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DOŻYNKI POWIATOWO – GMINNE W STRZEPCZU 
 

Dnia 19 września 2021 r. odbyły się Dożynki Powiatowo - Gminne 
w Strzepczu. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w kościele pw.  
Św. Marii Magdaleny w Strzepczu. W czasie Eucharystii poświęcono 
piękne wieńce dożynkowe, które przygotowały sołectwa z terenu Gminy 
Linia oraz Gminy z terenu powiatu wejherowskiego. Starostami dożynek 
byli Monika i Daniel Pobłoccy z Kętrzyna, którzy prowadzą produkcję 
roślinną i zwierzęcą na areale 150 ha. Uzyskane plony z produkcji roślinnej 
całkowicie wykorzystują na potrzeby hodowli trzody chlewnej. Państwo 
Pobłoccy stale modernizują własne gospodarstwo. Niektóre inwestycje 
zostały zrealizowane z dofinansowaniem dotacji unijnych.  
W gospodarstwie zastosowali też innowacyjne rozwiązania wytwarzania 
energii wykorzystując odnawialne źródła energii, tj. panele fotowoltaiczne, 
pompy ciepła  na bazie budynków, w których hodują trzodę chlewną. 
Państwo Monika i Daniel Pobłoccy pracują wspólnie z rodzicami Państwem 
Leonem i Ireną Pobłockimi. Gospodarstwo na którym pracują jest 
przekazywane z pokolenia na pokolenie. Rodzina zawsze dbała  
o pielęgnowanie pamięci o przodkach , tradycjach rodzinnych i obyczajach 
kaszubskich. 

 Mszę Św. uświetniły swoim występem Gminna Orkiestra Dęta oraz 
Chór „Pięciolinia”. Po uroczystej Mszy Św. uformował się korowód 
dożynkowy, który prowadziła jednostka OSP Strzepcz, Gminna Orkiestra 
Dęta, poczty sztandarowe, i pozostali uczestnicy korowodu. Starosta 
Wejherowski Gabriela Lisius oraz Wójt Gminy Linia Bogusława 
Engelbrecht przywitały wszystkich przybyłych oraz złożyły podziękowania 
rolnikom za ich ciężką pracę na roli. Organizatorzy przygotowali dla 
uczestników wiele atrakcji – stoiska handlowe, kącik zabaw dla dzieci, 
loterie fantowe, wesołe miasteczko, gotowanie z Wice Master Chefem 
Sylwią Garską - Chmarycz. Całość imprezy prowadziła znana wszystkim 
Agnieszka Łukasik, prezenterka "Radia Kaszëbë". Koordynatorem 
wydarzenia był Gminny Dom Kultury w Lini pod kierownictwem dyrektor 
GDK Kamili Soroko. Po części oficjalnej rozpoczęły się występy zespołów 
działających przy GDK, czyli Gminnej Orkiestry Dętej oraz zespołu Pieśni 
i Tańca „Kaszëbskô Rodzëzna”, mieliśmy również zaszczyt gościć zespół 
góralski „Janczowioki”. 

 

W konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy Gminy Linia wzięło 
udział 5 sołectw: 
I miejsce zdobyło sołectwo Linia 
II miejsce sołectwo Strzepcz  
III miejsce sołectwo Lewino  
 
             Wyróżnione zostały także sołectwa Smażyno oraz Niepoczołowice. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali puchary, dyplomy oraz nagrody pieniężne. 
Następnie zostały wręczone nagrody za najpiękniejszy wieniec dożynkowy 
z powiatu wejherowskiego. Największą liczbę punktów otrzymała gmina 
Linia i to jej wieniec zajął pierwsze miejsce w tej konkurencji.  



 
Jak co roku na dożynkach odbył się Turniej Sołectw, któremu towarzyszyła 
zacięta rywalizacja. Po podliczeniu punktów za wszystkie konkurencje 
wytypowano zwycięzców: 
 
I miejsce sołectwo Niepoczołowice  
II miejsce sołectwo Smażyno 
III miejsce sołectwo Lewino  
Turniej sędziowali Teresa Hirsz, Zdzisław Konkel oraz Jakub Brzeski. 
 

           W oczekiwaniu na gwiazdę wieczoru czas umilił Filip Puzyr - znany 
trójmiejski komik, improwizator i judoka rozbawił uczestników dożynek. 
Gwiazdą wieczoru był zespół Markus P, który podbił serca publiczności swoją 
żywiołowością. Na koniec imprezy czas umilił Soloband Andrzej Dąbrowski.  

 
ŚP FELIKS LANGA  

Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Feliksa Langa   
(ur. 20.11.1928r – zm. 29.09.2021r.) - wieloletniego Prezesa Gminnego Koła Związku 
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Gminne koło ZKRP i BWP liczyło 110 
członków wraz z podopiecznymi. Pan Prezes wykazywał wiele 
zaangażowania i inicjatywy w integrowaniu kombatantów, 
udzielania im pomocy, organizowania spotkań i uroczystości 
patriotycznych. Był wielokrotnie odznaczany i wyróżniany za pracę 
na rzecz propagowania wartości patriotycznych  oraz historycznych 
jak też za pracę na rzecz środowiska kombatanckiego. 30 grudnia 
2013 roku w wieku 85 lat na uroczystej sesji Rady Gminy Linia 
przekazał sztandar Gminnego koła ZKRP i BWP Wójtowi Gminy 
Linia, który następnie przekazał go harcerzom z 6 Lińskiej Drużyny 
Starszo – Harcerskiej. Był mądrym człowiekiem, pogodnym, uśmie-
chniętym, kulturalnym, wrażliwym na problemy społeczne,  
oddanym mężem i ojcem.  

Żonie oraz rodzinie składamy serdeczne wyrazy 
współczucia. 

„KONKURS PIĘKNA WIEŚ POMORSKA - 2021” 

Dnia 22 września 2021r. w Żuławce Sztumskiej, gm. Dzierzgoń 
odbyła się uroczystość wręczenia nagród w ramach konkursu „Piękna Wieś 
Pomorska - 2021”. W tym roku o tytuł tej najpiękniejszej ubiegało się 14 
wsi i 13 zagród z 14 powiatów w województwie pomorskim, w tym wieś 
Smażyno która została wytypowana z naszej gminy i zarazem otrzymała  

I miejsce na szczeblu powiatowym. 
Podczas finału konkursu „Piękna Wieś 
Pomorska 2021” w gronie wyróżnionych 
w województwie znalazło się również Smażyno. Poziom był bardzo wysoki, 
a uczestnicy w ciekawy sposób pokazywali jak dbają o swoje małe ojczyzny. 
Nagrody wręczał wicemarszałek województwa pomorskiego Józef 
Sarnowski. Podczas wręczania nagród naszą gminę i wieś Smażyno 
reprezentowała sołtys Ewa Klawikowska.  
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PROJEKT # BIBLIOTEKA 
 

W Bibliotece Publicznej Gminy Linia trwa realizacja projektu dla 
młodzieży #Biblioteka. Pierwszą wrześniową propozycją dla naszych czytelników 
były warsztaty tworzenia gier terenowych, które poprowadził trener 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Labib Karol Baranowski. W dwudniowych zajęciach 

w odnowionej bibliotece w Strzepczu brała udział 16-os. grupa młodzieży z terenu gminy. Pierwszy dzień 
poświęcony był części teoretycznej: co to jest gra terenowa, jakie są jej elementy i zasady, jak stworzyć regulamin 
gry. Uczestnicy zastanawiali się jakie ciekawe miejsca są w Strzepczu i jakie elementy kultury kaszubskiej można 
wykorzystać tworząc scenariusz. Dowiedzieli się również jak zastosować w 
grze nowe technologie: kody QR, aplikacje learningApps, kahoot, genially, 
Actionbound, wirtualna rzeczywistość. Drugiego dnia korzystając ze zdobytych 
umiejętności i wiedzy o kulturze kaszubskiej  uczestnicy stworzyli grę "Skarb 
Labudy". Gra rozpoczyna się przed biblioteką (ul. Derdowskiego 3), prowadzi 
przez Strzepcz. Zapraszamy do uczestnictwa w grze w aplikacji Actionbound 
do końca października. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury 
 

OD 1 LIPCA 2021R. 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. 



POCZĄTKI DZIECI W ŻŁOBKU W LINI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 
Początek września to dla wielu dzieci wielka przygoda. Część dzieci 

powróciła po wakacjach i kontynuuje swoją przygodę ze Żłobkiem. Wśród 
nowych żłobkowiczów, są tacy którzy po raz pierwszy przekroczyli próg 
placówki i poznają nowe otoczenie. Na twarzach niektórych  dzieci, które 
przechodzą czas adaptacji  widać niepewność, zdziwienie, jednak w większości 
- radość i zadowolenie, że nareszcie będzie można ciekawie i wesoło spędzać 
czas w gronie znanych już kolegów, koleżanek oraz cioć. Życzymy wszystkim 
dzieciom radosnych chwil spędzonych w naszym Żłobku. Rodzicom życzymy 
dużo cierpliwości, satysfakcji i zadowolenia z dokonań swoich dzieci. 
Zapraszamy również do współpracy i aktywnego udziału w życiu żłobka.  

 

 

DZIEŃ OTWARTY W ŻŁOBKU 
W poniedziałek 30 sierpnia w Gminnym Żłobku Promyczek w Lini odbył się 

Dzień Otwarty dla rodziców korzystających z Projektu "Zaraz wracam” - projekt 
wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem 
dzieci do lat 3 dla mieszkańców Gminy Linia oraz tych, którzy planują oddać dziecko 
do żłobka, a także kontynuujących pobyt swojej pociechy w naszym Promyczku. 
Rodzice maluszków mieli okazję zapoznać się z działalnością placówki. Podczas 
spotkania mogli porozmawiać z panią Dyrektor, opiekunkami i pielęgniarką, a także 
zwiedzić żłobek, do którego będą uczęszczać ich pociechy. Wszystkich przybyłych 
gości serdecznie powitała Pani Dyrektor. Dla dzieci były przygotowane różnego rodzaju 
atrakcje i zabawy, takie jak suchy basen z kulkami, klocki konstrukcyjne, stolik z masą 

solną i z kolorowankami, miejsce przeznaczone do malowania farbami itp. Dzięki temu maluszki miały okazję 
poznać atmosferę zabaw i zajęć w żłobku, (m.in. zajęcia konstrukcyjne, ruchowe, plastyczne) oraz poznać 
swoich rówieśników. Mali żłobkowicze mogli również oswoić się z nowym miejscem, aby we wrześniu 
chętnie i bez obaw do niego wrócić. Na wszystkich zebranych czekał słodki poczęstunek. Bardzo dziękujemy 
rodzicom za tak liczne przybycie.  

 

WAKACYJNE KINO PLENEROWE 
 
Dnia 29.07.2021r. na placu Ks. Bazylego Olęckiego odbyło się 

letnie kino plenerowe. Tego typu wydarzenie odbyło się w naszej 
gminie po raz pierwszy. Widzowie obejrzeli znakomity film 
"Parasite", który otrzymał ponad 30 nagród. Wstęp na seans był 
bezpłatny, a jego organizatorem był Gminny Dom Kultury w Lini. 
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JUBILEUSZ 100 LECIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W STRZEPCZU 
 

W dniu 12.08.2021r. świętowaliśmy 100-lecie powstania i działalności 
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzepczu. Uroczystości rozpoczęły się  
o godz. 11.00 uroczystą mszą świętą w kościele pw. Św. Marii Magdaleny  
w Strzepczu, którą sprawował Proboszcz Parafii ks. kanonik Andrzej Kmiecik.  
Po mszy przy akompaniamencie Orkiestry Dętej OSP Kartuzy nastąpił przemarsz 
pododdziałów oraz zaproszonych gości na plac przy remizie OSP Strzepcz.  
Po złożeniu meldunku Dyrektorowi Zarządu Wykonawczego Oddziału 
Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP – dh Edmundowi 
Kwidzińskiemu przez dowódcę uroczystości Wiceprezesa-Naczelnika OSP 
Strzepcz - dh Łukasza Pallubickiego, zgromadzonych gości przywitał Prezes OSP 
Strzepcz – dh Jędrzej Stasiuk. Podczas uroczystości nastąpiło odsłonięcie tablicy 
upamiętniającej setną rocznicę powstania OSP w Strzepczu. Odsłonięcia dokonali 
Wójt Gminy Linia – Bogusława Engelbrecht, Przewodniczący Rady Gminy Linia 
– Tadeusz Klein, Dyrektor Zarządu Wykonawczego OW ZOSP RP – dh Edmund 
Kwidziński w asyście Prezesa OSP Strzepcz – dh Jędrzeja Stasiuka, którą 
poświęcił Proboszcz Parafii. Z okazji jubileuszu wręczono również odznaki oraz 
medale przyznane przez Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego woj. 
Pomorskiego oraz Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego w Wejherowie. 
Nadano Złotą Odznakę Honorową „Zasłużony dla pożarnictwa województwa 
pomorskiego” dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzepczu, a także Srebrną 
Odznakę Honorową „Zasłużony dla pożarnictwa województwa pomorskiego” 
dla Wójta Gminy Linia – Bogusławy Engelbrecht. Ponadto przyznano „Złoty 
Medal za Zasługi dla Pożarnictwa”: dh Leszkowi Skrzypkowskiemu,  
dh Waldemarowi Walczykowskiemu, dh Łukaszowi Jelińskiemu, dh Jackowi 
Jelińskiemu; „Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa”:   dh Szymonowi 
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Dziękujemy Zarząd i członkowie OSP STRZEPCZ 



”NASZE SPOTKANIA Z PRZYRODĄ” 
W dniach 13 - 22 września 2021r. uczniowie klas 0-6 Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lini wraz 

z opiekunami  uczestniczyli w wycieczkach,  zorganizowanych w ramach programu profilaktyczno- 
wychowawczego naszej szkoły – „Moja mała EKOOJCZYZNA”, do Kaszubskiego Parku Krajobrazowego 
w Mirachowie. Uczniowie podczas marszu terenowego mieli 
okazję  poznać atrakcje przyrodniczo - turystyczne  
w Rezerwacie  Lubygość w Lasach Mirachowskich,   
tj.  jaskinie żwirowo - zlepieńcowych (Groty Mirachowskie),  
bunkier Ptasia Wola. Wszystko odbywało się pod czujnym 
okiem starszego specjalisty do spraw edukacji i ochrony 
środowiska pani Joanny Kuśnierz, która przeprowadziła  
również zajęcia na temat nietoperzy oraz czuwała podczas 
naszych wspólnych pikników i  ogniska w leśniczówce. Na 
koniec uczniowie podziękowali pani J. Kuśnierz za 
poświęcony im czas i za wspaniałe spotkanie z przyrodą. 

WYJAZD PRZEDSZKOLAKÓW Z SP LINIA DO KINA „FREGATA” W LĘBORKU  
Dnia 21 września 2021 roku grupy przedszkolne ,,Sówki”, 

,,Liski” i ,,Misie” pojechały na maraton bajkowy w ramach przeglądu 
,,Gdynia Dzieciom”. Celem tego wyjazdu było kształtowanie 
wrażliwości estetycznej na sztukę filmową, kształtowanie nawyków 
kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych oraz poznanie 
nowych miejsc z zakresu kultury. Przez całą drogę powrotną trwały 
rozmowy na temat obejrzanych bajek, które zrobiły na przedszkolakach 
ogromne wrażenie. Wszyscy pełni wrażeń z uśmiechem wrócili do 
przedszkola.  

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH  
 

Dnia 27 września w przedszkolu w Lini obchodziliśmy międzynarodowe święto Europejskiego Dnia 
Języków Obcych. Jest to doskonała okazja, żeby uświadomić dzieciom, jak ważną rolę we współczesnym 
świecie odgrywa znajomość języków obcych i poprzez atrakcyjną formę obchodów zachęcić ich do nauki. 
Dzieci dowiedziały się jak powiedzieć dzień dobry w kilku językach świata. Niektóre były dzieciom znane, 
inne sprawiały sporą trudność w powtórzeniu, a jeszcze inne 
bawiły będąc niemożliwymi do wypowiedzenia. Przedszkolaki 
miały również okazję przejść test znajomości języka 
angielskiego - oczywiście dostosowany odpowiednio do 
wieku. Ponadto dzieci dowiedziały się jak wyglądają flagi 
niektórych krajów. Celem tych zajęć było pogłębianie wiedzy 
o otaczającym świecie poprzez zainteresowanie kulturą  
i obyczajami krajów europejskich oraz rozbudzenie 
zaciekawienia nowymi językami. Maluchy odkryły, że języki 
obce można poznawać na wiele ciekawych sposobów. Na 
pewno ten dzień pozostanie długo w pamięci. 

ARYTMETYKA MENTALNA 
 

W roku szkolnym 2021/2022 Zespół Szkolno – Przedszkolny 
w Lini realizuje program innowacyjny „Arytmetyka mentalna” dla 
uczniów klas 1 i 3. Jest to nowoczesna metoda szybkiego liczenia, 
rozwijająca umiejętności twórcze i intelektualne dzieci  
z wykorzystaniem japońskiego liczydła „abakus”. 
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GMINNE INWESTYCJE 
 
Lato  to czas wzmożonych inwestycji drogowych na terenie Gminy Linia. 

Udało nam się zrealizować szereg zadań, na które pozyskano dofinansowanie  
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.  

Nowe nawierzchnie dróg pojawiły się w sołectwie Niepoczołowice. 
Przebudowano ulicę Zakrzewską. Wykonawcą była firma Produkcja  
i Eksploatacja Kruszywa Formella S.C. z Niepoczołowic. Utwardzono 
nawierzchnię drogi  kostką  brukową  na długości  ok. 310 m. Droga posiada 
również chodnik i oświetlenie uliczne. Koszt inwestycji to ponad 420 tys. 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  przepust. Na początkowym odcinku 
drogi przekopano rów i umocniono go specjalnymi ściekami 
betonowymi. Koszt inwestycji to ponad 600 tys.  
 

Ulice  Dębowa i Osiedlowa w miejscowości Pobłocie 
zyskały nowy blask. 430 m odcinek 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. Koszt inwestycji wykonanej przez firmę Kruszywo  
Sp. z. o.o. z Lini to ponad 360 tys.  
 
 

Wykonano kolejny odcinek nawierzchni asfaltowej i z 
kostki betonowej z Lini do Kobylasza na odcinku ponad 500 
m. Koszt inwestycji to ponad 480 tys. 
 
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. 

 
W miejscowościach Kętrzyno i Zakrzewo oddano do 
użytku długo wyczekiwane wielofunkcyjne boiska 
sportowe. Te przepiękne obiekty sportowe znacznie 
uatrakcyjnią życie mieszkańców obu sołectw. Koszt 
każdej z inwestycji to 492 tys. zł. 
 
 

Oprócz inwestycji drogowych na terenie naszej gminy prowadzone są  zadania 
związane z budową sieci wodno – kanalizacyjnej w m. Linia etap II i budowę 
sieci kanalizacyjnej w m. Pobłocie, na które pozyskano dofinansowanie  
w wysokości 2,2 mln. 

ul. Zakrzewska 

ul. Potęgowska 

ul. Osiedlowa  
i Dębowa 

Linia - Kobylasz 

chodnik w 
Miłoszewie 

 boisko w Zakrzewie 

boisko w Kętrzynie 



ZJAZD  ODDZIAŁU  GMINNEGO   
ZWIĄZKU  OCHOTNICZYCH  STRAŻY  POŻARNYCH  RP  W  LINI 

 

Dnia 4 września 2021 r. w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewinie odbył się 
Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lini. Zjazd strażaków ochotników  
to podsumowanie minionej kadencji zarządu, działalności i realizacji założonych 
zadań. W zjeździe uczestniczyli delegaci - strażacy wybrani podczas zebrań 
sprawozdawczo - wyborczych, które odbyły się w bieżącym roku we wszystkich 
jednostkach OSP na terenie naszej gminy, przedstawiciele OSP do Zarządu Oddziału 
Gminnego ZOSP RP w Lini, ustępujący Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lini 
oraz zaproszeni goście w osobach: st. bryg. Jacek Niewęgłowski -  Komendant 
Powiatowy PSP w Wejherowie, dh Kamil Groth – Przedstawiciel Zarządu Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP w Wejherowie, Bogusława Engelbrecht – Wójt Gminy Linia, 
Astrida Kaczyńska - Zastępca Wójta Gminy Linia i Tadeusz Klein – Przewodniczący 
Rady Gminy Linia. Zjazd otworzył Prezes ustępującego Zarządu Oddziału Gminnego 
ZOSP RP w Lini - dh Łukasz Pallubicki dokonując powitania uczestników zjazdu,  
w tym zaproszonych gości. Na przewodniczącego zjazdu również wybrano dh 
Łukasza Pallubickiego, który przedstawił obszerne sprawozdanie z działalności 
Zarządu za okres minionej kadencji, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawiła Paulina Gafka – Referent  
ds. bezpieczeństwa Urzędu Gminy Linia, która w imieniu Komisji zawnioskowała o udzielenie absolutorium 
ustępującemu Zarządowi. Takie absolutorium w głosowaniu jawnym Zarząd uzyskał jednomyślnie. Zjazd wybrał  
10 osobowy Zarząd Oddziału Gminnego i 3 osobową Komisję Rewizyjną Związku OSP RP w Lini.  

 

Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lini na swoim pierwszym posiedzeniu ukonstytuował się 
następująco: 

1.  Łukasz Pallubicki - Prezes  
2.  Jędrzej Stasiuk - Wiceprezes  
3.  Łukasz Jeliński - Wiceprezes  
4.  Bartłomiej Schmidtke - Komendant Gminny 
5.  Paulina Gafka - Sekretarz 
6.  Szymon Szulcek - Skarbnik 
7.  Bogusława Engelbrecht - Członek zarządu 
8.  Marek Brzozowski  - Członek zarządu 
9.  Arkadiusz Teclaf - Członek zarządu 
10.  Kazimierz Czylkowski - Członek zarządu 

 

Wybrana Komisja Rewizyjna Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lini ukonstytuowała się następująco: 
1. Justyna Garska - Przewodnicząca 
2. Sebastian Henig - Wiceprzewodniczący 
3. Karol Bryla - Sekretarz 

 
Podczas Zjazdu wybrano także delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wejherowie: Radosława 
Ruszkowskiego - OSP Linia i Przemysława Labuda - OSP Kętrzyno oraz przedstawiciela do składu Zarządu Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP w Wejherowie w osobie Łukasza Pallubickiego.  
 
Z rąk Wójta Gminy Linia oraz Prezesa ZOG ZOSP RP w Lini pisemne podziękowania za ofiarną, społeczną służbę na 
rzecz szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej i poprawy bezpieczeństwa mieszkańców otrzymali członkowie 
ustępującego zarządu.  

„ORLEN dla Strażaków” 

Szanowni Państwo, 
 
mamy wielką przyjemność poinformować, że OCHOTNICZA STRAŻ 
POŻARNA W STRZEPCZU otrzymała grant w wysokości 9 000 zł  
w programie „ORLEN dla Strażaków”. Całkowity koszt zakupu nowych 
środków ochrony osobistej strażaków w postaci 6 hełmów bojowych 
wyniesie 9 205,00 zł. 

 
      Bardzo dziękujemy – Zarząd i Członkowie OSP Strzepcz 
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„ORLEN dla Strażaków” 

Szanowni Państwo, 
 
mamy wielką przyjemność poinformować, że OCHOTNICZA STRAŻ 
POŻARNA W STRZEPCZU otrzymała grant w wysokości 9 000 zł  
w programie „ORLEN dla Strażaków”. Całkowity koszt zakupu nowych 
środków ochrony osobistej strażaków w postaci 6 hełmów bojowych 
wyniesie 9 205,00 zł. 

 
      Bardzo dziękujemy – Zarząd i Członkowie OSP Strzepcz 

 
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Strzepczu otrzymała grant w wysokości 19 500, 00 
zł w ramach dobrosąsiedzkiego programu „WzMOCnij 
swoje otoczenie” organizowanego przez Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne. Dofinansowanie to pozwoli  
na wymianę 14 hełmów strażackich, zapewniając 
większe bezpieczeństwo naszym strażakom podczas ich 
działalności ratowniczo-gaśniczej. Program 
„WzMOCnij swoje otoczenie", w ramach którego 
dostaliśmy dofinansowanie, to inicjatywa Polskich Sieci 
Elektroenergetycznych – krajowego operatora systemu 
przesyłowego. Jego celem jest wyłonienie najlepszych 
projektów związanych z rozwojem lokalnej 
infrastruktury, poprawą bezpieczeństwa, 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 terenie naszej 
gminy realizowany jest projekt polegający na połączeniu 
morskich farm wiatrowych do Krajowego Systemu 
Elektroenergetycznego. Dzięki tej inwestycji zwiększy 
się niezawodność i bezpieczeństwo dostaw energii w 
okolicy. Więcej informacji o działalności organizatora 
programu dostępnych jest na stronie https://raport.pse.pl/ 
i www.wzmocnijotoczenie.pl.  
 

Dziękujemy za wsparcie naszej działalności – Zarząd 
oraz Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Strzepczu 
 

Wystawa „Tajna Organizacja – Gryf 
Pomorski” 

 

W 80 rocznicę powstania Tajnej Organizacji 
Wojskowej "Gryf Pomorski", która przypadała  
7 lipca otwarta została wystawa plenerowa przy 
Urzędzie Gminy w Lini. Dzięki staraniom Jolanty 
Sikorskiej i Mariusza Karpowicza ze Stowarzyszenia 
"Lampart", wsparciu Wójt Gminy Linia Bogusławy 
Engelbrecht oraz współpracy z Batalionem 
Dowodzenia Marynarki Wojennej z Wejherowa przez 
dwa miesiące można było oglądać wystawę 
poświęconą największej pomorskiej organizacji 
partyzanckiej. Na piętnastu tablicach przedstawiono 
pokrótce historię powstania organizacji, omówiono jej 
działalność oraz najbardziej spektakularne akcje, a 
także przybliżono sylwetki głównych postaci 
związanych z TOW "Gryf Pomorski". Wystawę 
przygotował i udostępnił Instytut Pamięci Narodowej 
oraz Muzeum Stutthof.  

 
 
 
 
 
 

 
 

Wójt Gminy Linia Bogusława Engelbrecht  
w dniu 27 września 2021 roku na sesji Sejmiku 
Województwa Pomorskiego przedstawiła stanowisko 
samorządowców zrzeszonych w Związku Gmin 
Pomorskich  jak też w Obszarze Metropolitalnym 
Gdańsk Gdynia Sopot w sprawie utworzenia związku 
metropolitalnego dla Pomorza. Samorządowcy  
z Pomorza zabiegają o taką ustawę od 2011 roku  
z inicjatywy Prezydenta Pawła Adamowicza. W roku 
2015 sejm uchwalił ustawę o związkach 
metropolitalnych, która gwarantowała gminom które 
podejmą inicjatywę utworzenia związku np. Pomorza 
dofinasowanie z budżetu Państwa w wysokości 5% 
podatku PIT mieszkańców z terenu objętego przez ten 
związek. Jest to ok. 200 milionów na nasz region 
pochodzące z części podatku, który mieszkańcy 
obecnie wpłacają do budżetu. Dodatkowe fundusze 
dla Pomorza pozwoliłyby na koordynację działań 
transportowych - na zakup dodatkowych autobusów, 
tramwajów, trolejbusów i pociągów, a także na 
stworzenie nowych połączeń i koordynację budowy 
priorytetowych dla metropolii dróg oraz walczyć  
z wykluczeniem komunikacyjnym, które jest jednym 
z największych wyzwań naszego regionu. Inwestycje 
w transport  poprawiłyby dostępność do specjalistycz-
nych usług lekarskich, szkół, uczelni, instytucji 
kultury i miejsc pracy. Dodatkowy budżet przełożyłby  
się także na wspólną promocję zagraniczną atutów 
gospodarczych i turystycznych naszych miast i gmin. 
Jednak w 2017 roku sejm uchylił tą ustawę 
wprowadzając ustawę tylko o jednej metropolii – 
Górnośląsko - Zagłębiowskiej.  
Od 2017 roku nie tylko Pomorze ale i Poznań, Łodź, 
Szczecin zabiegają o uchwalenie ustawy o związkach 
metropolitalnych. Uzyskaliśmy w ubiegłym roku 
prawie jednogłośne poparcie Senatu RP, który 
skierował projekt ustawy do Sejmu. Jednak od ponad 
roku nic się w tej kwestii nie wydarzyło. Wystąpienie 
na sesji Sejmiku WP miało na celu przekonanie 
radnych o zasadności tej inicjatywy, która ma przecież 
służyć mieszkańcom naszego regionu. Radni poparli 
większością głosów uchwałę w formie apelu do 
Marszałek Sejmu Elżbiety Witek w sprawie 
niezwłocznego rozpoczęcia prac nad pomorską 
ustawą metropolitalną, która od ponad roku znajduje 
się w sejmowej „zamrażarce”. 
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Dnia 1 września o 4:45 mieszkańcy Gminy Linia oddali hołd 
ofiarom II wojny światowej. Uroczystość poprowadziła Dyrektor 
Gminnego Domu Kultury w Lini Kamila Soroko. Wójt Gminy Linia 
Bogusława Engelbrecht otworzyła uroczystość i wspomniała o poległych 
podczas II wojny światowej. Apel poległych i modlitwę za ofiary II Wojny 
Światowej odmówił ks. wikariusz Łukasz Nowotny. Następnie złożono 
wieńce i zapalono znicze pod obeliskiem upamiętniającym ofiary Marszu 
Śmierci w Lini. Na zakończenie uroczystości ojciec Kazimierz Szulc 
odprawił Mszę Św. w intencji Ojczyzny. Po zakończeniu uroczystości 
Dyrektor Gminnego Domu Kultury w Lini, reprezentanci ZKP/o Linia 
Krzysztof Andrzej Zalewski, Danuta i Mieczysław Potrykus złożyli 
wiązankę, zapalili znicze oraz odmówili modlitwę w intencji poległych 
przy mogile zamordowanych żołnierzy w Strzepczu. Dziękujemy 
wszystkim, którzy przybyli na uroczystość miedzy innymi: pocztom 
sztandarowym wystawionym przez Gminne Koło Pszczelarzy, Zrzeszenie 
Kaszubsko - Pomorskie z Lini, Szkoły Podstawowe w Niepoczołowicach, 
Strzepczu, Pobłociu i Lini, OSP Linia, OSP Strzepcz, OSP Lewino oraz 
Ośrodek Szkolenia Poligonowego Marynarki Wojennej w Strzepczu. 
 

OLIMPIADA SZANS 

Dnia 8 sierpnia 2021 r. na stadion w Lini przybyło wiele niezwykłych osób, 
aby spędzić ten dzień na wspólnej zabawie i wziąć udział w konkurencjach 
przygotowanych przez KGW Linia i Stowarzyszenie "Bądźmy Razem". Wydarzenie 
było finansowane w znacznej mierze z dotacji pozyskanej z Urzędu Gminy  
w Lini w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych pod tytułem 
„Rehabilitacja społeczna poprzez integrację osób niepełnosprawnych”. Impreza 
sportowo – integracyjna pod nazwą „Olimpiada szans” miała na celu integrację 
społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym głównie seniorów (60+), 
niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Linia.  

KGW Linia składa ogromne podziękowania wielu osobom zaangażowanym 
w jego realizację. Przede wszystkim Pani Wójt za udostępnienie stadionu, wszelką 
okazaną pomoc podczas organizacji wydarzenia i włączenie się do wspólnej zabawy. 
Strażakom z OSP Linia, którzy pomogli rozstawiać sprzęt nagłośnieniowy, czuwali 
nad bezpieczeństwem oraz zapewnili opiekę medyczną. Podziękowania należą się 
też wolontariuszkom Paniom Teresie Hirsz i Hannie Kożyczkowskiej za pomoc w 
przeprowadzeniu konkurencji sportowych oraz Dominice Soroko za wykonanie 
artystycznych tatuaży zawodnikom i ich przyjaciołom. Dziękujemy również 
sponsorom, którzy chcieli zachować anonimowość, za wsparcie finansowe i 
rzeczowe Olimpiady Szans.  

Dziękujemy wszystkim, którzy odpowiedzieli na zaproszenie i licznie stawili 
się na Olimpiadzie Szans. Przede wszystkim przyjaciołom ze Stowarzyszenia 
"Skrzydło Anioła" z Luzina i aniołom za to, że tak mocno machały skrzydłami 
odpędzając deszczowe chmury i sprawiły, że przez cały czas trwania Olimpiady 
panowała piękna pogoda i wspaniała atmosfera. 
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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


