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UWAGA TRANSPORT DO PUNKTÓW SZCZEPIEŃ
Gmina Linia realizuje transport dla osób zamieszkujących w gminie Linia do punktów szczepień na terenie
gminy jak i 20 km od granic pozostałych gmin w przypadku:
Osób niepełnosprawnych tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu
znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
 Osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności
w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień.
Osoby, które już dokonały rejestracji na konkretną datę i godzinę, a nie zgłosiły potrzeby dowozu przy
rejestracji, przy czym spełniają warunki do zapewnienia transportu, mogą skontaktować się z koordynatorem
gminnym pod nr telefonu: 662 162 374 lub e-mail: zk@gminalinia.com.pl w dni pracujące Urzędu Gminy
w Lini. Uprasza się o zgłaszanie konieczności transportu z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem (bez
wliczenia weekendu i świąt). Zgodnie z rekomendacjami Rządu, w przypadku braku możliwości dowozu
przez gminę w wyznaczonym dniu i godzinie, gmina może wystąpić z wnioskiem do punktu szczepień
o zmianę terminu szczepienia.
Rejestracja na szczepienia odbywa się poprzez:


Całodobową i bezpłatną infolinię – 989
e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl
Punkt szczepień
Punkt szczepień na terenie gminy Linia to
NZOZ Zdrowy Chëcz w Lini, ul. Długa 6, tel. 58 676 85 23.




GMINNY DZIEŃ KOBIET

Dnia 7 marca 2021 r. obchodziliśmy Dzień Kobiet w Gminie Linia, który
organizowali: Wójt Gminy Linia, Gminny Dom Kultury w Lini oraz KGW Linia.
Tegoroczne święto obchodziliśmy aktywnie, więc spotkanie zaczęliśmy od
marszu Nordic Walking. Panie z wielką radością poszły na marsz, choć pogoda
nie sprzyjała. Druga część imprezy została zorganizowana w Gminnym Domu
Kultury. Po przywitaniu gości przez Panią Wójt Bogusławę Engelbrecht,
dyrektora GDK Kamilę Soroko, życzenia złożył Pan Edmund Szymikowski
prezes zarządu ZKP/o Linia i wręczył wszystkim Paniom tulipany. Dyrektor
GDK pokrótce przedstawiła działania jakie organizowane są w GDK w Lini.
Odbył się też pokaz filmów, które powstały w ramach działań online. Podczas
przerw czas umilał muzyką Tomasz Sobisz. Na zakończenie imprezy została
przeprowadzona loteria. Każda z Pań otrzymała upominek ufundowany przez Wójta Gminy Linia Bogusławę
Engelbrecht oraz Gminny Dom Kultury w Lini. Dziękujemy KGW Linia za zaangażowanie w przygotowaniu
słodkiego poczęstunku oraz ciepłego posiłku, który w związku z obostrzeniami Panie zabrały ze sobą.

MEDAL STOLEMA
Medal Stolema przyznawany jest przez Klub Studencki Pomorania od 1967 roku. Jest to nagroda, która
cieszy się największym uznaniem spośród wyróżnień, odznaczeń i nagród przyznawanych w Zrzeszeniu
Kaszubsko – Pomorskim. Tą wyjątkową nagrodą w 2020 r. wyróżniono Edmunda Szymikowskiego –
pomysłodawcę konkursu haftu kaszubskiego w Lini oraz prof. Marka Cebulskiego – naukowca, językoznawcę
zajmującego się głównie językiem kaszubskim, dydaktyka, członka prezydium Rady Języka Kaszubskiego.
Edmund Szymikowski od dwudziestu pięciu lat organizuje w Lini konkursy haftu kaszubskiego.
Początkowo konkurs miał zasięg lokalny (gminny), jednak z czasem rozrósł się do rangi konkursu
wojewódzkiego. Obecnie wydarzenie przyciąga również uwagę hafciarzy spoza województwa pomorskiego,
biorą w nim udział osoby z województwa kujawsko – pomorskiego, małopolskiego, łódzkiego,
mazowieckiego, śląskiego. Rokrocznie bierze w nim udział kilkuset twórców w różnym wieku. Począwszy
od dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, poprzez uczniów szkół
ponadpodstawowych, osoby pracujące zawodowo oraz będące na emeryturze.
Pan Edmund Szymikowski nieprzerwanie od 25 lat jest „siłą napędową” tego
wydarzenia. Początkowo jako dyrektor Gminnego Domu Kultury, a obecnie jako
honorowy kustosz wystawy. Pan Edmund wkłada wiele serca i energii w przygotowanie
konkursów oraz wystaw pokonkursowych w Lini i poza nią. Jest w stałym kontakcie
z większością twórców, którzy dzięki niemu stali się swoistą rodziną ludzi „haftujących
po kaszubsku”. O ważności tego wydarzenia świadczą liczby. W ciągu dwudziestu
pięciu lat, swoje prace pokazało 3279 osób. Na wszystkich pokonkursowych wystawach
pokazano 7444 prace.

MIESZKANKA GMINY LINIA JAROMIRA LABUDDA NAGRODZONA
„SKRĄ ORMUZDOWĄ”
Okolicznościowa rzeźba oraz dyplomy przyznawane są od 1985 roku przez Kolegium Redakcyjne
i zespół redakcyjny Pomeranii, za szerzenie wartości zasługujących na publiczne uznanie, pasje twórcze,
propagowanie kultury kaszubskiej i pomorskiej, działania bez rozgłosu, przezwyciężanie trudnych
środowiskowych warunków oraz społeczne inicjatywy w dziedzinie kultury.
Wszystkie osoby, które otrzymały Skry Ormuzdowe w tym roku to:
 JAROMIRA LABUDDA - poetka, nauczycielka języka kaszubskiego, autorka podręczników
 ADELA KUIK-KALINOWSKA - profesor Akademii Pomorskiej w Słupsku,
literaturoznawca, poetka i pisarka
 ALICJA GAJEWSKA - działaczka kociewska, dyrektor Fabryki Sztuk w Tczewie
 ARTUR JABŁOŃSKI - dziennikarz, pisarz, poeta i twórca Radia Kaszëbë
 HIERONIM KUCHARSKI - dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej w Czersku
promującej kaszubszczyznę, działacz lokalny, historyk
 KSIĄDZ KRZYSZTOF TUSK - celebrans mszy świętych z liturgią w rodny
mòwie, inicjator wielu działań związanych z wprowadzaniem języka
kaszubskiego do kościoła

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 2021
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała po raz kolejny w naszej
gminie. Kwota zebrana przez liński sztab przerosła najśmielsze oczekiwania. Po raz
kolejny został pobity rekord wpłat. Pomimo chłodu wolontariusze zbierali
pieniądze w Lini, Niepoczołowicach i Kętrzynie przy wsparciu opiekunów
i nauczycieli Pani Ewy Bigus, Iwony Olszewskiej i Teresy Hirsz. W kwestę
włączyli się też wolontariusze ze Szkoły w Strzepczu pod opieką Pani Nikolety
Gesek. Oprócz szkół podstawowych pieniądze do puszek zbierały maluchy ze
żłobka „Promyczek” w Lini oraz przedszkolaki.
W akcję promocyjną oraz organizację finału włączył się również Gminny
Dom Kultury w Lini, który przekazał liczne gadżety przeznaczone na licytację oraz
pomógł w organizacji. W hali sportowej w Lini odbył się turniej halowej piłki
nożnej. 8 drużyn rywalizowało w 2 kategoriach wiekowych, a cały dochód
z rozgrywek został przeznaczony na WOŚP. Klasa 6a wraz wychowawcą Rafałem
Bronk i rodzicami, w ramach projektu społecznego #UNICEF #TOdziałaMY,
zorganizowała loterię i sprzedaż ciast, a zysk przeznaczony został na WOŚP.
Mieszkańcy gminy ochoczo wspierali tę ogólnopolską inicjatywę wpłacając datki podczas kwesty oraz zasilając
e-skarbonkę sztabu. Nad bezpieczeństwem wolontariuszy czuwał patrol policji ze Strzepcza.
Szkolny Klub Wolontariusza w Lini, działający pod kierunkiem pani Joanny Korzistka oraz Anetty
Tessmer dziękuje wszystkim zaangażowanym wolontariuszom, nauczycielom i opiekunom za poświęcony czas
i pomoc przy zbiórce pieniędzy podczas XXIX finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku zebrane
pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy.
Podczas tegorocznego finału WOŚP w gminie Linia zebrano 9545,25 zł z kwesty
oraz 1155,00 zł z e-skarbonki, łącznie: 10 700,25 zł.

ROWEROWY MAJ 2021
W miesiącu maju na terenie gminy Linia rozpocznie się kampania
„Rowerowy Maj 2021”. Kampania realizowana jest na mocy umowy pomiędzy
gminą Miasta Gdańsk (organizatorem głównym), a gminą Linia (organizatorem
lokalnym).
Celem kampanii jest promocja zdrowego stylu życia i zrównoważonej
mobilności wśród dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, nauczycieli,
rodziców i opiekunów. Uczestnicy kampanii „Rowerowy Maj” mają za zadanie przez
cały miesiąc maj dojeżdżać do szkoły na rowerach lub innych ekologicznych
środkach transportu (rolki, hulajnogi, deskorolki). Za każdy przejazd zbierają
naklejki, które umieszczają w swoich indywidualnych dzienniczkach i plakatach
klasowych. Dla najaktywniejszych uczestników „Rowerowego Maja” przewidziano
atrakcyjne nagrody. Zapraszamy lokalnych przedsiębiorców do wsparcia kampanii
poprzez pomoc w ufundowaniu nagród.
Swój akces udziału w kampanii zgłosiły szkoły w Lini, Strzepczu, Niepoczołowicach, Miłoszewie i Kętrzynie.
Informacji na temat kampanii pod nr telefonu 799 052 537 udziela Kamila Soroko
– koordynator gminny.

BAL KARNAWAŁOWY W PRZEDSZKOLU W LINI
W dniach 10-11 lutego 2021 r. w przedszkolu odbył się długo
wyczekiwany bal karnawałowy – niezwykłe wydarzenie, dostarczające dzieciom
wielu pozytywnych przeżyć i radości. Przedszkolaki z dumą prezentowały
bajeczne stroje. Na czas zabawy dziewczynki zamieniły się w księżniczki, wróżki,
motylki, króliczki, biedronki itd. Pojawili się także policjanci, strażacy, tygryski,
Spider–Man, Batman i wiele innych postaci
z bajkowego świata. Dzieci świetnie się bawiły
przy rytmicznej i skocznej muzyce. Nie zabrakło również konkursów,
w których chętnie uczestniczyły. Bal umożliwił dzieciom spędzenie czasu
w miłej i bajkowej atmosferze. Wspólna zabawa dostarczyła przedszkolakom
wielu przyjemnych wrażeń, które na długo pozostaną w ich pamięci.

DRODZY MIESZKAŃCY MIEJSCOWOŚCI NIEPOCZOŁOWICE ZWRACAMY
SIĘ DO WAS Z GORĄCYM APELEM ORAZ JEDNOCZEŚNIE PRZYPOMINAMY
POZOSTAŁYM MIESZKAŃCOM GMINY LINIA O PRAWIDŁOWYM
UŻYTKOWANIU SIECI KANALIZACYJNEJ !!!
Przypominamy, że do sieci kanalizacji sanitarnej nie wolno wrzucać:











włosów, nawilżanych chusteczek, wacików, materiałów opatrunkowych, patyczków do uszu, rajstop,
bandaży, szmat – rzeczy te łączą się w sploty i uniemożliwiają swobodny przepływ ścieków,
ręczników papierowych, gazet, pieluch, podpasek, tamponów oraz innych nierozpuszczających się
w wodzie materiałów – zbijają się w rurach w zwartą masę tamując przepływ ścieków,
igieł, które zalegają w sieci kanalizacyjnej stanowią zagrożenie dla pracowników sieci kanalizacyjnej;
jeśli igła przebije rękawicę ochronną, może powodować ryzyko zakażenia np. żółtaczką, bądź wirusem
HIV,
niedopałków papierosów, lekarstw, farb, oraz chemikaliów innych niż powszechnie używane środki
czystości,
materiałów budowlanych – które opadając na dno przewodów kanalizacyjnych tworzą zatory,
tłuszczów i olejów, które początkowo ciepłe, pod wpływem zimnej wody tężejąc zamykają średnice
w rurach; oleista konsystencja sprzyja również osadzaniu się i łączeniu z innymi śmieciami tworząc
nieprzepuszczającą wody bryłę,
nakrętek, korków, gum do żucia, plastikowych torebek foliowych, prezerwatyw, gumowych
rękawiczek – wszystkie nie rozpuszczają się i tworzą zatory,
kości, odpadów kuchennych – resztki jedzenia przyciągają gryzonie, które osiedlają się w kanalizacji
i mogą być nosicielami groźnych chorób.

Mieszkańcy, którzy wrzucają odpady do sieci kanalizacyjnej nie tylko narażają Gminę na dodatkowe koszty
utrzymania sieci kanalizacyjnej poprzez konieczność angażowania specjalistycznego sprzętu do jej
czyszczenia. W wyniku zapchania sieci kanalizacyjnej narażają siebie i swoich sąsiadów na zalanie piwnic
czy łazienek. Są to sytuacje uciążliwe dla mieszkańców i bardzo szkodliwe dla środowiska naturalnego.
Niestety w okresie ostatniego kwartału przepompownie ścieków w m. Niepoczołowice przy jeziorze
i przy drodze na Sierakowice są naprawiane i czyszczone, co najmniej dwa razy w miesiącu!!!
Nieprawidłowe użytkowanie sieci kanalizacyjnej skutkuje licznymi awariami, które wpływają na
koszty.
W chwili obecnej jesteśmy na etapie ustalania nieruchomości, w których dopuszcza się złe praktyki
korzystania z instalacji a te przyczyniają się do tworzenia zatorów i poważnych uszkodzeń na sieci.
Ponadto w najbliższym czasie będą wykonywane regularne kontrole przyłączy kanalizacyjnych
umożliwiające eliminację niewłaściwego korzystania z sieci kanalizacyjnej.
Jednocześnie zwracamy się do wszystkich mieszkańców Gminy Linia korzystających z sieci
i przyłączy kanalizacyjnych o prawidłowe oraz zgodne z umową ich eksploatowanie i nie traktowanie
jej, jako pojemnika na odpady - dla Naszego wspólnego dobra.

DZIEŃ SOŁTYSA
W dniu 11 marca obchodzony jest Ogólnopolski Dzień
Sołtysa i z tej okazji Władze Gminy Linia podziękowały wszystkim
sołtysom za pracę włożoną w rozwój naszej Małej Ojczyzny.
Podkreślano zaangażowanie, aktywność i umiejętność współpracy ze
środowiskiem. Wysiłek sołtysów zasługuje na wielkie uznanie.
Spotkanie odbyło się z zachowaniem reżimu sanitarnego w związku
z panującą pandemią.

ROZLICZ PIT W GMINIE LINIA

Zachęcamy do wsparcia bezpieczeństwa.
Pamiętaj, 1% podatku może uratować życie.

Gmina Linia korzysta z darmowego projektu „Wspieraj
lokalnie”. Projekt ma ułatwić wsparcie dla
przekazywania 1% dla lokalnych Organizacji Pożytku
Publicznego działających na terenie danej jednostki
samorządowej, która chciałaby 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.

POŻEGNANIE DZIAŁACZY
SAMORZĄDOWYCH
Dnia 22 lutego 2021r. pożegnaliśmy ś.p. Irenę
Lewińską pełniącą funkcję radnej sześciu kadencji
Rady Gminy Linia oraz byłego Prezesa Zarządu
Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP.
Dnia 4 marca br. odbył się pogrzeb
ś. p. Brunona Kierznikowicz – byłego sołtysa
sołectwa Linia, który pełnił tą funkcję przez 17 lat.
Z wielkim żalem i smutkiem pożegnaliśmy
działaczy samorządowych, którzy na zawsze
pozostaną w naszych sercach. Rodzinie i znajomym
składamy wyrazy głębokiego współczucia.

PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA
WYCHOWAWCZEGO 500+ NA OKRES
ŚWIADCZENIOWY 2021/2022

Uprzejmie informujemy, że począwszy od
01-02-2021r. rusza elektroniczny nabór wniosków
o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego
(500+) na okres świadczeniowy 2021/2022.
Wnioski w formie tradycyjnej (papierowej)
można z kolei składać począwszy od 01-04-2021r.
Aktualnie świadczenie wychowawcze przyznane jest
do 31-05-2021.
Złożenie wniosku w terminie do 30-04-2021r.
(w formie elektronicznej lub tradycyjnej) gwarantuje
ciągłość wypłaty świadczenia (otrzymanie świadczenia
na nowy okres zasiłkowy w miesiącu czerwcu).
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie
wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi
dokumentami w okresie:

od dnia 1 maja do dnia 31 maja 2021 ustalenie
prawa do świadczenia wychowawczego oraz
wypłata
przysługującego
świadczenia
wychowawczego następuje do dnia 31 lipca
2021
 od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca 2021,
ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego
świadczenia wychowawczego następuje do
dnia 31 sierpnia 2021
 od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca 2021r. ustalenie
prawa do świadczenia wychowawczego oraz
wypłata
przysługującego
świadczenia
wychowawczego następuje do dnia 30
września 2021r.
 od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia 2021
ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego
świadczenia wychowawczego następuje do
dnia 31 października 2021r.
Wnioski
elektroniczne
można
składać
za
pośrednictwem bankowości elektronicznej, system
Emp@tia, systemu PUE ZUS, lub portalu ePUAP.

PLANY I ZAMIERZENIA W GMINIE LINIA
Plany inwestycyjne Gminy Linia na rok 2021 są bardzo ambitne i wymagające dużego zaangażowania.
W budżecie Gminy zaplanowano wykonanie szeregu zadań poprawiających jakość dróg gminnych. Składają
się na nie:
1. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kętrzyno polegająca na ułożeniu płyt
drogowych typu jomb na odcinku 539 m. Przewidywany koszt inwestycji to kwota 312 295 zł. Złożono
wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o udzielenie dotacji na dofinansowanie dróg dojazdowych do gruntów
rolnych w wysokości 130 000 zł.
2. Przebudowa drogi w zakresie wykonania chodnika w miejscowości Miłoszewo. Wartość inwestycji to
koszt 151 657 zł.
3. Przebudowa nawierzchni drogi ul. Brzozowej, Sosnowej i Klonowej w miejscowości Linia. Szacowana
wartość zadania to 393 400 zł. Na to zadanie uzyskano dofinansowanie w wysokości 63,63% z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
4. Przebudowa nawierzchni ul. Zakrzewskiej w Niepoczołowicach. Szacowany koszt inwestycji to kwota
578 813 zł. Gmina pozyskała 400 000 zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
5. Przebudowa nawierzchni drogi ul. Osiedlowej i Dębowej w Pobłociu. Szacowany koszt inwestycji to
kwota 479 178 zł. Gmina pozyskała 400 000 zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych.
6. Przebudowa drogi gminnej Linia – Kobylasz – etap III. Szacowany koszt inwestycji to kwota 859.060
zł. Gmina pozyskała 500 000 zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
7. Przebudowa nawierzchni drogi ul. Potęgowskiej w Niepoczołowicach. Szacowany koszt inwestycji to
kwota 683 797 zł. Gmina pozyskała 500 000zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
8. Odwodnienie drogi gminnej nr 150023G relacji Smażyno - Łebno dz. 191/3. Szacowany koszt
inwestycji to kwota 316 336 zł.
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej to zadania poprawiające jakość życia mieszkańców, a co
ważne poprawa stanu środowiska naturalnego. W tym zakresie zamierzamy realizować dwa ważne zadania:
1) budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Linia,
2) budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Pobłocie.
Szacowany koszt obu zadań to około 3 mln. W tym zakresie Gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2 200 000 zł.
Wzorem lat ubiegłych w miesiącu lutym Gmina Linia złożyła wniosek
na budowę strefy rekreacji w m. Lewinko w ramach konkursu „Aktywne
Sołectwa Pomorskie”, który corocznie jest ogłaszany przez Sejmik
Województwa Pomorskiego. Wniosek sołectwa Lewinko wpisuje się w pełni
w nowe zasady naboru. W ramach zadania mieszkańcy jako wkład pracy
własnej przygotują miejsce i wykonają podłoże z kostki brukowej oraz
wymalują altanę, która zostanie zakupiona i zamontowana w ramach
pozyskanych środków. Ponadto planuje się zakupić 2 stoły, 4 ławki
z oparciem, 1 kosz na śmieci a także wykonać nasadzenia.
W ostatnim czasie Gmina Linia podpisała umowę o dofinasowanie w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego 2014-2020 na realizację projektu pn. „Zaraz wracam – projekt wspierający powrót do pracy
po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci do lat 3 dla mieszkańców Gminy Linia”
w ramach działania 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3 z Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny
Program Operacyjny na lata 2014 – 2020. W ramach projektu zostanie zwiększona ilość miejsc opieki
o dodatkowe 18 dzieci. Wykonana zostanie adaptacja pomieszczeń budynku żłobka dla osób
niepełnosprawnych. Zostanie doposażony zewnętrzny plac zabaw oraz pomieszczenia wzbogacone w pomoce
dydaktyczne. Dla dzieci powstanie sala do integracji sensorycznej, w której będą prowadzone m. in. zajęcia

z rytmiki. Projekt zakończy się w czerwcu 2023 r. Zasady udziału w projekcie pozostają niezmienne:
poszukiwane są osoby powracające do pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka
do lat 3 oraz poszukujące zatrudnienia.
Z tego samego programu operacyjnego w miesiącu lutym w imieniu wszystkich partnerów tj. Gminy
Linia i Przodkowo lider projektu Kartuskie Centrum Caritas podpisało umowę o dofinansowanie projektu pn.
„Życzliwa dłoń” w ramach Działania 06.02. Usługi Społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Gmina Linia w ramach pozyskanego wsparcia uruchomi
i zapewni funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu, który będzie stanowił pomoc dla 16 osób potrzebujących
wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Gmina Przodkowo uruchomi działanie 3 Klubów Seniora, które
zapewnią wsparcie 90 osobom potrzebującym pomocy. Natomiast Kartuskie Centrum Caritas zwiększy ilość
oraz poprawi jakości usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania a także wspomoże pozostałych partnerów
w sąsiedzkich usługach opiekuńczych. Planowany termin zakończenia projektu czerwiec 2023 r.
W miesiącu marcu Gmina Linia uzupełniła wniosek o przyznanie pomocy na
operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem
projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności
gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–
2020 na zadanie pn.: REWITALIZACJA SCENY NAD JEZIOREM W STRZEPCZU
ORAZ BUDOWA POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO. W przypadku
pozyskania środków planowany termin realizacji przewidujemy na rok 2022.
Ponadto Gmina Linia ponownie składa wniosek w ramach naboru Sportowa
Polska ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu na budowę boisk wielofunkcyjnych
w m. Zakrzewo i Kętrzyno.

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021
Drodzy Mieszkańcy od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadza
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Udział w spisie jest obowiązkowy.
Spisem objęci są:
- mieszkańcy Polski - zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy;
- stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie spisu za granicą.
Obowiązkową metodą jest samospis internetowy, w związku z tym faktem należy wejść na stronę
GUS spis.gov.pl i wypełnić formularz spisowy.
Jeżeli ktokolwiek z mieszkańców będzie miał z tym problem to należy odwiedzić Urząd Gminy Linia,
w którym będzie wyznaczone stanowisko spisowe, gdzie można będzie dokonać samospisu przy pomocy
wyznaczonego pracownika. Można również zadzwonić na infolinię na nr 22 279 099 99 i spisać się przez
telefon.
W przypadku kiedy nie został dokonany spis przez Internet i przez telefon można się skontaktować
z rachmistrzem spisowym telefonicznie lub bezpośrednio, aby przeprowadzić spis. Zgodnie z ustawą
o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 nie można odmówić przekazania danych.
Pamiętać należy, że udział w spisie jest obowiązkowy - tak stanowi ustawa spisowa.
Odmowa udziału w spisie powszechnym zagrożona jest karą grzywny na podstawie
art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

DZIEŃ BABCI I DZIADKA W GMINNYM ŻŁOBKU „PROMYCZEK”
W tym roku święto dziadków wyglądało inaczej niż zawsze. Dzieci przygotowały program artystyczny dla
swoich dziadków do obejrzenia na naszej grupie na fb. Nasi żłobkowicze w odświętnych strojach podziękowali
Babci i Dziadkowi za okazywaną miłość oraz cierpliwość. Dzieci recytowały wiersze i śpiewały piosenki płynące
prosto z dziecięcych serc. Na koniec tego wyjątkowego dnia milusińscy zabrali do domów własnoręcznie
przygotowane upominki i laurki by wręczyć je swoim ukochanym Babciom i Dziadkom. Zapewne podczas
oglądania materiału niejednej Babci i niejednemu Dziadkowi w oku zakręciła się łza.

KARNAWAŁ W ŻŁOBKU
Bal Karnawałowy połączony z WOŚP w Żłobku "Promyczek" w Lini odbył się 29 stycznia
2021r. Tego dnia w naszym Żłobku zrobiło się bardzo kolorowo, głośno i wesoło. Wszyscy byli
wspaniale i pomysłowo przebrani. Dzieci świetnie się bawiły przy rytmicznej i skocznej muzyce.
Uśmiech nie znikał z dziecięcych twarzy. Dodatkową atrakcją były eksperymenty pokazywane
przez ciocie, w których nasi milusińscy chętnie uczestniczyli, dopingując się nawzajem. W chwili
wolnej dzieci odpoczywały przy jedzeniu pysznych galaretek. Ważnym punktem dnia była zbiórka
dla WOŚP. Dzieci, rodzice i pracownicy wrzucili pieniążki do puszki. Zebraliśmy w ten sposób
631 zł. Nasz bal karnawałowy zakończyliśmy w wyśmienitym humorze.

DUŻE INWESTYCJE ENERGETYCZNE
Informujemy mieszkańców gminy Linia, a szczególnie
sołectw: Strzepcz, Pobłocie, Lewinko i Lewino o budowie dwóch
dużych linii energetyczno – przesyłowych przebiegających przez
gminę Linia na terenach wyżej wskazanych sołectw. Są to linie
400 kV relacji SE Choczewo – Żarnowiec oraz relacji SE
Choczewo – Gdańsk Przyjaźń.
Inwestycja jest wykonywana w związku z planowaną budową Morskich Farm Wiatrowych (MFW) na
Bałtyku przez co powstała potrzeba rozbudowy sieci elektroenergetycznej na Pomorzu, aby wyprowadzić moc
powstałą w tych farmach. Obecnie budowa MFW planowana jest przez spółki zależne PGE Polska Grupa
Energetyczna S.A. oraz Orlen S.A., czyli odpowiednio PGE Baltica sp. z o. o. i Baltic Power sp. z o. o., ale
należy się spodziewać zwiększonej aktywności ze strony innych inwestorów. Planuje się rozpoczęcie prac
na rok 2024/2025. W ramach rozmów prowadzonych z wójtem gminy, radnymi i sołtysami ustalono wstępny
termin konsultacji informacyjnych z mieszkańcami sołectw na VI/VII 2021 roku.
Bardzo zachęcamy do udziału w tych konsultacjach aby dowiedzieć się jaki będzie konkretny przebieg
tych linii, wyjaśnić kwestie odszkodowań i ewentualnych uwag do zmian przebiegu. Niestety będą to mogły
być nieznaczne zmiany, bardzo uzasadnione argumentami ponieważ są to inwestycje rządowe, niezbędne
strategicznie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju i można tu stosować wywłaszczenia w przypadku
problemów własnościowych. Więcej informacji na stronie: https://pomorzedajemoc.pse.pl

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
W 2021 ROKU.
W związku z trwającym stanem epidemii, udzielanie
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego odbywa się według
kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym telefonicznym
umówieniu terminu.
Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie od poniedziałku
do piątku w godz. 16.00-20.00 pod numerem
telefonu 58 677 61 37.

PRZYJMOWANIE
INTERESANTÓW
W URZĘDZIE GMINY W LINI
Urząd Gminy w Lini przyjmuje
interesantów w poniedziałki i
czwartki w godz. od 8:00 do 15:00
po uprzedniej rezerwacji terminu
telefonicznie pod nr (58) 676-85-82
bądź za pomocą poczty
elektronicznej.
ZAKUP KOMPUTERÓW DO
SZKOŁY W ZAKRZEWIE
Uczniowie szkoły podstawowej, którzy
uczą się w budynku w Zakrzewie, od
października 2020r. korzystają z 10
komputerów podarowanych przez Pana
Mieczysława Hopę - właściciela firmy
Styrhop. Bardzo dziękujemy ofiarodawcy
za zakupiony sprzęt.

ŚWIĘTO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W POBŁOCIU
Dnia 1 marca 2021 r. odbyły się Gminne obchody Narodowego Dnia
Pamięci Żołnierzy Wyklętych, a zarazem święto Szkoły Podstawowej w Pobłociu,
której patronem są Żołnierze Niezłomni. Uroczystość rozpoczęła się mszą św.
w kościele pw. Marii Magdaleny w Strzepczu, którą odprawił proboszcz parafii
ks. kanonik Andrzej Kmiecik. Po uroczystości kościelnej, do szkoły przybyli: Wójt
Gminy Linia Bogusława Engelbrecht, Z-ca Wójta Astrida Kaczyńska,
Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Klein, radni Karolina Wysocka, Justyna
Kos, Marcin Laskowski, dyrektor GDK Kamila Soroko. Obecni, zostali przywitani
przez panią dyrektor Marzenę Majcher. Uroczystości rozpoczęto od odśpiewania
hymnu narodowego oraz złożenia wiązanek przy tablicy upamiętniającej ofiary
reżimu komunistycznego. Tabliczkę Ruchu Oporu bez Wojny i Dywersji
„Wolność i Niezawisłość” patrona w roku szkolnym 2020/2021 odsłoniła Wójt
Gminy Linia Bogusława Engelbrecht. Po uroczystym odsłonięciu tabliczki goście
udali się na występ przygotowany przez uczniów kl. I-III. Uczniowie zapoznali
obecnych z patronem szkoły, organizację niepodległościową Zrzeszenie “WiN”.
Na zakończenie uroczystości pani dyrektor podziękowała wszystkim
nauczycielom, pracownikom i uczniom szkoły zaangażowanym w przygotowanie
uroczystości. Jak co roku w organizacji uroczystości szkołę wspomagał Gminny
Dom Kultury. W związku z sytuacją tegoroczna uroczystość odbyła się w małym
gronie przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

SZKOŁA W LINI JEST OK!
W maju 2020 r. kadra pedagogiczna Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lini przystąpiła do Programu
Całościowy Rozwój Szkoły 1. Od początku br. szkolnego w kl. 1. i 4. nauczyciele wprowadzają do szkoły zmianę,
którą jest Ocenianie Kształtujące, czyli sposób budowania atmosfery uczenia się. W pozostałych klasach
nauczyciele już stosują elementy takiej oceny.
W OK szczególnie akcentuje się wspieranie uczniów przez nauczycieli w procesie uczenia się, współpracę,
motywowanie i
zwiększanie odpowiedzialności uczniów za własną naukę. We wdrażaniu
OK ważny jest aktywny uczeń, świadomy tego, czego i po co się uczy. Pracę z OK rozpoczęliśmy od podawania
uczniom celu i kryteriów sukcesu na każdej lekcji. Po co? Otóż, gdy uczniowie mają świadomość celu, są lepiej
zmotywowani do pracy, chętniej angażują się w wykonywanie zadań i biorą większą odpowiedzialność za swoją
naukę. OK jest ogromnym sojusznikiem w budowaniu relacji nauczyciel – rodzic. Dzięki jasno określonym
kryteriom sukcesu, rodzic może w dużo większym, niż do tej pory stopniu, uczestniczyć w nauce swojego dziecka.
OK stwarza wiele możliwości na pogłębianie tej współpracy.
Podsumowując: Liczymy na to, że wprowadzone przez nas działania (wynikające z OK) pomogą naszym uczniom
osiągnąć sukces edukacyjny na miarę ich możliwości. Mamy nadzieję, że świadome zdobywanie wiedzy sprawia
dzieciom satysfakcję, a rodzicom zapewnia możliwość „domowej weryfikacji umiejętności” ich pociech.

NZOZ „ ZDROWY CHECZ”
LINIA, UL. DŁUGA 6
LEKARZ OGÓLNY W OŚRODKU ZDROWIA
w Lini ( tel. 58 676-85-23)
Dzień

Poniedziałek
Por. dziecięca + por.
ogólna
Lek. Med. Dębska;
Lek. Med. Turbak
Wtorek
Le. Med. Stępińska;
Lek. Med. Turbak
Środa
Por. dziecięca + Por.
ogólna
Lek. Med. Turbak
Czwartek
Por. dziecięca + Por.
ogólna
Lek. Med. Turbak
Piątek
Por. dziecięca + Por.
ogólna
Lek. Med. Stępińska;
Lek. Med. Turbak

Rejestracja

Godziny przyjęć
8.00-10.00
Dzieci zdrowe

8.00-12.00

11.00-13.00

PONIEDZIAŁEK – WTOREK
ŚRODA – PIĄTEK

9.30 – 15.00
9.30 – 18.00

APTEKA LIPOWA, Strzepcz, ul. Ks. Józefa Rotty 9,
58 727 94 40
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK
SOBOTA

9.00 – 19.00
9.00 – 14.00

8.00-12.00

8.00-13.00

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

12.00-16.00

13.00-17.00

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

13.00-17.00

12.00-16.00

POSTERUNEK POLICJI W STRZEPCZU

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

13.00 – 17.00

12.00 – 16.00

LEKARZ OGÓLNY W OŚRODKU ZDROWIA w
STRZEPCZU

( tel. 58 676-82-56)

Dzień

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

Rejestracja

Szemud, ul. Wejherowska 29, tel. (47) 741 33 06
KOMENDA POWIATOWA POLICJI W WEJHEROWIE

tel. (47) 742-97-22

BANK SPÓŁDZIELCZY W LINI

Od poniedziałku do piątku 700- 1500 , Kasa czynna 700 - 1400

Godziny przyjęć

Poniedziałek
12.00 – 16.00
13.00 – 17.00
Lek. Med. Turbak
Wtorek
13.00 – 15.00
Por. dziecieca + Por.
Dzieci zdrowe
12.00 – 16.00
ogólna
Lek. Med. Dębska;
15.00 – 17.00
Lek. Med. Turbak
Środa
8.00 – 12.00
8.00-13.00
Lek. Med. Turbak
Czwartek
Por. ogólna
8.00 – 12.00
8.00 – 13.00
Lek. Med. Stępińska;
Lek. Med. Turbak
Piątek
8.00 – 10.00
Por. dziecięca + Por.
Dzieci zdrowe
8.30 – 12.00
ogólna
Lek. Med. Dębska;
11.00 – 13.00
Lek. Med. Turbak
PACJENCI PODEJRZEWAJĄCY U SIEBIE CHOROBĘ ZAKAŹNĄ MAJĄ
OBOWIĄZEK WCZEŚNIEJSZEJ REJESTRACJI TELEFONICZNEJ
WIZYTY DOMOWE

- zmiana dopołudniowa - zgłoszenia do godz. 1100 ;
- zmiana popołudniowa – zgłoszenia do godz. 1400 .
PORADNIA KONSULTACYJNA INTERNISTYCZNA –
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, 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

GODZINY PRACY URZEDU GMINY
Poniedziałek 7.30 – 17.00
Od wtorku do czwartku 7.30 – 15.30
Piątek 7.30 – 14.00
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek od 1600 do 1700

TELEFONY
Urząd 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

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

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

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

STOMATOLOG w Ośrodku Zdrowia w Strzepczu (503710890)

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

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

PONIEDZIAŁEK, 800- 1300; WTOREK – ŚRODA 1300 - 1800
CZWARTEK – PIĄTEK 800 – 1300

SERWIS KOTŁÓW
na pellet i ekogroszek

tel. 608 315 387
www.serwisujemykotly.pl

PRODUCENT STOLARKI
ALU I PVC
Wygoda Sierakowska 208
tel. 58 684 71 26, 601 254 464

www.dekar.eu

