaki wzięły 
udział w zabawie karnawałowej zorganizowanej wspólnie ze 
Stowarzyszeniem "Bądźmy Razem". W przygotowaniu poczęstunku oraz w 
opiece nad uczestnikami balu pomagały panie Jadwiga Sommer oraz Halina 
Pipiórka. Z kolei w niedzielę 19 stycznia odbył się Turniej Dzikich Drużyn     
w Halowej Piłce Nożnej. 

Drugi tydzień ferii zimowych przebiegał pod hasłem zmagań sportowych. W poniedziałek 20 stycznia 
odbył się Turniej Tenisa Stołowego i tory przeszkód dla najmłodszych. We wtorek najstarsi uczestnicy zajęć 
rozegrali mecze w siatkówce, zaś młodsze dzieci rywalizowały na torach przeszkód. 
W środę odbywały się pokazy kina sferycznego w Szkole Podstawowej        
w Strzepczu. Natomiast w czwartek 23 stycznia odbyły się ostatnie zajęcia 
w ramach "Ferii z GDK" - były to rozgrywki warcabowe. 

Z propozycji zajęć feryjnych Gminnego Domu Kultury w Lini 
skorzystało ponad 100 dzieci z terenu gminy Linia, ale również dzieci              
i młodzież, które spędzały tu ferie zimowe.  
 

Konkurs Profilaktyczny  

13 lutego w Gminnym Domu Kultury miało miejsce 
podsumowanie tegorocznej edycji Konkursu Profilaktycznego, który 
został ogłoszony przez Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Lini. Przesyłane prace konkursowe 
odnosiły się do dwóch zagadnień tematycznych i miały dwie różne 
formy.  

Dla młodszych uczestników (kl. 0-V), tematem przewodnim 
było hasło: „Nałogi – droga do nikąd” i te prace miały tradycyjną formę 
planszową. Natomiast dla uczniów klas VI-VIII, tematem przewodnim 
było zawołanie: „Bliżej pasji – dalej od uzależnień”, które były w 
postaci multimedialnej prezentacji. Na konkurs wpłynęło ponad sto 
prac, z czego bardzo się cieszymy. Ważnym kryterium oceny była 
zgodność prac z zadanym tematem, profilaktyczny wymiar zgłoszonej 
pracy, kreatywność twórcy, oryginalność pomysłu, oraz wybrana 
forma estetyczna. Podczas rozstrzygnięcia, można było podziwiać 
jedynie tradycyjne prace plastyczne - planszowe. Prezentacje 
multimedialne będą do obejrzenia na stronie internetowej Urzędu 
Gminy Linia. Komisja konkursowa pod przewodnictwem dyrektor 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lini, Pani Marii Pipka 
rozstrzygnęła: NAŁOGI – DROGA DO NIKĄD Praca plastyczna   
  I miejsce – Kuba Bulczak – SP Miłoszewo, II miejsce – Nikola 
Walkusz – SP Linia, III miejsce ex aequo – Kordian Grzelewski – SP 
Kętrzyno, Dominika Pyrcha – SP Kętrzyno. Wyróżnienia: Lena 
Studzińska – SP Kętrzyno, Michalina Labuda – SP Miłoszewo.  

Klasy IV-V:  I miejsce – Emilian Wróblewski – SP Linia,           
II miejsce – Wiktoria Płotka – SP Linia, III miejsce ex aequo – 
Katarzyna Kożyczkowska – SP Pobłocie, Olivia Czerwińska – SP 
Strzepcz. Wyróżnienia: Oliwia Maszota – SP Linia, Oskar Choszcz – SP Strzepcz, Julia Gackowska – SP 
Niepoczołowice. 

 BLIŻEJ PASJI – DALEJ OD UZALEŻNIEŃ Praca multimedialna Klasy VI-VIII: I miejsce – 
Kożyczkowski Mateusz – SP Pobłocie, II miejsce – Natalia Wojewska – SP Pobłocie, III miejsce – Mateusz 
Koszałka – SP Pobłocie. Wyróżnienia: Natalia Wysocka – SP Pobłocie, Julianna Patelczyk – SP Miłoszewo, 
Weronika Grubba – OEK Głodnica, Nicola Burchacz – OEK Głodnica 

Premiera spektaklu "Trzy Starsze Panie ABC" 

W sali kameralnej Teatru Prostolinijnego, działającego przy Gminnym Domu Kultury w Lini, miało 
miejsce długo oczekiwane wydarzenie - premiera spektaklu "Trzy Starsze Panie ABC".  

Przybyłych na to, ważne dla naszej społeczności, wydarzenie kulturalne przywitała prowadząca grupę 
teatralną Jolanta Sikorska. Główne role zagrały w nim, debiutująca na deskach Teatru Prostolinijnego, Jolanta 
Bąk oraz Jolanta Zonewska, które mogliśmy podziwiać w epizodzie spektaklu "Biuro Matrymonialne.Com."  
Obie aktorki zagrały z ogromnym zaangażowaniem, wprowadzając zgromadzoną publiczność, na przemian 
w rozbawienie, by za chwilę, spowodować pełne skupienie, konsternację i zamyślenie nad kruchością                 
i przemijalnością ludzkiego życia. Sztuka opowiada też o wpływie 
podejmowanych w przeszłości decyzji na dalsze życie jednostki i osób  
z nią związanych.  

Obraz w reżyserii Mariusza Karpowicza jest godny polecenia, 
zarówno dla tych, którzy szukają rozrywki lekkiej, łatwej i przyjemnej, 
jak i dla tych lubiących fabułę bardziej złożoną, skłaniającą do refleksji. 
Warto zauważyć, że premiera odbyła się przy pełnej widowni, a sztuka 
zakończyła się owacjami na stojąco. 
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Niepoczołowice. Organizatorami zabawy byli Radni Rady Gminy Linia: 
Teresa Hirsz i Michał Miotk oraz Prezes Fundacji Adaptacja: Kordian 
Kulaszewicz.  
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podziękowano partnerom, dzięki którym mogło odbyć się to wspaniałe 
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Następnie wszystkie dzieci wraz z rodzicami zostali zaproszeni przez Elfy 
św. Mikołaja do wspólnej zabawy. Podczas tego spotkania odbywały się 
liczne konkursy, wybrano także Króla i Królową Balu, którzy zostali 
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grudnia 2019 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Niepoczołowicach 
dzięki hojności Fundacji Lotos oraz Fundacji Adaptacja uczestniczyli        
w darmowym wyjeździe do kina. 

Ferie zimowe z Gminnym Domem Kultury 

W ramach Ferii zimowych z GDK od poniedziałku do czwartku               
w pierwszym i drugim tygodniu ferii odbywały się zajęcia rozwijające 
zainteresowania oraz zdolności dla dzieci i młodzieży. Zajęcia były tak 
pomyślane, aby każdy uczeń i przedszkolak znalazł coś dla siebie. 

Pierwszego dnia ferii odbył się Konkurs Piosenki Dziecięcej "Lińskie 
Słowiki", we współpracy ze Stowarzyszeniem "Lampart", którego 
przedstawiciele pani Jolanta Sikorska i pan Mariusz Karpowicz zasiadali w 
jury. Panadto całość uwiecznił w formie reportażu pan Tomasz Sobisz. We wtorek chętne dzieci bawiły się 
wspólnie z Zespołem Pieśni i Tańca "Kaszëbskô Rodzëzna", które poprowadziła choreograf zespołu pani Irena 

Warmowska. W środę odbyły się warsztaty teatralne wspólnie z Teatrem 
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rozegrali mecze w siatkówce, zaś młodsze dzieci rywalizowały na torach przeszkód. 
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Konkurs Profilaktyczny  
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Katarzyna Kożyczkowska – SP Pobłocie, Olivia Czerwińska – SP 
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w rozbawienie, by za chwilę, spowodować pełne skupienie, konsternację i zamyślenie nad kruchością                 
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jak i dla tych lubiących fabułę bardziej złożoną, skłaniającą do refleksji. 
Warto zauważyć, że premiera odbyła się przy pełnej widowni, a sztuka 
zakończyła się owacjami na stojąco. 
 



Dzień Seniora w Lini 

29 stycznia 2020 roku w gminie Linia miał miejsce pierwszy               
z dwóch zaplanowanych Dni Seniora. Uroczystość odbyła się w sali 
gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Leonida Teligi w Lini. Na 
zaproszenie odpowiedziało wielu Seniorów naszej gminy, którzy 
gromadnie przybyli na to jedyne w swoim rodzaju święto. Po przywitaniu 
gości przez Panią Wójt Bogusławę Engelbrecht oraz Przewodniczącego 
Rady Gminy Pana Tadeusza Klein, młodzież szkoły gospodarza, 
przedstawiła Jasełka, które przygotowała Pani Hanna Wetta. Jasełka są 
przedstawieniami, które zawsze można osadzić we współczesnym 
kontekście i tym też kierowała się opiekunka a zarazem reżyserka 
przestawienia, nawiązując do obyczajowości młodzieży i świata dorosłych. 
Po Jasełkach na scenie zaprezentowały się przedszkolaki z tutejszego 
przedszkola. Najpierw zaprezentowali się chłopcy (białe koszule, czarne 
spodnie, szelki i kapelusze), prezentując rozbudowany program 
choreograficzny oczywiście pod bacznym okiem pani Angeliki Klejna          
i Patrycji Ellwart. Jako drugie zaprezentowały się dziewczynki, wspaniale 
ucharakteryzowane za babcie (chusta, długa spódnica i co najciekawsze 
przy lasce). Już same wejście dziewczynek wzbudziło aplauz. Małe artystki 
również pokazały swój układ choreograficzny. Paniom opiekunkom 
maluchów dziękujemy za ogrom pracy włożony przygotowanie tego 
występu.  

Po krótkiej przerwie na taniec, dyrektor Gminnego Domu Kultury 
Pani Kamila Soroko przeprowadziła pierwszy z konkursów pod nazwą 
„Sokole Oko”, który polegał na trafieniu rzutką jak największej ilości 
balonów. Po konkursie na bystre oko, Seniorzy popisywali się swoimi 
zdolnościami wokalnymi, śpiewając wylosowane przez siebie piosenki, 
oczywiście tekst piosenek wcześniej został przygotowany przez Gminny 
Dom Kultury. Konkursy przeplatane były tańcami, tak też po popisach 
wokalnych chętni poderwali się do tańca w wykonaniu Pana Tomasza 
Sobisza i Anny Stelmaszyk.  

Po tańcach na scenę zaproszonych zostało pięć par, które kolejno 
wzięły udział w konkursie odgadywania głosu partnera, zgodności 
charakterów oraz spostrzegawczości panów. Po czym zabawa taneczna 
rozkręciła się na dobre. Oczywiście święto Seniora nie byłoby takie udane, 
gdyby nie troska pań z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na czele       
z kierowniczką Panią Marią Pipka. Dziękujemy dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Lini Pani Barbarze Klebba za gościnę oraz gminnym 
władzom na czele z Panią Wójt Bogusławą Engelbrecht.  

 

UWAGA !  
      

Wójt Gminy Linia oraz organizatorzy informują, że XV Wojewódzki Bieg 
Przełajowy Terenami Kaszubskiego Parku Krajobrazowego w Lini planowany na 
dzień 26 kwietnia 2020r. zostaje przełożony ze względu na bezpieczeństwo i zdrowie 
biorących udział oraz gości. Planowany termin organizacji biegu to 21 czerwca 2020r.       
W zależności od rozwoju sytuacji związanej z pandemią koronawirusa o ostatecznym 
terminie będą informować organizatorzy biegu w kolejnych ogłoszeniach.  

Dzień Seniora w Strzepczu 

Dnia 31 stycznia odbył się Dzień Seniora w sołectwie Strzepcz. Uroczystość odbyła się w Szkole 
Podstawowej im. Aleksandera Labudy. Całe przedsięwzięcie organizowane jest przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Lini przy współudziale Szkoły Podstawowej w Strzepczu i Gminnego Domu Kultury w Lini.  

Po otwarciu Dnia Seniora przez Dyrektora GDK Panią Kamilę Soroko, 
przed gośćmi wystąpiły dzieci z przedszkola mieszczącego się w tutejszej szkole 
podstawowej, które pokazały układy taneczne z szarfami przeplatane śpiewanymi 
kolędami, następnie nastąpiła inscenizacja tradycyjnych jasełek, z odniesieniami 
do czasów dawnych i do sensu tradycji pustego miejsca przy stole. Dzieci 
przygotowały panie Karolina Mielewczyk oraz Wiesława Adamska. Następnie 
głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Pan Tadeusz Klein oraz Pani Wójt 
Bogusława Engelbrecht, przytaczając zgromadzonym garść danych 
statystycznych z terenu gminy Linia, dotyczących życia Seniorów, ich liczebności 
i trendów demograficznych.  

Najstarsi zostali uhonorowani, drobnymi upominkami, po czym wszyscy 
zaśpiewali „Sto lat”. Po przerwie na tańce, do których nie brakowało chętnych, 
wszyscy wzięli udział we wspólnych śpiewach ze śpiewnikami w ręku, które 
zostały wcześniej przygotowane. Po czym odbył się konkurs celnego rzutu pod 
nazwą „Sokole oko” oraz zmagania par, które rozpoznawały głos partnera                   
i sprawdzały przyzwyczajenia dnia powszedniego. I znowu nastąpiły tańce do 
muzyki zespołu „Galaktyka”, w zdecydowanej większości była to muzyka 
skoczna, do której „nogi same chodzą”. Mamy nadzieję, że wszyscy dobrze się 
bawili. Za gościnę w szkolnych murach dziękujemy Dyrektor Pani Agnieszce 
Pipka-Szczypior za wszelkie udogodnienia, niezastąpionym paniom z Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Lini z Panią Marią Pipka oraz władzom 
samorządowym na czele z Panią Wójt Bogusławą Engelbrecht oraz z Panem 
Przewodniczącym Rady Gminy Panem Tadeuszem Klein.  

Osobne podziękowania kierujemy do osób i podmiotów, które włączyły 
się w zorganizowanie nagród konkursowych na Dzień Seniora w Lini oraz               
w Strzepczu: Pizzerii Puenta Smaków z Lini, Pani Wiolecie Thiel z Pizzerii 
Mercato, Panu Piotrowi Ruszkowskiemu ZH Rolnik z Lini oraz Pani Agnieszce 
Grzenkowicz ze sklepu z odzieżą również z Lini. 
 

Dzień Kobiet w Gminie Linia 
Tegoroczny Dzień Kobiet w Gminie Linia obchodziliśmy w sobotę 7 marca w murach Szkoły Podstawowej 

im. Leonida Teligi w Lini. Panie, które zaszczyciły nas swoją obecnością, witane były tulipanami wręczanymi 
przez przedstawicieli Rady Gminy.  

Obchody Dnia Kobiet rozpoczął występ niezrównanego kabaretu Kùńda z Luzina, który rozbawił 
publiczność do łez. Po występie nastąpiła chwila zadumy, a to za sprawą wierszy Pani Ewy Lewandowskiej                 
z pochodzenia krakowianki, która jak sama powiedziała - umiłowała sobie dwie kultury: folklor góralski i folklor 
kaszubski. W swym dorobku poetka posiada wiersze o różnej tematyce, inspirowane refleksją nad poczuciem 
tożsamości, rodziną, patriotyzmem i miłością, po czym wszyscy udali się na poczęstunek. 

Po przerwie przed widzami wystąpił rodzimy Teatr Prostolinijny ze swoją popisową sztuką 
Biuro.matrymonialne.com, wg Andrzeja Dembończyka. Jak wieść niesie, trupa teatralna Grupy Lamparta, której 
członkowie tworzą obsadę spektaklu, jest jednym z najlepszych teatrów komediowych na wybrzeżu. 
Po spektaklu została przeprowadzona loteria fantowa z wieloma upominkami ufundowanymi przez Gminny Dom 
Kultury. To był iście udany Babski Wieczór. 
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z kierowniczką Panią Marią Pipka. Dziękujemy dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Lini Pani Barbarze Klebba za gościnę oraz gminnym 
władzom na czele z Panią Wójt Bogusławą Engelbrecht.  

 

UWAGA !  
      

Wójt Gminy Linia oraz organizatorzy informują, że XV Wojewódzki Bieg 
Przełajowy Terenami Kaszubskiego Parku Krajobrazowego w Lini planowany na 
dzień 26 kwietnia 2020r. zostaje przełożony ze względu na bezpieczeństwo i zdrowie 
biorących udział oraz gości. Planowany termin organizacji biegu to 21 czerwca 2020r.       
W zależności od rozwoju sytuacji związanej z pandemią koronawirusa o ostatecznym 
terminie będą informować organizatorzy biegu w kolejnych ogłoszeniach.  

Dzień Seniora w Strzepczu 

Dnia 31 stycznia odbył się Dzień Seniora w sołectwie Strzepcz. Uroczystość odbyła się w Szkole 
Podstawowej im. Aleksandera Labudy. Całe przedsięwzięcie organizowane jest przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Lini przy współudziale Szkoły Podstawowej w Strzepczu i Gminnego Domu Kultury w Lini.  

Po otwarciu Dnia Seniora przez Dyrektora GDK Panią Kamilę Soroko, 
przed gośćmi wystąpiły dzieci z przedszkola mieszczącego się w tutejszej szkole 
podstawowej, które pokazały układy taneczne z szarfami przeplatane śpiewanymi 
kolędami, następnie nastąpiła inscenizacja tradycyjnych jasełek, z odniesieniami 
do czasów dawnych i do sensu tradycji pustego miejsca przy stole. Dzieci 
przygotowały panie Karolina Mielewczyk oraz Wiesława Adamska. Następnie 
głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Pan Tadeusz Klein oraz Pani Wójt 
Bogusława Engelbrecht, przytaczając zgromadzonym garść danych 
statystycznych z terenu gminy Linia, dotyczących życia Seniorów, ich liczebności 
i trendów demograficznych.  

Najstarsi zostali uhonorowani, drobnymi upominkami, po czym wszyscy 
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zostały wcześniej przygotowane. Po czym odbył się konkurs celnego rzutu pod 
nazwą „Sokole oko” oraz zmagania par, które rozpoznawały głos partnera                   
i sprawdzały przyzwyczajenia dnia powszedniego. I znowu nastąpiły tańce do 
muzyki zespołu „Galaktyka”, w zdecydowanej większości była to muzyka 
skoczna, do której „nogi same chodzą”. Mamy nadzieję, że wszyscy dobrze się 
bawili. Za gościnę w szkolnych murach dziękujemy Dyrektor Pani Agnieszce 
Pipka-Szczypior za wszelkie udogodnienia, niezastąpionym paniom z Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Lini z Panią Marią Pipka oraz władzom 
samorządowym na czele z Panią Wójt Bogusławą Engelbrecht oraz z Panem 
Przewodniczącym Rady Gminy Panem Tadeuszem Klein.  

Osobne podziękowania kierujemy do osób i podmiotów, które włączyły 
się w zorganizowanie nagród konkursowych na Dzień Seniora w Lini oraz               
w Strzepczu: Pizzerii Puenta Smaków z Lini, Pani Wiolecie Thiel z Pizzerii 
Mercato, Panu Piotrowi Ruszkowskiemu ZH Rolnik z Lini oraz Pani Agnieszce 
Grzenkowicz ze sklepu z odzieżą również z Lini. 
 

Dzień Kobiet w Gminie Linia 
Tegoroczny Dzień Kobiet w Gminie Linia obchodziliśmy w sobotę 7 marca w murach Szkoły Podstawowej 

im. Leonida Teligi w Lini. Panie, które zaszczyciły nas swoją obecnością, witane były tulipanami wręczanymi 
przez przedstawicieli Rady Gminy.  

Obchody Dnia Kobiet rozpoczął występ niezrównanego kabaretu Kùńda z Luzina, który rozbawił 
publiczność do łez. Po występie nastąpiła chwila zadumy, a to za sprawą wierszy Pani Ewy Lewandowskiej                 
z pochodzenia krakowianki, która jak sama powiedziała - umiłowała sobie dwie kultury: folklor góralski i folklor 
kaszubski. W swym dorobku poetka posiada wiersze o różnej tematyce, inspirowane refleksją nad poczuciem 
tożsamości, rodziną, patriotyzmem i miłością, po czym wszyscy udali się na poczęstunek. 

Po przerwie przed widzami wystąpił rodzimy Teatr Prostolinijny ze swoją popisową sztuką 
Biuro.matrymonialne.com, wg Andrzeja Dembończyka. Jak wieść niesie, trupa teatralna Grupy Lamparta, której 
członkowie tworzą obsadę spektaklu, jest jednym z najlepszych teatrów komediowych na wybrzeżu. 
Po spektaklu została przeprowadzona loteria fantowa z wieloma upominkami ufundowanymi przez Gminny Dom 
Kultury. To był iście udany Babski Wieczór. 



 

INWESTUJEMY W NASZĄ GMINĘ 
W trosce o stabilny rozwój naszej gminy, poprawę warunków życia naszych mieszkańców pragnę 

poinformować, że celem nadrzędnym są inwestycje w naszej gminie, które mają służyć przede wszystkim 
dobru mieszkańców. W 2019 r. zrealizowano liczne inwestycje drogowe, ale również związane                               
ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 i w wieku przedszkolnym.  

Niewątpliwym sukcesem jest wykonanie na terenie naszej gminy dwóch bardzo ważnych dróg 
powiatowych umożliwiających swobodny dojazd do Lęborka, Wejherowa 
czy Trójmiasta. Przy naszym wsparciu Powiat Lęborki – wykonał 
przebudowę drogi powiatowej nr 1336G przebiegającą przez m. 
Zakrzewo w kierunku Lęborka. Gmina Linia wsparła inicjatywę 
partycypując w kosztach, ponadto był to element niezbędny, aby powiat 
lęborski mógł ubiegać się o 50% dofinansowania z Funduszu Dróg 
Samorządowych dla Województwa Pomorskiego. Dla powiatu 
lęborskiego przekazano kwotę 100 000,00 zł. Całkowita wartość 
inwestycji wyniosła 3 400 006,00 zł.  

 
Natomiast Powiat Wejherowski – wykonał rozbudowę drogi 

powiatowej nr 1420G Godętowo – Nawcz – Tłuczewo na odcinku Nawcz – 
Osiek, która została dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014 – 2020. Wspólna realizacja operacji pomiędzy 
Powiatem Wejherowskim a Gminą Łęczyce i Gminą Linia rozpoczęła się        
w 2016 r. podpisaniem porozumienia zgodnie, z którym na terenie naszej 

gminy ze środków własnych została 
zrealizowana przebudowa nawierzchni drogi 
gminnej w zakresie wykonania chodnika w m. Osiek. W tym zakresie 
poniesiono koszty związane z opracowaniem dokumentacji budowlanej, 
robót budowlanych i nadzoru na łączną kwotę 137 098,26 zł. Ponadto 
partycypowano w kosztach pozostałych prac, gdzie przekazano z budżetu 
gminy kwotę 332 450,00 zł. Powiat Wejherowski pozyskał dla projektu 
środki finansowe w wysokości ok. 2 608 068,52 zł. Całkowita wartość 
inwestycji dla wszystkich partnerów projektu wyniosła 4 943 607,64 zł. 

 
Ponadto Gmina Linia w 2019 r. pozyskała środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Wojewódzkiego 

Biura Geodezji i Terenów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Dzięki 
otrzymanemu dofinansowaniu wykonano przebudowę nawierzchni drogi 
dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pobłocie ul. Długa. 
Wartość inwestycji wyniosła ok. 498 384,62 zł, dofinansowania łącznie 
otrzymano 341 593,00 zł, wkład finansowy gminny wyniósł 156 791,62 zł, 
co stanowi ok. 32% wartości inwestycji. Celem zadania była poprawa 
warunków dojazdu do pól dla rolników. W związku z koniecznością 
poprawy stanu istniejącego drogi poprowadzono oś drogi pierwotnej trasie, 
wyprofilowano zniszczone odcinki i wzmocniono nawierzchnię poprzez 
wykonanie nawierzchni mineralno – asfaltowej o dł. 503,5m.  

 
Ze środków własnych wykonano przebudowę nawierzchni drogi ul. 

Spokojnej w m. Linia. Dokumentacja dla tego zadania została zlecona                  
i opracowana w 2018 r. Po licznych przetargach na realizację tego zadania 
ostateczna jego wartość wyniosła 216 861,51 zł. W związku z koniecznością 
poprawy stanu istniejącego drogi poprowadzono oś drogi pierwotną trasą, 
wyprofilowano zniszczone odcinki i wzmocniono nawierzchnię poprzez 
wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa 
kamiennego o dł. 311,5 m. Zadanie zostało wykonane przez Przedsiębiorstwo 
Budowlano – Drogowe SPEC-BRUK Zdzisław Jereczek z Robakowa.  

 

W wyniku pozyskanego w ubiegłym roku dofinasowania z Funduszu Dróg
Samorządowych na 2020r. zaplanowano realizację inwestycji drogowych jeszcze na 
dwóch odcinkach dróg na terenie naszej gminy tj.: remont odcinka drogi gminnej 
realizacji Lewinko – Lewino o nr 150017G (otrzymano wsparcie finansowe                   
w wysokości 217 253,00 zł) oraz przebudowa drogi gminnej nr 150014G Lewinko –
Pobłocie Dąbrówka (otrzymano wsparcie finansowe w wysokości 261 356,00 zł).

W dn. 6 marca 2020 r. został dokonany odbiór przebudowy drogi gminnej          
nr 150014G Lewinko – Pobłocie Dąbrówka. Zakres obejmował przebudowę drogi    
od skrzyżowania z drogą powiatowa nr 1336G w zakresie wykonania nowej 
nawierzchni jezdni o długości 622,2 m i szerokości 5 m. Dzięki realizacji tego zadania 

droga połączyła się z dalszym odcinkiem drogi, który został wykonany w 2018 r. w ramach pozyskanego 
dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Natomiast w chwili obecnej trwa remont odcinka drogi gminnej relacji 
Lewinko – Lewino o nr 150017G. Inwestycja przewiduje remont istniejącej 
konstrukcji nawierzchni mineralno – bitumicznej poprzez nałożenie warstwy 
wyrównawczej z betonu asfaltowego oraz warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego. Wg umowy zawartej z wykonawcą planowany termin zakończenia 
zadania przewidywany jest do końca czerwca 2020 r. Oba powyższe zadania 
wykonywane są przez Konsorcjum: KRUSZYWO Sp. z o.o. i Firmę Budowlano
– Usługową Ewa Wicka z Luzina.

W bieżącym roku zaplanowano również realizację operacji typu „Budowa 
lub modernizacja dróg lokalnych" poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych                       
z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej 
infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii", 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dzięki, 
której zostanie wykonana przebudowa drogi gminnej nr 150020G Miłoszewo –
Karpaty na odc. 970 mb. Gmina Linia wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie 
w 2018 r. W wyniku, czego otrzymano dofinansowanie z PROW, które w chwili 
obecnej wynosi 822 195,00 zł. Ostateczna wysokości dofinansowania zadania
będzie znana po zakończeniu rozliczenia zadania w Departamencie Programów
Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Pomorskiego. W 2019 r. ogłoszono przetarg na realizację i na mocy zawartej 

umowy z dnia 9 stycznia  2020 r. zadanie wykona Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „DROMOS” Sp. z 
o.o. W chwili obecnej planowane są następujące terminy realizacji umowy: opracowanie dokumentacji 
projektowej – 30.04.2020, uzyskanie zatwierdzenia projektu budowlanego – 30.06.2020 oraz wykonanie 
wszystkich robót budowlanych – 15.09.2020.

Oprócz inwestycji drogowych wykonano szereg zadań związanych z poprawą 
ładu przestrzennego oraz poprawą warunków życia naszych mieszkańców. Gmina 
Linia po złożonym i pozytywnie ocenionym wniosku w ramach konkursu Aktywne 
Sołectwo Pomorskie ogłoszonym przez Marszałka Województwa Pomorskiego,
otrzymała dotację 10 000,00 zł na budowę placu rekreacyjnego w miejscowości 
Linia. Z inicjatywy mieszkańców wyrażonej uchwałą z zebrania wiejskiego                
z 2018 r. oraz przy ich pomocy wykonano wspólne prace przy przygotowaniu 
terenu, posprzątano plac zabaw, oczyszczono nawierzchnie betonową                              
z przerośniętej trawy,  wygrabiono istniejącą powierzchnię trawiastą oraz 
wyrównano powierzchnię żwirową pod istniejącym placem zabaw. Plac zabaw 
poprawił estetykę wsi i bezpieczeństwo bawiących się dzieci. Odnowienie miejsc 
do gry w siatkówkę, koszykówkę oraz tenisa stołowego służyć będzie aktywnemu 

spędzaniu wolnego czasu mieszkańców wsi Linia. Jednocześnie odnowiony plac swoim wyglądem i formą 
wkomponował się w warunki otoczenia pobliskiej Szkoły Podstawowej, umożliwiając uczniom korzystanie   
z odnowionej infrastruktury. 



 

INWESTUJEMY W NASZĄ GMINĘ 
W trosce o stabilny rozwój naszej gminy, poprawę warunków życia naszych mieszkańców pragnę 

poinformować, że celem nadrzędnym są inwestycje w naszej gminie, które mają służyć przede wszystkim 
dobru mieszkańców. W 2019 r. zrealizowano liczne inwestycje drogowe, ale również związane                               
ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 i w wieku przedszkolnym.  

Niewątpliwym sukcesem jest wykonanie na terenie naszej gminy dwóch bardzo ważnych dróg 
powiatowych umożliwiających swobodny dojazd do Lęborka, Wejherowa 
czy Trójmiasta. Przy naszym wsparciu Powiat Lęborki – wykonał 
przebudowę drogi powiatowej nr 1336G przebiegającą przez m. 
Zakrzewo w kierunku Lęborka. Gmina Linia wsparła inicjatywę 
partycypując w kosztach, ponadto był to element niezbędny, aby powiat 
lęborski mógł ubiegać się o 50% dofinansowania z Funduszu Dróg 
Samorządowych dla Województwa Pomorskiego. Dla powiatu 
lęborskiego przekazano kwotę 100 000,00 zł. Całkowita wartość 
inwestycji wyniosła 3 400 006,00 zł.  

 
Natomiast Powiat Wejherowski – wykonał rozbudowę drogi 

powiatowej nr 1420G Godętowo – Nawcz – Tłuczewo na odcinku Nawcz – 
Osiek, która została dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014 – 2020. Wspólna realizacja operacji pomiędzy 
Powiatem Wejherowskim a Gminą Łęczyce i Gminą Linia rozpoczęła się        
w 2016 r. podpisaniem porozumienia zgodnie, z którym na terenie naszej 

gminy ze środków własnych została 
zrealizowana przebudowa nawierzchni drogi 
gminnej w zakresie wykonania chodnika w m. Osiek. W tym zakresie 
poniesiono koszty związane z opracowaniem dokumentacji budowlanej, 
robót budowlanych i nadzoru na łączną kwotę 137 098,26 zł. Ponadto 
partycypowano w kosztach pozostałych prac, gdzie przekazano z budżetu 
gminy kwotę 332 450,00 zł. Powiat Wejherowski pozyskał dla projektu 
środki finansowe w wysokości ok. 2 608 068,52 zł. Całkowita wartość 
inwestycji dla wszystkich partnerów projektu wyniosła 4 943 607,64 zł. 

 
Ponadto Gmina Linia w 2019 r. pozyskała środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Wojewódzkiego 

Biura Geodezji i Terenów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Dzięki 
otrzymanemu dofinansowaniu wykonano przebudowę nawierzchni drogi 
dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pobłocie ul. Długa. 
Wartość inwestycji wyniosła ok. 498 384,62 zł, dofinansowania łącznie 
otrzymano 341 593,00 zł, wkład finansowy gminny wyniósł 156 791,62 zł, 
co stanowi ok. 32% wartości inwestycji. Celem zadania była poprawa 
warunków dojazdu do pól dla rolników. W związku z koniecznością 
poprawy stanu istniejącego drogi poprowadzono oś drogi pierwotnej trasie, 
wyprofilowano zniszczone odcinki i wzmocniono nawierzchnię poprzez 
wykonanie nawierzchni mineralno – asfaltowej o dł. 503,5m.  

 
Ze środków własnych wykonano przebudowę nawierzchni drogi ul. 

Spokojnej w m. Linia. Dokumentacja dla tego zadania została zlecona                  
i opracowana w 2018 r. Po licznych przetargach na realizację tego zadania 
ostateczna jego wartość wyniosła 216 861,51 zł. W związku z koniecznością 
poprawy stanu istniejącego drogi poprowadzono oś drogi pierwotną trasą, 
wyprofilowano zniszczone odcinki i wzmocniono nawierzchnię poprzez 
wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa 
kamiennego o dł. 311,5 m. Zadanie zostało wykonane przez Przedsiębiorstwo 
Budowlano – Drogowe SPEC-BRUK Zdzisław Jereczek z Robakowa.  

 

W wyniku pozyskanego w ubiegłym roku dofinasowania z Funduszu Dróg
Samorządowych na 2020r. zaplanowano realizację inwestycji drogowych jeszcze na 
dwóch odcinkach dróg na terenie naszej gminy tj.: remont odcinka drogi gminnej 
realizacji Lewinko – Lewino o nr 150017G (otrzymano wsparcie finansowe                   
w wysokości 217 253,00 zł) oraz przebudowa drogi gminnej nr 150014G Lewinko –
Pobłocie Dąbrówka (otrzymano wsparcie finansowe w wysokości 261 356,00 zł).

W dn. 6 marca 2020 r. został dokonany odbiór przebudowy drogi gminnej          
nr 150014G Lewinko – Pobłocie Dąbrówka. Zakres obejmował przebudowę drogi    
od skrzyżowania z drogą powiatowa nr 1336G w zakresie wykonania nowej 
nawierzchni jezdni o długości 622,2 m i szerokości 5 m. Dzięki realizacji tego zadania 

droga połączyła się z dalszym odcinkiem drogi, który został wykonany w 2018 r. w ramach pozyskanego 
dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Natomiast w chwili obecnej trwa remont odcinka drogi gminnej relacji 
Lewinko – Lewino o nr 150017G. Inwestycja przewiduje remont istniejącej 
konstrukcji nawierzchni mineralno – bitumicznej poprzez nałożenie warstwy 
wyrównawczej z betonu asfaltowego oraz warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego. Wg umowy zawartej z wykonawcą planowany termin zakończenia 
zadania przewidywany jest do końca czerwca 2020 r. Oba powyższe zadania 
wykonywane są przez Konsorcjum: KRUSZYWO Sp. z o.o. i Firmę Budowlano
– Usługową Ewa Wicka z Luzina.

W bieżącym roku zaplanowano również realizację operacji typu „Budowa 
lub modernizacja dróg lokalnych" poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych                       
z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej 
infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii", 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dzięki, 
której zostanie wykonana przebudowa drogi gminnej nr 150020G Miłoszewo –
Karpaty na odc. 970 mb. Gmina Linia wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie 
w 2018 r. W wyniku, czego otrzymano dofinansowanie z PROW, które w chwili 
obecnej wynosi 822 195,00 zł. Ostateczna wysokości dofinansowania zadania
będzie znana po zakończeniu rozliczenia zadania w Departamencie Programów
Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Pomorskiego. W 2019 r. ogłoszono przetarg na realizację i na mocy zawartej 

umowy z dnia 9 stycznia  2020 r. zadanie wykona Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „DROMOS” Sp. z 
o.o. W chwili obecnej planowane są następujące terminy realizacji umowy: opracowanie dokumentacji 
projektowej – 30.04.2020, uzyskanie zatwierdzenia projektu budowlanego – 30.06.2020 oraz wykonanie 
wszystkich robót budowlanych – 15.09.2020.

Oprócz inwestycji drogowych wykonano szereg zadań związanych z poprawą 
ładu przestrzennego oraz poprawą warunków życia naszych mieszkańców. Gmina 
Linia po złożonym i pozytywnie ocenionym wniosku w ramach konkursu Aktywne 
Sołectwo Pomorskie ogłoszonym przez Marszałka Województwa Pomorskiego,
otrzymała dotację 10 000,00 zł na budowę placu rekreacyjnego w miejscowości 
Linia. Z inicjatywy mieszkańców wyrażonej uchwałą z zebrania wiejskiego                
z 2018 r. oraz przy ich pomocy wykonano wspólne prace przy przygotowaniu 
terenu, posprzątano plac zabaw, oczyszczono nawierzchnie betonową                              
z przerośniętej trawy,  wygrabiono istniejącą powierzchnię trawiastą oraz 
wyrównano powierzchnię żwirową pod istniejącym placem zabaw. Plac zabaw 
poprawił estetykę wsi i bezpieczeństwo bawiących się dzieci. Odnowienie miejsc 
do gry w siatkówkę, koszykówkę oraz tenisa stołowego służyć będzie aktywnemu 

spędzaniu wolnego czasu mieszkańców wsi Linia. Jednocześnie odnowiony plac swoim wyglądem i formą 
wkomponował się w warunki otoczenia pobliskiej Szkoły Podstawowej, umożliwiając uczniom korzystanie   
z odnowionej infrastruktury. 



Jednym z głównych wyzwań i potrzeb w zakresie rozwoju naszej gminy jest 
również opieka nad dziećmi do lat 3 oraz edukacja przedszkolna. W roku ubiegłym gmina 
rozpoczęła realizację dwóch kluczowych projektów dofinansowanych z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 pn.:

„Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla 
najmłodszych mieszkańców gminy Linia w nowej placówce 
edukacyjnej” i „Wsparcie rodziców powracających na rynek pracy 
w opiece nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Linia”.

Na piętrze dotychczasowego budynku Gminnego Żłobka 
„Promyczek” w Lini przeprowadzono przebudowę i zmianę sposobu użytkowania 
pomieszczeń na przedszkole. Dzięki otrzymanemu wsparciu utworzono 60 nowych 
miejsc przedszkolnych, doposażono pomieszczenia w niezbędny sprzęt elektroniczny, 
pomoce dydaktyczne oraz zabawki dostosowane do wieku przedszkolaków, na co 
otrzymano dofinansowanie w wysokości  1 195 678,68 zł. Ponadto na parterze budynku 
w ramach projektu na działanie 05.03 Opieka nad dziećmi do lat 3 
stworzono dodatkowe 10 miejsc żłobkowych w celu zwiększenia 
aktywności zawodowej u kobiet, które powracają na rynek pracy 
po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka 
poprzez zapewnienie opieki w funkcjonującym Żłobku Gminnym. 
Pozyskano dofinansowanie w wysokości 226 259,00 zł dzięki, 
któremu wyposażono placówkę        w plac zabaw, interaktywne 
zabawki oraz pomoce dydaktyczne dla opiekunów. Ponadto dzieci 
korzystające ze wsparcia przez okres realizacji projektu mają 
zapewnioną bezpłatną opiekę oraz wyżywienie.   

W roku 2019 gmina zrealizowała zadania związane z rozwojem naszych 
mieszkańców poprzez organizację bezpłatnych szkoleń „Ja w internecie. Program 
szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”: w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe 
Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe (…) 
przeprowadzono 15 szkoleń dla mieszkańców powyżej 25 roku życia z terenu Gminy 
Linia i okolic. Szkolenia dotyczyły poniższych tematów:  moje finanse i transakcje w 
sieci, działam w sieciach społecznościowych, tworzę własną stronę internetową, 
biznes w sieci, rolnik w sieci, kultura w sieci i rodzic w sieci.

Największym zainteresowaniem cieszyły się szkolenia związane z finansami i transakcjami w sieci, 
gdzie mieszkańcy nauczyli się załatwiania swoich spraw biznesowych, finansowych i urzędowych za 
pośrednictwem Internetu. Każdy uczestnik podczas szkolenia otrzymał zakupiony w ramach projektu tablet, 
których łącznie zakupiono 42 szt. Po zakończeniu projektu tablety zostały przekazane do szkół podstawowych 
z terenu Gminy Linia.

Zorganizowano również wyłącznie dla starszych mieszkańców szkolenia. Od 23 
września do 13 listopada 2019 r. w Klubie Seniora przy ul. Kaszubskiej 15 w Lini 
odbywały się bezpłatne szkolenia realizowane w ramach projektu „MEW@ (Media 
Education with Activity). Program rozwoju kompetencji cyfrowych województwa 
pomorskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z zastosowaniem działań 
szkoleniowych animacyjnych w środowisku lokalnym” współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020 Oś priorytetowa III: 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. 
Szkolenia zostały zorganizowane przez Gminę Linia przy współpracy z Fundacją Partycypacji Społecznej z 
Poznania. Dofinansowanie wyniosło 100% kosztów kwalifikowanych. W szkoleniu udział wzięło 15 
seniorów z terenu Gminy Linia, którzy po zakończeniu za zaangażowanie i frekwencję otrzymali na własność 
tablety.
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2020r. Gmina Linia rozpoczęła od konkursu ogłoszonego przez Wójta Gminy Linia – Aktywne 
Sołectwa Gminy Linia w celu wyłonienia sołectwa, które będzie się ubiegało o rekomendację do uzyskania 
pomocy finansowej w wysokości 10 000,00 zł udzielanej przez Sejmik Województwa Pomorskiego na 
dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie małych projektów lokalnych pod nazwą „Aktywne 
Sołectwo Pomorskie 2020” realizowanych na terenach wiejskich. Do terminu składania wniosków tj. 24 
stycznia 2020 r. otrzymano 7 wniosków z 13 sołectw. 

Po zapoznaniu się z wnioskami złożonymi przez sołectwa oraz mając na uwadze 
wysokość dofinansowania dla gminy tj. 10 000,00 zł Komisja podjęła decyzję o 
aplikowaniu o pomoc finansową tylko dla jednego sołectwa w ramach konkursu. Wybrano 
Sołectwo Tłuczewo, ponieważ spełnia wymogi regulaminu konkursu „Aktywne Sołectwa 
Gminy Linia”. Realizacja zadania zaspokoi potrzeby społeczności lokalnej, wzmocni 
tożsamość i integrację lokalną, poprawi ład przestrzenny oraz podniesienie atrakcyjności 
miejscowości. Wniosek został złożony przez Gminę Linia do Departamentu Środowiska i 
Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Przewidywany termin 
rozpatrzenia wniosków maj 2020.        W przypadku pozyskania środków w m. Tłuczewo 
powstanie „Siłownia pod chmurką”.  
 

Ponadto w dniu 11 marca 2020 r. został złożony wniosek o dofinansowanie          
z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Poddziałania 6.2.2. 
Rozwój Usług Społecznych. W przypadku pozyskania środków planowane jest  
uruchomienie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy  poprzez remont budynku 
przeznaczonego pod dzienny dom, wyposażenie pracowni umiejętności społecznych, 
pracowni kulinarnej i pracowni rehabilitacji, zatrudnienie kierownika i pracowników 
zespołu wspierającego dzienny dom, wyżywienie dla uczestników dziennego domu 
oraz transport. Na Dzienny Dom Pomocy zostanie zaadaptowany budynek 
stanowiący własność Gminy Linia zlokalizowany przy ul. Szkolnej 3 w Lini. 

Natomiast w Klubie Seniora przy ul. Kaszubskiej 15 w Lini w ramach tego 
samego dofinansowania zostaną przeprowadzone zajęcia dla seniorów: artystyczne, teatralne, komputerowe i 
sportowe. Zajęcia teatralne będą adresowane do seniorów, którzy chcieliby spróbować swoich sił w aktorstwie 
poprzez cykl warsztatów nauki oddechu, poprawnej dykcji, ćwiczenia świadomości własnego ciała, 
koncentracji, pamięci oraz pobudzające wyobraźnię. Celem zajęć artystycznych będzie rozwijanie zmysłu 
artystycznego; pobudzenie wyobraźni; nauka rzeczy praktycznych i przydatnych w życiu codziennym; 
przekazywanie wiedzy florystycznej wraz z radami przydatnymi na co dzień.  

 
W zakresie inwestycji drogowych pojawiała się ponowna możliwość 

skorzystania z dofinansowania 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.  

Po przedstawieniu propozycji inwestycji mogących ubiegać się o wspracie 
finansowe Komisja wspólna w dn. 26.02.2020r. podjęła decyzję o wyrażeniu zgody 
na złożenie wniosku o przyznanie pomocy na zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni 
drogi ul. Brzozowej, ul. Sosnowej i ul. Klonowej w Lini” ze względu na:  
 posiadanie przez urząd opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji budowlanej, 
 wpisywanie się zadania w kryterium oceny wniosków wskazane w rozporządzeniu 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Budowa lub 
modernizacja dróg lokalnych” oraz ograniczenia, co do możliwości skorzystania    
z dofinansowania (limit środków na beneficjenta nie może przekroczyć 3 000 000 
mln zł, gmina Linia wykorzystała do tej pory 2 733 130,29 zł w związku z tym 
możemy ubiegać się maksymalnie o kwotę 266 869,71 zł. Łączna wartość zadania 
planowanego do realizacji wynosi 387 400,06 zł. 



Jednym z głównych wyzwań i potrzeb w zakresie rozwoju naszej gminy jest 
również opieka nad dziećmi do lat 3 oraz edukacja przedszkolna. W roku ubiegłym gmina 
rozpoczęła realizację dwóch kluczowych projektów dofinansowanych z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 pn.:

„Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla 
najmłodszych mieszkańców gminy Linia w nowej placówce 
edukacyjnej” i „Wsparcie rodziców powracających na rynek pracy 
w opiece nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Linia”.

Na piętrze dotychczasowego budynku Gminnego Żłobka 
„Promyczek” w Lini przeprowadzono przebudowę i zmianę sposobu użytkowania 
pomieszczeń na przedszkole. Dzięki otrzymanemu wsparciu utworzono 60 nowych 
miejsc przedszkolnych, doposażono pomieszczenia w niezbędny sprzęt elektroniczny, 
pomoce dydaktyczne oraz zabawki dostosowane do wieku przedszkolaków, na co 
otrzymano dofinansowanie w wysokości  1 195 678,68 zł. Ponadto na parterze budynku 
w ramach projektu na działanie 05.03 Opieka nad dziećmi do lat 3 
stworzono dodatkowe 10 miejsc żłobkowych w celu zwiększenia 
aktywności zawodowej u kobiet, które powracają na rynek pracy 
po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka 
poprzez zapewnienie opieki w funkcjonującym Żłobku Gminnym. 
Pozyskano dofinansowanie w wysokości 226 259,00 zł dzięki, 
któremu wyposażono placówkę        w plac zabaw, interaktywne 
zabawki oraz pomoce dydaktyczne dla opiekunów. Ponadto dzieci 
korzystające ze wsparcia przez okres realizacji projektu mają 
zapewnioną bezpłatną opiekę oraz wyżywienie.   

W roku 2019 gmina zrealizowała zadania związane z rozwojem naszych 
mieszkańców poprzez organizację bezpłatnych szkoleń „Ja w internecie. Program 
szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”: w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe 
Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe (…) 
przeprowadzono 15 szkoleń dla mieszkańców powyżej 25 roku życia z terenu Gminy 
Linia i okolic. Szkolenia dotyczyły poniższych tematów:  moje finanse i transakcje w 
sieci, działam w sieciach społecznościowych, tworzę własną stronę internetową, 
biznes w sieci, rolnik w sieci, kultura w sieci i rodzic w sieci.

Największym zainteresowaniem cieszyły się szkolenia związane z finansami i transakcjami w sieci, 
gdzie mieszkańcy nauczyli się załatwiania swoich spraw biznesowych, finansowych i urzędowych za 
pośrednictwem Internetu. Każdy uczestnik podczas szkolenia otrzymał zakupiony w ramach projektu tablet, 
których łącznie zakupiono 42 szt. Po zakończeniu projektu tablety zostały przekazane do szkół podstawowych 
z terenu Gminy Linia.

Zorganizowano również wyłącznie dla starszych mieszkańców szkolenia. Od 23 
września do 13 listopada 2019 r. w Klubie Seniora przy ul. Kaszubskiej 15 w Lini 
odbywały się bezpłatne szkolenia realizowane w ramach projektu „MEW@ (Media 
Education with Activity). Program rozwoju kompetencji cyfrowych województwa 
pomorskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z zastosowaniem działań 
szkoleniowych animacyjnych w środowisku lokalnym” współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020 Oś priorytetowa III: 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. 
Szkolenia zostały zorganizowane przez Gminę Linia przy współpracy z Fundacją Partycypacji Społecznej z 
Poznania. Dofinansowanie wyniosło 100% kosztów kwalifikowanych. W szkoleniu udział wzięło 15 
seniorów z terenu Gminy Linia, którzy po zakończeniu za zaangażowanie i frekwencję otrzymali na własność 
tablety.
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na złożenie wniosku o przyznanie pomocy na zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni 
drogi ul. Brzozowej, ul. Sosnowej i ul. Klonowej w Lini” ze względu na:  
 posiadanie przez urząd opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji budowlanej, 
 wpisywanie się zadania w kryterium oceny wniosków wskazane w rozporządzeniu 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Budowa lub 
modernizacja dróg lokalnych” oraz ograniczenia, co do możliwości skorzystania    
z dofinansowania (limit środków na beneficjenta nie może przekroczyć 3 000 000 
mln zł, gmina Linia wykorzystała do tej pory 2 733 130,29 zł w związku z tym 
możemy ubiegać się maksymalnie o kwotę 266 869,71 zł. Łączna wartość zadania 
planowanego do realizacji wynosi 387 400,06 zł. 



 

 
Prawdopodobnie gmina Linia będzie wnioskować o kwotę 246 502,66 zł, a zatem wkład finansowy gminy na 
to zadanie wyniesie 140 897,40 zł. Termin złożenia wniosków od 16 marca do 30 kwietnia 2020r. 

 
Po analizie możliwosći lokalowych Gminnego Żłobka „Promyczek” w Lini planuje się ponownie 

wystąpić o dofinansowanie do projektu w ramach Działania 5.3. Opieka nad dziećmi do lat 3 z Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

Celem głównym nowego projektu pn. „Zaraz wracam – projekt wspierający 
powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci do lat 
3 dla mieszkańców Gminy Linia” 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. Gmina Linia prawdopodobnie w 
ramach projektu utworzy 18 dodatkowych miejsc opieki i wnioskować będzie o 
kwotę 443 7000,00 zł; łączna wartość projektu 522 000,00 zł, wkład własny 
sfinansowany z programu „MALUCH +” – 64 800,00 zł; wkład gminy szacowany 
jest na poziomie 13 500,00 zł. Termin złożenia wniosku do 1 kwietnia 2020 r. 

 
75 rocznica Marszu Śmierci i pokaz filmu  

"WIEŚ SPRAWIEDLIWYCH. ŚWIADKOWIE" 
  

7 lutego o godz. 18:00 w dużej sali Gminnego Domu Kultury w Lini 
uroczyście otwarto wystawę związaną z powrotem Pomorza Gdańskiego w 
granice Rzeczypospolitej w roku 1920. Jednocześnie odbyła się projekcja filmu 
dokumentalnego „Wieś sprawiedliwych. Świadkowie”.  

Dokument przypomina tragiczne wydarzenia związane z ewakuacją 
więźniów z obozu koncentracyjnego KL Stutthof, jaka miała miejsce na 
przełomie stycznia i lutego 1945 roku. Film opowiada o pełnych poświęcenia 

postawach mieszkańców wsi Pomieczyno, którzy nie bacząc na zagrożenie nie tylko dokarmiali 
ewakuowanych więźniów, ale pomagali w ucieczce, za co groziła kara śmierci. 
Jak zapowiedział jeszcze przed projekcją, producent wykonawczy filmu Pan 
Tomasz Słomczyński, dokument opowiada o heroizmie mieszkańców 
Pomieczyna. Jednak podobnie zachowywali się mieszkańcy innych kaszubskich 
wsi, leżących na trasie przemarszu kolumn ewakuowanych więźniów. W 
Nawczu, niedaleko Lini, był obóz przejściowy, gdzie dziś stoi pomnik kościół, 
a na pobliskim cmentarzu spoczywa 600 więźniów. Na cmentarzu w Strzepczu 
również spoczywają uczestnicy Marszu Śmierci.  

Wieczór w Domu Kultury rozpoczął się od recytacji wierszy Jana 
Rompskiego, również więzionego w KL Stutthof. Amelia Wrońska wyrecytowała 
„Pòmión zwònów”, Marta Szczypior fragment wiersza zatytułowanego „Jiwru 
pòmiów”, natomiast „Wòlny Bôłt” wyrecytowały Martyna Waldowska i Klaudia 
Pipka. Uczennice przygotowała Pani Urszula Miotk. Projekcja wywołała wśród 
gości wspomnienia rodzinne, przytaczane z opowiadań rodziców oraz dziadków, 
którzy zachowali pamięć o tamtych wydarzeniach.  

Po uroczystości, wszyscy udali się pod liński pomnik pamięci, znajdujący się nieopodal Domu 
Kultury, aby oddać hołd tragicznie zmarłym uczestnikom Marszu Śmieci.  

Wystawa „Powrót Pomorza w granice Rzeczpospolitej. W setną 
rocznicę 1920-2020”, powstała dzięki Fundacji Dobrej Książki w Warszawie 
oraz Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada 
Korzeniowskiego w Gdańsku. Osobne podziękowania kierujemy do Instytutu 
Pamięci Narodowej za użyczenie stojaków do ekspozycji. Film „Wieś 
Sprawiedliwych. Świadkowie” wyreżyserował Andrzej Dudziński, natomiast 
producentem jest Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie.  

Gminne eliminacje w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców 

3 marca 2020 roku w Szkole Podstawowej im. Leonida Teligi 
w Lini odbyły się gminne eliminacje Turnieju Piłki Siatkowej 
Dziewcząt i Chłopców rocznika 2005/2006. W rozgrywkach udział 
wzięło pięć szkół naszej gminy: Głodnica, Niepoczołowice, 
Kętrzyno, Strzepcz i Linia. Turniej zaczął się o godzinie 10:00             
i został przeprowadzony systemem: każdy z każdym.  

W kategorii dziewcząt pierwsze miejsce zdobyły 
przedstawicielki szkoły podstawowej w Lini, na drugim miejscu 
uplasowały się zawodniczki ze szkoły podstawowej w Strzepczu, 
natomiast na trzecim miejscu uplasowała się szkoła podstawowa 
Akademia Głodnica. W kategorii chłopców do rozgrywek 
przystąpiło pięć drużyn. Pierwsze miejsce zajęła szkoła podstawowa 
w Lini, na drugim miejscu uplasował się Strzepcz, trzecie miejsce 
zajęły Niepoczołowice, dalsze miejsca Głodnica i Kętrzyno.  

Drużyny, które zajęły miejsca od I do III otrzymały puchary 
i medale, zaś wszystkie drużyny biorące udział w zawodach 
otrzymały pamiątkowe dyplomy. Zdobywcy pierwszych miejsc         
w obu kategoriach zostali nagrodzeni piłkami do siatkówki. Nagrody 
ufundował Gminny Dom Kultury w Lini. Wszystkim uczestnikom 
dziękujemy za zaangażowanie i ducha walki. Osobne podziękowania 
ślemy opiekunom: Janinie Gruba ze Strzepcza i Bernadecie Piorun   
z Niepoczołowic, Hannie Kożyczkowskiej i Łukaszowi Łapczukowi 
z Lini, Rafałowi Bronk z Kętrzyna i Marcinowi Pranga z Głodnicy.  

Zwycięzcy gminnych rozgrywek będą reprezentować Gminę 
Linia w rozgrywkach powiatowych: chłopcy 25 marca w MOSiR     
w Rumi, zaś dziewczęta 26 marca 2020 r. również w MOSiR                
w Rumi. 



 

 
Prawdopodobnie gmina Linia będzie wnioskować o kwotę 246 502,66 zł, a zatem wkład finansowy gminy na 
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zwiększenia zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3, realizowane w 
postaci rozwiązań ułatwiających tym osobom wejście lub powrót na rynek pracy, 
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i medale, zaś wszystkie drużyny biorące udział w zawodach 
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Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego 

dla Uczniów i Absolwentów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Linia 
  

Dnia 16 grudnia 2019r. w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. 
Fryderyka Chopina w Gdańsku odbyła się uroczysta Gala Stypendialna, 
podczas której Marszałek Województwa Pomorskiego - Pan Mieczysław 
Struk wręczył stypendia uczniom szkół podstawowych, 
ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych przyznane na rok szkolny 
2019/2020 w ramach projektu Pomorski program pomocy stypendialnej 
2017/2018, 2018/2019 i 2019/2020. Wśród wyróżnionych znaleźli się 
uczniowie i absolwenci Szkoły Podstawowej z Lini, Szkoły Podstawowej ze 
Strzepcza oraz Szkoły Podstawowej z Pobłocia. 

W uroczystości wzięła udział Wójt Gminy Linia - Pani 
Bogusława Engelbrecht, która nie kryła zadowolenia z sukcesu młodych 
mieszkańców naszej gminy. Pani Wójt nie tylko zaszczyciła uczniów swoją 
obecnością, ale także wręczyła im listy gratulacyjne oraz upominki. 

Dyrekcja i nauczyciele Szkół Podstawowych życzą tegorocznym 
stypendystom wielu kolejnych sukcesów edukacyjnych. 

Młodzieżowa Rada Gminy Linia I Kadencja 

Dnia 27.02.2020r. odbyło się pierwsze inauguracyjne spotkanie Młodzieżowej Rady Gminy Linia, która 
została powołana Uchwałą Nr 123/XI/VIII/2019 z dnia 28.10.2019r. przez 
Radę Gminy Linia. W skład jej wchodzi 15 młodych radnych, którzy 
reprezentują swoje szkoły, jednostki ochotniczych straży pożarnych, gminną 
orkiestrę dętą oraz szkoły ponadpodstawowe. Opiekunem MRG jest Wójt 
Gminy Linia Bogusława Engelbrecht, która będzie zajmowała się młodymi 
radnymi. Na pierwszym spotkaniu uczestniczył gość Mateusz Syposz, który 
działa w Młodzieżowej Radzie Miasta Wejherowa. Pan Mateusz po krótce 
wyjaśnił na czym polega istota działania młodzieżowych rad. Wszyscy 
członkowie uczestniczący w zebraniu zostali delegowani przez klasy bądź 
samorządy uczniowskie co świadczy o ich koleżeństwie i wzorowej 
postawie.  

  NZOZ „ ZDROWY CHECZ” 
LINIA, UL. DŁUGA 6  

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

Dzień Rejestracja Godziny przyjęć 
Poniedziałek 

Por. dziecięca + por. 
ogólna 

Dr Dębska; Dr Turbak 

8.00-12.00 
8.00-10.00 

Dzieci zdrowe 

11.00-13.00 
Wtorek 

Dr Stępińska; Dr 
Turbak 

8.00-12.00 8.00-13.00 

Środa 
 Por. ogólna 
Dr Turbak 

12.00-16.00 13.00-17.00 

Czwartek 
Por. ogólna 
Dr Turbak 

12.00-16.00 13.00-17.00 

 
Piątek 

Por. ogólna 
Dr Stępińska; Dr 

Turbak 

12.00 – 16.00 13.00 – 17.00 

 LEKARZ OGÓLNY W OŚRODKU ZDROWIA w 
STRZEPCZU  

( tel. 58 676-82-56) 

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

Wtorek 
Por. dziecieca + Por. 

ogólna 
Dr Dębska; Dr Turbak  

12.00 – 16.00 

13.00 – 15.00 
Dzieci zdrowe 

15.00 – 17.00 

Środa 
Dr Turbak  8.00 – 12.00 8.00-13.00 

Czwartek 
Por. ogólna 

Dr Stępińska; Dr 
Turbak 

8.00 – 12.00 8.00 – 13.00 

Piątek 
Por. dziecięca + Por. 

ogólna 
Dr Dębska; Dr Turbak  

8.00 – 12.00 

8.00 – 10.00 
Dzieci zdrowe  

11.00 – 13.00 

PACJENCI PODEJRZEWAJĄCY U SIEBIE CHOROBĘ ZAKAŹNA MAJĄ 
OBOWIĄZEK WCZEŚNIEJSZEJ REJESTRACJI TELEFONICZNEJ  

WIZYTY DOMOWE 
- zmiana dopołudniowa - zgłoszenia do godz. 1100 ; 
- zmiana popołudniowa – zgłoszenia do godz. 1400  . 

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

OPIEKA NOCNA! 
Z opieki FALK Wejherowo ( ul. Gdańska 47;tel. 58-572-78-44) korzystać 

mogą mieszkańcy Smażyna, Pobłocia, Lewina, Lewinka, Dargolewa, 
Miłoszewa, Tłuczewa, Lini, Niepoczołowic, Osieka, Potęgowa, Zakrzewa i 

Kobylasza. 

 
PORADNIA DLA KOBIET 

W OŚRODKU ZDROWIA W LINI 
Lekarz przyjmuje w poniedziałki od godz. 1400  

rejestracja telefoniczna w godzinach przyjęć w Ośrodku Zdrowia 
w Strzepczu 

STOMATOLOG w budynku Żłobka w Lini, ul. Kaszubska 14 ( 606936208) 
Rejestracja tylko w godzinach przyjęć 

PONIEDZIAŁEK, ŚRODA 15.30 – 18.30; PIĄTEK 8.30- 12.30 
CZWARTEK NIECZYNNE 

STOMATOLOG w Ośrodku Zdrowia w Strzepczu (503710890) 
PONIEDZIAŁEK 800- 1230; WTOREK – ŚRODA 1400 - 1800 

CZWARTEK – PIĄTEK 800 - 1230 
 

 

APTEKA „ MYŚLIWSKA” 
Linia, ul. Długa 71, tel. 58 676 88 35 

PONIEDZIAŁEK – WTOREK: 9.30 – 15.00 
ŚRODA – PIĄTEK: 9.30 – 18.00 

 

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

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK: 9.00 – 19.00 
SOBOTA: 9.00 – 14.00 

BIBLIOTEKA W STRZEPCZU 58 676-82-58 
PONIEDZIAŁEK- PIĄTEK 9.00 – 17.00 

BIBLIOTEKA W LINI 58 676-86-19 
PONIEDZIAŁEK- PIĄTEK 9.00 – 17.00 

KOMISARIAT POLICJI w STRZEPCZU 
tel. 58 676 -82-51 

tel. kom. 571-335-319 
Posterunek Policji Szemud 

Szemud, ul. Wejherowska 29, tel. 58 679-98-74 
Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie 

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

Kasa czynna 700 - 1400 

GODZINY PRACY URZEDU GMINY 
Poniedziałek 7.30 – 17.00 

Od wtorku do czwartku 7.30 – 15.30 
Piątek 7.30 – 14.00 

Kasa czynna codziennie do 8.00- 13.00 
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY 

przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek od 1600 do 1700 

TELEFONY 

 

 

 

 

 
URZĄD POCZTOWY 

Urząd Pocztowy w Lini czynny 
od poniedziałku do czwartku 1000 - 1700 

piątek od godz. 1300 - 2000 

Agencja Pocztowa w Strzepczu czynna 
od poniedziałku do piątku od godz. 800 -1400 

sobota 800 - 1100 
 

W poniedziałki  od 1500 do 1700 w Urzędzie Gminy Linia pok. 8  po 
uprzednim uzgodnieniu terminu z GOPS  jest możliwość 

skorzystania z bezpłatnej porady psychologa, u którego można 
zasięgnąć informacji na temat uzależnienia i form pomocy 

rodzinom z problemem alkoholowym, uzależnień od narkotyków 
oraz dotkniętych przemocą.  

tel. 58 676-85-82 
 

STRAŻE OSP (988-112) 
Prezes OSP Linia – tel. 692-756-145 

Prezes OSP Strzepcz – tel. 511-034-425 
Prezes OSP Lewino – tel. 699-858-082 

GMINNY DOM KULTURY tel. 58-572-81-64 
Dyrektor Kamila Soroko 

 

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

OPIEKA NOCNA! 
Z opieki FALK Wejherowo ( ul. Gdańska 47;tel. 58-572-78-44) korzystać 

mogą mieszkańcy Smażyna, Pobłocia, Lewina, Lewinka, Dargolewa, 
Miłoszewa, Tłuczewa, Lini, Niepoczołowic, Osieka, Potęgowa, Zakrzewa i 

Kobylasza. 

 
PORADNIA DLA KOBIET 

W OŚRODKU ZDROWIA W LINI 
Lekarz przyjmuje w poniedziałki od godz. 1400  

rejestracja telefoniczna w godzinach przyjęć w Ośrodku Zdrowia 
w Strzepczu 

STOMATOLOG w budynku Żłobka w Lini, ul. Kaszubska 14 ( 606936208) 
Rejestracja tylko w godzinach przyjęć 

PONIEDZIAŁEK, ŚRODA 15.30 – 18.30; PIĄTEK 8.30- 12.30 
CZWARTEK NIECZYNNE 

STOMATOLOG w Ośrodku Zdrowia w Strzepczu (503710890) 
PONIEDZIAŁEK 800- 1230; WTOREK – ŚRODA 1400 - 1800 

CZWARTEK – PIĄTEK 800 - 1230 
 

 

APTEKA „ MYŚLIWSKA” 
Linia, ul. Długa 71, tel. 58 676 88 35 

PONIEDZIAŁEK – WTOREK: 9.30 – 15.00 
ŚRODA – PIĄTEK: 9.30 – 18.00 

 

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

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK: 9.00 – 19.00 
SOBOTA: 9.00 – 14.00 

BIBLIOTEKA W STRZEPCZU 58 676-82-58 
PONIEDZIAŁEK- PIĄTEK 9.00 – 17.00 

BIBLIOTEKA W LINI 58 676-86-19 
PONIEDZIAŁEK- PIĄTEK 9.00 – 17.00 

KOMISARIAT POLICJI w STRZEPCZU 
tel. 58 676 -82-51 

tel. kom. 571-335-319 
Posterunek Policji Szemud 

Szemud, ul. Wejherowska 29, tel. 58 679-98-74 
Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie 

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

Kasa czynna 700 - 1400 

GODZINY PRACY URZEDU GMINY 
Poniedziałek 7.30 – 17.00 

Od wtorku do czwartku 7.30 – 15.30 
Piątek 7.30 – 14.00 

Kasa czynna codziennie do 8.00- 13.00 
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY 

przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek od 1600 do 1700 

TELEFONY 

 

 

 

 

 
URZĄD POCZTOWY 

Urząd Pocztowy w Lini czynny 
od poniedziałku do czwartku 1000 - 1700 

piątek od godz. 1300 - 2000 

Agencja Pocztowa w Strzepczu czynna 
od poniedziałku do piątku od godz. 800 -1400 

sobota 800 - 1100 
 

W poniedziałki  od 1500 do 1700 w Urzędzie Gminy Linia pok. 8  po 
uprzednim uzgodnieniu terminu z GOPS  jest możliwość 

skorzystania z bezpłatnej porady psychologa, u którego można 
zasięgnąć informacji na temat uzależnienia i form pomocy 

rodzinom z problemem alkoholowym, uzależnień od narkotyków 
oraz dotkniętych przemocą.  

tel. 58 676-85-82 
 

STRAŻE OSP (988-112) 
Prezes OSP Linia – tel. 692-756-145 

Prezes OSP Strzepcz – tel. 511-034-425 
Prezes OSP Lewino – tel. 699-858-082 

GMINNY DOM KULTURY tel. 58-572-81-64 
Dyrektor Kamila Soroko 

 

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 



BABY ROOM 
Linia, ul. Słoneczna 2 
84-223 Linia  
Tel. 699-790-630 
„Fachowa opieka, godziny  
dopasowane do potrzeb rodziców, 
 domowa atmosfera” 


