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ZGŁOŚ DEKLARACJĘ DOTYCZĄCĄ ŹRÓDŁA CIEPŁA 

 

UWAGA !!! 
 

Niezłożenie deklaracji w terminie może skutkować grzywną w wysokości do 
500zł, która może wzrosnąć nawet do 5000zł, jeśli sprawa trafi na drogę 

sądową. 

DZIEŃ SOŁTYSA 
W dniu 11 marca obchodziliśmy Dzień Sołtysa. Z tej okazji Władze 

Gminy Linia podziękowały wszystkim sołtysom za pracę włożoną w rozwój 
naszej Małej Ojczyzny. Wójt i Przewodniczący Rady Gminy złożyli sołtysom 
życzenia i wręczyli im okolicznościowe listy gratulacyjne. Podkreślono rolę 
sołtysów, jako tych najbliższych mieszkańcom, wsłuchujących się w ich 
głosy, troszczących się o rozwój małych ojczyzn-sołectw. Funkcja sołtysa jest 
trudna, wymaga dyspozycyjności, poświęcenia, rezygnacji z czasu wolnego, 
bywa, że nawet kosztem rodziny. Podziękowano za pracę jaką wykonują 
sołtysi życząc wszelkiej pomyślności, dobra i uznania wśród mieszkańców. 

 

AKCJA CHARYTATYWNA „POMAGAMY UKRAINIE” 
W Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Lini (Szkoła Podstawowa i przedszkole Samorządowe) od 01.03.2022r. do 

15.03.2022r. trwała akcja pod nazwą „Pomagamy Ukrainie”. Z całego sera 
dziękujemy wszystkim dzieciom i młodzieży oraz całym rodzinom 
zaangażowanym w pomoc potrzebującym. Dzięki waszej ogromnej dobroci 
część darów trafiła bezpośrednio na granicę w Hrebenne 
(woj. Lubelskie). Część z nich przekazana została rodzinom 
z Ukrainy, które przebywają w Lini. Dary zostaną 
przekazane również do Polskiego Czerwonego Krzyża w 

Lęborku. Do akcji przyłączył się także Żłobek „Promyczek” 
z Lini oraz Szkoła Podstawowa im. B. Olęckiego w 
Niepoczołowicach. Jeszcze raz gorąco dziękujemy za 
okazane serce i zachęcamy do udziału w dalszej zbiórce. 
Przebieg akcji można śledzić na Facebooku – profil 
Samorządu Uczniowskiego przy Szkole Podstawowej w 
Lini. 
 

Dnia 23 lutego 2022 r. odbył się koncert online Zespołu Pieśni i Tańca Kaszëbskô Rodzëzna pt. "Zôpùstë", czyli 
zapusty. Dzieci zaśpiewały i zatańczyły piosenki w języku kaszubskim, min. "Kòza", "Nie chcã cë znac", "Òkrãc sã 
wkół", "Pòj do tuńca Aniela", "Marëszónka", "Małò nas”. Koncert cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Do tej 
pory obejrzało go ponad 2 tys. odbiorców. Dzieci zebrały moc pozytywnych komentarzy oraz polubień nagrania z 
występu.  

 
 

 
 
 
 

 

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Linia określa, iż właściciele nieruchomości 
zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Zbieranie osobno papieru, szkła, 
tworzyw sztucznych wraz z metalem, a także oddzielanie odpadów biodegradowalnych pozwala uzyskać najbardziej 
pełnowartościowe surowce do ponownego przetworzenia. Nieprawidłowo posegregowane odpady powodują 
zwiększone koszty zagospodarowania i uniemożliwiają efektywny odzysk surowców. Recykling jest jedną z metod 
ochrony środowiska naturalnego, której celem jest zmniejszenie ilości odpadów i odzyskiwanie surowców wtórnych do 
ponownego przetworzenia, czyli produkcji nowych towarów. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku 
Gmina Linia jest zobowiązana do osiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia 
odpadów komunalnych. 
 
 

KONCERT ONLINE ZESPOŁU KASZËBSKÔ RODZËZNË 

JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ ODPADY? 
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GMINNE INWESTYCJE 
 

Trwa realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 150019G Lewino – Leobór” dofinansowanej w 50% 
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W roku 2021 na odcinku 1 km zakończono  realizację I etapu inwestycji, za 
kwotę 667 370,50 zł tys. zł.  Druga cześć zadania zostanie wykonana do końca października bieżącego roku.  
Koszt całości zadania to 1 617 699, 39 zł, z czego połowę stanowi dofinansowanie. W ramach realizacji tego zadania 
we współpracy z samorządem Gminy Kartuzy wykonana zostanie przebudowa przepustu na końcu granic Gminy Linia 
i początku Gminy Kartuzy. Władze obu gmin podjęły decyzję o współfinansowaniu dodatkowych  prac.    
 

Realizowane jest także zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Pobłocie” wykonywane ze środków 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przewidywany koszt zadania to ok. 1,8 mln zł.  
Inwestycja ta jest kontynuacją podjętych już wcześniej działań mających na celu sukcesywne podłączanie 
nieruchomości do gminnej sieci kanalizacyjnej. Prace mają na celu uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie 
fragmentu wsi Pobłocie, którymi objęto tereny w bezpośrednim sąsiedztwie Jeziora Lewinko. To zadanie pozytywnie  
wpłynie na jakość życia mieszkańców i użytkowników nieruchomości podłączonych do tej kanalizacji.   
 

 

Obecnie gmina przygotowuje się do realizacji kolejnych zadań drogowych, na które pozyskano dofinansowanie  
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, jednakże w dobie dużego wzrostu cen realizacja może być bardzo trudna i 
bardzo droga.  

Gmina wystąpiła z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego o wsparcie finansowe z Funduszu dróg dojazdowych 
do gruntów rolnych na  przebudowę drogi gminnej  w miejscowości Miłoszewo zlokalizowanej  m.in. na dz. 565.  

W związku z pozyskaniem wsparcia w wysokości 4 863 063, 00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu 
Inwestycji Strategicznych  realizowana będzie rozbudowa Szkoły Podstawowej w miejscowości Niepoczołowice.  

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU „W IDEALNYM ŚWIECIE UŻYWEK NIE 
ZNAJDZIECIE” 

 

W dniu 16.12.2021r., w Urzędzie Gminy Linia, odbyło się  posiedzenie komisji konkursowej, oceniającej prace 
konkursu profilaktycznego organizowanego przez Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Konkurs zaadresowany był głównie do uczniów szkół podstawowych. Ogółem wpłynęło  55  prac 
plastycznych oraz 2 prace multimedialne w tym w tym jedna z prac plastycznych nie spełniała kryteriów. Komisja 
konkursowa pod przewodnictwem Pani Marii Pipka oceniła prace pod  względem zgodności z tematem konkursu, 
kreatywności, oryginalności,  pomysłowości, formy estetycznej oraz profilaktycznego przekazu treści. Należy 
podkreślić, że poziom prac oceniono na bardzo wysoki! 

Wyłoniono następujących zwycięzców konkursu:  w kategorii klas I-III, I miejsce zajęły: Michalina Labuda- SP 
Miłoszewo, Estera Grzelewska – SP Kętrzyno, II miejsce: Kuba Bulczak – SP Miłoszewo oraz Martyna Stankowska 
– SP Kętrzyno, natomiast III miejsce przypadało Wiktorii Wrońskiej – SP Miłoszewo. W kategorii klas IV-V, I miejsce 
zajęła Maria Brzeska – SP Linia, II miejsce: Zuzanna Malinowska – SP Miłoszewo, Kordian Grzelewski- SP 
Kętrzyno oraz Zofia Korzistka – SP Linia, III miejsce w tej kategorii przypadło Szymonowi Tabaka również z SP 
Linia. Wyróżnienia otrzymali: Marcin Baranowski, Zuzanna Kierznikowicz, Zofia Tłuścik, Kornelia Bulczak- 
wszyscy SP Linia oraz Laura Choszcz – SP Miłoszewo. W klasach VI- VIII wpłynęły 2 prace multimedialne. I miejsce 
zajął Leon Jabłoński z SP Niepoczołowice, a za udział w konkursie nagrodzono Maksymiliana Wenta z SP Strzepcz. 
Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 
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PRZYGODA I NAUKA Z „MEGAMISJĄ” 
 

W czerwcu 2021 roku ośmiolatki ze Szkoły Podstawowej w Lini 
przystąpiły do konkursu i zakwalifikowały się do Ogólnopolskiego Programu 
Edukacyjnego MegaMisja organizowanego przez fundację Orange na rzecz 
nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży. W roku szkolnym 2021/2022 grupa 
uczniów z klas III pod opieką wychowawczyń – p. W. Barembruch i K. 
Formella- Mielewczyk realizuje zadania w ramach programu ucząc się, jak 
korzystać z Internetu i technologii w sposób pożyteczny oraz bezpieczny. W 
każdym miesiącu przeprowadzane są minimum trzy zajęcia. Do tej pory 
trzecioklasiści zdobyli już kilka nagród w programie. Były to: kreatywny 
zestaw plastyczny, tablet oraz książki i gry planszowe. 

 
Z ŻYCIA ŻŁOBKA – NIECODZIENNY GOŚĆ 

W ramach projektu „Zaraz wracam” dofinansowanego z Funduszy 
Europejskich nasz Żłobek odwiedziły alpaki. Te przesympatyczne i bardzo 
łagodne zwierzęta skradły serca dzieci już na samym wejściu. Największą radość 
sprawiało dzieciom głaskanie, przytulanie oraz karmienie Ciasteczka i Karmela. 
Dwa miesiące później mury naszej placówki odwiedził kotek Ambi. W ramach 
święta kota, nasze maluszki miały okazje poznać zwyczaje kotów oraz przytulić 
i pogłaskać zwierzaka. Wizyta Ambiego sprawiła naszym żłobkowiczom wiele 
frajdy i radości, a wspólna zabawa wywołała dużo uśmiechu na ich twarzach. 

 

BEZPIECZNE FERIE 
 

Przed tegorocznymi feriami Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Miłoszewie wraz z najmłodszą grupą 
szkolną przeprowadził pogadankę na temat BEZPIECZNYCH FERII.  Dzieci obejrzały materiał dydaktyczny, a na 
podsumowanie zdobytych wiadomości wykonały w kreatywny sposób odblaski i książeczki na temat bezpiecznego 
zimowego wypoczynku. 
 

 

TURNIEJ WINTER LINIA CUP STAŁ SIĘ TRADYCJĄ W NASZEJ GMINIE 
Gminny Klub Sportowy Linia jest organizatorem serii turniejów pod nazwą „Winter Linia CUP”, czyli zimowe 

zmagania dzieci i młodzieży w halowej piłce nożnej. Odbyły się już dwie edycje turnieju, a od października rusza 
kolejna - trzecia edycja. Turnieje organizowane są dla dzieci i młodzieży od rocznika 2006 do rocznika 2016.                      
W pierwszej edycji wzięło udział 40 drużyn i zarazem grało ok. 350 zawodników, a w drugiej udział wzięło 38 drużyn 
i zagrało ok. 330 zawodników. W każdym turnieju bierze udział Nasza drużyna - GKS Linia i często zajmuje wysokie 
miejsca w głównej klasyfikacji. Zawody są organizowane pod honorowym patronatem Pani Wójt Bogusławy 
Engelbrecht. W naszą inicjatywę zaangażowani są także: Gminny Dom Kultury w Lini oraz przedsiębiorcy, którzy 
swoją dobroczynnością wspierają zakup nagród dla uczestników.  

„Nasze turnieje są coraz bardziej popularne, coraz więcej drużyn 
chce się zapisać jeszcze przed ogłoszeniem terminu turnieju. 
Dzięki temu wieści o naszym klubie szybko się roznoszą i mamy 
nadzieję, że na Nasze turnieje będą przyjeżdżały drużyny z całej 
Polski. Liczymy, że w kolejnej edycji turnieju weźmie udział ok 
600 zawodników. Promowanie Naszej Gminy na arenie 
sportowej jest dla Nas bardzo ważne, bo wiemy, że dzięki temu 
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BIBLIOTEKA GMINY LINIA POLECA:

 zbiory biblioteczne (książki, czasopisma, audiobooki ) - w 2021 r. księgozbiór powiększył się o 1502 egzemplarze
 Internet, wydruki, ksero, skanowanie
 Metropolitalna Karta do Kultury – karta biblioteczna wraz ze zniżkami do instytucji kultury
 Legimi – dostęp do platformy z e-bookami i audiobookami
 Academica – internetowy dostęp do publikacji naukowych Biblioteki Narodowej 
 „Mała książka – wielki człowiek” – projekt czytelniczy dla dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców
 Strefa Juniora – kącik zabaw i nauki dla dzieci.

Kolorowe stroje, energiczne pląsy, rytmiczna muzyka, zabawne konkursy, uśmiechy i ekscytacja na twarzy dzieci, 
to tylko niektóre z elementów udanego BALU KARNAWAŁOWEGO, który odbył się 9 
lutego 2022 r. Dzieci zaprezentowały swoje niezwykle wyszukane i niepowtarzalne stroje, 
przechadzając się po wybiegu pełnym gwiazd i gwiazdeczek. Następnie z DJ Agatą przenieśli 
się w taneczny świat pląsów połączony z dużą ilością  zabawnych konkursów, uzyskując przy 
tym atrakcyjne nagrody. Była muzyka…, zabawa…, lecz nie zapomniano też o  brzuszkach. 
Rada Rodziców przygotowała dla dzieci smakowite,  karnawałowe słodkości. 

POMOC DLA UKRAINY

BAL KARNWAŁOWY 2022

Dnia 7 marca 2022 r. w Szkole Podstawowej im. Żołnierzy Niezłomnych w 
Pobłociu odbyły się Gminne Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą odprawioną w kościele 
parafialnym w Strzepczu, której przewodniczył ksiądz proboszcz Andrzej Kmiecik. W 
wygłoszonej homilii ksiądz kanonik podkreślił, że od nas, współcześnie żyjących 
zależy, co przekażemy kolejnym pokoleniom, dlatego warto brać przykład z naszych 
Szkolnych Patronów, którzy szli pod prąd w imię sprawiedliwości, wolności i prawdy, 

wierni swoim ideałom i przekonaniom. Dalsza 
część uroczystości odbyła się w Szkole 
Podstawowej w Pobłociu. Po odśpiewaniu hymnu 
delegacje złożyły wiązanki kwiatów oddając hołd 
Żołnierzom Wyklętym. Ważnym momentem było 
odsłonięcie tabliczki upamiętniającej tegorocznego
patrona, podporucznika Henryka Wieliczko. W 
tym roku zaszczyt odsłonięcia przypadł w udziale 
przewodniczącej Rady Rodziców p. Marii Rzepa. 
Po odsłonięciu tabliczki, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pobłociu, p. Marzena 
Majcher powitała zaproszonych gości: Wójta Gminy Linia 
p. Bogusławę Engelbrecht, zastępcę Wójta p. Astridę Kaczyńską, Dyrektor 
Gminnego Domu Kultury p. Kamilę Soroko, Przewodniczącego Rady Gminy            
p.Tadeusza Klein, radnych, sołtysów oraz zgromadzoną społeczność szkoły. Bardzo 
ważnym punktem obchodów Dnia Patrona była część artystyczna w wykonaniu 
uczniów szkoły. W niecodziennej scenerii lasu brzozowego, w niezwykle 
przejmującej oprawie muzycznej, słowa uczniów opowiadające o tragicznych 
losach Żołnierzy Wyklętych wywarły ogromne wrażenie na wszystkich zebranych. 
Bardzo wzruszającym momentem było wspólne odśpiewanie „Roty” oraz swoisty 

apel poległych, upamiętniający Szkolnych Patronów. Odgłosy wystrzałów oraz zapalane lampiony, jako symboliczne 
światełka nadziei to hołd złożony przez nas, współcześnie żyjących, naszym bohaterom. Na zakończenie uroczystości 
pani Dyrektor Marzena Majcher podziękowała przybyłym gościom oraz wszystkim tym, którzy włączyli się w 
zorganizowanie Dnia Patrona. Podziękowania popłynęły przede wszystkim do uczniów, którzy tak pięknie przedstawili 
program słowno – muzyczny. Pani dyrektor podziękowała także za wykonane dekoracje, oprawę liturgii oraz za oprawę 
muzyczną, a całemu gronu pedagogicznemu, pracownikom szkoły oraz Rodzicom za zaangażowanie i trud włożony 
w przygotowanie uroczystości. 

„Zawsze pamiętaj o poległych żołnierzach. Zawsze pamiętaj ojców i synów na wojnie. Zawsze pamiętaj                       
o pogrzebanych w historii.”

Sytuacja na Ukrainie poruszyła niejedno serce. Bez względu na wiek, czy to 
dziecko, czy osoba dorosła, każdy pragnie nieść pomoc pokrzywdzonym w tej wojnie. 
Nasza społeczność szkolna  bezzwłocznie i z dużym zaangażowaniem wzięła udział w 
akcji  zbiórki pieniężnej pod hasłem Pomoc dla Ukrainy pod patronatem Urzędu 
Gminy Linia. Dzieci z dużą ofiarnością i wielkim sercem włączyły się do tej akcji. 
Odzew  był zaskakujący. 

OBCHODY DNIA PATRONA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W POBŁOCIU

POMAGAMY DLA UKRAINY
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BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH „WILCZYM TROPEM” 
W tym roku w ramach obchodów Dnia Patrona, po raz pierwszy Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Niezłomnych     

w Pobłociu przyłączyła się do projektu i wzięła udział w X edycji „Tropem Wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych”. Dzień wcześniej uczniowie wraz z nauczycielami przygotowali trasę biegu. W przedsięwzięcie bardzo 
aktywnie włączyli się rodzice: przygotowali potrzebne do oznakowania trasy słupki i taśmę, udostępnili i uporządkowali 
na trasę biegu, prywatny teren, wykonali także baner z napisem: start i meta. Obchody Dnia Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych w naszej szkole rozpoczęły się apelem i odśpiewaniem hymnu oraz złożeniem kwiatów i zapaleniem znicza 
pod tablicą pamiątkową. Pani Dyrektor przybliżyła założenia i ideę biegu. Czcząc naszych bohaterów 

nie zapomnieliśmy także o tym, co dzieje się aktualnie za 
naszą wschodnią granicą i dlatego też zorganizowaliśmy 
zbiórkę pieniędzy do puszek na pomoc Ukrainie. 
Społeczność szkolna na znak solidarności z narodem 
ukraińskim przypięła do ubrań niebiesko-żółte elementy. 
Wiązankę i znicz przy tablicy upamiętniającej patronów 
szkoły złożyły pani Wójt Gminy Linia Bogusława 
Engelbrecht oraz zastępca Wójta p. Astrida Kaczyńska.  
Głównymi organizatorami Biegu Tropem Wilczym były 
panie Małgorzata Rzepka i Izabela Klein, a grono 
pedagogiczne i pracownicy obsługi doskonale 
wywiązywali się z powierzonych zdań. Nad 
bezpieczeństwem uczestników czuwali druhowie OSP 

Lewino. Każdy uczestnik biegu otrzymał znaczek, ufundowany przez Stowarzyszenie Lewino – Natura XXI . Jako 
pierwsze wystartowały klasy VIII i VII. W biegu uczestniczyli, również uczniowie klasy VIII ze Szkoły Podstawowej 
w Łebieńskiej Hucie. Na trasie rozstawili się kibice dopingujący biegaczy. Najgłośniej było słychać okrzyki 
najmłodszych – uczniów „zerówki”. Kolejno do biegu przystąpili uczniowie klas IV – VI. Na końcu z dużym zapałem 
na trasę ruszyli uczniowie klas I –III wraz ze swoimi wychowawcami oraz niektórzy rodzice ze swoimi pociechami. 
Najmłodsi zostali nagrodzeni za udział w biegu słodkościami. Po biegu każdy mógł ogrzać się przy ognisku oraz napić 
się gorącej herbaty, zjeść grochówkę, kanapkę ze smalcem i ogórkiem oraz coś słodkiego. Posiłek dla uczniów 
zorganizowali nasi niezawodni Rodzice, którzy zawsze chętnie włączają się w organizację imprez szkolnych. Po 
poczęstunku i odpoczynku nadszedł czas na dekorację zawodników. Pani Dyrektor Marzena Majcher oraz zastępca 
Wójta Gminy Linia pani Astrida Kaczyńska wręczyły medale i dyplomy zwycięzcom biegu. Z każdej klasy wyłoniono 
3 osoby, które najszybciej przybiegły na metę. Zwycięzcą całego biegu został Jan Klawikowski z klasy VIII SP 
Pobłocie. W kategorii dziewcząt najlepszą zawodniczką była Aleksandra Domarus – kl. VIII SP Łebieńska Huta.            
W kategorii klas IV – VI najszybciej bieg ukończył Bartłomiej Leyk z klasy IV. Uczniowie Ci otrzymali pamiątkowe 
medale i upominki w postaci „pakietu biegacza” ufundowane przez Fundację Wolność i Demokracja. Zwycięzcom 
gratulujemy! Gratulujemy również wszystkim uczestnikom biegu! Cieszymy się, że dopisała nam piękna słoneczna 
pogoda. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w organizację tego wydarzenia, które na stałe wpiszemy                      
w kalendarz naszej szkoły. 

 
 

GMINNE OBCHODY DNIA KOBIET
Dnia 12 marca 2022 r. w Gminnym Domu Kultury w Lini odbyła się uroczystość z 

okazji Dnia kobiet pod nazwą „Babski Wieczór”. Tego dnia na wszystkie Panie czekała 
moc atrakcji. Obchody rozpoczęły się występem Gminnej Orkiestry Dętej. Następnie 
głos zabrała Dyrektor Gminnego Domu Kultury w 
Lini -Pani Kamila Soroko oraz prezes Stowarzyszenia 
"Bądźmy Razem" Jadwiga Sommer, składając 
wszystkim przybyłym najserdeczniejsze życzenia. 

Mimo iż ten dzień należał do kobiet głos zabrali również panowie - Pan Edmund 
Szymikowski - prezes ZKP/o. Linia, Pan Tadeusz Klein - przewodniczący Rady 
Gminy i Mirosław Ellwart - zastępca przewodniczącego, którzy życzyli wszystkim 
spełnienia i szczęścia w życiu prywatnym i zawodowym oraz obdarowali pięknymi kwiatami.  8 marca urodziny 
obchodziła kapelmistrz Gminnej Orkiestry Dętej z Lini Pani Ewa Studzińska, która została obdarowana okazałym 
bukietem tulipanów. Przy kawie i słodkościach Panie miały okazje porozmawiać z trenerką motywacyjną o życiu               
i priorytetach. Ostatnim punktem w programie było spotkanie ze specjalistkami, które opowiedziały o pielęgnacji               
i makijażu, a także wykonały instruktażowy make-up jednej z uczestniczek. Wszyscy chętnie wzięli udział w loterii 
fantowej, z której dochód w całości został przeznaczony na pomoc Ukrainie.

DZIEŃ KOBIET W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIŁOSZEWIE
8 marca 2022 r. zawitał w szkole  niezwykle miłym nastrojem. Samorząd Uczniowski z grupą przedszkolaków 

przygotował z tej okazji uroczysty apel. Dzieci z wielkim zaangażowaniem śpiewały radosne piosenki, recytowały 
wiersze rozsyłając przy tym  szczere uśmiechy, a taniec, którym podsumowały swój występ, rozbawił wszystkie panie. 
Na  koniec spotkania chłopcy odśpiewali dla pań i dziewcząt tradycyjne„sto lat”, wręczając przy tym kwiatki i składając 
życzenia.

Trwający konflikt zbrojny na terytorium Ukrainy 
oraz brak tam podstawowych produktów 
niezbędnych do egzystencji każdego człowieka nie 
pozwolił nam pozostać obojętnym. Sytuacja dzieci 
i rodzin na Ukrainie jest rozpaczliwa, większość z 
nich zamieszkuje podziemia, w sklepach brakuje 
żywności, a dostęp do opieki medycznej jest 
utrudniony. Dlatego też, w nocy z 18 na 19 marca 
br. we współpracy z firmą STYRHOP Mieczysław 
Hopa oraz Panią Olyą Kamenchuk (mieszkanka 
Ukrainy przebywającą tymczasowo na terenie 
gminy Linia), wyruszył transport z pomocą na 
Ukrainę.  Pomoc trafiła do mieszkańców i żołnierzy 

z Korostenia, miasta na Ukrainie, w obwodzie żytomierskim. Wszelkie produkty 
pochodziły ze zbiórek organizowanych przez Urząd Gminy Linia, Zespól 
Szkolno-Przedszkolny w Lini, Szkołę Podstawową w Strzepczu, a także PCK w 
Lęborku. Część z nich zostało zakupionych ze środków własnych Gminy Linia. 
Wśród produktów pomocowych były m.in. artykuły żywnościowe, chemiczne, 
higieniczne, apteczki pierwszej pomocy, odzież oraz leki. Dziękujemy 
wszystkim, którzy przyczynili się do tak wspaniałego przedsięwzięcia, w 
szczególności tym, którzy ofiarowali dary na zbiórki. W zamyśle mamy już kolejny transport!

GMINA LINIA POMAGA UKRAINIE
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W tym roku w ramach obchodów Dnia Patrona, po raz pierwszy Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Niezłomnych     

w Pobłociu przyłączyła się do projektu i wzięła udział w X edycji „Tropem Wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych”. Dzień wcześniej uczniowie wraz z nauczycielami przygotowali trasę biegu. W przedsięwzięcie bardzo 
aktywnie włączyli się rodzice: przygotowali potrzebne do oznakowania trasy słupki i taśmę, udostępnili i uporządkowali 
na trasę biegu, prywatny teren, wykonali także baner z napisem: start i meta. Obchody Dnia Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych w naszej szkole rozpoczęły się apelem i odśpiewaniem hymnu oraz złożeniem kwiatów i zapaleniem znicza 
pod tablicą pamiątkową. Pani Dyrektor przybliżyła założenia i ideę biegu. Czcząc naszych bohaterów 

nie zapomnieliśmy także o tym, co dzieje się aktualnie za 
naszą wschodnią granicą i dlatego też zorganizowaliśmy 
zbiórkę pieniędzy do puszek na pomoc Ukrainie. 
Społeczność szkolna na znak solidarności z narodem 
ukraińskim przypięła do ubrań niebiesko-żółte elementy. 
Wiązankę i znicz przy tablicy upamiętniającej patronów 
szkoły złożyły pani Wójt Gminy Linia Bogusława 
Engelbrecht oraz zastępca Wójta p. Astrida Kaczyńska.  
Głównymi organizatorami Biegu Tropem Wilczym były 
panie Małgorzata Rzepka i Izabela Klein, a grono 
pedagogiczne i pracownicy obsługi doskonale 
wywiązywali się z powierzonych zdań. Nad 
bezpieczeństwem uczestników czuwali druhowie OSP 

Lewino. Każdy uczestnik biegu otrzymał znaczek, ufundowany przez Stowarzyszenie Lewino – Natura XXI . Jako 
pierwsze wystartowały klasy VIII i VII. W biegu uczestniczyli, również uczniowie klasy VIII ze Szkoły Podstawowej 
w Łebieńskiej Hucie. Na trasie rozstawili się kibice dopingujący biegaczy. Najgłośniej było słychać okrzyki 
najmłodszych – uczniów „zerówki”. Kolejno do biegu przystąpili uczniowie klas IV – VI. Na końcu z dużym zapałem 
na trasę ruszyli uczniowie klas I –III wraz ze swoimi wychowawcami oraz niektórzy rodzice ze swoimi pociechami. 
Najmłodsi zostali nagrodzeni za udział w biegu słodkościami. Po biegu każdy mógł ogrzać się przy ognisku oraz napić 
się gorącej herbaty, zjeść grochówkę, kanapkę ze smalcem i ogórkiem oraz coś słodkiego. Posiłek dla uczniów 
zorganizowali nasi niezawodni Rodzice, którzy zawsze chętnie włączają się w organizację imprez szkolnych. Po 
poczęstunku i odpoczynku nadszedł czas na dekorację zawodników. Pani Dyrektor Marzena Majcher oraz zastępca 
Wójta Gminy Linia pani Astrida Kaczyńska wręczyły medale i dyplomy zwycięzcom biegu. Z każdej klasy wyłoniono 
3 osoby, które najszybciej przybiegły na metę. Zwycięzcą całego biegu został Jan Klawikowski z klasy VIII SP 
Pobłocie. W kategorii dziewcząt najlepszą zawodniczką była Aleksandra Domarus – kl. VIII SP Łebieńska Huta.            
W kategorii klas IV – VI najszybciej bieg ukończył Bartłomiej Leyk z klasy IV. Uczniowie Ci otrzymali pamiątkowe 
medale i upominki w postaci „pakietu biegacza” ufundowane przez Fundację Wolność i Demokracja. Zwycięzcom 
gratulujemy! Gratulujemy również wszystkim uczestnikom biegu! Cieszymy się, że dopisała nam piękna słoneczna 
pogoda. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w organizację tego wydarzenia, które na stałe wpiszemy                      
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W ramach projektu „Zaraz wracam – projekt wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem           
i wychowaniem dzieci do lat 3 dla mieszkańców Gminy Linia” w Gminnym Żłobku „Promyczek” od września 2021 
roku odbywają się zajęcia rytmiczno-ruchowe. Podczas nich żłobkowicze świetnie się bawią, ale również ćwiczą             
w rytm muzyki, uczą się tańca i poruszania zgodnego z ekspresją melodii, którą słyszą. taka zabawa uwrażliwia dziecko 
na dźwięki, ale również pomaga rozpoznawać emocje wyrażane za pomocą muzyki, uczy koncentracji i koordynacji 
ruchowej, oraz zachęca i angażuje dzieci do zabawy w grupie. Elementy tańca, kroki, podskoki wyrabiają w dzieciach 
poczucie rytmu. Podczas rytmiki wykorzystywane są także różnego rodzaju pomoce dydaktyczne, aby forma zajęć była 
jeszcze bardziej atrakcyjna. 
 

ZAJĘCIA RYTMICZNO- RUCHOWE W ŻŁOBKU 

FERIE Z GMINNYM DOMEM KULTURY 
 

25 lutego w Gminnym Domu Kultury w Lini odbyło się otwarcie wystawy 
powarsztatowej oraz podsumowanie Ferii z GDK. 
Z tej propozycji Gminnego Domu Kultury skorzystało 23 dzieci z terenu gminy 
Linia oraz spędzających tu ferie. W warsztatach malarskich udział wzięło 10 
uczestników, natomiast w zmaganiach sportowo - zabawowych 13 osób. Podczas 
feryjnych rozgrywek, trwających całe dwa tygodnie, przeprowadzono ponad 40 
różnego rodzaju konkurencji sportowych oraz gier.  
W klasyfikacji generalnej w grupie młodszej wyniki przedstawiały się 
następująco: I miejsce - Kinga Klejna, II miejsce - Maja Gruba ,III miejsce - 
Marcel Łaska. Wyróżnienia zdobyli: Kornelia Woźniak, Nina Sikora, Ksawery Sikora i Julia Ellwart. 
Natomiast w grupie starszej: I miejsce - Nikola Walkusz, Wioleta Woźniak ,II miejsce - Damian Studziński , III miejsce 
- Tomasz Grzenkowicz . Wyróżniono też Szymona Tabakę oraz Karolinę Kluskę. 
Prace młodych artystów, które wykonali pod kierunkiem Pani Teresy Ellwart można było oglądać w Gminnym Domu 
Kultury w Lini do 12 marca. 

Dnia 23 stycznia 2022 r. Chór Pięciolinia z Lini wziął udział w II 
Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Chóralnej Kolęd w Brusach. Chór 
Pięciolinia został zaproszony na Festiwal przez o. dr Arkadiusza Czaję. Liński 
chór zaśpiewał podczas przeglądu następujące kolędy:  
1) „Gdy się Chrystus Rodzi” 
2) „Pójdźmy wszyscy do stajenki” 
3) „Świat przed Tobą klăkł" 
4) „Twòji przińdzenié” 
Festiwal poprowadził brat o. Arkadiusza, Paweł Czaja – mistrz iluzji oraz aktor Paweł Burczyk. Gwiazdą Festiwalu był 
Andrzej Rybiński z synem Kacprem Rybińskim. Podczas Festiwalu dyrygent lińskiego chóru – Jan Szulc otrzymał 
pamiątkowy grawer z okazji 40 rocznicy pracy artystycznej. 

 W marcu w Gminnym 
Domu Kultury w Lini 
odbywał się cykl warsztatów 
haftu kaszubskiego dla 
uczniów klas III ze Szkoły 
Podstawowej w Lini. Dzieci 
uczyły się przenosić wzór na 
materiał oraz poznały 
podstawowe ściegi, m.in. 

sznureczek, którym wyszywa się gałązki i wąsy oraz ścieg 
płaski do wyszywania liści i płatków kwiatów. Młode 
hafciarki i hafciarze mogli się przekonać, że umiejętność 
wyszywania uczy cierpliwości i precyzji oraz jest zajęciem 
niezwykle wciągającym. Najlepsze prace wezmą udział w 
XXVII Wojewódzkim Konkursie Haftu Kaszubskiego w Lini, 
którego podsumowanie będzie 9 czerwca 2022 r. Konkurs 

odbywa się pod 
patronatem: Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, marszałka 

Województwa 
Pomorskiego, Starosty 
Powiatu Wejherowskiego, 
Burmistrza Miasta 

Żukowa oraz Wójta Gminy Linia. 

 

II OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL MUZYKI CHÓRALNEJ KOLĘD 

WARSZTATY HAFTU KASZUBSKIEGO DLA KLAS III ZS W LINI 
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CZYTELNIK ROKU 2021 
Biblioteka Publiczna Gminy Linia ma wciąż szerokie grono wiernych czytelników. Po dogłębnej analizie 

czytelnictwa za 2021 r. pracownicy postanowili nagrodzić 18 czytelników dorosłych, którzy wyróżnili się pasją czytania 
i systematycznością pochłaniania kolejnych książek. Gratulujemy następującym miłośnikom książek: Ewa Bałaga, 
Barbara Ludwik, Krystyna Rybus, Agnieszka Kaizer, Alina Schroeder, Joanna Paczuła, Maria Kunikowska, Emilia 
Powska, Anita Dosz, Agnieszka Patelczyk, Jadwiga Sommer, Agnieszka Sikora, Krystian Kowalik, Kamila 
Chmielewska, Monika Gaffke, Elżbieta Formela, Gabriela Grzenkowicz i Danuta Walczykowska.  

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała po raz kolejny w gminie Linia z inicjatywy Wolontariuszy Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Lini. Po raz kolejny pobiliśmy rekord wpłat!!! Wolontariusze pomimo wietrznej pogody, 
zbierali pieniądze w Lini przy wsparciu opiekunów i nauczycieli: Wandy Barembruch, Wiolety Hewelt, Alicji Nowak. 
W kwestę włączyli się ochoczo wolontariusze ze szkoły w Strzepczu pod opieką Pani Nikolety Gesek i szkoły w 
Niepoczołowicach pod opieką Pani Izabeli Szymlek. Dziękujemy! Dzieciaczki w Żłobku ,,Promyczek’’ również pobiły 
swój rekord wpłat. Na rzecz WOŚP zbierało przedszkole, a także uczniowie z klas 0-IV.  W akcję promocyjną oraz 
organizację finału włączył się Gminny Dom Kultury w Lini. Dziękujemy Pani Dyrektor Kamili Soroko za pomoc w 
organizacji i wsparcie inicjatywy. Na hali sportowej w Lini odbył się turniej halowej piłki nożnej. 11 drużyn 
rywalizowało w 3 kategoriach wiekowych, a cały dochód z rozgrywek został przeznaczony na WOŚP. Dziękujemy 
Panu Rafałowi Bronk za zorganizowanie turnieju. Podziękowania składamy również rodzicom zaangażowanym w 
akcję, opiekunom wolontariuszy i komisji liczącej pieniądze. Finał WOŚP cieszył się niezwykłym powodzeniem wśród 
mieszkańców, którzy ochoczo wspierali ogólnopolską akcję podczas kwesty oraz wpłacając na e-skarbonkę sztabu. 
Wolontariusze, rodzice, nauczyciele, mieszkańcy- dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy!!! Wspólnie zrobiliśmy wielką 
rzecz, tym razem dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. 

Zebrana kwota deklarowana to 10 195,75 zł + 1 190,00 zł z e-skarbonki. RAZEM 11 385,75 zł. 

 

Tegoroczne ferie zimowe za nami. Przez cały ten okres w Bibliotece Publicznej Gminy Linia zabawa nie miała 
końca. Oprócz stałych propozycji biblioteki – książek, czasopism, 
płyt, zabawek w Strefie Juniora, uczniowie chętnie korzystali z gier 
tanecznych i sportowych na konsoli Xbox, rozgrywali turnieje gier 
planszowych oraz kodowali razem z grą Scottie Go! Biblioteka w 
Strzepczu i w Lini została udekorowana pięknymi kolorowankami 
autorstwa najmłodszych uczestników. Młodzi czytelnicy mogli 
również przeżyć niesamowite przygody z przyjaciółmi biblioteki - 
Stasiem, Zuzią i Zenkiem (Roboty Photon).  
Relacja na YouTube - Biblioteka Publiczna Gminy Linia. 
Serdecznie Zapraszamy!  
 

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 2022 

FERIE Z BIBLIOTEKĄ 

  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. 604-208-254 

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 

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA 10.00 – 14.00 

 



CZYTELNIK ROKU 2021 
Biblioteka Publiczna Gminy Linia ma wciąż szerokie grono wiernych czytelników. Po dogłębnej analizie 

czytelnictwa za 2021 r. pracownicy postanowili nagrodzić 18 czytelników dorosłych, którzy wyróżnili się pasją czytania 
i systematycznością pochłaniania kolejnych książek. Gratulujemy następującym miłośnikom książek: Ewa Bałaga, 
Barbara Ludwik, Krystyna Rybus, Agnieszka Kaizer, Alina Schroeder, Joanna Paczuła, Maria Kunikowska, Emilia 
Powska, Anita Dosz, Agnieszka Patelczyk, Jadwiga Sommer, Agnieszka Sikora, Krystian Kowalik, Kamila 
Chmielewska, Monika Gaffke, Elżbieta Formela, Gabriela Grzenkowicz i Danuta Walczykowska.  

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała po raz kolejny w gminie Linia z inicjatywy Wolontariuszy Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Lini. Po raz kolejny pobiliśmy rekord wpłat!!! Wolontariusze pomimo wietrznej pogody, 
zbierali pieniądze w Lini przy wsparciu opiekunów i nauczycieli: Wandy Barembruch, Wiolety Hewelt, Alicji Nowak. 
W kwestę włączyli się ochoczo wolontariusze ze szkoły w Strzepczu pod opieką Pani Nikolety Gesek i szkoły w 
Niepoczołowicach pod opieką Pani Izabeli Szymlek. Dziękujemy! Dzieciaczki w Żłobku ,,Promyczek’’ również pobiły 
swój rekord wpłat. Na rzecz WOŚP zbierało przedszkole, a także uczniowie z klas 0-IV.  W akcję promocyjną oraz 
organizację finału włączył się Gminny Dom Kultury w Lini. Dziękujemy Pani Dyrektor Kamili Soroko za pomoc w 
organizacji i wsparcie inicjatywy. Na hali sportowej w Lini odbył się turniej halowej piłki nożnej. 11 drużyn 
rywalizowało w 3 kategoriach wiekowych, a cały dochód z rozgrywek został przeznaczony na WOŚP. Dziękujemy 
Panu Rafałowi Bronk za zorganizowanie turnieju. Podziękowania składamy również rodzicom zaangażowanym w 
akcję, opiekunom wolontariuszy i komisji liczącej pieniądze. Finał WOŚP cieszył się niezwykłym powodzeniem wśród 
mieszkańców, którzy ochoczo wspierali ogólnopolską akcję podczas kwesty oraz wpłacając na e-skarbonkę sztabu. 
Wolontariusze, rodzice, nauczyciele, mieszkańcy- dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy!!! Wspólnie zrobiliśmy wielką 
rzecz, tym razem dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. 

Zebrana kwota deklarowana to 10 195,75 zł + 1 190,00 zł z e-skarbonki. RAZEM 11 385,75 zł. 

 

Tegoroczne ferie zimowe za nami. Przez cały ten okres w Bibliotece Publicznej Gminy Linia zabawa nie miała 
końca. Oprócz stałych propozycji biblioteki – książek, czasopism, 
płyt, zabawek w Strefie Juniora, uczniowie chętnie korzystali z gier 
tanecznych i sportowych na konsoli Xbox, rozgrywali turnieje gier 
planszowych oraz kodowali razem z grą Scottie Go! Biblioteka w 
Strzepczu i w Lini została udekorowana pięknymi kolorowankami 
autorstwa najmłodszych uczestników. Młodzi czytelnicy mogli 
również przeżyć niesamowite przygody z przyjaciółmi biblioteki - 
Stasiem, Zuzią i Zenkiem (Roboty Photon).  
Relacja na YouTube - Biblioteka Publiczna Gminy Linia. 
Serdecznie Zapraszamy!  
 

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 2022 

FERIE Z BIBLIOTEKĄ 

  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. 604-208-254 

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 

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA 10.00 – 14.00 

 



USŁUGI HYDRAULICZNE
MONTAŻ – SERWIS KOTŁÓW

USŁUGI OGÓLNO - HYDRAULICZNE
Andrzej Kieliński

Strzepcz, ul. Dargolewska 42, 84-223 Linia
tel. kom. 608 315 387

e-mail: hydraulikkielinski@gmail.com

ANDRZEJ GARSKI
84-223 Linia, ul. Polna 6,
   602 893 005, 692 551 988
      salaweselnalinia@wp.pl
     http://salaweselnalinia.com.pl

wesela
bankiety
przyjęcia
 rocznice
stypy
 i inne

PPRROODDUUKKCCJJAA ii EEKKSSPPLLOOAATTAACCJJAA KKRRUUSSZZYYWWAA
„FORMELLA”

OFERUJEMY:
żwir, piasek, czarnoziem, kamień, tłuczeń, 

roboty  ziemne, transport ciężarowy,
dostawa kruszyw budowlanych

Niepoczołowice 3A, 84-223 Linia
tel. 501-028-979;  601-763-773;  58/676-88-30

ZAKŁAD PRODUKCYJNO – HANDLOWO – USŁUGOWY                 
                              LAWAT      Wacław Labuda
 dostawy kruszyw budowlanych,
 prace ziemne-wykopy,
 transport ciężarowy,
 rozbiórki i wyburzenia obiektów budowlanych,
 żwir i piasek, tłuczeń, kamień, czarnoziem, torf 

Tłuczewo 30,        606-324-590
lawat1@interia.pl

PPiizzzzeerriiaa MMEERRCCAATTOO
Czynna:
Poniedziałek-sobota 1100-2200

Niedziela 1130-2200

Strzepcz, 
ul. Ks. Józefa Rotty
tel. 58/572-16-72

AGENCJA UBEZPIECZENIOWA
AGNIESZKA GARSKA

84-223 Linia, ul. Polna 129
tel. 506-673-509

Pełny zakres ubezpieczeń: komunikacyjnych, 
majątkowych, rolnych, osobowych

KORZYSTNE OFERTY!!

 pizza,
 dania obiadowe,
 sałatki,
 desery,
 napoje gorące,
 piwo,

GMINA LINIA – KLËKA Bezpłatny Informator Gminy Linia
Wydawca: Urząd Gminy Linia, ul. Turystyczna 15, tel. 58/676-85-82
Skład i druk: Drukarnia CARO, ul. Chełmońskiego 15, 84-230 Rumia 

Witosa 5, 84-300 Lębork-Mosty

To jest miejsce na 
TWOJĄ REKLAMĘ


