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ZAKAZ PODLEWANIA NA TERENIE GMINY LINIA 
Zarządzeniem Wójta Gminy Linia Nr 49/2021 z dnia 16 czerwca 2021 r. wprowadza się 

kategoryczny zakaz podlewania ogródków przydomowych, działkowych, tuneli foliowych, 
trawników, upraw rolnych oraz napełniania basenów ogrodowych powyżej 200 litrów z wodociągu 

gminnego na terenie Gminy Linia. 

Wójt Gminy Linia wprowadza zakaz w związku w wysokimi temperaturami i brakiem opadów 
atmosferycznych oraz z ryzykiem wystąpienia niedoborów wody i spadkiem jej ciśnienia. 

Nieprzestrzeganie zakazu podlega karze grzywny do 500,00 złotych lub karze nagany. 

Zakaz podlewania obowiązuje do odwołania w godzinach od 6.00 do 22.00 

 Wójt Gminy Linia 

Bogusława Engelbrecht 

 

  
 

PRZEŁĄCZENIE NUMERU 998 DO CENTRUM POWIADAMIANIA 
RATUNKOWEGO 112 

 

Województwo pomorskie, podobnie jak i inne regiony kraju, realizuje program przełączania numeru 
alarmowego 998 do Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR). Oznacza to, że wybierając numer 998  
i tak zostaniemy połączeni z numerem 112 i usłyszymy komunikat: "Numer alarmowy 112, proszę czekać na 
zgłoszenie się operatora". 

Przełączenie numeru na terenie powiatu wejherowskiego odbyło się 16 czerwca 2021 roku. Działanie 
to ma znacząco odciążyć dyżurnych Państwowej Straży Pożarnej. Dotychczas przyjmowali oni zgłoszenia  
z numeru 998. Kolejnym efektem przełączenia numeru alarmowego 998 do centrów powiadamiania 
ratunkowego będzie ujednolicenie sposobu obsługi zgłoszeń kierowanych na numery alarmowe, w tym 
zgłoszeń obcojęzycznych. 
 



XXVI WYSTAWA HAFTU KASZUBSKIEGO 
 

Dnia 10 czerwca 2021 r. w Gminnym Domu Kultury w Lini odbyło się 
uroczyste podsumowanie XXVI Wojewódzkiego Konkursu Haftu Kaszubskiego – 
Linia 2021 oraz otwarcie wystawy pokonkursowej, której dokonała Wójt Gminy 
Linia Bogusława Engelbrecht. Pierwszy konkurs zorganizowano w 1996 roku  
z inicjatywy Edmunda Szymikowskiego, ówczesnego dyrektora Domu Kultury  
w Lini. To liński konkurs pozwalał i nadal pozwala upowszechniać piękno oraz 
oryginalność wszystkich szkół haftu kaszubskiego. Konkurs pozwala zapoznać się 
z elementami kompozycji wzorów w poszczególnych szkołach haftu oraz  
z techniką wykonywania haftów barwnych i czepcowych, a także poznać 
umiejętności kompozycyjne poszczególnych hafciarzy. W tegorocznym konkursie 
udział bierze 136 osób, w tym 85 osób dorosłych, 43 dzieci i młodzieży. Na konkurs 
przekazano 358 prac, ukazujących piękno wszystkich szkół haftu kaszubskiego. 

Celem konkursu jest upowszechnienie wartości i atrakcyjności różnych 
szkół haftu kaszubskiego, aktywizowanie środowiska twórczego zajmującego się 
haftem kaszubskim i pozyskiwanie nowych twórców oraz młodych talentów, 
popularyzacja ich hafciarskiej twórczości. Stwarzanie możliwości prezentacji prac, 
upowszechnianie wartości sztuki ludowej wśród społeczeństwa nie tylko Kaszub. 
Wystawa pokonkursowa prezentowana jest rokrocznie w Żukowie, w ramach 
podpisanej umowy o współpracy między samorządem Żukowa i Lini. Prace 
konkursowe oceniano 12 maja b.r. Oceny prac konkursowych dokonała komisja  
w składzie: 
- Elżbieta Ball- Szymroszczyk – etnograf, 
- Ewa Gilewska – kustosz Muzeum Etnograficznego w Gdańsku, etnograf, 
- Benita Grzenkowicz – Ropela – starszy kustosz Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie,  
- Teresa Hirsz – przewodnicząca Komisji Kultury i Oświaty Rady Gminy Linia, 
- Jadwiga Sommer – członek Komisji Kultury i Oświaty Rady Gminy Linia 
- Edmund Szymikowski – pomysłodawca konkursu, hafciarz. 

 

KAMPANIA „ROWEROWY MAJ” 
 

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w kampanii Rowerowy Maj. Dla najbardziej aktywnych 
przyznane zostały atrakcyjne nagrody. Jednak nie one są najważniejsze. Główny cel został osiągnięty. Udało 
się nam wyjść z domu i aktywnie spędzać czas. Wyniki są imponujące: 
- dwie klasy w gminie uzyskały 100% frekwencji, są to klasa II z SP w Kętrzynie oraz klasa V w Miłoszewie. 
Doskonałe wyniki osiągnęły również: klasa III a z ZSP w Lini 
(99,61%), klasa III z SP w Strzepczu (98,90%), klasa VI  
z SP w Niepoczołowicach (97,78%). 
- aż 167 uczniów nie opuściło ani jednego dnia kampanii,  
a to oznacza, że uzyskali 100% frekwencję i każdy z nich 
otrzyma medal i pamiątkową koszulkę z kampanii 
Rowerowy Maj. 
- uczniów dzielnie wspierali rodzice i nauczyciele, dla 
których co prawda nie przewidziano nagród, ale swoją 
postawą pokazali, że można włączyć się do wspólnej akcji 
dla samej przyjemności. 

Frekwencja w kampanii Rowerowy Maj w Gminie 
Linia wyniosła 61%, mimo iż pogoda w maju była zmienna  
i częściej padało, niż świeciło słońce. Dlatego tym większe 
uznanie należy się wszystkim, którzy podjęli się wyzwania, 
aby codziennie poświęcić pół godziny dla zdrowia 
spędzając czas na rowerze, hulajnodze, rolkach lub 
deskorolce. 
Frekwencja w szkołach przedstawia się następująco: 
I miejsce - SP Kętrzyno - 91,35% 
II miejsce - SP Miłoszewo - 78,94% 
III miejsce - SP Niepoczołowice - 78,45 % 
IV miejsce - SP Strzepcz - 54,71 % 
V miejsce - SP Linia - 51,08% 



DZIEŃ DZIECKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NIEPOCZOŁOWICACH  
 

,,Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat"- słowa Janusza 
Korczaka przyświecały nauczycielom Szkoły Podstawowej im. ks. kan. 
Bazylego Olęckiego w Niepoczołowicach organizującym obchody Dnia 
Dziecka. Uczniowie klas 0-3 uczestniczyli w warsztatach regionalnych 
zorganizowanych na terenie szkoły. Oczywiście wszystkie aktywności 
realizowane były z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Rada 
Rodziców ufundowała atrakcję w postaci dmuchańców. Zwieńczeniem 
imprezy były pikniki klasowe.   

 
                 Uczniowie klas IV-VIII wybrali się natomiast na wycieczkę rowerową. Była ona finałem akcji 
,,Rowerowy Maj", w której szkoła wzięła udział. Młodzież wraz z opiekunami pojechała do Gospodarstwa 
Agroturystycznego ,,Pod Lipą" w Kamienicy Młyn. Czas upłynął bardzo 
miło. Uczniowie wzięli udział w warsztatach regionalnych, udali się na 
spacer na Zamkową Górę oraz rywalizowali podczas zawodów 
sportowych. Na uczestników wycieczki czekał także poczęstunek. 
Gospodarze zadbali, aby wszyscy byli zadowoleni. Czas spędzony na 
wspólnej zabawie i rozmowach podczas jazdy był bardzo potrzebny 
uczniom. Po długim czasie nauki zdalnej, mieli możliwość odbudowania 
relacji.  

 

FAST HEROES POLSKA – PODSUMOWANIE GLOBALNEJ KAMPANII 
ZDROWOTNEJ  

 
Przedszkolaki (5 i 6-latki) oraz uczniowie klas 1-2 z Zespołu Szkolno 

– Przedszkolnego w Lini od marca 2021 roku realizowali polską edycję 
międzynarodowego programu edukacyjnego FAST Heroes. Jego 
celem było przekazanie wiedzy najmłodszym na temat udaru mózgu  
i odpowiedniego postępowania ratującego życie najbliższych. Na program 
składało się pięć cotygodniowych spotkań lekcyjnych. Każdy superbohater 
pomógł dzieciom zdobyć wiedzę na 
temat konkretnego objawu udaru 

mózgu, łącząc go z jedną z cyfr w ogólnoeuropejskim numerze 
alarmowym 112. Najmłodsi bardzo aktywnie włączyli się w kampanię, 
realizując ciekawe zadania programu, w wyniku czego na ponad 300 
placówek edukacyjnych, szkoła w Lini zajęła 3 miejsce w Polsce! 
Wszyscy uczestnicy otrzymali koszulki i kredki z motywem 
Superbohatera. 
 

RADOSNY DZIEŃ DZIECKA W GMINNYM ŻŁOBKU W LINI 
  

W słoneczne przedpołudnie 2 czerwca, wszystkie dzieci ze Żłobka radośnie 
obchodziły swój ulubiony dzień, czyli Dzień Dziecka. W  tym dniu, wszystkie 
dzieci wspólnie uczestniczyły w wesołych zabawach, przepełnionych radością 
i beztroską. Dzieci z uśmiechami na buziach uczestniczyły w przygotowanych 
przez opiekunów zabawach. Do dyspozycji najmłodszych podopiecznych była: 
różnobarwna zjeżdżalnia, huśtawki, masa plastyczna, kącik z farbami, bańki 
mydlane i inne atrakcje rozstawione na trawie. Każde dziecko, według swojego 
uznania i zainteresowania, mogło skorzystać z tego, co mu się spodobało.  Na 

zakończenie miłej zabawy na dzieci czekał słodki poczęstunek, lody i gofry. 



#BIBLIOTEKA 
 

Z radością informujemy, że projekt Biblioteki 
Publicznej Gminy Linia #Biblioteka uzyskał 
dofinansowanie ze środków Ministra Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących  
z Funduszu Promocji Kultury w programie 
Partnerstwo dla książki. Celem projektu jest 
wzbogacenie oferty kulturalnej biblioteki dla dzieci  
i młodzieży gminy Linia w wieku 10-14 lat poprzez 
działania łączące literaturę polską i kulturę 
kaszubską z nowymi technologiami. Zadanie 
zakłada przeprowadzenie warsztatów animacji 
poklatkowej, komiksowych, tworzenia gier 
terenowych, wykorzystywania nowych technologii do 
czytania, happeningów, lekcji muzealnych, nocy w 
bibliotece, spotkań autorskich. Istotnym elementem 
projektu jest rozwijanie zainteresowania literaturą 
oraz łączenie tradycji z nowoczesnością. Zajęcia 
poprowadzą w czasie od września do grudnia 2021r. 
uznani autorzy, doświadczeni trenerzy i bibliotekarki. 
Dodatkowo projekt zakłada uczczenie przypadającej 
w 2021 roku 40. rocznicy śmierci Aleksandra Labudy.  

POWIATOWY DZIEŃ STRAŻAKA 2021  
 
Dnia 19 maja  

w siedzibie Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej  
w Wejherowie odbyły się 
powiatowe obchody Dnia 
Strażaka. Wręczono 
odznaczenia, nagrody oraz awanse. Natomiast 
najbardziej zasłużonym strażakom z terenu powiatu 
wręczono: nominacje na wyższe stopnie służbowe, 
dyplom Komendanta Głównego PSP, nagrody  
i wyróżnienia. Starosta Wejherowski Gabriela 
Lisius za szczególną postawę w służbie na rzecz 
ochrony przeciwpożarowej oraz Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego wręczyła 
wyróżnienia „Zasłużony Strażak” dla 
funkcjonariuszy PSP i druhów z jednostek OSP. 
Wśród wyróżnionych znalazł się członek 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzepczu  
dh Leszek Skrzypkowski. Ponadto, funkcjo-
nariusz z Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Wejherowie dh Dariusz 
Hennig (JRG 1 w Wejherowie) otrzymał brązową 
odznakę „Zasłużony dla ochrony przeciwpo-
żarowej”, a dh Edmund Koszałka (JRG 2  
w Rumii), funkcjonariusz KP PSP, został 
mianowany do stopnia ogniomistrza. 

Naszym nagrodzonym gratulujemy 
wyróżnienia, życzymy zdrowia, wielu sukcesów 
oraz zawsze szczęśliwych powrotów z akcji. 
 

PROBLEMY Z REMONTEM 
DRÓG GMINNYCH 

 

Gmina Linia w tym roku boryka się  
z problemem wiosennego równania dróg.  W celu 
sprawnego wykonania zadania 7 kwietnia podpisano 
umowę z wykonawcą Produkcja i Eksploatacja 
Kruszywa Formella  s. c. Po długiej zimie, która 
spowodowała znaczne uszkodzenia na drogach 
gruntowych zrobiono obszerną listę zadań 
priorytetowych zleconych wykonawcy. Niestety 
wykonawca wykonał tylko część prac  
w Niepoczołowicach, a potem przerwał tłumacząc 
awarią sprzętu.  

Gmina wystosowała w dniu 10 maja 
wezwanie do realizacji umowy. W kolejnych dniach 
również monitowała,  jednak sytuacja nie uległa 
poprawie. Dopiero 4 czerwca prace zostały 
wznowione. Bardzo przepraszamy mieszkańców 
za zaistniałą sytuację nie zawinioną  przez 
Gminę.  
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METROPOLITALNA KARTA DO 
KULTURY 

 

         Od bieżącego roku 
czytelnicy Biblioteki Publi-
cznej Gminy Linia mogą 
zakupić w cenie 0,50 zł 
Metropolitalną Kartę do 
Kultury. Jest to karta 
biblioteczna, która jedno-
cześnie daje wiele korzyści: zniżki w trójmiejskich 
muzeach, teatrach, kinach, kawiarniach, 
księgarniach. Na długiej liście instytucji honorujących 
Kartę do Kultury są: Teatr Muzyczny w Gdyni, Teatr 
Wybrzeże, Gdański Teatr Szekspirowski, Muzeum 
Narodowe w Gdańsku, Muzeum Emigracji w Gdyni, 
Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku, 
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i wiele 
innych. 

 
 

MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK          

         Biblioteka Publiczna Gminy Linia zaprasza do 
udziału w ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – 
wielki człowiek” realizowanej przez Instytut Książki. 
Każde dziecko w wieku 3-6 lat, które odwiedzi 
bibliotekę w Lini lub w Strzepczu otrzyma 
w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a  w  niej: ksią-
żkę „Pierwsze czytanki dla…” dostosowaną 
pod względem formy i treści do potrzeb przedszko-
laka oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę 
w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum 
jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały 
Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu 
zostanie uhonorowany imiennym dyplomem 
potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. 
Oprócz dyplomu przedszkolak otrzyma także drobny 
czytelniczy upominek. W wyprawce znajdą coś dla 
siebie także rodzice – przygotowana dla nich 
broszura informacyjna przypomni o korzyściach 
wynikających z czytania dzieciom oraz podpowie, 
skąd czerpać nowe inspiracje czytelnicze. 
Zapraszamy do biblioteki w Lini,  
ul. Szkolna 1 (tel. 58-676-86-19) i w Strzepczu, ul.  
H. Derdowskiego 3 (tel. 58-676-82-58). 

 

Biblioteki są czynne przez całe wakacje  
od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17. 

 
 

LEGIMI. TYSIĄCE EBOOKÓW  
I AUDIOBOOKÓW ZA DARMO NA 

CZYTNIKACH, TABLETACH  
I SMARTFONACH 

 
Dzięki współpracy z platformą Legimi 

czytelnicy Biblioteki Publicznej Gminy Linia 
posiadający kod dostępu mają do dyspozycji 
obszerny katalog e-booków i audiobooków, w tym 
nowości i bestsellerów (ponad 70 000 tytułów). 
Szczegółowe zasady użytkowania Legimi  
i najczęściej zadawane pytania znajdują się na 
https://www.legimi.pl/pomorskie/. 

 
Aby otrzymać kod dostępu skontaktuj się  

z biblioteką w Lini lub w Strzepczu. Liczba kodów 
jest ograniczona. 

 



 

 

GMINNE INWESTYCJE 
 
Wiosenna pogoda sprzyja realizacji inwestycji drogowych. W m. Linia  

w maju 2021 r. zakończono prace związane z przebudową drogi gminnej  
ul. Sosnowej, Brzozowej i Klonowej poprzez zmianę nawierzchni gruntowej na 
nawierzchnię z mieszanki mineralno – asfaltowej. Zadanie zgodnie ze złożonym 
wnioskiem o przyznanie pomocy miało na celu poprawę warunków 
technicznych oraz eksploatacyjnych dróg na terenie Gminy Linia ułatwiającej 
dojazd do drogi powiatowej nr 1431G poprzez przebudowę drogi gminnej. 
Współfinansowanie pochodzi ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 
„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałanie 
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową 
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię 
odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020. 

 
Nowe nawierzchnie pojawią się w czterech sołectwach zaś w sołectwie Miłoszewo zostanie wykonany 

chodnik. Zgodnie z zawartymi umowami z wykonawcami w okresie letnim zrealizujemy poniższe inwestycje: 
 przebudowa drogi w zakresie wykonania chodnika w miejscowości Miłoszewo – zadanie zostanie 

wykonane do 31.08.2021 r. przez firmę LATO – BRUK LATOSIŃSKI EUGENIUSZ ze Strzebielina, 
 przebudowa nawierzchni ul. Zakrzewskiej w Niepoczołowicach – zadanie zostanie wykonane  

do 31.08.2021 r. przez firmę Produkcja i Eksploatacja Kruszywa Formella S.C. z Niepoczołowic, 
 przebudowa nawierzchni drogi ul. Osiedlowej i Dębowej w Pobłociu – zadanie zostanie wykonane  

do 30.09.2021 r. przez firmę Kruszywo Sp. z o.o. z Lini, 
 przebudowa drogi gminnej Linia – Kobylasz – etap III – zadanie zostanie wykonane do 30.09.2021 r. 

przez firmę Kruszywo Sp. z o.o. z Lini,  
 przebudowa nawierzchni drogi ul. Potęgowskiej w Niepoczołowicach – zadanie zostanie wykonane  

do 31.08.2021 r. przez firmę Produkcja i Eksploatacja Kruszywa Formella S.C. z Niepoczołowic 
 

 

 

       Rozpoczęte prace na ul. Dębo-                    Prace na drodze Linia -                ul. Potęgowska w Niepoczołowicach 
       wej i Osiedlowej w Pobłociu                                    Kobylasz 
    
 

Oprócz inwestycji drogowych na terenie naszej gminy zostaną przeprowadzone zadania                      
związane z budową sieci wodno – kanalizacyjnej w m. Linia etap II i budowę sieci kanalizacyjnej  
w m. Pobłocie a także budowę boisk wielofunkcyjnych  
w m. Zakrzewo i Kętrzyno. Ponadto w najbliższym 
czasie planowane jest przeprowadzenie zamówienia 
publicznego na wykonanie odwodnienia drogi gminnej 
nr 150023G relacji Smażyno – Łebno dz. 191/3, 
przebudowę nawierzchni drogi gminnej w miejscowości 
Kętrzyno polegająca na ułożeniu płyt drogowych typu 
jomb na odcinku 539 m i przebudowę drogi gminnej  
nr 150019G Lewino – Leobór (zadanie będzie 
realizowane w dwóch etapach, z których pierwszy 
rozpocznie się po podpisaniu umowy o dofinansowanie 
w 2021r.).  

 

Droga Lewino – Leobór 



 

 

GMINNE INWESTYCJE 
 
Wiosenna pogoda sprzyja realizacji inwestycji drogowych. W m. Linia  

w maju 2021 r. zakończono prace związane z przebudową drogi gminnej  
ul. Sosnowej, Brzozowej i Klonowej poprzez zmianę nawierzchni gruntowej na 
nawierzchnię z mieszanki mineralno – asfaltowej. Zadanie zgodnie ze złożonym 
wnioskiem o przyznanie pomocy miało na celu poprawę warunków 
technicznych oraz eksploatacyjnych dróg na terenie Gminy Linia ułatwiającej 
dojazd do drogi powiatowej nr 1431G poprzez przebudowę drogi gminnej. 
Współfinansowanie pochodzi ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 
„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałanie 
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową 
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię 
odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020. 

 
Nowe nawierzchnie pojawią się w czterech sołectwach zaś w sołectwie Miłoszewo zostanie wykonany 

chodnik. Zgodnie z zawartymi umowami z wykonawcami w okresie letnim zrealizujemy poniższe inwestycje: 
 przebudowa drogi w zakresie wykonania chodnika w miejscowości Miłoszewo – zadanie zostanie 

wykonane do 31.08.2021 r. przez firmę LATO – BRUK LATOSIŃSKI EUGENIUSZ ze Strzebielina, 
 przebudowa nawierzchni ul. Zakrzewskiej w Niepoczołowicach – zadanie zostanie wykonane  

do 31.08.2021 r. przez firmę Produkcja i Eksploatacja Kruszywa Formella S.C. z Niepoczołowic, 
 przebudowa nawierzchni drogi ul. Osiedlowej i Dębowej w Pobłociu – zadanie zostanie wykonane  

do 30.09.2021 r. przez firmę Kruszywo Sp. z o.o. z Lini, 
 przebudowa drogi gminnej Linia – Kobylasz – etap III – zadanie zostanie wykonane do 30.09.2021 r. 

przez firmę Kruszywo Sp. z o.o. z Lini,  
 przebudowa nawierzchni drogi ul. Potęgowskiej w Niepoczołowicach – zadanie zostanie wykonane  

do 31.08.2021 r. przez firmę Produkcja i Eksploatacja Kruszywa Formella S.C. z Niepoczołowic 
 

 

 

       Rozpoczęte prace na ul. Dębo-                    Prace na drodze Linia -                ul. Potęgowska w Niepoczołowicach 
       wej i Osiedlowej w Pobłociu                                    Kobylasz 
    
 

Oprócz inwestycji drogowych na terenie naszej gminy zostaną przeprowadzone zadania                      
związane z budową sieci wodno – kanalizacyjnej w m. Linia etap II i budowę sieci kanalizacyjnej  
w m. Pobłocie a także budowę boisk wielofunkcyjnych  
w m. Zakrzewo i Kętrzyno. Ponadto w najbliższym 
czasie planowane jest przeprowadzenie zamówienia 
publicznego na wykonanie odwodnienia drogi gminnej 
nr 150023G relacji Smażyno – Łebno dz. 191/3, 
przebudowę nawierzchni drogi gminnej w miejscowości 
Kętrzyno polegająca na ułożeniu płyt drogowych typu 
jomb na odcinku 539 m i przebudowę drogi gminnej  
nr 150019G Lewino – Leobór (zadanie będzie 
realizowane w dwóch etapach, z których pierwszy 
rozpocznie się po podpisaniu umowy o dofinansowanie 
w 2021r.).  

 

Droga Lewino – Leobór 

Od 1 lipca 2021 r. 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 będzie można składać po 1 lipca 2021 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. 

 

 
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 

 

Trwa Narodowy  Spis Powszechny Ludności  
i Mieszkań 2021r., który potrwa do 30 
września. Przypominamy o obowiązku 
dokonania spisu. Na razie spisało się 34% 
mieszkańców Gminy Linia i tak o 10% 
przewyższamy średnia krajową. Pokażmy, że 
stać nas na więcej! 
Nie zwlekajmy, spiszmy się jak najszybciej! 

UWAGA! 
Przypomina się właścicielom nieruchomości o obowiązku uprzątnięcia zanieczyszczeń z chodników 

położonych wzdłuż nieruchomości zabudowanych. 

Na podstawie § 6 Regulaminu do uchwały Nr 38/IV/VIII/2019 Rady Gminy Linia z dnia 30 stycznia 2019 r.  
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Linia, obowiązkiem 

właściciela nieruchomości jest zapewnienie utrzymania czystości  
i porządku m.in. przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu, piasku lub kruszywa i innych zanieczyszczeń 

z chodników położonych wzdłuż nieruchomości zabudowanych. 

 



GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LINI  INFORMUJE, 
 ŻE  OD 1 LIPCA 2021 ROKU RODZINY MOGĄ ZŁOŻYĆ W FORMIE ONLINE 

WNIOSEK  O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO I DODATKÓW DO 
ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA 

Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022, 
 

WNIOSKI W FORMIE TRADYCYJNEJ (PAPIEROWEJ) BĘDĄ PRZYJMOWANE  
OD 1 SIERPNIA 2021 ROKU 

 

 
Wnioski na nowy okres zasiłkowy są  przyjmowane od poniedziałku 

do czwartku ! 
 

 

WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH 
 

W przypadku złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami: 
 

1. od 1 lipca 2021r. do dnia 31 sierpnia 2021r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata 
przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada 2021r., 
 

2. od 1 września 2021r. do 31 października 2021r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz 
wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia 2021r., 

 

3. od 1 listopada 2021r. do 31 grudnia  2021r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata 
przysługujących świadczeń następuje do dnia 28 lutego 2022r. 

 
Należy więc pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w listopadzie, prawo do świadczeń 
rodzinnych zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące 
w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego. 

 

 
WNIOSKI O USTALENIE ŚWIADCZEŃ  Z  FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 

 
W przypadku złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami: 
 

1. Od 1 lipca 2021r. do dnia 31 sierpnia 2021r., ustalenie prawa do tych świadczeń oraz wypłata 
świadczeń przysługujących za miesiąc październik 2021 r. następuje do dnia 31 października 2021r., 
 

2. od 1 września 2021r. do 30 września 2021r., ustalenie prawa do tych świadczeń oraz  wypłata 
świadczeń przysługujących następuje do dnia 30 listopada 2021r., 

 

3. od 1 października 2021r.  do 31 października 2021r., ustalenie prawa do tych świadczeń oraz wypłata 
świadczeń przysługujących następuje do dnia 31 grudnia 2021 r., 

 

4. od 1 listopada 2021r. do 30 listopada 2021r., ustalenie prawa do tych świadczeń oraz wypłata 
świadczeń przysługujących następuje do dnia 31 stycznia 2022r., 

 
5. od 1 grudnia 2021r.  do 31 stycznia 2021r., ustalenie prawa do tych świadczeń oraz wypłata świadczeń 

przysługujących następuje do  dnia 28 lutego 2022r. 
 
Należy więc pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w październiku, prawo świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące 
w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego.  
 

WIZYTA JEDNOSTKI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRZEDSZKOLU 
SAMORZĄDOWYM NR 1 W LINI  

W dniu 7 czerwca 2021r. do najmłodszych podopiecznych z grup ,,Misie”, 
,,Sówki” i ,,Motylki” przyjechali Panowie Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Lini. Dzieci słuchały bardzo uważnie wypowiedzi 
Panów Strażaków i nie mogły oderwać oczu od 
wozu oraz prezentowanego sprzętu używanego 
przy wypadkach. Strażacy zaprezentowali również 
dzieciom pokaz lania wody z węża strażackiego              

oraz udzielania pierwszej pomocy podczas wypadku.  



STYPENDIA DLA STUDENTÓW  
O przyznanie jednora-

zowego stypendium mogą 
ubiegać się osoby z terenu 
Gminy Linia, które uzyskały 

średnią ocen 4.0 i powyżej za rok akademicki 
2020/2021. Wójt Gminy przyjmuje podania  
w sprawie przyznania stypendium od 01.07.2021r. 
do 10.10.2021r., do których powinno być 
załączone: 

 zaświadczenie o średniej ocen za 
bieżący rok akademicki wydane przez 
uczelnię, a w przypadku rozpoczęcia 
studiów uzupełniających, na których rok 
akademicki rozpoczyna się na początku 
roku kalendarzowego zaświadczenie 
wydane przez uczelnię o średniej ocen 
za pierwszy semestr, 

 zaświadczenie, że osoba ubiegająca się 
o stypendium jest studentem studiów 
dziennych wraz z podaniem roku 
studiów, 

 oświadczenie studenta, w którym 
wskazuje, że zamieszkuje na terenie 
Gminy Linia. 

ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA 
GMINY 

Dnia 17 czerwca odbyła się  XXV sesja  
Rady Gminy Linia, na której  udzielono wotum zau-
fania i absolutorium Wójtowi Gminy Bogusławie 
Engelbrecht. Przed udzieleniem absolutorium radni 
zostali szczegółowo  zapoznani z Raportem  
o stanie Gminy Linia za rok 2020, a także  
z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej  
o pozytywnym zaopiniowaniu sprawozdania  
z wykonania budżetu Gminy Linia za  rok 2020.  
             Rok 2020 zamknął się nadwyżką   
w wysokości ponad 4 milionów zł. Taki wynik 
finansowy spowodowany był pozytywnym 
rozpatrzeniem wniosków złożonych przez gminę  
i otrzymaniem dotacji w wysokości 4,5 miliona zł  
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pani 
Wójt podkreśliła, że ten pozytywny wynik udało się 
osiągnąć dzięki współpracy z Radą Gminy,  
z Sołtysami i pracownikami Urzędu Gminy. 

 

 

 

 



 



  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


