
Szanowni Mieszkańcy
30 grudnia odbyła się ostatnia w 2008 roku 

sesja Rady Gminy Linia. Najważniejszym jej 
punktem było uchwalenie budżetu na 2009 
rok. Radni nie zgłosili zastrzeżeń do projektu 
dochodów i wydatków w bieżącym  roku i jed-
nogłośnie zagłosowali za przyjęciem budżetu 
w przedstawionej formie.

Cieszy jednomyślność oraz ścisła współpraca 
pomiędzy wójtem a radnymi. Świadczy to o 
świadomości wspólnej odpowiedzialności za 
rozwój gminy. Na tle niektórych samorządów 
powiatu wejherowskiego, gdzie sesje budże-
towe trwają po kilka godzin i przebiegają w 
atmosferze pomówień i przepychanek, gmina 
Linia wypada bardzo korzystnie.

O szczegółach budżetu zostaniecie Państwo 
poinformowani na zebraniach wiejskich, które 
odbędą w lutym.
 Łukasz Jabłoński

Wójt Gminy Linia

Przegląd zespołów kolędniczych w Strzepczu

UWAGA!!!

NOWE
GODZINY PRACY

POKOJU NR 7

GEODEZJA, 
BUDOWNICTWO, 
F. EUROPEJSKIE

   Poniedziałek – wtorek:          7.30 – 15.30
   Środa:                           dzień wewnętrzny
   Czwartek – Piątek:                  7.30 – 15.30
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BUDŻET GMINY LINIA 
NA 2009 ROK

• DOCHODY w kwocie 19.187.945,43 zł
w tym dochody bieżące w wysokości 18.887.945,43 zł
w tym dochody majątkowe w wysokości 300.000,00 zł

• WYDATKI w kwocie 20.714.595,43 zł
w tym wydatki bieżące w wysokości 16.323.705,43 zł
w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 4.390.890,00zł

Deficyt w wysokości 1.526.650 zł pokryty zostanie z nad-
wyżki za 2008 r.

• I etap rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków 
w miejscowości Tłuczewo gmina Linia (gmina ubiega się o 
dofinansowanie z RPO WP 2007-2013)

• Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w miejscowości 
Strzepcz, Tłuczewo - etap I (gmina ubiega się o dofinanso-
wanie z PROW 2007-2013)

• Modernizacja ujęcia wody w Strzepczu
• Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie 
  gminy Linia
• Zagospodarowanie brzegów jezior w Strzepczu 
  i Potęgowie
• Modernizacja dróg gminnych
• Przebudowa drogi powiatowej Linia – Tłuczewo
• Odnowa nawierzchni drogi nr 1336G 
  poprzez wykonanie nowej nawierzchni na odcinku 
  Linia Apteka - Linia Dworzec
• Rozbudowa budynku remizy OSP w Strzepczu
• Rozbudowa Domu Kultury i strażnicy OSP w Lini
• Remont budynku ośrodka zdrowia
• Budowa wejścia do Urzędu Gminy w Lini
• Budowa boiska - ORLIK 2012 LINIA
• Budowa boiska wielofunkcyjnych –Strzepcz
• Rozbudowy Zespołu Szkół w Lini 
  (gmina ubiega się o środki zewnętrzne)
• Budowa chodnika przy drodze powiatowej 1431G 
   Linia-Niepoczołowice 1470mb.
• Budowa chodników na terenie Gminy Linia

INWESTYCJE GMINY 
LINIA W 2009 ROKU

W dniu 30 grudnia odbyła się XXIII sesja Rady Gminy Linia 
na której radni podjęli następujące uchwały:

1) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Linia na 2009 r.,

2) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania 
i wysokości diet radnych Rady Gminy Linia i sołtysów oraz 
sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów po-
dróży służbowych radnych Gminy,

3) w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 r.,

4) w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Linia, 

5) w sprawie odpłatnego przejęcia przez Gminę Linia 
nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 
nr 59/16 stanowiącą własność Jurkiewicz Rafała i Marleny, 
położonej w obrębie geodezyjnym Linia, Gm. Linia,

6) w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Linia 
nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 
nr 60/18 stanowiąca własność Krzysztofa Pipka ul. Kaszub-
ska, Gmina Linia,

7) w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze prze-
targu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudo-
wanej oznaczonej w ewidencyjnym jako działka o nr 492/7 
stanowiąca własność Gminy Linia, położona w obrębie 
ewidencyjnym Strzepcz, Gm. Linia,

8) w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze prze-
targu ustnego nieograniczonego w ewidencji jako działka 
o nr 492/6 stanowiąca własność Gminy Linia, położona w 
obrębie ewidencyjnym Strzepcz, Gm. Linia,

9) w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze 
przetargu oraz w sprawie przeznaczenia do sprzedaży 
w trybie bezprzetargowym nieruchomość oznaczoną w 
ewidencji gruntów jako działka o nr ewidencyjnym 492/5 w 
Strzepczu.

Sesja Rady 
Gminy Linia
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Podsumowanie rywalizacji sołectw

Sołectwo 
Linia    30  21   30    24     30      27       30        17         24          30      263
Pobłocie   27  24   21    11     27      21       24        19         30          19       223
Strzepcz    -  27   27    30     24      24         -        30           -          27      189
Miłoszewo              -  19   24    27     21      30         -        21         19          21      183
Kętrzyno       -   -   13    21      -      15       21        15           -           24      109
Niepoczołowice   -  30   17    17     18      19         -          -           -           -        101
Smażyno    -  17   15      -      -      13       15         27           -           -          87
Zakrzewo   24   -    -      -     18       -       27          -           -          15        84
Tłuczewo   21   -    -    15       -       -       19          -           -          17        72
Lewinko    -   -    -    19       -       -         -         24          21          -          64
Lewino    -   -   19      -       -       -         -         13            -           -          32
Osiek     -   -    -    13       -       -        17           -            -           -          30
Kobylasz -Potęgowo   -   -    -      -       -       -         -           -          27          -          27

Kpt. Rózga wręcza medal Państwu Sikora

Następnie dyrektor GDK Jan Trofimowicz wraz władzami
gminy wręczyli indywidualne nagrody książkowe, najbardziej 
wszechstronnym sportowcom, którzy brali czynny udział w 
imprezach sportowych w 2008 roku. Nagrodzeni zostali: Da-
wid Piernicki ze Strzepcza, Rafał, Mateusz i Szymon Darznik 
z Miłoszewo, Tomasz Miecznikowski z Pobłocia, Tadeusz 
Bednarek z Kętrzyna, Tadeusz Meyer z Lewinka oraz Mariusz 
i Patryk Szulcek obaj z Lini. Ponad to wyróżniono działaczy 
sportowych, którzy najwięcej czasu w 2008 roku poświęcili na 
rozwój sportu i rekreacji w swoich miejscowościach – nagrody 
otrzymali Sołtys i Radny Czesław Hinz ze Smażyna, Józef 
Kotas Radny z Niepoczołowic, Brunon Kierznikowicz sołtys 
z Lini oraz Czesław Szaradowski Radny ze Strzepcza. 

Oprawę muzyczną uroczystego spotkania opłatkowego 
zapewnił nauczyciel muzyki w Zespole Szkół w Strzepczu 
pan Krzysztof Chyła.

Sesja Opłatkowa
30 grudnia 2008 roku, już w nowej Sali Gminnego Domu 

Kultury odbyła się sesja budżetowa, na której radni podjęli 
uchwałę w sprawie ustalenia budżetu na 2009 rok. Był czas 
na podziękowanie sołtysom i radnym za osobisty wkład na 
rzecz rozwoju poszczególnych sołectw w gminie Linia w 
2008 roku. 

Następnie obyło się spotkanie opłatkowe, na które wójt 
Gminy Linia Łukasz Jabłoński i przewodniczący rady Stani-
sław Bigus zaprosili m.in. dyrektorów szkół, komendantów 
jednostek OSP z terenów Gminy Linia, księży proboszczów, 
prezesów organizacji pozarządowych, kombatantów, człon-
ków ZKP oddział w Lini, sportowców i działaczy sportowych 
i kierownictwo Ośrodka Poligonowego w Strzepczu. 

Ks. Wojciech Senger pobłogosławił biały opłatek i wszyscy 
złożyli sobie najlepsze życzenia. 

Reprezentant wojska polskiego kapitan Rózga, wręczył 
państwu Reginie i Jerzemu Sikora z Miłoszewo, przyznany 
przez Ministra Obrony Narodowej „Złoty Medal za Zasługi 
Dla Obronności Kraju”. Aż 5 synów państwa Sikora odbyło 
służbę wojskową, w jednostkach wojskowych na terenie 
całego kraju. Wzruszeni rodzice nie kryli łez i jak mówią są 
bardzo dumni ze swoich dzieci. 

 Następnie wójt Łukasz Jabłoński i z-ca wójta Bogusława 
Engelbrecht wręczyli pamiątkową paterę z podziękowaniami 
lekarzowi stomatologii Maciejowi Goczewskiemu z Pruszcza 
Gdańskiego, który 2008 rokiem objął nieodpłatnie stałą 
opieką stomatologiczną, dzieci i młodzież ze wszystkich 
szkół z terenu Gminy Linia. Młodzi pacjenci mają możliwość 
leczenia, na najwyższym europejskim poziomie. Doktor 
Maciej Goczewski jest prezesem Polskiego Stowarzyszenia 
Stomatologii Mikroskopowej oraz prowadzi prywatną klinikę 
protetyki stomatologicznej ograniczonej do endodacji i im-
plantologii.

Kolejnym punktem uroczystego spotkania opłatkowego 
było podsumowanie „I Współzawodnictwa Sołectw o Puchar 
Gminy Linia 2008”. Całoroczną imprezę, która obejmuje 10 
dyscyplin sportowych m.in. szachy, warcaby, strzelanie, piłkę 
nożną itd. wprowadził w życie dyrektor GDK Jan Trofimowicz.
Wszystkie 13 sołectw wzięło udział w rywalizacji o tytuł naj-
bardziej usportowionego sołectwa Gminy Linia. Organizator 
przygotował dyplomy i nagrody rzeczowe, a dla sześciu 
najwyżej sklasyfikowanych sołectw także okazałe puchary,
które odebrali sołtysi poszczególnych wsi. 
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Doroczne spotkania 
opłatkowe dla seniorów 

z terenu Gminy Linia

 
Tradycją stały się już spotkania opłatkowe przygotowywane 

przez Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Gminy i 
Gminny Dom Kultury w Linia. Nie inaczej było także w połowie 
grudnia 2008 roku.

 Pracownicy GOPS przygotowali suto zastawione stoły, 
17 grudnia w Zespole Szkół w Strzepczu i 18 grudnia w 
Gminnym Domu Kultury. 

Na spotkanie w Strzepczu przybyły władze Gminy w oso-
bach: wójt Łukasz Jabłoński, z-ca wójta Bogusława Engel-
brecht i przewodniczący rady Stanisław Bigus oraz proboszcz 
miejscowej parafii ks. Andrzej Kmiecik. Młodzież ze Zespołu
Szkół w Strzepczu przygotowała dla zebranych seniorów i 
czcigodnych gości wzruszające przedstawienie biblijne opo-
wiadające o Chrystusie, który przychodzi do nas każdego 
dnia w osobach chorych, cierpiących, opuszczonych itd. 

Następnie ks. Andrzej Kmiecik poświęcił opłatek, przyszedł 
czas na wspólną modlitwę i składanie życzeń. 

Kolejnym punktem spotkania było wspólne śpiewanie 
kolęd. Piękne kolędy i pastorałki prowadzili Krzysztof Chyła 
- nauczyciel ze Strzepcza i Jan Trofimowicz. Panowie przy-
gotowali także kilka konkursów, zgromadzeni seniorzy mieli 
za zadanie tak obrać jabłko aby łupina była jak najdłuższa. W 
tej konkurencji wygrał 70 letni Zygmunt Labuda z Miłoszewo, 
kolejne miejsca zajęli Szczepan Dosz ze Smażyna, Kieliński 
Antoni i Skrzypkowski Franciszek obaj z Dargolewa, wszyscy 
panowie zostali obdarowani podarunkami, zafundowanymi 
przez organizatorów. Panie miały nieco trudniejsze zadanie 
– obieranie twardych kartofli tak aby również miały najdłuższą
łupinę, W tej konkurencji zwyciężyła Regina Bobrucka z Kę-

Dzień Seniora 
w Lini

trzyna. Kolejne miejsca zajęły Gertruda Labuda z Miłoszewo, 
Teresa Stankowska ze Strzepcza, Dorota Gładka z Tłuczewo 
oraz Helena Ruchniewicz z Głodnicy. Panie również otrzyma-
ły słodkie poczęstunki, które wręczyli kierownik GOPS Ewa 
Koszałka i Przewodniczący Rady Stanisław Bigus. Paulina 
Bigus z Gminnego Domu Kultury w Lini przygotowała piękne 
korony, które spoczęły na głowach najstarszych uczestników 
spotkania, byli nimi 83-letnia Klara Laskowska z Pobłocia, 
oraz 91 - letni Juliusz Okrój z Osieka. 

Po wesołych konkursach przyszedł czas na wspólne 
śpiewanie piosenek biesiadnych. Na zakończenie wszyscy 
zebrani seniorzy, zostali obdarowani przez pracowników 
GOPS świątecznymi paczkami, które były przez nich przy-
gotowane. 

 Podobne spotkanie odbyło się w Gminnym Domu Kultury 
w Lini – 18 grudnia 2008 roku. 

Zebrani seniorzy obejrzeli na początek piękne przedstawie-
nie świąteczne o dziewczynce z zapałkami, przygotowane 
przez dzieci ze Szkoły Podstawowej w Miłoszewie. 

Następnie władze Gminy złożyły przybyłym seniorom naj-
lepsze życzenia, poczym  ks. Wojciech Senger – proboszcz 
parafii w Lini, pobłogosławił opłatek. Wszyscy zebrani życzyli
sobie nawzajem przede wszystkim zdrowia i pomyślności w 
nowym 20096 roku. 

Panowie Krzysztof Chyła i Jan Trofimowicz prowadzi śpiew
staropolskich kolęd, a także piosenek kaszubskich, biesiad-
nych i żołnierskich. Panie w Lini podobnie jak w Strzepczu 
obierały ziemniaki w tej konkurencji zwyciężyła pani Włady-
sława Wałdowska, przed Lidwiną Pipka, Zofią Dawidowską
i Wandą Baranowską – wszystkie z Lini, piąte miejsce za-
jęła Stefania Zaborowska z Kobylasza. Najdłuższą łupinę z 
jabłka obrał wśród panów 80-letni Bronisław Dawidowski z 
Zakrzewa, kolejne miejsca zajęli Kazimierz Stencel, Józef 
Studziński, Marian Sikorski – wszyscy z Lini oraz Franciszek 
Pipka z Tłuczewo.

 Korony królewskie dla najstarszej damy i królewicza spo-
częły na głowach 86-letniej Gertrudy Plichta z Lini oraz 101 
– letniego Brunona Ostrowskiego z Niepoczołowic. W gronie 
najstarszych znaleźli się również Genowefa Ruszkowska 
z Lini, Leokadia Milewczyk z Lini oraz Stefania i Klemens 

Młyńscy z Lini. 
Podobnie jak w 

Strzepczu wszyscy 
przybyli seniorzy do 
GDK w Lini, otrzy-
mali paczki świą-
teczne przygotowa-
ne przez pracowni-
ków GOPS w Lini.

4

17/18.12.2008 r. Strzepcz/Linia
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URZĄD GMINY W LINI I GMINNY DOM KULTURY W LINI
zapraszają na

Mistrzostwa Gminy Linia w Halowej Piłce Nożnej - rocznik 1993 i starsi
w dniu 31 stycznia i 1 lutego 2009 r. w Strzepczu.

Zebranie organizacyjne i zgłoszenie drużyn oraz losowanie grup odbędzie się 
28 stycznia br. o godz. 18.30 w Remizie OSP w Strzepczu.

Sylwester w Gminnym 
Domu Kultury w Lini

Dnia 31.12.2008 r. odbył się bal sylwestrowy organi-
zowany przez Gminny Dom Kultury w Lini. Zabawa roz-
poczęła się o 2000, przy akompaniamencie pana Jana 
Szulca i jego żony Marii bawiło się w sumie 90 osób. 
Odbyło się wiele konkursów m.in. konkurs tańca w, któ-
rym brali udział Państwo Bigus, Jelińscy i Wiśniewscy. 
Najlepszymi tancerzami okazali się mieszkańcy Gminy 
Sierakowice Państwo Jelińscy. 

 Tradycyjnie o godz. 24.00 na placu Ks. Bazylego Olęc-
kiego odbył się pokaz sztucznych ogni ufundowanych 
przez Urząd Gminy i GDK, na który przybyli okoliczni 
mieszkańcy. Wszystkich zebranych przywitała zastępca 
wójta Bogusława Engelbrecht. Życzyła zebranym wszel-
kiej pomyślności i spełnienia marzeń w 2009 r. Popijając 
szampana wszyscy życzyli sobie szczęścia i zdrowia 
w Nowym Roku, a niebo nad nimi było rozświetlone od 
kolorowych rac i fajerwerków. 

 Po powrocie na salę uczestników zabawy, pozdrowiła 
pani Wójt. Szczególne życzenia skierowała do soleni-
zanta i jubilata zarazem pana Mieczysława Potrykus 
z Lini. Specjalny upominek organizator balu Jan Tro-
fimowicz w towarzystwie pani Wójt Bogusławy Engel-
brecht wręczyli panu Grzegorzowi Wojciechowskiemu 
właścicielowi firmy „PORTAL” dziękując za sprawną
rozbudowę pomieszczeń GOK i OSP. Zabawa trwała  
do godz. 515. Nad porządkiem i bezpieczeństwem 
uczestników zabawy i powitania nowego roku na placu 
czuwali druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lini.

Holandia lepsza w finale od Polski

Świąteczny Turniej Halowy w piłkę nożną
juniorów rocznik 1993 i młodsi 
o puchar Dyrektora GDK w Lini

Dnia 20 grudnia w Sali Zespołu Szkół w Strzepczu odbył 
się halowy turniej piłki nożnej juniorów rocznik 1993 i młodsi. 
Piłkarze walczyli o puchar dyrektora Gminnego Domu Kultury 
w Lini. Sędziami byli – organizator Jan Trofimowicz oraz Grze-
gorz Janneck – n-l wychowania fizycznego w Strzepczu. Do
turnieju zgłosiło się 6 zespołów, które rozgrywały 7-minutowe 
mecze systemem każdy z każdym. 

Poszczególne zespoły przyjęły nazwy państw europej-
skich. Miłoszewo- Polska, Strzepcz II – Ukraina, Linia – Hisz-
pania, Strzepcz I – Holandia, Niepoczołowice – Włochy, Linia 
II – Niemcy. 

Rywalizacja była bardzo zacięta. Chłopcy choć z różnym 
poziomem wyszkolenia walczyli ambitnie o każdy skrawek 
sali. Po trzech kolejkach widać było, że o miano najlepszej 
drużyny w turnieju rywalizować będą drużyny Polski i Ho-
landii. Finałowy ostatni mecz był pełen emocji, akcje szyb-
ko przesuwały się spod jednej bramki do drugiej. Moment 
nieuwagi obrońców z Miłoszewa wykorzystał Piotr Stan-
kowski ze Strzepcza i strzelił gola, jak się później okazało 
zwycięskiego. Tabela końcowa: I - Holandia, II – Polska, III 
– Hiszpania, IV – Włochy, V - Ukraina i VI - Niemcy. Wszystkie 
drużyny otrzymały dyplomy i piłki, najlepsi strzelcy – Po-
lejowski Łukasz z Lini oraz Szymon Darznik z Miłoszewa 
– otrzymali nagrody za zdobycie aż 10 bramek dla swoich 
drużyn. Najlepszym bramkarzem okazał się Mateusz Darznik 
z Miłoszewa – otrzymał rękawice bramkarskie. Trzy najlepsze 
drużyny otrzymały pamiątkowe puchary.
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XIII Gminny Przeglądu Zespołów Kolędniczych i Jasełkowych
Jury w składzie : Wanda Lew – Kiedrowska, Krystyna 

Potrykus, Katarzyna Hancke oceniło występy 2 zespołów 
gwiżdży w kat. szkół podstawowych, 2 zespołów gwiżdzy w 
kat. gimnazjów i 5 zespołów jasełkowych.

Wspaniałą scenę i scenerię przygotowali pracownicy i 
uczniowie Zespołu Szkół w Strzepczu. Oprawę muzyczną 
dla występujących zapewnił Krzysztof Chyła nauczyciel mu-
zyki w szkołach w Miłoszewie i Strzepczu. Barwne postaci 
zarówno wśród kolędników i gwiżdży oraz występujących w 
jasełkach zachwyciły liczną publiczność. Różne interpreta-
cje jasełkowe pozwoliły na refleksję związaną z przyjściem
długo oczekiwanego Mesjasza na świat. Podczas występów 
gwiżdży szczególnie reprezentantów szkół z Niepoczołowic i 
Strzepcza było bardzo głośno. Była i muzyka na żywo, wszak 
uczniowie ze szkół w gminie grają na wielu instrumentach. 
Kolędnicy przypomnieli stare zwyczaje związane z wizytami 
w kaszubskich domach w czasie świątecznym. Było wiele 
barwnych postaci: min dziad i baba, policjant, niedźwiedź i 
gwiazdor, bocian i kozioł, oraz rzecz jasna diabły i śmierć.

Do etapu powiatowego jury wytypowało zespół SP w Nie-
poczołowicach i zespół gimnazjum w Strzepczu. Ponadto 

wyróżniono 20 osób indywidualnie – ze wszystkich zespołów 
biorących udział w przeglądzie ( aktorzy otrzymali piękne 
świece wigilijne ufundowane przez GDK). Grupa jasełkowa z 
gimnazjum w Strzepczu przedstawiła wzruszającą opowieść 
wigilijną. Na tyle wzruszającą, ze osobom dorosłym – opie-
kunom i nauczycielom w niektórych momentach popłynęły 
łzy.

Organizatorami przeglądu był Gminny Dom Kultury oraz 
Zespół Szkół w Strzepczu. Wszyscy aktorzy, goście, jury i 
publiczność otrzymali ciepły posiłek przygotowany przez ZS 
w Strzepczu. Wszystkie zespoły otrzymały nagrody finanso-
we, które wręczył Wójt Gminy Linia Łukasz Jabłoński.

SP w Niepoczołowicach zajęła I miejsce w  Powiatowym  
Przeglądzie Zespołów Kolędniczych i Jasełkowych w kate-
gorii Szkół Podstawowych. Opiekunem zespołu była pani 
Anna Leyk. Równie duży sukces odniosła grupa gwiżdzy ze 
Zespołu Szkół w Strzepczu w kat. klas gimnazjalnych i osób 
dorosłych. Opiekunami młodzieży byli pani Teresa Skrzyp-
kowska. Dzieci i młodzież z  szkół w Niepoczołowicach i 
Strzepczu będą reprezentować gminę i cały powiat wejherow-
ski podczas Wojewódzkich Przeglądu w Sierakowicach.

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH W GMINIE LINIA
Lp.  Sołectwo   Data/Godzina/Miejsce
1.  Smażyno   10 lutego/godz.17°°/ świetlica
2.  Pobłocie   10 lutego/godz. 19°°/ szkoła
3.  Lewino    11 lutego/godz. 17°°/ remiza
4.  Lewinko   11 lutego/godz. 19°°/ remiza w Lewinie
5.  Miłoszewo   12 lutego/godz. 17°°/ szkoła
6.  Strzepcz   12 lutego/godz. 19°°/ szkoła
7.  Osiek    13 lutego/godz. 17°°/ świetlica
8.  Kętrzyno   13 lutego/godz. 19°°/ szkoła
9.  Zakrzewo   16 lutego/godz. 17°°/ szkoła
10.  Niepoczołowice  16 lutego/godz. 19°°/ szkoła
11.  Tłuczewo   17 lutego/godz. 17°°/ lokal p.Gładka
12.  Kobylasz-Potęgowo  17 lutego/godz. 19°°/ Gminny Dom Kultury Linia
13.  Linia    18 lutego/godz. 19°°/ Gminny Dom Kultury

Stowarzyszenie „BĄDŹMY RAZEM”
Ul. Turystyczna 3, 84-223 Linia 

Pozyskało środki w ramach PO KL 2007-2013, Priorytet VI, Działanie 6.3., Tytuł projektu: „Wieś aktywna zawodowo 
– Inicjatywa społeczności lokalnej Gminy Linia”.

W ramach projektu przeprowadzony zostanie bezpłatnie:
1. kurs prawa jazdy kat. „B”, 
2. szkolenie „Droga do pracy”, które będzie obejmowało:
• autoprezentację, • komunikację interpersonalną, • stylizację i wizaż, • aktywizację zawodową i techniki 
poszukiwania pracy, • ABC zakładania własnej firmy oraz źródła finansowania (PO KL, PROW, RPO WP, Urząd Pracy).
Szkolenia przeznaczone są dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo 

(niepracujących, nie zarejestrowanych w PUP) bez względu na wiek!
Rekrutacja już od 15 stycznia 2009 r.!
Regulamin programu oraz formularz zgłoszenia: www.gminalinia.com.pl 
Rekrutację prowadzi Pani Paulina Bigus nr tel. 058 572 81 64, kom. 698 264 768






