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BENEFIS JAROMIRY LABUDDY 
 

W czwartkowy wieczór 28 października 2021r. w Gminnym Domu Kultury w Lini 
odbył się Benefis Jaromiry Labuddy. Na spotkanie z poetką przybyło wielu gości. 
Pierwotnie spotkanie miało odbyć się w kwietniu, z okazji 60 urodzin Pani Jaromiry, ale 
pandemia pokrzyżowała te plany. 

Jaromira Labudda jest córką znanego pisarza kaszubskiego Aleksandra Labuddy. 
Mieszka w gminie Linia od urodzenia. Od wielu lat tworzy w języku kaszubskim, 
głównie poezję, choć w swoim dorobku ma również utwór prozatorski i sztukę „Klucz”. 
Poetka została doceniona w licznych konkursach kaszubskich oraz ogólnopolskich. 
Wiele jej utworów ukazało się również w różnych czasopismach oraz antologiach 
polskich i zagranicznych. Oprócz pracy twórczej Jaromira Labudda pracuje jako korektor 
książek innych autorów, przyczyniając się w ten sposób do promocji Kaszub oraz języka 
kaszubskiego. Jest autorką pierwszego programu do nauki języka kaszubskiego 
zatwierdzonego i wydanego przez MEN. Pani Jaromira nagrywała też utwory swoje oraz 
ojca dla Uniwersytetu Warszawskiego i dla Oxfordu w Anglii. Kilka lat temu promowała 
Kaszuby na międzynarodowej konferencji w Japonii, wygłaszając referat o literaturze i edukacji kaszubskiej w Tokio.  

Z okazji 60. rocznicy urodzin naszej poetki, pisarki i działaczki kaszubskiej, Gminny Dom Kultury w Lini wydał 
okolicznościową książkę pt. „Slachã tatka. 60. Roczëzna Jaromirë Labùddë” zawierającą wybrane przez poetkę wiersze. 
Dyrektor Gminnego Domu Kultury w Lini dziękuje wszystkim osobom współpracującym przy wydaniu książki za 
nieocenioną pomoc. Wójt Gminy Linia Bogusława Engelbrecht oraz dyrektor Gminnego Domu Kultury Kamila Soroko 
wręczyły jubilatce pamiątkowy grawer w podziękowaniu za jej pracę na rzecz Kaszub, a tym samym naszej gminy. 
Wśród zaproszonych gości byli między innymi Zastępca Wójta Gminy Linia Astrida Kaczyńska, Przewodniczący Rady 
Gminy Linia Tadeusz Klein, Halina i Witold Bobrowscy, Wanda Lew-Kiedrowska, Felicja Baska-Borzyszkowska, 
Zbigniew Byczkowski, Edmund Szymikowski oraz rodzina i przyjaciele jubilatki. 

Benefis uświetnili swoim występem Chór Pięciolinia z Lini pod batutą Jana Szulca, Zespół Pieśni i Tańca 
Kaszëbskô Rodzëzna oraz Paweł Ruszkowski. Wieczór spędzony z Panią Jaromirą Labudda przybliżył wielu osobom 
jej dokonania oraz zainteresowania, a także skłonił do refleksji nad dalszym losem kaszubszczyzny. 
 

GMINNE OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 
 

Dnia 11 listopada 2021r. świętowaliśmy 103 rocznicę odzyskania niepodległości. Uroczystość gminnego Święta 
Niepodległości rozpoczęła się odśpiewaniem Hymnu Państwowego przy oprawie „Gminnej Orkiestry Dętej”. Następnie 
w obecności Wójta Gminy Linia Bogusławy Engelbrecht, Przewodniczącego Rady Gminy Linia Tadeusza Klein, 
radnych, sołtysów, dyrektorów szkół, pocztów sztandarowych OSP, Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego O/Linia, 
szkół podstawowych z terenu gminy i zgromadzonych mieszkańców odbył się Apel Poległych, który poprowadzili 
ks. wikariusz Łukasz Nowotny oraz Karol Rohde z ZHP. Po apelu złożono wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Ofiar 
Marszu Śmierci. Następnie odbyła się msza św. w kościele NSPJ w Lini w intencji Ojczyzny, którą odprawił ksiądz 
proboszcz Wojciech Senger z oprawą muzyczną chóru „Pięciolinia” oraz „Gminnej Orkiestry Dętej” . 

Po mszy św., w Szkole Podstawowej w Lini odbył się koncert zespołu wokalnego RELING 3 Flotylli Okrętów  
z Gdyni oraz występ uczniów ZSP w Lini.  

 

WARSZATY KULINARNE Z WICE MASTERCHEF SYLWIĄ GARSKĄ – CHMARYCZ  
 

Dnia 18 listopada 2021r. w Gminnym Domu Kultury w Lini odbyły się warsztaty 
kulinarne połączone z pokazem przygotowania wyszukanych potraw oraz ich degustacją, 
które poprowadziła Wice MasterChef Sylwia Garska – Chmarycz. Warsztaty zostały 
zorganizowane przez KGW Linia w ramach dotacji dla kół gospodyń wiejskich pozyskanej  
z ARiMR. Wzięli w nich udział członkowie koła oraz panie z terenu gminy Linia. Spotkanie 
z panią Sylwią Garską – Chmarycz było też okazją do poznania niektórych sekretów mistrzów 
kuchni. Ponadto można było otrzymać dedykację od autorki książki kucharskiej pt. „Smaczne 
garnki” oraz zrobić pamiątkowe zdjęcie. KGW Linia dziękuje wszystkim uczestnikom 
warsztatów oraz zaprasza chętne panie do wstąpienia do koła. Warsztaty kulinarne były 
jednym z działań podejmowanych w ramach pozyskanych środków. Koło planuje również 
podjęcie działań kulturalnych, jak wyjazd do kina oraz zakup urządzeń niezbędnych do 

prowadzenia atrakcyjnej działalności gospodarczej, będącej jednym z celów statutowych koła.  
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MAGIA ŚWIĄT W GMINNYM ŻŁOBKU „PROMYCZEK” W LINI  
  

Szósty grudnia to szczególna data w niejednym kalendarzu. Na całym świecie odwiedza 
dzieci specjalny gość. Ma czerwony strój, długą, białą brodę, dźwiga na plecach bardzo ciężki 
worek, a w nim prezenty. To nie może być nikt inny jak tylko ŚWIĘTY MIKOŁAJ. 

Mikołajki w Żłobku to jeden z najbardziej wyczekiwanych przez dzieci dni w roku. 
Przygotowywały się do niego starannie wszystkie dzieci z grupy Słoneczek, Jeżyków  
i Pszczółek. Od kilku dni słychać było w całym  żłobku  wesoły śpiew dzieci, przy dźwięcznych 
nutach świątecznych piosenek. W powietrzu unosił się zapach świeżo upieczonych pierników. 
W odświętnie ubranych strojach dzieci wypatrywały gościa. Jak co roku Św. Mikołaj nie 
zawiódł dzieci. Zapukał do okna, zerknął do środka i wiedział, że to te dzieci czekają właśnie 
na Niego i to one były wyjątkowo grzeczne w tym roku. Po wizycie Mikołaja, dzieci ozdobiły  

wcześniej upieczone  pierniki oraz przygotowały ozdoby choinkowe. Grupowe występy dzieci o tematyce Świątecznej 
zostały nagrane i udostępnione rodzicom na zamkniętej grupie facebooka. Oczywiście nie mogło zabraknąć corocznego 
Kiermaszu Bożonarodzeniowego, który przygotowany został przez Dyrekcję i pracowników Żłobka. Mamy nadzieję, 
że chociaż w jakimś małym procencie wprowadziliśmy do Państwa domów atmosferę Świąt. Wszystkim życzymy 
zdrowych i pełnych miłości Świąt Bożego Narodzenia. 

 

SPOTKANIE Z ALPAKAMI W PRZEDSZKOLU W LINI  
Dnia 16 listopada 2021 roku nasze przedszkole odwiedzili niecodzienni 

goście. A kto to taki? – TO ALPAKI! Niezwykli goście – Karmel i Ciastek – bo tak 
nazywają się alpaki. Przedszkolaki dowiedziały się, że nasi goście to krewni 
wielbłądów, a marchewka jest dla nich tak pyszna, jak dla nas słodycze. Sam wygląd 
alpak wzbudzał u dzieci wielką sympatię, gdyż wyglądały jak żywe maskotki. 
Okazuje się, że poprzez uczestnictwo w zajęciach z Alpakami stymulowane są 
zmysły: słuchu, wzroku, dotyku, doskonali się sprawność ruchowa dzieci, rozwija 
samodzielność, obcowanie z nimi generuje dużo pozytywnych emocji.  Dziękujemy 
Fundacji „Zdrowie na końskim  grzbiecie” za możliwość spotkania z Alpakami.  



PODATKI OD NIERUCHOMOŚCI 
 

         Dnia 25 listopada br. odbyła się sesja Rady Gminy 
Linia, której przedmiotem było między innymi podjęcie 
uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku 
od nieruchomości oraz stawek podatku od środków 
transportowych na obszarze gminy Linia. Maksymalne 
stawki podatku od nieruchomości ustala każdego roku 
Minister Finansów w obwieszczeniu w sprawie górnych 
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 
dany rok. Poniżej znajdują się uchwalone stawki 
podatków od nieruchomości obowiązujące na terenie 
gminy Linia od roku 2022. 
 

od gruntów: 
a. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 

bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków – 1,00 zł od 1m2 pow. 

b. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami 
powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników 
sztucznych – 5,17 zł od 1 ha powierzchni,  

c. pozostałych od l m2 powierzchni, 
 letniskowych – 0,54 zł 
 pozostałych – 0,54 zł 
 zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej 

działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego – 0,54 zł 

d. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji,  
i położonych na terenach, dla których miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego przewiduje prze-
znaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo 
zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym 
wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w 
życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął 
okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 1,00 zł od  
l m2 pow. 

od budynków lub ich części: 
a. mieszkalnych – 0,83 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 
b. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 

oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych 
na prowadzenie działalności gospodarczej 24,00 zł od  
l m2 powierzchni użytkowej, 

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

d. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych  
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, 
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 
5,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

e. pozostałych: 
- od budynków gospodarczych – 6,00 zł od 1 m2 

powierzchni użytkowej, 
- od powierzchni garaży – 6,00 zł od l m2powierzchni 

użytkowej, 
- od budynków letniskowych – 8,60 zł od 1 m2 

powierzchni użytkowej, 
- zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej 

działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego – 8,60 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej, 

- innych – 8,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 
f. od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie 

art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach 
loklanych 

„BEZPIECZNA SZKOŁA 
KROKODYLKA TIRKA” 

 

Uczniowie klasy drugiej Szkoły Podstawowej  
w Strzepczu wzięli udział w projekcie edukacyjnym 
,,Bezpieczna Szkoła Krokodylka Tirka’’, którego 
najważniejszym celem jest promowanie wśród dzieci 
bezpiecznych zachowań na drodze i wyczulanie 
młodych umysłów na niebezpieczeństwa, mogące 
wystąpić w ruchu drogowym. Ze względu na sytuację 
epidemiologiczną spotkanie odbyło się w formie 
wideokonferencji, jednak wykorzystywane narzędzia 
edukacyjne, w postaci m.in. prezentacji multimedialnej, 
umożliwiły uczniom aktywne uczestnictwo w lekcjach. 

Prowadzący zajęcia wspólnie z dziećmi omówił 
przepisy i zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego 
istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa 
najmłodszych. Tematyka spotkania objęła m.in.: zasady 
poruszania się po drogach i stosowania się do 
sygnalizacji świetlnej, bezpieczeństwa w podróży  
(w tym stosowania pasów bezpieczeństwa), 
konieczności noszenia elementów odblaskowych oraz 
identyfikację służb ratunkowych oraz umiejętność ich 
prawidłowego powiadamiania 

UWAGA! 
Dzień 24 grudnia 2021r. –  

piątek jest dniem wolnym od pracy  
w Urzędzie Gminy Linia w zamian za 

ustawowy dzień wolny od pracy  
tj. 25 grudnia 2021r.,  

który przypada w sobotę.  
 Również dniem wolnym będzie  

7 stycznia 2022r. – piątek w zamian za  
1 stycznia 2022r.  

 

                      Wójt Gminy Linia 
                      (-) Bogusława Engelbrecht 
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l m2 pow. 

od budynków lub ich części: 
a. mieszkalnych – 0,83 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 
b. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 

oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych 
na prowadzenie działalności gospodarczej 24,00 zł od  
l m2 powierzchni użytkowej, 

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

d. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych  
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, 
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 
5,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

e. pozostałych: 
- od budynków gospodarczych – 6,00 zł od 1 m2 

powierzchni użytkowej, 
- od powierzchni garaży – 6,00 zł od l m2powierzchni 

użytkowej, 
- od budynków letniskowych – 8,60 zł od 1 m2 

powierzchni użytkowej, 
- zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej 

działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego – 8,60 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej, 

- innych – 8,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 
f. od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie 

art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach 
loklanych 

„BEZPIECZNA SZKOŁA 
KROKODYLKA TIRKA” 

 

Uczniowie klasy drugiej Szkoły Podstawowej  
w Strzepczu wzięli udział w projekcie edukacyjnym 
,,Bezpieczna Szkoła Krokodylka Tirka’’, którego 
najważniejszym celem jest promowanie wśród dzieci 
bezpiecznych zachowań na drodze i wyczulanie 
młodych umysłów na niebezpieczeństwa, mogące 
wystąpić w ruchu drogowym. Ze względu na sytuację 
epidemiologiczną spotkanie odbyło się w formie 
wideokonferencji, jednak wykorzystywane narzędzia 
edukacyjne, w postaci m.in. prezentacji multimedialnej, 
umożliwiły uczniom aktywne uczestnictwo w lekcjach. 

Prowadzący zajęcia wspólnie z dziećmi omówił 
przepisy i zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego 
istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa 
najmłodszych. Tematyka spotkania objęła m.in.: zasady 
poruszania się po drogach i stosowania się do 
sygnalizacji świetlnej, bezpieczeństwa w podróży  
(w tym stosowania pasów bezpieczeństwa), 
konieczności noszenia elementów odblaskowych oraz 
identyfikację służb ratunkowych oraz umiejętność ich 
prawidłowego powiadamiania 

UWAGA! 
Dzień 24 grudnia 2021r. –  

piątek jest dniem wolnym od pracy  
w Urzędzie Gminy Linia w zamian za 

ustawowy dzień wolny od pracy  
tj. 25 grudnia 2021r.,  

który przypada w sobotę.  
 Również dniem wolnym będzie  

7 stycznia 2022r. – piątek w zamian za  
1 stycznia 2022r.  

 

                      Wójt Gminy Linia 
                      (-) Bogusława Engelbrecht 

PODATKI OD ŚRODKÓW 
TRANSPORTOWYCH W 2022 ROKU 

 

1.Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej 
masie całkowitej pojazdu: 

a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 
850,00 zł 

b. od 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1300,00 zł 
c. powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 1450,00 zł 

2.Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej 
masie całkowitej bez względu na rodzaj zawieszenia: 
a. równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 18 ton: 
- o liczbie osi – dwie 2000,00 zł  
- o liczbie osi – trzy 2100,00 zł 
- o liczbie osi – cztery i więcej 2300,00 zł 
b. równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 
ton: 
- o liczbie osi – dwie 2000,00 zł 
- o liczbie osi – trzy 2100,00 zł 
- o liczbie osi – cztery i więcej 2300,00 zł 
c. równej lub wyższej niż 26 ton: 
- o liczbie osi – dwie 2000,00 zł 
- o liczbie osi – trzy 2100,00 zł 
- o liczbie osi – cztery i więcej 2800,00 zł  
3.Od ciągników siodłowych i balastowych 
przystosowanych do użycia łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej: 
a. od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony 1500,00 zł 
b. od 5,5 tony i poniżej 9 ton 1700,00 zł 
c. od 9 ton i poniżej 12 ton 1750,00 zł 
4.Od ciągników siodłowych i balastowych 
przystosowanych do użycia łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie zespołu pojazdów 
bez względu na rodzaj zawieszenia:  
a. równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 
ton: 
- o liczbie osi – dwie 2100,00 zł 
- o liczbie osi – trzy i więcej 2150,00 zł 
b. równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej lub 
równej 36 ton: 
- o licznie osi – dwie 2250,00 zł 
- o liczbie osi – trzy i więcej 2250,00 zł 
c.wyższej niż 36 ton: 
- o liczbie osi – dwie 2550,00 zł 
- o liczbie osi – trzy i więcej 2850,00 zł 
5.Od przyczep i naczep, które z pojazdem 
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 
od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych 
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego: 
a. od 7 ton i poniżej 12 ton 1500,00 zł 
6. od przyczep i naczep z wyjątkiem związanych 
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego, które łącznie z 
pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 
całkowitą bez względu na rodzaj zawieszenia: 
a. równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 
ton: 
- o liczbie osi – jedna 1700,00 zł 
- o liczbie osi – dwie 1750,00 zł 

- o liczbie osi – trzy i więcej 1800,00 zł 
b. równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej lub 
równej 36 ton: 
- o liczbie osi – jedna 1700,00 zł 
- o liczbie osi – dwie 1750,00 zł 
- o liczbie osi – trzy i więcej 1800,00 zł 
c. wyższej niż 36 ton: 
- o liczbie osi – jedna 1700,00 zł  
- o liczbie osi – dwie 2000,00 zł 
- o liczbie osi – trzy i więcej 2000,00 zł 
 

DOFINANSOWANIE DLA 
OCHOTNICZYCH STRAŻY 

POŻARNYCH 

Ochotnicza Straż Pożarna w Strzepczu 
otrzymała dotację w wysokości 12 300 zł w Programie 
Priorytetowym Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Ogólnopolski 
program finansowania służb ratowniczych. Część  
2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia 
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” na 
dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Wsparcie 
działalności operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Strzepczu poprzez zakup środków ochrony 
indywidualnej” Całkowity koszt zakupu nowych 
środków ochrony osobistej strażaków w postaci  
5 kompletów ubrań specjalnych wyniesie 12 750 zł. 
Kwota 450 zł to środki własne OSP Strzepcz 

Bardzo dziękujemy NFOŚiGW oraz WFOŚIGW  
w Gdańsku – Zarząd OSP Strzepcz 

Szanowni Państwo, 
 

mamy wielką przyjemność poinformować, że Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Strzepczu oraz w Lini przyznano 
dofinansowanie w wysokości po 5 500 zł na realizację 
zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony 
ludności pn.: „Wyposażenie wozów strażackich  
w ramach wspierania jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenów wiejskich”. Dofinansowanie 
pochodzi z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia 
Społecznego Rolników. Całkowity koszt zakupu  
4 nowych radiotelefonów przenośnych dla OSP Strzepcz 
wyniósł 6 200 zł. Koszt całkowity zakupu drabiny 
nasadkowej, wężów pożarniczych ssawnych i tłocznych 
dla OSP Linia wyniósł 5 674 zł. Każda z jednostek miała 
swój wkład własny.  
 

Bardzo dziękujemy FSUSR – Zarząd OSP  
Strzepcz i  Linia  



WZMACNIANIE OTOCZENIA POPRZEZ BUDOWĘ OTWARTEJ STREFY 
AKTYWNOŚCI W M. LEWINO I MIŁOSZEWO 

 

 

 

W miejscowości Lewino i Miłoszewo zostały wykonane Otwarte Strefy Aktywności, dzięki którym 
zrealizowana została idea gminy jaką jest propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym 
powietrzu. Dzięki wybudowaniu strefy aktywności mieszkańcy i goście zyskali miejsce do budowania relacji  
i więzi międzyludzkich. Realizacja projektu była możliwa dzięki grantowi pozyskanemu od Polskich Sieci 
Elektroenergetycznych w programie „WzMOCnij swoje otoczenie”.  

Głównym celem projektu była budowa otwartej strefy aktywności poprzez wykonanie siłowni zewnętrznej  
i strefy relaksu dla mieszkańców wsi Lewino oraz Miłoszewo. Wybudowane strefy wpłyną pozytywnie na integrację 
międzypokoleniową oraz aktywne spędzanie czasu przez mieszkańców i gości obydwu sołectw. 

Efekty wykonanych prac cieszą oko mieszkańców. Na terenie obydwu miejscowości brakowało takich 
obiektów. Lokalizacja Otwartej Strefy Aktywności przy obiekcie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewinie, umożliwi 
mieszkańcom korzystanie ze strefy dając im dodatkową atrakcję spędzania wolnego czasu. Lokalizacja Otwartej Strefy 
Aktywności przy Szkole Podstawowej w Miłoszowie, umożliwi uczniom korzystanie ze strefy w trakcie przerw 
szkolnych. Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to inicjatywa Polskich Sieci Elektroenergetycznych - krajowego 
operatora systemu przesyłowego. Celem tej inicjatywy jest wyłonienie najlepszych projektów związanych  
z rozwojem lokalnej infrastruktury, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowe wsparcie w ich 
wdrożeniu. Program jest skierowany do gmin, na terenie których jest zlokalizowana lub budowana infrastruktura 
przesyłowa.  

Na realizacje tych zadań pozyskano środki w ramach powyższego programu w wysokości 51 906 zł. Koszt 
inwestycji w Miłoszewie to 35 916 zł, a w Lewinie to 29 529 zł. 
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ULGA ZA KOMPOSTOWNIK 
 

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym deklarujący 
zagospodarowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku mogą skorzystać z ulgi 
w wysokości 1 złotego miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość.
 

ULGA dotyczy właścicieli nieruchomości którzy: 
przydomowy kompostownik

bioodpadów w brązowych workach ani pojemnikach
odpadów zielonych na PSZOK w Tłuczewie   

 

Zgodnie z art. 6k ust. 4b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) w razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który 
oświadczył w deklaracji kompostowanie wszystkich bioodpadów w przydomowym kompostowniku: 

 nie posiada przydomowego kompostownika, lub  
 nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub 
 uniemożliwia wójtowi gminy lub upoważnionej przez niego osobie dokonania oględzin nieruchomości, w celu 

zweryfikowania zgodności informacji o korzystaniu z kompostownika, zostanie stwierdzona, w drodze decyzji, 
utrata prawa do zwolnienia z części  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nastąpi to od 
pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z wymienionych przesłanek. 
 

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNLANYMI 
 

Uchwałą Nr 320/XXIX/VIII/2021 Rady Gminy Linia z dnia 25 listopada br. zostały określone stawki opłat za 
gospodarowanie odpadami na terenie gminy Linia: 

1. Za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy ustala się stawkę : 

 dla każdej z pierwszych czterech osób zamieszkałych na danej nieruchomości w wysokości 28,00 
zł/osobę/miesiąc, 

 za piątą i każdą kolejną osobę zamieszkałą na danej nieruchomości w wysokości 20,00 zł/osobę/miesiąc. 
 

2. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na których 
nie zamieszkują mieszkańcy ustala się stawkę  za pojemnik lub worek w wysokości: 
1) o pojemności 110 1 – 11,00 zł,  
2) o pojemności 120 1 – 22,00 zł, 
3) o pojemności 240 1 – 48,00 zł,  
4) o pojemności 11001 – 220,00 zł, 
5) worek o pojemności 120 l – 22,00 zł. 
 

 

Podjęcie niniejszej uchwały wynika z konieczności dostosowania stawek opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi do wzrostu kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. Wzrost stawek 

spowodowany jest wzrostem kosztów odbioru, transportu i zagospodarowania odpadami oraz corocznym 
wzrostem ilości odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Linia. 

 

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW (CEEB) 
  

 

Ustawą z dnia 28 października 2020r. o zmianie ustawy o  wspieraniu 
termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 poz. 
2127) utworzona została Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (dalej zwaną 
CEEB), która nakłada nowe obowiązki na właścicieli/zarządców budynków/lokali. 
Zgodnie z w/w ustawą każdy właściciel lub zarządca budynku/lokalu ma obowiązek 
złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw. 

 

Terminy: 
 Nowo budowane budynki/lokale - w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła 

ciepła lub źródła spalania paliw 
 Istniejące budynki/lokale - nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2021 r. 

 
Deklarację można składać do 30 czerwca 2022 r. w formie elektronicznej bezpośrednio na stronie CEEB lub  

 w Urzędzie Gminy Linia, ul. Turystyczna 15. Szczegółowe informacje oraz formularze znajdują się na stronie 
internetowej Urzędu Gminy Linia. 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod nr tel. 58 676-85-82 lub w wiadomości   
e-mail: srodowisko@gminalinia.com.pl. 

 



PROJEKT #BIBLIOTEKA 
 

W Bibliotece Publicznej Gminy Linia zrealizowany został projekt dla młodzieży 
#Biblioteka w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Partnerstwo dla 
książki. Pod koniec września 2021r. w Strzepczu i w Lini odbyły się happeningi „Czytelnicy na 
ulicy”. Celem akcji było zachęcenie mieszkańców do czytania i odwiedzania biblioteki  
z wykorzystaniem popularnych wierszy i fragmentów prozy w przestrzeni publicznej. Dzieci 
przemaszerowały głównymi ulicami naszych miejscowości wyposażone w transparenty na cześć 
książek, zapraszały do korzystania z usług biblioteki. Uczestnicy happeningu byli doskonałymi 
ambasadorami książek zarażając mieszkańców swoim entuzjazmem i szczerym przekonaniem o 
ważnej roli książki.  

Młodzi czytelnicy mieli okazję spotkać się z pisarzem Rafałem Witkiem. Autor 
przygotował mnóstwo ciekawych zagadek i zadań specjalnych z udziałem wybranych z 
publiczności dzieci. Pisarz zaprezentował swoje niezwykłe umiejętności szybkiego i 
jednocześnie wyraźnego czytania, a potem zaproponował to samo chętnym dzieciom. Czytał 
fragmenty książek i opowiadał o swojej twórczości. Dzięki cierpliwym odpowiedziom autora 
na pytania publiczności wszyscy mieli możliwość dowiedzieć się, czy pisanie książek jest 
trudne, skąd brać pomysły do tworzenia, jak długo pisze się książkę itp. 

Kolejną atrakcją dla młodzieży były zajęcia w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej  
w Wejherowie poprowadzone przez Romana Drzeżdżona. Spotkanie rozpoczęło się od krótkiego wykładu na temat 
bajek i legend kaszubskich, m.in. legendy o powstaniu Kaszub oraz postaci mitycznych - stolem, gryf, czarodziej, 
czarownica itp. Ważnym elementem zajęć było przybliżenie młodzieży postaci Aleksandra Labudy. Po takim wstępie 
przyszedł czas na zwiedzanie muzeum w formie gry muzealnej. Zabawa polegała na rozwiązywaniu zadań - zagadek 
na temat wierzeń kaszubskich, zdobywaniu wskazówek ukrytych w różnych pomieszczeniach muzeum oraz odkryciu 
hasła końcowego.  

Dla upamiętnienia 40. rocznicy śmierci Aleksandra Labudy Biblioteka zaproponowała mieszkańcom mobilną 
grę „Skarb Labudy”, która powstała na 2-dniowych warsztatach tworzenia gier terenowych z Karolem Baranowskim. 
Korzystając ze wskazówek w aplikacji Actionbound gracze wędrowali po ulicach Strzepcza wykonując zadania 
związane z kulturą kaszubską i postacią Aleksandra Labudy. Mieli okazję wykazać się wiedzą na temat regionu, 
znajomością języka kaszubskiego, a nawet talentem poetyckim. 

W Bibliotece odbył się również cykl warsztatów „Książka dla opornych”, których celem była nauka 
wykorzystywania nowych technologii do czytania. Młodzież poznawała wartościowe i legalne źródła pozyskiwania 
książek, uczyła się korzystania z audiobooków, e-booków, książek z rozszerzoną rzeczywistością, z mówiącym 
długopisem, bibliotek internetowych itp. 

Kolejną propozycją były warsztaty animacji poklatkowej z Michałem Baranowskim. Młodzież poznała tajniki 
powstawania filmu animowanego od pomysłu, poprzez projektowanie i wykonanie postaci, budowę scenografii, po 
zasady animacji lalek. Ta technika wymaga od uczestników kreatywności i ogromnej cierpliwości. Na film złożyły się 
tysiące wykonanych zdjęć. Efektem dwudniowych przygotowań jest film zachęcający do czytania książek o każdej 
porze roku.  

Miłośnicy książki graficznej wzięli udział w warsztatach „Legenda zaklęta w komiksie” poprowadzonych przez 
Szymona Teluka – autora komiksów, ilustratora, malarza. Zajęcia rozpoczęły się od krótkiego wykładu na temat historii 
powstania komiksu i jego związku z rozwojem prasy oraz sposobu przekładania historii na język obrazu z 
zastosowaniem dymków, ikon i onomatopei. Każdy uczestnik sporządził plan własnego komiksu przedstawiający treść 
legendy kaszubskiej, z którą zapoznał się przed zajęciami. Pomysły zostały zrealizowane w kilku kadrach 
naszkicowanych ołówkiem, a następnie poprawionych cienkopisem i wypełnionych markerem. 

Baśniowa noc w bibliotece to propozycja dla odważnych. W programie znalazło się czytanie budzącej grozę 
baśni braci Grimm, rysowanie improwizowanej bajki, zabawa „Raz dwa trzy Baba Jaga patrzy”, tworzenie mumii. 
Uczestnicy spotkania przeszli trudny test odwagi. Zabawa przy muzyce miała na celu wykrycie czarownicy lub 
czarownika. 

Gościliśmy także pisarza bajek i legend kaszubskich Janusza Mamelskiego. Autor opowiadał w języku polskim 
i kaszubskim o powstawaniu i przekazywaniu kolejnym pokoleniom legend oraz o roli jaką one pełniły. Nasz gość 
przyjechał z miotłą ze słynącego z czarownic Staniszewa, użył tego rekwizytu do testu wykrywającego czarownice.  
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.   



PROJEKT #BIBLIOTEKA 
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LISTOPADOWE DNI PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM 
W LINI 

 

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lini odbyły się „Listopadowe Dni 
Profilaktyki”. Uczniowie, rodzice i nauczyciele mieli okazję uczestniczyć w szeregu działań 
skoncentrowanych na wzmacnianiu czynników chroniących przed szeroką gamą zagrożeń. 
Najmłodsi uczniowie (z klas 0-III) w czasie zajęć szkolnych realizowali program „Przyjaciele 
Zippiego” promujący zdrowie i dobre samopoczucie. Dzieci doskonaliły umiejętności 
społeczne i emocjonalne, a także rozwijały umiejętności radzenia sobie z codziennymi 
problemami i trudnościami. 

Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela Pani Doroty Białk przygotowywali prace 
plastyczne na konkurs pt. „W idealnym świecie używek nie znajdziecie” ogłoszony przez 
Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lini. W klasach 4-8 
przeprowadzone zostały zajęcia profilaktyczne „Energia bez energetyka - dlaczego dzieci  
i nastolatki nie powinny pić napojów energetyzujących?” prowadzone przez pedagoga i psychologa szkolnego. Dnia 
09.11.2021 gościł w naszej szkole Policjant asp. Jarosław Flisikowski, który przeprowadził pogadanki w klasach 5-8 
nt. odpowiedzialności karnej nieletnich. Na korytarzach podziwiać można było zeszłoroczne konkursowe prace 
plastyczne związane z tematyką profilaktyki uzależnień. Dnia 15.11.2021 w naszej szkole realizowany był Program 
Profilaktyki Zintegrowanej CUDER finansowany ze środków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Lini. Celem programu było wzmocnienie czynników chroniących uczniów przed szeroką 

gamą zagrożeń. Uczniowie brali udział w grze profilaktycznej 
„CUDER”, wyjaśniając pojęcia sfer ciała, umysłu, ducha, emocji  
i relacji, pojęcia zagrożeń (pułapek) oraz wzmocnienia chęci 
poszukiwania sensu życia. Program obejmował zajęcia z uczniami, 
szkolenie rady pedagogicznej oraz spotkanie z rodzicami. 

Chcielibyśmy gorąco podziękować wszystkim 
zaangażowanym w realizację „Listopadowych Dni Profilaktyki”  
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lini. Mamy nadzieję, że podjęte 
działania przyczynią się do zwiększenia świadomości i wiedzy 
wszystkich członków naszej szkolnej społeczności. 

 
 

CIĄG DALSZY „MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK” 
Biblioteka Publiczna w Lini i w Strzepczu zaprasza rodziców i dzieci  

w wieku 3-6 lat do nowej edycji projektu. Czekają na was bezpłatne Wyprawki 
Czytelnicze: książka „Pierwsze czytanki dla…” oraz Karta Małego Czytelnika do 
zbierania naklejek. 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 dziecko 
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.  

Kampania "Mała Książka - Wielki Człowiek" jest realizowana przez Instytut 
Książki. 

 

AKTYWNA TABLICA 
 

Szkoła w Strzepczu otrzymała dofinansowanie w ramach programu 
,,Aktywna Tablica’’ w wysokości 35 000 zł. Celem akcji jest doposażenie szkół 
w sprzęt do realizacji kształcenia na odległość, wymuszonego utrzymującą się 
sytuacją zagrożenia epidemicznego COVID-19. W ramach wsparcia uczniów ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi szkoła uzyskała możliwość zakupu 

potrzebnych narzędzi terapeutycznych i pomocy dydaktycznych. Wykorzystanie na zajęciach nowoczesnych 
programów terapeutycznych zapewni uczniom wysoką jakość kształcenia, adekwatną do indywidualnych potrzeb. 
Umożliwi to wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnościami i trudnościami w nauce oraz 
przygotowanie ich do funkcjonowania w społeczeństwie. 



 
 

GMINNE INWESTYCJE 
 

Kończy się rok 2021, który w zakresie gminnych inwestycji był czasem wzmożonej pracy. Udało się 
wykonać szereg potrzebnych i ważnych inwestycji przy wsparciu  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

 

 Przebudowano ulicę  Zakrzewską w Niepoczołowicach. Nawierzchnię drogi utwardzono kostką  brukową 
na długości ok. 310 m. Wybudowano chodnik i oświetlenie uliczne. Koszt inwestycji wyniósł 418 842,70 
zł., w tym dofinansowanie 400 000 zł.  
 

 Drugą inwestycją na terenie Niepoczołowic była przebudowa nawierzchni ulicy Potęgowskiej.  
Na długości 950 m ułożone zostały płyty yomb, a także znacznie poprawiono odwodnienie. Odmulono 
istniejące rowy i wyremontowano istniejący przepust. Na początkowym odcinku drogi przekopano  
rów i umocniono go specjalnymi ściekami betonowymi. Koszt inwestycji to ponad 616 120,54 zł,  
a dofinansowanie 500 000 zł. 

 

 Ulice  Dębowa i Osiedlowa w miejscowości Pobłocie zyskały nowy blask. Odcinek 430 m dróg został 
wyasfaltowany, odmulono istniejące rowy i wybudowano dodatkowy przepust pozwalający na 
odprowadzenie ciągłej zastoiny wodnej przy drodze powiatowej. Znacznie podwyższono standard 
komunikacyjny użytkowników tych dróg. Inwestycja w 100% sfinansowana w wysokości 370 223,75 zł.  
 

 Wykonano kolejny odcinek nawierzchni asfaltowej i z kostki betonowej z Lini do Kobylasza na odcinku 
ponad 500 m. Inwestycja w 100% sfinansowana w kwocie 487 371,11 zł. ze środków zewnętrznych. 
 

 Inwestycja pn. „Przebudowa drogi w zakresie wykonania chodnika w miejscowości Miłoszewo”  
znacznie poprawiła bezpieczeństwo pieszych. Chodnik wykonano na długości 290 m. Odmulony rów  
i istniejący przepust pozwolił na poprawę odwodnienia drogi. Koszt inwestycji to 106 430 zł. To zadanie 
zostało zrealizowane ze środków własnych Gminy Linia.  
 

 Zakończono inwestycję pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Długa, Radosna, 
Kaszubska, Słoneczna, Malinowa i Jeżynowa w miejscowości Linia. Koszt inwestycji to 341 089,89 
zł., która została w 100% sfinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

     ul. Zakrzewska             ul. Potęgowska                    Pobłocie                       Kobylasz                        Miłoszewo 
 

 

 W miejscowościach Kętrzyno i Zakrzewo oddano do użytku długo wyczekiwane wielofunkcyjne boiska 
sportowe. Te przepiękne obiekty sportowe znacznie uatrakcyjnią życie mieszkańców obu sołectw. Koszt 
inwestycji w Zakrzewie to 519 284 zł, na którą składa się wykonanie boiska wraz z nadzorem 
inwestorskim i dodatkową pracą polegającą na wykonaniu schodów. Koszt inwestycji w Kętrzynie to 
499 872 zł.  
 

 Zlecono również wykonanie prac dodatkowych przy szkole w Zakrzewie polegających na demontażu  
i montażu schodów, wykonaniu ogrodzenia i chodnika za kwotę 47 450 zł. 

 Zakończono zadanie pod nazwą „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kętrzyno „ 
w ramach realizacji zadania drogi dojazdowe do gruntów rolnych. Utwardzono płytami yomb 540 m drogi 
na szerokości 4m. Koszt inwestycji to 347 321 zł  z czego 106 965 zł otrzymano dofinansowanie z Urzędu 
Marszałkowskiego w Gdańsku.   
 

 Trwa realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 150019G Lewino – Leobór” 
dofinansowanej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Na odcinku 1 km zakończono realizację I etapu 
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inwestycji, za kwotę 667 370,50 zł. Druga cześć zadania zostanie wykonana do końca października 
przyszłego roku. Całość zadania to koszt 1 617 699, 39 zł, z czego połowę stanowi dofinansowanie.  
W celu obniżenia kosztów z budżetu Gminy Linia został złożony wniosek do Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych o dofinansowanie inwestycji pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 150019G 
Lewino- Leobór” – etap II na kwotę 100 tys. zł w ramach realizacji w Lasach Państwowych wspólnych 
przedsięwzięć drogowych, mających związek z gospodarką leśną. 

Oprócz inwestycji drogowych na terenie naszej gminy prowadzone jest  zadanie związane z budową sieci 
kanalizacyjnej w m. Pobłocie, na które pozyskano dofinansowanie w wysokości 1,8 mln. 

 



OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LINIA - 1 
 

URZĄD GMINY LINIA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
niezabudowanych, położonych w Osieku i Lini, oznaczonych jako działki nr 172/1 i 171, 172/2 obręb 

Osiek, stanowiącej własność gminy Linia oraz jako działki  nr  649/22, 103/3, 103/6, 103/8, 103/10, 
143/13 i 103/7, 143/14 i 103/9, 23/17 i 23/18, 23/19, 23/20 obręb Linia, stanowiącej własność gminy 

Linia. 
 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W SIEDZIBIE URZĘDU GMINY LINIA, W SALI POSIEDZEŃ NA II 
PIĘTRZE, PRZY UL. TURYSTYCZNEJ 15.: 

 
 w dniu 11 stycznia 2022 roku, dla działek: 

1. nr 172/1 i 171 obręb Osiek, cena wywoławcza: 65 000,00 zł netto (słownie: sześćdziesiąt pięć 
tysięcy złotych 00/100). Do ceny należy doliczyć 23% VAT, wysokość wadium wynosi: 7 995,00 
zł (słownie: siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych) - godzina 10:00; 

2. nr 172/2 obręb Osiek, cena wywoławcza: 65 000,00 zł netto (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy 
złotych 00/100). Do ceny należy doliczyć 23%VAT, wysokość wadium wynosi: 7 995,00 zł 
(słownie: siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych) - godzina 10:30; 

3. Dla działki 649/22 obręb Linia, cena wywoławcza: 190 000,00 zł netto (słownie: sto 
dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Do ceny należy doliczyć 23%VAT, wysokość wadium 
wynosi: 23 370,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt złotych) - godzina 
11:00; 

4. nr 103/3 obręb Linia, cena wywoławcza: 65 000,00 zł netto (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy 
złotych 00/100). Do ceny należy doliczyć 23%VAT, wysokość wadium wynosi: 7 995,00 zł 
(słownie: siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych) - godzina 11:30; 

5. nr 103/6 obręb Linia, cena wywoławcza: 65 000,00 zł netto (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy 
złotych 00/100). Do ceny należy doliczyć 23%VAT, wysokość wadium wynosi: 7 995,00 zł 
(słownie: siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych) - godzina 12:00; 

6. nr 103/8 obręb Linia,  cena wywoławcza: 65 000,00 zł netto (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy 
złotych 00/100). Do ceny należy doliczyć 23%VAT, wysokość wadium wynosi: 7 995,00 zł 
(słownie: siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych) - godzina 12:30; 

7. nr 103/10 obręb Linia,  cena wywoławcza: 65 000,00 zł netto (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy 
złotych 00/100). Do ceny należy doliczyć 23%VAT, wysokość wadium wynosi: 7 995,00 zł 
(słownie: siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych) - godzina 13:00; 

 w dniu 12 stycznia 2022 roku, dla działek: 
8. nr 143/13 i 103/7 obręb Linia, cena wywoławcza: 80 000,00 zł netto (słownie: osiemdziesiąt 

tysięcy złotych 00/100). Do ceny należy doliczyć 23%VAT, wysokość wadium wynosi:  
9 840,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści złotych) - godzina 10:00; 

9. nr 143/14 i 103/9 obręb Linia, cena wywoławcza: 80 000,00 zł netto (słownie: osiemdziesiąt 
tysięcy złotych 00/100).  Do ceny należy doliczyć 23%VAT, wysokość wadium wynosi: 9 840,00 
zł (słownie: dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści złotych) - godzina 10:30; 

10. nr 23/17 i 23/18 obręb Linia,  cena wywoławcza: 95 000,00 zł netto (słownie: dziewięćdziesiąt 
pięć tysięcy złotych 00/100). Do ceny należy doliczyć 23%VAT, wysokość wadium wynosi:  
11 685,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć złotych) - godzina 11:00; 

11. nr 23/19 obręb Linia, cena wywoławcza: 65 000,00 zł netto (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy 
złotych 00/100). Do ceny należy doliczyć 23%VAT, wysokość wadium wynosi: 7 995,00 zł 
(słownie: siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych) - godzina 11:30; 

12. nr 23/20 obręb Linia, cena wywoławcza: 75 000,00 zł netto (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy 
złotych 00/100). Do ceny należy doliczyć 23%VAT, wysokość wadium wynosi: 9 225,00 zł 
(słownie: dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych)- godzina 12:00; 

 
 
 
 

 



OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LINIA - 1 
 

URZĄD GMINY LINIA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
niezabudowanych, położonych w Osieku i Lini, oznaczonych jako działki nr 172/1 i 171, 172/2 obręb 

Osiek, stanowiącej własność gminy Linia oraz jako działki  nr  649/22, 103/3, 103/6, 103/8, 103/10, 
143/13 i 103/7, 143/14 i 103/9, 23/17 i 23/18, 23/19, 23/20 obręb Linia, stanowiącej własność gminy 
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PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W SIEDZIBIE URZĘDU GMINY LINIA, W SALI POSIEDZEŃ NA II 
PIĘTRZE, PRZY UL. TURYSTYCZNEJ 15.: 

 
 w dniu 11 stycznia 2022 roku, dla działek: 

1. nr 172/1 i 171 obręb Osiek, cena wywoławcza: 65 000,00 zł netto (słownie: sześćdziesiąt pięć 
tysięcy złotych 00/100). Do ceny należy doliczyć 23% VAT, wysokość wadium wynosi: 7 995,00 
zł (słownie: siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych) - godzina 10:00; 

2. nr 172/2 obręb Osiek, cena wywoławcza: 65 000,00 zł netto (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy 
złotych 00/100). Do ceny należy doliczyć 23%VAT, wysokość wadium wynosi: 7 995,00 zł 
(słownie: siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych) - godzina 10:30; 

3. Dla działki 649/22 obręb Linia, cena wywoławcza: 190 000,00 zł netto (słownie: sto 
dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Do ceny należy doliczyć 23%VAT, wysokość wadium 
wynosi: 23 370,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt złotych) - godzina 
11:00; 

4. nr 103/3 obręb Linia, cena wywoławcza: 65 000,00 zł netto (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy 
złotych 00/100). Do ceny należy doliczyć 23%VAT, wysokość wadium wynosi: 7 995,00 zł 
(słownie: siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych) - godzina 11:30; 

5. nr 103/6 obręb Linia, cena wywoławcza: 65 000,00 zł netto (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy 
złotych 00/100). Do ceny należy doliczyć 23%VAT, wysokość wadium wynosi: 7 995,00 zł 
(słownie: siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych) - godzina 12:00; 

6. nr 103/8 obręb Linia,  cena wywoławcza: 65 000,00 zł netto (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy 
złotych 00/100). Do ceny należy doliczyć 23%VAT, wysokość wadium wynosi: 7 995,00 zł 
(słownie: siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych) - godzina 12:30; 

7. nr 103/10 obręb Linia,  cena wywoławcza: 65 000,00 zł netto (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy 
złotych 00/100). Do ceny należy doliczyć 23%VAT, wysokość wadium wynosi: 7 995,00 zł 
(słownie: siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych) - godzina 13:00; 

 w dniu 12 stycznia 2022 roku, dla działek: 
8. nr 143/13 i 103/7 obręb Linia, cena wywoławcza: 80 000,00 zł netto (słownie: osiemdziesiąt 

tysięcy złotych 00/100). Do ceny należy doliczyć 23%VAT, wysokość wadium wynosi:  
9 840,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści złotych) - godzina 10:00; 

9. nr 143/14 i 103/9 obręb Linia, cena wywoławcza: 80 000,00 zł netto (słownie: osiemdziesiąt 
tysięcy złotych 00/100).  Do ceny należy doliczyć 23%VAT, wysokość wadium wynosi: 9 840,00 
zł (słownie: dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści złotych) - godzina 10:30; 

10. nr 23/17 i 23/18 obręb Linia,  cena wywoławcza: 95 000,00 zł netto (słownie: dziewięćdziesiąt 
pięć tysięcy złotych 00/100). Do ceny należy doliczyć 23%VAT, wysokość wadium wynosi:  
11 685,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć złotych) - godzina 11:00; 

11. nr 23/19 obręb Linia, cena wywoławcza: 65 000,00 zł netto (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy 
złotych 00/100). Do ceny należy doliczyć 23%VAT, wysokość wadium wynosi: 7 995,00 zł 
(słownie: siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych) - godzina 11:30; 

12. nr 23/20 obręb Linia, cena wywoławcza: 75 000,00 zł netto (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy 
złotych 00/100). Do ceny należy doliczyć 23%VAT, wysokość wadium wynosi: 9 225,00 zł 
(słownie: dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych)- godzina 12:00; 

 
 
 
 

 

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Linia, ul. Turystyczna 15 
oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Linia 

(http://bip.gminalinia.com.pl/nieruchomosci i www.gminalinia.com.pl).  
Szczegółowe informacje na temat przetargu pod nr tel. 58 676 85 82 wew. 43.  

Osoba do kontaktu: insp. ds. planowania przestrzennego i gosp. Nieruchomościami - Danuta Bigus 
 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LINIA - 2 
 
URZĄD GMINY LINIA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Linia, położonej w Potęgowie, oznaczonej jako 

działki nr 397/1, 520/20, 520/21, 522/5, 523/6, obręb Niepoczołowice. 
Cena wywoławcza: 950.000,00 zł netto, do ceny należy doliczyć 23%VAT, co daje 1.168.500,00 zł 

brutto (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych 00/100). 
Wysokość wadium wynosi: 116 850,00 zł (słownie: sto szesnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 

00/100). 
 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ 8 LUTEGO 2022 ROKU O GODZ. 10:00 W SIEDZIBIE URZĘDU 
GMINY LINIA, W SALI POSIEDZEŃ NA II PIĘTRZE, PRZY UL. TURYSTYCZNEJ 15. 

 
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Linia  

ul. Turystyczna 15 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Linia 
(http://bip.gminalinia.com.pl/nieruchomosci i www.gminalinia.com.pl).  

Szczegółowe informacje na temat przetargu pod nr tel. 58 676 85 82 wew. 43.  
Osoba do kontaktu: insp. ds. planowania przestrzennego i gosp. nieruchomościami Danuta Bigus 

 

NA ZAWSZE W NASZEJ PAMIĘCI… 



SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM W NIEPOCZOŁOWICACH 
 

Moc prezentów, wspaniała zabawa i niezwykłe atrakcje czekały  
13 grudnia 2021 roku na dzieci z Niepoczołowic. Do sali „Leśny Dworek” po raz 
kolejny przybył Święty Mikołaj. W poniedziałkowe popołudnie w zabawie wzięły 
udział dzieci, którym towarzyszyli rodzice dla których przygotowany był słodki 
poczęstunek. Na samym początku przywitani zostali wszyscy goście i dzieci oraz 
wręczono podziękowania partnerom i sponsorom dzięki którym mogło odbyć się to 
wspaniałe wydarzenie:  
1.Fundacja Adaptacja – Kordian Kulaszewicz,  
2.Fundacja Lotos - Wiesław Labuda,  
3.Fundacja Energa p. Magdalena Kit-Krawczyk w imieniu której podziękowanie odebrał 
Pan Mateusz Glanert - Asysyent społeczny Posła na Sejm RP Kacpra Płażyńskiego, 
4.Roboty Ziemne – Formella,  
5.Duo Paulo – Paweł Czaja,  
6.Usługi Cateringowe „Łeczk” – Ewa Szczypior,  
7.Leśny Dworek – Dorota i Zbigniew Miotk,  
8.Sklep Spożywczo-Przemysłowy - Maria Gafke,   
9.ZHU Modrzew - Stanisław Czaja,  
10.Produkcja palet i opakowań drewnianych - Edmund Czaja 
11.Kopalnia Kruszywa - Roman Bigus  
 

Dzieci w oczekiwaniu na Świętego Mikołaja świetnie się bawiły, tańczyły  
i śpiewały aby zrobić wspaniałą niespodziankę Mikołajowi, który wręczył wszystkim 
dzieciom paczki ze słodyczami, a na koniec robił sobie z nimi pamiątkowe zdjęcia.  
 

 

Partnerami organizowanej imprezy byli Starostwo Powiatowe w Wejherowie - starosta 
Gabriela Lisius oraz Urząd Gminy Linia - Wójt Bogusława Engelbrecht. Fundacja 
Adaptacja w ramach konkursu dla instytucji pozarządowych otrzymała granty na 

organizację spotkań z Mikołajem w Niepoczołowicach i Lewinie. 
 

JUBILEUSZE Z TERENU GMINY LINIA 
 

W Gminie Linia od maja br. odbyły się dwa jubileusze 60 – lecia pożycia małżeńskiego oraz dwa 50 – lecia 
pożycia małżeńskiego. Z okazji tych pięknych uroczystości Jubilatów odwiedziła Wójt Gminy Linia Bogusława 
Engelbrecht wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Marią Thiel i Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej Marią Pipka. Jubilatom wręczono bukiety kwiatów i upominki. Jubilaci, którzy obchodzili 50 rocznicę ślubu 
dodatkowo zostali odznaczeni medalami Prezydenta RP „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.  

Zdrowych i bezpiecznych 
Świąt Bożego Narodzenia. 

Aby w nadchodzącym 
Nowym 2022 Roku 

wszelkie nieszczęścia Was omijały, 
a radość zawsze gościła 
na Waszych twarzach. 

 

Prezes dh Łukasz Pallubicki wraz  
z Zarządem Oddziału Gminnego 

Związku OSP RP w Lini 

 

60 rocznicę obchodzili:                
 Teresa i Gerard Kalkowscy  
 Krystyna i Kazimierz Hinca  

                             
 

50 rocznicę obchodzili:                           
 Maria i Jerzy Kozerscy  
 Krystyna i Ryszard Jurek  
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  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 

12.00-16.00 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 13.00 – 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 przedpołudniowa - zgłoszenia do godz. 1100 ; 
- zmiana popołudniowa – zgłoszenia do godz. 1400  . 

PORADNIA KONSULTACYJNA INTERNISTYCZNA –  
LEK. MED. TURBAK CZYNNA w w/w GODZINACH PRACY 

OPIEKA NOCNA! 
Z opieki FALCK Wejherowo (ul. Gdańska 47;tel. 58-672-17-68) korzystać 

mogą mieszkańcy Smażyna, Pobłocia, Lewina, Lewinka, Dargolewa, 
Miłoszewa, Tłuczewa, Lini, Kętrzyna, 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 Lini 
 

STOMATOLOG w budynku Żłobka w Lini, ul. Kaszubska 15 (606936208) 
Rejestracja tylko w godzinach przyjęć 

PONIEDZIAŁEK, ŚRODA 15.00 –20.00; PIĄTEK 8.00- 12.00 
WTOREK , CZWARTEK, -  NIECZYNNE 

 

STOMATOLOG w Ośrodku Zdrowia w Strzepczu (503710890) 
PONIEDZIAŁEK,   800- 1300; WTOREK – ŚRODA 1300 - 1800 

CZWARTEK – PIĄTEK 800 – 1300 
 

 

 
 

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) 742 98 74 

 

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 URZĘDU 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 900 - 1600 

piątek od godz. 1300 - 2000 

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

piątek 1100 - 1300 
 

W każdy poniedziałek w godzinach pracy GOPS w Urzędzie 
Gminy Linia pok. nr 8 czynny jest PUNKT KONSULTACYJNY 
w którym można zasięgnąć informacji na temat uzależnienia  

i form pomocy rodzinom z problemem alkoholowym oraz 
uzależnień od narkotyków, tel. 58 676-85-82 

 
STRAŻE OSP (988-112) 

Prezes OSP Linia – tel. 692-756-145 
Prezes OSP Strzepcz – tel. 511-034-425 
Prezes OSP Lewino – tel. 699-858-082 

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

 

 

 

PONIEDZIAŁEK – WTOREK 
ŚRODA – PIĄTEK  
 

 

9.30 – 15.00 
9.30 – 18.00 
 

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

676-85-82 
676-85-13 
676-81-13 
676-85-77 
676-82-77 
676-82-15 
676-82-95 
676-85-76 



PRODUCENT STOLARKI
ALU I PVC

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

www.dekar.eu

SERWIS KOTŁÓW 
na pellet i ekogroszek

tel. 608 315 387    
www.serwisujemykotly.pl


