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GODZINY PRACY

POKOJU NR 7

GEODEZJA, 
BUDOWNICTWO, 
F. EUROPEJSKIE

   Poniedziałek – wtorek:          7.30 – 15.30
   Środa:                           dzień wewnętrzny
   Czwartek – Piątek:                  7.30 – 15.30

REZYGNACJA RADNEGO
W związku ze zmianą zakładu pracy (urzędnik 

korpusu służby cywilnej) przez radnego Ryszarda 
Bednarek z Lini i wynikającym z tego faktu usta-
wowym zakazem wykonywania mandatu radnego 
pan Bednarek złożył pisemną rezygnację z prac 
Rady Gminy Linia. Wybory uzupełniające odbędą 
się w terminie wyznaczonym przez komisarza 
wyborczego.

Panu
Ryszardowi Bednarek

Radnemu Rady Gminy Li-
nia w latach 2006-2009

w podziękowaniu
za służbę na rzecz społeczności lokalnej oraz 

rozwój idei samorządowej w Gminie Linia.

Jastrë
Zelenią sã brzósków lëstczi,
pùjczi palm sã cmùlą,
w pòrénk taczi ùroczësti,
kòżdi spiéwô: alleluja!

Zymk sã òblók w szal zelony,
zmartwëchwstałë pierszé kwiôtczi,
kòżdi tak rozwieselony,
starszi, młodzëzna i dzôtczi.

Czëstim strzébrã zwãczą zwònë,
reny wiater twôrz òbwiéwô,
czej tak jidzemë pòrene,
„alleluja !” – dësza spiéwô.

Swiat je całi rozspiéwóny,
dzys nóm wiesołi dzéń nastôł,
Christus  Pón je zmartwëchwstóny,
tegò swiata smùtk rozjasnił.

Wkół ùsmióné wszëtczé twarze,
kòżdi dzys je sobie bratã
Pón wstôł z martwëch, cud sã zdarził,
to më głosymë przed swiatã.

Pón wstôł z martwëch, Jezës żëje,
wszãdze głosno sã rozlégô,
prôwda tã niech kòżdi czëje,
alleluja niech sã spiéwô. 
                                               /H. Hewelt/

Przewodniczący Rady Gminy     Wójt Gminy Linia
         Stanisław Bigus                      Łukasz Jabłoński

Z okazji Świąt Wielkanocnych, 
wypełnionych nadzieją

budzącej się do życia wiosny,
składamy najserdeczniejsze życzenia

zdrowia, radości i spokoju.
Aby Zmartwychwstanie Pańskie,

niosące odrodzenie duchowe,
dało siłę w pokonaniu trudności

i pozwoliło z ufnością patrzeć w przyszłość.

Wszëtczégò bëlnégò na Jastrë!

Przewodniczący Rady Gminy     Wójt Gminy Linia
         Stanisław Bigus                      Łukasz Jabłoński
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Sesja Rady 
Gminy Linia

Szanowni Czytelnicy
Biblioteki Publicznej 

Gminy Linia

Każdego roku samorząd Gminy Linia oraz Biblioteka 
Publiczna Gminy Linia dokładają wszelkich starań, aby 
zaspokoić potrzeby czytelnicze mieszkańców. Zbiory biblio-
teczne podlegają stałej aktualizacji, unowocześnianiu oraz 
wzbogacaniu o nowe środki przekazu, takie jak różnorodne 
dokumenty elektroniczne i książki mówione. Zbiory naszej 
Biblioteki finansowane są głównie ze środków samorządo-
wych, stanowią więc dobro wspólne naszego społeczeństwa 
lokalnego.

Niepokoi nas więc fakt nieprzestrzegania regulaminu Bi-
blioteki Publicznej Gminy Linia przez niektórych czytelników, 
zwłaszcza dotyczący punktu o konieczności zwrotu książek 
w odpowiednim terminie (do 30 dni od daty wypożyczenia). 
O obowiązku tym każdy czytelnik został powiadomiony w 
momencie zapisu do Biblioteki potwierdzając własnoręcz-
nym podpisem zobowiązanie o przestrzeganiu regulaminu. 
Obowiązuje on w niezmienionej formie od wielu lat. W razie 
zagubienia lub zniszczenia książek czytelnik ma obowiązek 
odkupienia identycznego egzemplarza, a jeśli jest to niemoż-
liwe - uiszczenia odszkodowania w wysokości ustalonej przez 
pracownika Biblioteki, w zależności od aktualnej wartości 
rynkowej dzieła i stopnia jego uszkodzenia. Dopuszcza się 
możliwość odkupienia innego wydania tego samego tytułu 
lub pozycji o podobnej treści i wartości. Odszkodowania prze-
znacza się na uzupełnienie księgozbioru (§ 3 Regulaminu 
Biblioteki Publicznej Gminy Linia).

Poprawa dyscypliny czytelników w zakresie zwrotu wypoży-
czonych pozycji pozwoli na pełniejsze zaspokojenie potrzeb 
czytelniczych mieszkańców naszej gminy oraz przywróci 
należny szacunek książce i jej fundatorom.

W dniu 27 marca 2009 r. odbyła się XXVI sesja Rady 
Gminy Linia na której radni podjęli następujące uchwa-
ły:

1. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok ,
2. w sprawie przystąpienia Gminy Linia do Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie 3.4. Odnowa i 
Rozwój Wsi, 

3. w sprawie zapewnienia środków finansowych na
realizację zadań realizowanych w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie 3.4. Odnowa  i 
Rozwój Wsi, 

4. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości 
Linia,

5. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości 
Osiek,

6. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości 
Lewino, 

7. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości 
Smażyno, 

8. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości 
Niepoczołowice, 

9. w sprawie podjęcia czynności mających na celu 
zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Gminy
Linia z przeznaczeniem na „Remont i wyposażenie świetlic 
gminnego Domu Kultury w: Lewinie, Lini, Niepoczołowi-
cach, Osieku, Smażynie i Strzepczu”,

10. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Wejherowskiemu na realizację zadania pod nazwą „Od-
nowa drogi nr 1336G na odcinku Zakrzewo-Linia poprzez 
powierzchniowe utrwalenie”, 

11. w sprawie przyjęcia programu i planu prac społecznie 
użytecznych na rok 2009, 

12. w sprawie przystąpienia Gminy Linia do realizacji 
projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.1 Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

13. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu rad-
nego w okręgu wyborczym   Nr 1 ,

14. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części 
nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów 
jako działka o numerze 495/13 o powierzchni dzierżawy 
1325 m², położonej w obrębie geodezyjnym Strzepcz, 
gm. Linia, 

15. w sprawie odpłatnego przejęcia przez Gminę Linia 
nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako 
działka o nr 279/21, nr 279/32, nr 279/45, nr 279/55, nr 
279/68, nr 279/70 stanowiące własność w udziale 90/120 
Grażyny Kreft-Pozanskiej,6/120 Daniela Kreft,6/120 Da-
wida Kreft, 6/120 Ilony Kreft, 6/120 Michaliny Kreft, 6/120 
Mireli Kreft, położone w obrębie geodezyjnym Strzepcz  
gm. Linia, 

16. w sprawie odpłatnego przejęcia przez Gminę Linia 
nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako dział-
ka o nr 652/33 stanowiącej własność Elżbiety i Brunona 
Grzenkowitz, położonej w obrębie geodezyjnym Linia 
gm. Linia  

17. w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę 
Linia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów 
jako działka o nr 237/3 stanowiącej własność Andrzeja 
i Jolanty Pozańskiej położonej w obrębie geodezyjnym 
Linia gm. Linia, 

18. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej na terenie 
wsi Linia, gmina Linia, 

19. w sprawie zmiany statutu instytucji kultury „Biblioteka 
Publiczna Gminy Linia”,

20. w sprawie zmiany regulaminu konkursu na stano-
wisko kierownika instytucji kultury pod nazwą Biblioteka 
Publiczna Gminy Linia.
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Konkurs plastyczny:

„Klęska - 
powódź czy huragan 

- Straż Pożarna 
Ci Pomaga”

 

Gminny Dom Kultury był organizatorem eliminacji pla-
stycznego konkursu ogólnopolskiego pod hasłem: „Klęska 
– powódź czy huragan – straż pożarna Ci pomaga”. Na kon-
kurs wpłynęło ponad 80 prac uczniów z terenu gminy. Jury 
oceniało prace w trzech kategoriach wiekowych: klasy I-III, 
IV-VI oraz szkół gimnazjalnych. Uroczyste podsumowanie 
konkursu odbyło się 28 lutego w Sali Urzędu Gminy w Lini. 
Wystawę pokonkursową otworzył organizator konkursu dy-
rektor GDK Jan Trofimowicz.

Wręczenia nagród dokonali Sekretarz Gminy Linia Mirosła-
wa Kuberna oraz Komendant Gminny Ochotniczych Straży 
Pożarnych Czesław Szaradowski. 

W kategorii klas I-III zwyciężył Jakub Solski ze Strzepcza, 
II miejsca przypadły Julii Lewińskiej oraz Dominice Soroko z 
Lini, III miejsce Konradowi Kubiak ze Strzepcza. W kategorii 
klas IV-VI najwyżej oceniona została praca Agnieszki Labuda 
z Niepoczołowice, II miejsce zajęła Klaudia Recław również 
z Niepoczołowice a III zdobyli: Julia Myszka ze Strzepcza 
oraz Mateusz Styn z Kętrzyna. Ponadto wyróżniono prace 
Alicji Puzdrowskiej i Alicji Langa z Niepoczołowice oraz Piotra 
Okrój z Kętrzyna. Wśród gimnazjalistów zwyciężyła praca 
Alicji Klińskiej z Lini. Uczniowie oprócz dyplomów otrzymali 
książkowe a także sprzęt sportowy i gry planszowe. Najwyżej 
ocenione prace trafiły na konkurs powiatowy. W kategorii
klas IV-VI zwyciężyła Klaudia Recław z Niepoczołowic, która 
zajęła I miejsce  zaś w klasach gimnazjalnych wyróżnienie 
otrzymała Alicja Klińska z Lini.

Eliminacje Gminne

Wojewódzkiego Konkursy 
Recytatorskiego Poezji 
Polskiej
10 marca 2009 roku Gminny Dom Kultury był organiza-

torem gminnego konkursu recytatorskiego Poezji Polskiej. 
Na konkurs przybyli uczniowie, którzy wcześniej okazali 
się najlepsi w konkursach szkolnych. Grono recytatorów 
liczyło 35 osób. W komisji oceniającej młodych recytatorów 
zasiadły: Bogusława Engelbrecht – Z-ca Wójta Gminy Linia, 
Zofia cierocka – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej oraz
wieloletnia polonistka, Prezes Stowarzyszenia „Bądźmy 
Razem” – Jadwiga Sommer. Dzieci i młodzież recytowali 
wiersze znakomitych polskich twórców m.in.: Szymborskiej, 
Tuwima, Brzechwy, Norwida i Asnyka. 

W kategorii klas I-III szkół podstawowych zwyciężył Kacper 
Fuczka z Lini, II miejsce zajęła Paulina Lange z Pobłocia a III 
Beata Kreft ze Strzepcza. Ponadto wyróżniono Agatę Kobiela 
oraz Patrycję Gafke z Niepoczołowic.

Wśród uczniów klas IV-VI najwyżej oceniono recytację 
Miriam Wetta  z Lini, II miejsce przypadło Joannie Bednarek 
również z Lini a III Beacie Kos z Miłoszewa. Wyróżniono na-
tomiast: Edytę Olszewską z Lini, Julię Myszka ze Strzepcza 
oraz Paulinę Sarnowską z Kętrzyna.

W kategorii klas gimnazjalnych jury miało sporo trudności 
by wybrać najpiękniejszą prezentację poezji, wszak wszyst-
kie uczestniczki prezentowały bardzo wysoki i wyrównany 
poziom. Ostatecznie zwyciężyła Alicja Dosz, przed Hanną 
Miecznikowską – obie z gimnazjum w Strzepczu. III miejsce 
przypadło w udziale Weronice Miotk z Lini. Wyróżniono także: 
Aleksandrę Ruszkowską, Annę Labuda oraz Ewelinę Bedna-
rek – wszystkie z Lini. Uczestnicy, którzy zajęli pierwsze trzy 
lokaty w każdej z kategorii wiekowych oraz osoby wyróżnione 
otrzymały od Gminnego Domu Kultury jako organizatora 
nagrody w postaci dyplomów i albumów tematycznych oraz 
książek z dziedziny literatury współczesnej.

 Dwie najlepsze osoby z danej kategorii wiekowej będą 
reprezentować gminę na konkursie rangi powiatowej w Wej-
herowie.



Gminny Dom Kultury w Lini oraz Zrzeszenia 
Kaszubsko- Pomorskie oddział w Lini byli 
organizatorem gminnych obchodów Święta 
Kobiet. Na uroczystość przybyło ponad 110 
pań z terenu całej gminy. Czcigodne panie 
powitali dyrektor GDK Jan Trofimowicz raz
Prezes ZK-P oddziału w Lini Edmund Szy-
mikowski. Serdeczne życzenia niewiastom 
złożył Wójt Łukasz Jabłoński. Życzył m.in. 
zdrowia pomyślności i powodów do radości. 

 W programie artystycznym jako pierwsi wy-
stąpiły dzieci i młodzież szkolna pod opieką 
Ewy Studzińskiej. Chór Zespołu Szkół w Lini 
przypomniał kilka niezapomnianych przebo-
jów m.in. Parostatek, Szła dzieweczka do 
laseczka oraz Najpiękniejsza w klasie. Na-
stępnie wystąpił Mariusz Dawidowski, który 
na klarnecie zagrał Marsz A. Gretego, po nim 
wystąpiła Patrycja Kuberna, która również na 
klarnecie zagrała Walc Majkapara. Kolejnymi 
artystami były skrzypaczki Justyna Narewska 
i Monika Szulc, które wykonały duet skrzypcowy Playera. 
Następnie duet Beata Walkusz i Dominika Wożniak wyko-
nały Menuet na skrzypce i wiolonczelę. Dominika Woźniak 
wraz z Alicją Łunecką oraz Joanną Kulikowską wykonały 
Kanon Pachelbela. Na zakończenie wystąpiło trio Agnieszka 
Schmidtke, Martyna Konkel i Dominik Szulc, które wykonało 
2 utwory barokowe i dwa muzyki rozrywkowej. Cieszy fakt, że 
w środowisku wiejskim liczne grono muzyków uczy się gry na 
wielu instrumentach. Był zatem czas na spotkanie z „muzyką 
wyższą”. Na zakończenie występu wszyscy zgromadzeni 
odśpiewali gromkie sto lat dla pani Ewy Studzińskiej, która 8 
marca obchodziła swoje urodziny.

Kolejnym punktem programu był występ pań z Koła 
Gospodyń Wiejskich ze Strzepcza, które zaśpiewały kilka 
dowcipnych piosenek i porwały do wspólnego śpiewu całą 
widownię. Występ pań z KGW tak spodobał się publiczności, 
że musiały bisować. 

Następnie wystąpił teatr okazjonalny z Gościcina z pro-
gramem SEX-TELEFON. Występ młodych artystów rozbawił 
zebranych do łez. Pokazano jak białki na Kaszubach mogą 
radzić sobie w dobie kryzysu. 

Kolejnym punktem spotkania były konkursy dla pań. W 
slalomie zwinnościowym z jajkiem na czas zwyciężyła Mag-

dalena Kielińska, II miejsce przypadło 
Teresie Hinca, III Irenie Lewińskiej, IV 
Teresie Patelczyk a V Bożenie Kobiela. 
Najdłuższą łupinę jabłka obrała Halina 
Piepiórka kolejne miejsca zajęły : Hali-
na Kotas oraz Anna Kobiela. W następ-
nym konkursie panie miały za zadanie 
w określonym czasie najefektowniej 
zawiązać krawat. W tej dyscyplinie naj-
lepszą okazała się Skarbnik oddziału 
Zrzeszenia w Lini pani Aleksandra Fur-
man. Kolejne miejsca zajęły: Agnieszka 
Ruszkowska, Danuta Szymikowska 
oraz Maria Pipka. W czasie zabawy 
panie kosztowały pysznych wypieków 
oraz ciast i popijały do woli kawę. 
Na zakończenie duet Janów – Szulc 
i Trofimowicz poprowadzili wspólne
śpiewanie dla przybyłych pań. Wieczór 
minął w miłej radosnej atmosferze. 
Organizatorów cieszy fakt licznego 
udziału zaproszonych pań. 
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Obchody Dnia Kobiet 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Lini
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GMINNY TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ
„Młodzież zapobiega pożarom”

Czytelnik Roku 2008
„Kto czyta książki, żyje podwójnie”. Z tymi słowami Umberto Eco zgodzą się z pewnością wszyscy, dla których czytanie 

to nie tylko proces przyswajania słowa pisanego i „rozumienie treści, którą zamierzał przekazać autor”. Dla prawdziwego 
bibliofila książka to skarb, czytanie to przyjemność, którą należy się delektować i smakować. To pasja, której z czasem
podporządkowane zostaje niemal całe życie, którą chce się „zarażać” innych.

Takich użytkowników - pasjonatów  Biblioteka Publiczna Gminy Linia ma wielu. Od 5 lat stara się uhonorować ich przy-
jaźń z książką i biblioteką wręczając Laury Czytelnika Roku. W tym roku z 1129 użytkowników, którzy odwiedzili bibliotekę 
w 2008 r. wyróżniliśmy 6 osób. Wśród  tegorocznych nagrodzonych są czytelnicy, którzy zdobyli laury po raz pierwszy i 
tacy, którzy byli nagradzani w poprzednich latach. Cieszymy się z każdego z tych wyróżnień. Jesteśmy dumni z tego, że 
biblioteka ma wiernych, stałych czytelników oraz że przybywa nowych miłośników czytania. 

Czytelnicy Roku 2008 to: Jadwiga Sommer, Elżbieta Formela, Dorota Droś, Bogumiła Cierocka, Aleksandra Lange 
i Edwin Gibas.

W dniu 4 marca 2009 r. w Lini odbył się Gminny Turniej 
Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega po-
żarom”.W turnieju uczestniczyła młodzież szkolna w dwóch 
grupach wiekowych:

- młodsza grupa wiekowa tj. 10 – 13 lat – Szkoła Podsta-
wowa;

- starsza grupa wiekowa tj. 14 -16 lat – Gimnazjum.

W wyniku przeprowadzenia rozgrywek finałowych w:
1) grupie wiekowej 10-13 lat:
- I miejsce zajął -Krzysztof Furman z SP w Niepoczoło-

wicach 
- II miejsce – Joanna Bednarek z SP w Lini.
- III miejsce – Karolina Grzenkowicz z SP w Niepoczoło-

wicach 

2) grupie wiekowej 14-16 lat:
- I miejsce zajęła - Brygida Lange Gimnazjum w Strzep-

czu 

- II miejsce – Cisłowska Paulina Gimnazjum w Strzepczu
- III miejsce – Daniel Szulc z Gimnazjum w Strzepczu,

Uczestnicy, którzy zajęli I i II miejsce w obu kategoriach 
wiekowych reprezentować będą Gminę Linia w eliminacjach 
powiatowych, które odbędą się na początku kwietnia 2009 
roku w Starostwie Powiatowym w Wejherowie.

Nagrody dla uczestników turnieju sponsorowali:
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Urząd Gminy Linia, 

Bank Spółdzielczy w Sierakowicach,„Poż - Serwis” z Przeto-
czyna, Ośrodek wypoczynkowy ‚ETNA” w Potęgowie, sklep 
spożywczo-przemysłowy Marii Szaradowskiej z Strzepcza, 
MECHANIKA BLACHARSTWO - Stanisław Bigus, Zakład 
Usługowy Zygmunt Pobłocki z Sierakowic, DACHREM Jan 
Miotk z Wejherowa, BIG SPEC Dariusz Szafraniec, ELWOZ 
Sierakowice, WAKOZ - Luzino, Piekarnia Stefan Potrykus 
- Linia,ALASKA - Piotr Babiak Gdynia.
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Dnia 20 lutego 2009 r. w Gminny Domu Kultury w Lini od-
było się pierwsze spotkanie z cyklu Grand Prix w Kaszubką 

Grand Prix w Kaszubską Baśkę na rok 2009
Baśkę. W sumie przybyło ponad 60 graczy z 
terenu gminy Linia i nie tylko. Najlepszym oka-
zał się Marian Darznik z Pobłocia, tuż za nim 
sklasyfikowali zostali Stanisław Rzeszewicz z
Donimierza, Tadeusz Meyer z Lewinka, Marian 
Dampc z Strzepcza i Andrzej Skurowski z Doni-
mierza. Wśród pań mistrzynią okazała się Maria 
Wiśniewska z Luzina, kolejne miejsca zajęły: 
Jadwiga Ptach z Szemuda, Teresa Grzenia z 
Sierakowic, Maria i Lidwina Pipka z Lini. Zwy-
cięscy otrzymali pamiątkowe puchary i medale, 
które wręczył dyrektor GDK Jan Trofimowicz.

Na następnym spotkaniu 13 marca 2009 r. w 
GDK. Wśród panów najlepszym okazał się Sta-
nisław Rzeszewicz z Donimierza, II miejsce Ma-
rian Dampc ze Strzepcza a III Roman Bulczak z 
Mirachowa. Prym wśród pań ponownie wiodła 
Maria Wiśniewska z Luzina. Medale i puchary 
wręczył najlepszym Wójt Gminy Linia Łukasz 
Jabłoński. Cieszymy się z dużego zaintereso-
wania grą i zapraszamy na kolejne spotkania. 
Kolejny turniej odbędzie się 24 kwietnia w sali 

widowiskowej w GDK początek godzina 19.00. 
Punktacja drużynowa Grand Prix Kaszubskiej Baśki „Linia 

2009” przedstawia się następująco: Miłoszewo (200 pkt), 
Linia II (140 pkt), Pobłocie(140 pkt), Donimierz I (110 pkt), 
Lewinko (95 pkt), Sierakowice (90pkt), Linia IV (80 pkt), Mi-
rachowo (40 pkt), OSP Linia (35 pkt.), Pomieczyno (25 pkt), 
Donimierz (0 pkt), Łebno (0pkt).

PODSUMOWANIE 
ZEBRAŃ WIEJSKICH

W dniach od 10 lutego do 18 lutego br. odbyły się 
zebrania wiejskie. Tematem przewodnim zebrań wiej-
skich była informacja o budżecie Gminy na 2009 rok. 
Skupiono się głównie na inwestycjach planowanych na 
ten rok. Frekwencja w porównaniu z rokiem ubiegłym 
była zniżkowa. Biorąc pod uwagę ilość mieszkańców w 
poszczególnych sołectwach to największą frekwencję 
zanotowano w Tłuczewie – 11%, natomiast najniższa 
w Miłoszewie – 2%. Najczęściej poruszane przez 
mieszkańców sprawy to uciążliwości związane z kur-
sowaniem samochodów firmy WAKOZ, naprawa dróg
gruntowych, sprawy związane z odbiorem odpadów 
stałych oraz segregacja odpadów.

PODZIĘKOWANIE
Dyrektor Zespołu Szkół w Strzepczu, opiekunowie 

Izby Regionalnej oraz uczniowie składają 
serdeczne podziękowania Panu Kazimierzowi 

Baranowskiemu z Pobłocia za przekazanie 
eksponatów do tutejszej Izby Regionalnej.

Gminny Dom Kultury
i Rada Sołectwa 

w Smażynie
Serdecznie zapraszają mieszkańców Gminy Linia na 
krajoznawczą wycieczkę autokarową

w dniach 3 – 8 lipca 2009 r.
W programie m.in.: Jasna Góra, Zakopane, Kra-

ków, Wieliczka, Wadowice, Ludźmierz

Koszt wycieczki około 450 zł od osoby. W razie rezy-
gnacji – zaliczka nie będzie zwracana

W cenie – koszt przejazdu, ubezpieczenie, 3 noclegi 
oraz śniadania i obiadokolacje  

w Zakopanym, bilety wstępu do Tatrzańskiego Parku 
Narodowego oraz zwiedzanych budowli. Rezerwacja 
miejsc z wpłatą wstępną w wysokości 100zł przyjmowane 
są do dnia 10 kwietnia 2009 r. w Gminnym Domu Kultury 
w Lini oraz u Sołtysa Sołectwa Smażyno Czesława Hinz. 
Więcej informacji pod numerami tel. 0-58/572-81-64, 
0-58/676-83-70, 518531217 

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA


