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Szanowni Pañstwo!
Jedn¹ z najwa¿niejszych reform 

p r z e p r o w a d z o n y c h  w  o k r e s i e  
demokratycznych przemian po 1989 roku 
b y ³ o  p r z y w r ó c e n i e  s a m o r z ¹ d u  
terytorialnego. W okresie wczeœniejszym, 
kiedy dominowa³a zasada jednolitoœci 
w ³ a d z y  p a ñ s t w o w e j ,  s a m o r z ¹ d  
terytorialny w zasadzie nie istnia³. Tak 
wiêc samorz¹d  sta³ siê najbli¿sz¹ 
instytucj¹, która zaspokaja podstawowe 
potrzeby wspólnoty mieszkañców. 
Zapewnia funkcjonowanie oœwiaty, spraw 
komunalnych i wszelkich innych, 
niezbêdnych do codziennego ¿ycia 
mieszkañców. Ca³y ten ³ad nie by³by 
mo¿liwy, gdyby nie zaanga¿owanie wielu 
ludzi, dla których s³owo „samorz¹d” 
oznacza podstawê funkcjonowania 
pañstwa demokratycznego. Lokalni 
samorz¹dowcy ju¿ od 20 lat pracuj¹ 
w gminie i reprezentuj¹ j¹ na szczeblach 
ogólnopañstwowych. Dnia 30 czerwca 
2010 roku obchodziliœmy w Gminie 
Luzino, jubileusz 20-lecia istnienia 
samorz¹du.  Przez dwadzieœcia lat od 
cza su  p r zywrócen i a  s amorz¹du  
terytorialnego zasz³o wiele zmian, w tym 
równie¿ o prze³omowym znaczeniu dla 
funkcjonowania samorz¹du. Nale¿y tu 
wymieniæ w szczególnoœci silne 
konstytucyjne umocowanie samorz¹du, 
przejmowanie coraz wiêkszej iloœci 
kompetencji i zadañ wykonywanych 
przez samorz¹dy od administracji 
rz¹dowej. Nale¿y równie¿ wymieniæ 
zmiany gospodarcze, oœwiatowe, 
kulturowe, techniczne, a tak¿e mentalne
i spo³eczne jakie zasz³y na prze³omie tych 
dwudziestu lat. Dzisiejsza Gmina Luzino 
ró¿ni siê pod ka¿dym wzglêdem od stanu 
z 1990 roku. Dziêki tym przemianom 
ka¿dy mieszkaniec gminy w coraz 
wiêkszym stopniu ma wp³yw na 
decydowanie o tym, co dzieje siê w jego 
najbli¿szym otoczeniu, partycypuj¹c 
w podejmowaniu wa¿nych dla Niego 
d e c y z j i .  O d  s a m o r z ¹ d ó w  
w demokratycznym Pañstwie nie tylko nie 
ma odwrotu, lecz równie¿ samorz¹dy te 
stanowi¹ wyraŸny i trwa³y element tego 
Pañstwa oraz narzêdzie w³adzy Jego 
mieszkañców. Dlatego 20 rocznica 
funkc jonowania  samorz¹du  jes t  
szczególn¹ rocznic¹ dla ka¿dego 
mieszkañca gminy.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Waldemar Kunz

XX-lecie samorz¹du

Rozwój Gminy Luzino w latach 1990-2010
Gmina  Luz ino  s tanowi  j eden  O rozwoju Gminy decydowa³y czynniki 

z  n a j m n i e j s z y c h  o r g a n i z m ó w  lokalizacyjne ju¿ istniej¹ce, a nale¿¹ do 
administracyjno - przestrzennych nich:
województwa pomorskiego, natomiast - potencja³ ludnoœciowy;
pod wzglêdem ludnoœci nale¿y do - bogata infrastruktura handlowo - 
czo³ówki. us³ugowa;

Po³o¿enie Luzina na zachodnim krañcu - po³o¿enie w ci¹gu komunikacyjnym 
trójmiejskiej aglomeracji spowodowa³o, ¿e Gdynia - Szczecin;
poza funkcj¹ rolnicz¹ obecnie spe³nia - bliskoœæ trójmiasta.
funkcjê administracyjn¹ i us³ugow¹. Str. 5 

Wprowadzenie samorz¹du terytorialnego Wesserling, Grzegorz Uminski, Wojciech 
by³o jedn¹ z#najtrudniejszych spraw jakie Lenarczyk, Krystyna Grzenkowicz, 
by³y przedmiotem obrad okr¹g³ego sto³u w Andrzej Janusz, Halina Stankowska, Jerzy 
1989 roku. Tak wspomina ten czas jeden z Kielinski, Zbigniew Stanke, Krystyna 
twórców reformy samorz¹dowej prof. Bu³ak, G³adysz Ma³gorzata, Kroœnicka 
Jerzy Regulski "Niezapomniane by³y Maria, Go³¹bek Helena, Groth Ryszard, 
inauguracyjne sesje rad gminnych. (...). Ko³acz Stanis³aw, Sychowski Teofil, 
Panowa³o poczucie spe³nienia ogromnego Cis³owski Augustyn, Semak Jadwiga, Szyc 
otwarcia na now¹ przysz³oœæ. Zmiana Lucyna, Miotk Jerzy, Konkol Wies³aw, 
ustrojowa otworzy³a nowy etap w ¿yciu Sikora Feliks, Œwiniarski Bronis³aw, 
Polski." W pamiêtnym 1990 roku, otworzy³ Radziuk W³adys³aw, Tambelli Wies³aw, 
siê równie¿ nowy etap w ¿yciu naszej Felstau Urszula, Sirocki Kazimierz, 
Gminy. Sirocka Stefania, Trybowska Teresa, 

Pierwsza sesja Rady Gminy Luzino, Furtak Anoni, Miotk Zygmunt, Janeczek 
odby³a siê dnia 6 czerwca 1990 roku, w sali El¿bieta, Pallach Andrzej, Labudda 
czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczepan, Kierznikiewicz Helena, 
Luzinie.  Przewodnicz¹cy Komisji  Lewinski Jan, Wiœniewski Zygmunt, 
Wyborczej Krzysztof Bober otworzy³ Dampc Józef, Sikora Marek, Bia³czak 
uroczyst¹ Sesjê Rady Gminy. Radni oraz Wies³aw, ̄ ywicka Leokadia, Wicon Klara, 
zaproszeni goœcie w osobach: ks. Henryk Paszki Józef, Marsza³ Teodor, Szpica 
Szyd³owski, Sikora Tekla, Wojewski Józef, Brunon oraz Ma³aszycki Andrzej 
W³adys³aw Mazur, Wies³aw Gniech, Piotr odœpiewali Hymn Pañstwowy,           Str. 2.

20 lat temu, dnia 27 maja 1990 roku odby³y siê pierwsze w pe³ni demokratyczne 
wybory samorz¹dowe. By³y one konsekwencj¹ uchwalenia przez Sejm 
Kontraktowy, dnia 8#marca 1990 roku, ustawy o samorz¹dzie terytorialnym.



zrealizowanych zadañ inwestycyjnych, wzrasta³a te¿ liczba 
potrzeb. Nabywane doœwiadczenie radnych i wójta, pomimo 
ró¿nych zawirowañ zewnêtrznych i wewnêtrznych, pozwala³o 
rokrocznie realizowaæ kolejne inwestycje wœród których 
wymieni nale¿y: dobudowanie sali do budynku Przedszkola 
Publicznego (1990), po³¹czenie wodoci¹gów Luzino – Kêb³owo 
(1991), rozbudowa budynku  Szko³y Podstawowej w Sychowie 
(1992-1993), budowa wodoci¹gu na ulicach Wielki Las
i Wejherowskiej (1992-1993), zakoñczenie budowy Oœrodka 
Zdrowia (1993), budowa Domu Pomocy Spo³ecznej 
w Kochanowie (1993-1994), budowy autonomicznej 
Kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody (1993- 1994), 
rozbudowa Szko³y Podstawowej w Luzinie (1992-1995), budowa 
wodoci¹gu na ul. Pó³nocnej,  Strzebieliñskiej i # J a s n e j o r a z  
rozbudowa#wodoci¹gu w Sychowie  (1994), przebudowa 
wodoci¹gu przy ul. M³ynskiej (1994-1995), budowa nowej studni 
i  hydroforni w Sychowie (1995), budowa przepompowni 
w#Milwinskiej Hucie (1994-1996), rozbudowa sieci wys³uchali informacji z przebiegu wyborów oraz wys³uchali 
wodoci¹gowej we wsiach Sychowo i Milwino (1995-1999),  prezentacji radnych i z³o¿one przez Nich uroczyste œlubowanie. 
budowa pierwszego etapu Gimnazjum (2002), budowa hali Radê Gminy pierwszej kadencji, tworzyli radni w#osobach: 
widowiskowo – sportowej (2007). To niektóre inwestycje Dampc Roman, Dempc Wac³aw, Dobek Jerzy, Dzienisz Marian, 
realizowane przez lokalne w³adze samorz¹dowe. Wymienione Grzenkowicz Ryszard, Hebel Jan, Hinc Kazimierz, Hinz Józef, 
zadania to g³ównie budowa wodoci¹gów i rozbudowa Koepke Barbara, Mielke Andrzej, Perszon Stanis³aw, Schulz Jan, 
wodoci¹gów ju¿ istniej¹cych, gdy¿ najwiêksze zaniedbanie Serkowski Leon, Sirocki Teofil, Stefanowski Andrzej, Stenka 
istnia³o w³aœnie w tym zakresie zadañ, jak¿e wa¿nych dla Andrzej, Topp Urszula, Wandtke Ró¿a, Wejer Jaros³aw 
normalnego ¿ycia naszych mieszkañców. Dzia³alnoœæ w³adz   i Wróblewski Stefan. Nowo wybranej Radzie b³ogos³awieñstwa 
samorz¹dowych, to nie tylko dzia³alnoœæ gospodarcza, udzieli³ ks. proboszcz Henryk Szyd³owski, który wspomnia³, ¿e 
aczkolwiek  bardzo wa¿na, to równie¿ dzia³alnoœæ sportowa „spo³eczeñstwo wraca do chrzeœcijañstwa i pe³nej demokracji”. 
i kulturalna.  Ogromnym zainteresowaniem ciesz¹ siê Wskaza³, ¿e „mo¿emy modliæ  siê do Boga, aby nam dopomóg³ 
zainicjowane w pierwszej  kadencji do¿ynki gminne oraz festyny w rozbudowie naszej gminy. Wszyscy mamy œwiadomoœæ 
i#imprezy masowe.  Niezapomnianym wydarzeniem w historii wielkich zaniedbañ i#przeszkód ju¿  zastarza³ych.” Historyczn¹ 
gminy by³y obchody 750 lecia Luzina oraz obchody ju¿ dziœ, pierwsz¹ uchwa³¹ Rady Gminy, by³a uchwa³a o wyborze 

Jubileuszowego 2000 roku, czy te¿  uchwalenie przez Radê Teofila Sirockiego na Przewodnicz¹cego Rady Gminy. Nastêpnie 
Gminy, dnia 11 kwietnia 1992 roku, Herbu  Gminy Luzino. Rada podjê³a uchwa³ê o wyborze delegata do Sejmiku 
Gmina Luzino to równie¿ Honorowi jej Obywatele. W listopadzie Samorz¹dowego w osobie Ryszarda Grzenkowicza. Podczas 
1996 roku, tuty Honorowego  Obywatela Gminy Luzino kolejnej, drugiej Sesji Rady Gminy, która odby³a siê 9 czerwca 
otrzyma³ prof. Gerard Labuda. Natomiast, dnia 20 grudnia 2000 1990 roku, Rada dokona³a wyboru Wójta Gminy Luzino w osobie 
roku, Rada Gminy Luzino podjê³a  uchwa³ê o nadaniu tytu³u pana Kazimierza Hinc oraz ustali³a sk³ad pierwszego w historii 
"Honorowego Obywatela Gminy  Luzino" ksiêdzu kanonikowi gminy Zarz¹du w osobach: Jaros³aw Wejer, Teofil Sirocki, 
Henrykowi Szyd³owskiemu. Za zas³ugi i ofiarn¹ s³u¿bê dla Ryszard Grzenkowicz   i#Stanis³aw Perszon. 
mieszkañców wsi Kêb³owo,  Kochanowo jak i ca³ej gminy, Rada Bud¿et gminy wraz ze œrodkami funduszy celowych na dzieñ 
Gminy Luzino nada³a tytu³  "Honorowego Obywatela Gminy 1 stycznia 1990 roku wynosi³ ogó³em 271,652 tys. z³.  Spo³eczno-
Luzino" nie¿yj¹cemu ju¿  ks.#Kanonikowi Dionizemu ekonomiczne potrzeby wymaga³y zakoñczenia wielu inwestycji 
Borysiewiczowi. Do grona  znamienitych osób wyró¿nionych takich jak budowa Oœrodka Zdrowia w Luzinie, rozbudowy 
tym zacnym tytu³em do³¹czy³ ks. prof. Jan Perszon, nie¿yj¹ca ju¿ obiektu Poczty ze szczególnym uwzglêdnieniem rozwoju 
katechetka Anna Baranowska  oraz Nadleœniczy Mariusz telefonizacji Gminy. Uwzglêdnia³y potrzebê budowy  
Kaliszewski. Na d³ugo przed  przyst¹pieniem Polski do Unii oczyszczalni œcieków i kanalizacji wsi Luzina. Uwzglêdnia³y 
Europejskiej radni podejmowali  inicjatywy w zakresie rozbudowê Szko³y Podstawowej w Luzinie i kontynuacje 
wspó³pracy zagranicznej, nawi¹zanej  z#mieszkañcami budowy stadionu w Luzinie. Szanowni Pañstwo! Mija³y kolejne 
niemieckiej gminy Stolzenau oraz litewskim  regionem Turgiele. kadencje Rady Gminy, mija³y lata, wzrasta³a liczba 
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Szanowni Pañstwo! Dzisiaj po 20 latach  swojego istnienia 
samorz¹dy dawno osi¹gnê³y pe³noletnioœæ. Lecz  aby t¹ 
pe³noletnioœæ osi¹gn¹æ, musia³y one przejœæ przez wiele trudnych 
i czêsto skomplikowanych wyzwañ, jakie nios³y ze sob¹ 
wyzwania czasu i chwil, potrzeb i oczekiwañ mieszkañców oraz 
z#koniecznoœci nadrabiania zaleg³oœci minionej epoki. Po 20 
latach swojej dzia³alnoœci, dzisiejszy samorz¹d, niestety nie jest 
wolny od b³êdów kompetencyjnych, gdzie wci¹¿ najwiêksz¹ 
bol¹czk¹ jest jego niedofinansowanie. Dziel¹ca dysproporcja 
pomiêdzy obowi¹zkami jakie na gminie spoczywaj¹, 
a mo¿liwoœciami finansowymi, czêsto spêdza sen z powiek 
Radnym, Wójtowi  oraz Skarbnikowi Gminy. Na przestrzeni 
mijaj¹cych 18 lat, pañstwo niejednokrotnie obarcza³o gminê 
nowymi zadaniami, bez odpowiedniego wsparcia finansowego, 
wskazuj¹c œrodki na pokrycie niedoborów z udzia³ów 
w podatkach dochodowych, czy te¿, mylnie w mojej ocenie, 
zachêca³o do podnoszenia podatków i#op³at lokalnych. Mimo 
trudnoœci, b³êdów i dysproporcji pomiêdzy zamierzeniami 
radnych a mo¿liwoœciami bud¿etowymi, przez mijaj¹ce 18 lat, 
uda³o siê wiele dokonaæ. Na przestrzeni tych lat, zmieni³ siê 
wizerunek naszej gminy. Zmieni³ siê poziom ¿ycia naszych 
mieszkañców. Zmieni³o siê te¿ pojmowane idei samorz¹du. Przez 
20 lat osi¹gnêliœmy wspólnie wiele, ale jeszcze wiêcej wyzwañ 
jest przed nami. Najwa¿niejsze to utrzymanie

dobrego tempa rozwoju, tak abyœmy byli w stanie nale¿ycie 
wykorzystywaæ fundusze strukturalne Unii Europejskiej. 
Wielokrotnie po takie fundusze ju¿ wystêpowaliœmy 
z powodzeniem, a lata 2007-2013 daj¹ nadzieje na pozyskanie 
nowych funduszy. Z perspektywy 18#lat widaæ, ¿e pomimo 
trudnych warunków, w których przysz³o na przestrzeni 
minionych lat dzia³aæ nasz lokalny gminny samorz¹d zda³ 
egzamin. Nie by³oby to jednak mo¿liwe bez ludzi oddanych pracy 
w samorz¹dzie: radnych, wójtów, ale te¿ pracowników Urzêdu konkretnymi inwestycjami. Dzisiaj oprócz wymienionych 
i jednostek gminnych. Wspólna praca zaowocowa³a  wczeœniej inwestycji, gmina Luzino, to system prawid³owo 

dzia³aj¹cych szkó³ i Gimnazjum. To piêkna, pe³nowymiarowa 
hala widowiskowo-sportowa. To komplet sportowy ORLIK. To 
kilometry nowych dróg i#zmodernizowanych nawierzchni. To 
kilometry nowych chodników, odnowione place, upiêkszone 
posesje. Zbudowanie tego potencja³u wymaga³o poniesienia 
ogromnych nak³adów i#dobrze spo¿ytkowanego czasu 
i wykonanej pracy. Gdyby nie gospodarskie myœlenie i dzia³anie 
wszystkich mieszkañców na pewno nie uda³oby siê dokonaæ tak 
wiele. Dlatego przede wszystkim, bardzo serdecznie dziêkujê 
mieszkañcom Gminy Luzino, którzy rzeczywiœcie traktuj¹ 
Gminê jako swój w³asny dom, dbaj¹c o niego w taki sposób, 
w jaki najlepiej potrafi¹ Dziêkujê radnym wszystkich kadencji, 
by³emu jak i obecnemu Wójtowi, pracownikom Urzêdu, 
pracownikom jednostek organizacyjnych gminy i wszystkim 
instytucjom i osobom, które w jakikolwiek sposób wspó³pracuj¹ 
z gmin¹. Dziêkujê so³tysom z 12 so³ectw naszej gminy, którzy s¹ 
przedstawicielami rolniczej i#lokalnej spo³ecznoœci so³eckich 
wsi. Dziêkujê stra¿akom ochotnikom z jednostek w Luzinie, 
Zelewie i Milwinie, którzy z#najwiêkszym oddaniem 
i poœwiêceniem œpiesz¹ z pomoc¹ potrzebuj¹cym mieszkañcom 
naszej gminy poszkodowanych w#po¿arach, klêskach 
¿ywio³owych, czy wypadkach drogowych. Dziêkujê za 
wspó³pracê, a tak¿e jeœli trzeba to i za s³owa krytyki. Mam 
nadzieje, jak wszyscy Polacy, ¿e samorz¹d w swej dzia³alnoœci 
bêdzie siê nieustannie rozwijaæ i umacniaæ, a gminy jako 
pierwsze ogniwo w³adzy publicznej, której dzia³ania najbardziej 
s¹ bliskie mieszkañcom, bed¹ przez w³adze centralne traktowane 
jako partner, którego siê wspiera w jego d¹¿eniach i#realizacji 
jego planów. 

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
 Waldemar Kunz
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UROCZYSTA SEJA RADY GMINY LUZINO
Z okazji XX-lecia Samorz¹du Gminy Luzino, dnia 30 

czerwca 2010 roku odby³y siê gminne obchody tego 
Jubileuszu.

przedstawiciele wszystkich szczebli w³adzy w Polsce. 
W uroczystoœci wziêli udzia³ wa¿ni goœcie: Wiceminister 
Rolnictwa Kazimierz Plocie, pose³ Jerzy Budnik, Marsza³ek 
Województwa Pomorskiego Mieczys³aw Struk, Starosta 
Wejherowski Józef Reszke oraz m. in. przedstawiciele Stra¿y 
Po¿arnej, Stra¿y Granicznej, Policji, so³tysi i radni wszystkich 
kadencji, lokalni artyœci i twórcy ludowi, przedstawiciele 
organizacji spo³ecznych, w³aœciciele firm i przedsiêbiorstw 
z terenu gminy. - Nie by³oby tego wszystkiego bez pracy wielu 
wspania³ych ludzi - podkreœli³ przewodnicz¹cy Rady Gminy 
Waldemar Kunz w swoim przemówieniu w którym przypomnia³ 
historiê samorz¹du w Gminie Luzino. Mówi³ te¿ o pocz¹tkach 
samorz¹du, o nie³atwych, ale koniecznych decyzjach o wa¿nych 
wydarzeniach i osi¹gniêciach. - Mo¿emy dzisiaj stwierdziæ, ¿e 
reforma samorz¹dowa by³a potrzebnai udana - podsumowa³. 
Podziêkowa³ wszystkim tym, którym gmina zawdziêcza swoje 
dzisiejsze oblicze. Cz³onek Zarz¹du Zwi¹zku Pi³sudczyków RP, 
oznaczy³ z³otym krzy¿em Marsza³ka Województwa, Starostê 
Wejherowskiego, Przewodnicz¹cego Rady, Wójta oraz radnego 
Jaros³awa Hewelt. Z kolei odznak¹ Ministra Rolnictwa 

Uroczystoœci rozpoczê³y siê Msz¹ œwiêt¹ w intencji "Zas³u¿ony dla rolnictwa" oznaczono Ma³gorzatê Licau, 
mieszkañców Gminy Luzino, któr¹ w kaplicy p.w. MB Miros³awa Bistram oraz Ryszarda Groth. Przewodnicz¹cy Rady 
Ró¿añcowej odprawi³ ks. kanonik Dariusz Zalewski oraz ks. podziêkowa³ obecnym jak i by³ym pracownikom Urzêdu Gminy 
kanonik Jan Borkowski. Po mszy œwiêtej uczestnicy uroczystoœci za dwudziestoletni¹ pracê w administracji. Uczestnicy Sesji 
udali siê przed budynek hali w Luzinie, gdzie po odœpiewaniu otrzymali pami¹tkowe upominki. Wszyscy byli zgodni co do 
Hymnu Pañstwowego, Katarzyna i Kacper P³a¿yñscy ods³onili jednego - najwa¿niejsze jest dobro gminy i mimo nieporozumieñ, 
tablice upamiêtniaj¹c¹ Marsza³ka Macieja P³a¿yñskiego, którego sprzecznych pogl¹dów, warto dla dobra ogó³u szukaæ 
nasi imiê Hala Widowiskowo-Sportowa. kompromisów, zwracaj¹c przy tym uwagê  na fakt, ¿e œwiêto 

Poœwiecenia tablicy dokona³ ks. kanonik Dariusz Zalewski. samorz¹du odby³o siê w budynku Gimnazjum, który jest jednym 
W zwi¹zku z ods³oniêciem tablicy wypowiedziano wiele z najbardziej urodziwych obiektów gminnych dwudziestoletniej 
ciep³ych i serdecznych s³ów o Marsza³ku. Przewodnicz¹cy Rady dzia³alnoœci lokalnego samorz¹du. Jest swoist¹ wizytówk¹ gminy 
Waldemar Kunz odczyta³ treœæ uchwa³y Rady Gminy o nadaniu i symbolem zaanga¿owania w rozbudowê bazy oœwiatowej 
imienia Hali Widowiskowo -Sportowej. PóŸniej uczestnicy gminy.
uroczystoœci udali siê do s¹siedniego Gimnazjum, gdzie odby³a Wiceprzewodnicz¹ca Rady Gminy
siê uroczysta Sesja Rady Gminy. Do Luzina wspólnie œwiêtowaæ Ma³gorzata Licau
Jubileusz oraz rozwój gminy w ostatnich 20 latach, przyjechali 
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Gmina Luzino stanowi jeden z najmniejszych organizmów 
administracyjno -  przestrzennych województwa 
pomorskiego, natomiast pod wzglêdem ludnoœci nale¿y do 
czo³ówki. 

Po³o¿enie Luzina na zachodnim krañcu trójmiejskiej 
aglomeracji spowodowa³o, ¿e poza funkcj¹ rolnicz¹ obecnie 
spe³nia funkcjê administracyjn¹ i us³ugow¹. O rozwoju Gminy 
decydowa³y czynniki lokalizacyjne ju¿ istniej¹ce, a nale¿¹ do 
nich:

- potencja³ ludnoœciowy;
- bogata infrastruktura handlowo - us³ugowa;
- po³o¿enie w ci¹gu komunikacyjnym Gdynia - Szczecin;
- bliskoœæ trójmiasta.
Dogodny dojazd do pracy (kolej-SKM, autobusy PKS, Linia 

podmiejska 680 (L) , droga nr 6) spowodowa³ dynamiczny 
rozwój budownictwa jednorodzinnego co poci¹ga³o za sob¹ 

pracownie komputerowe i jêzykowe daj¹ gwarancje dobrego rozwój infrastruktury technicznej, bazy oœwiatowej i sportowej.
przygotowania naszej m³odzie¿y do dalszej nauki. Od pocz¹tku W 1990 r. w gminie mieszka³o 9072 mieszkañców a na koniec 
Rada Gminy inwestowa³a du¿e œrodki finansowe w oœwiatê maja br. 13790 mieszkañców. Najwiêkszy rozwój wyst¹pi³ we 
rozbudowuj¹c nastêpuj¹ce szko³y:wsi Luzino (4800 mieszkañców w 1990 r. do 7098 w chwili 

1. Szko³ê Podstawow¹ w Sychowie o nowe sale dydaktyczne, obecnej) oraz we wsi Kêb³owo (915 mieszkañców do 2373).
a br. rozpoczêto budowê Sali gimnastycznej o wymiarach 12x24 Tabela ludnoœci gminy
m wraz z dwoma salami dydaktycznymi . Budowa ta jest 
wspó³finansowana ze œrodków unijnych w wysokoœci 2 200 000 
z³

2.Szko³ê Podstawow¹ w Luzinie - o nowe sale dydaktyczne;
3.Szko³ê Podstawow¹ w Bar³ominie - o mini salê gimnastyczn¹;
4.Szko³ê Podstawow¹ w Kêb³owie o salê gimnastyczn¹ (12 x 24 

m) i cztery sale dydaktyczne ,w br. rozpocznie siê rozbudowa o 
kolejnych szeœæ sal dydaktycznych

5.Szko³ê Podstawow¹ Wyszecino -o mini salê gimnastyczn¹.
W 2002 roku oddano do u¿ytku nowy budynek gimnazjum

w Luzinie a w 2008 r.  halê widowiskowo sportow¹, która jest 
zlokalizowana przy gimnazjum .Budowa hali kosztowa³a 11 mln. 
z³.

Nie bez znaczenia by³y przeprowadzane remonty szkó³ na które 
³o¿ono znaczne œrodki finansowe.

Wspomnê tylko : wymiana stolarki okiennej w Szkole 
Podstawowej Kêb³owo , Luzino ,Sychowo ,Bar³omino 

Wysoki przyrost naturalny oraz migracja dodatnia powoduj¹ i Wyszecino ; remont kapitalny sali gimnastycznej w Luzinie; 
sta³y wzrost liczby mieszkañców w okresie dwudziestolecia przebudowa kuchni w Szkole Podstawowej w Luzinie. Remonty 
liczba mieszkañców gminy wzros³a o  52 %.Taki szybki wzrost dachów w tym  wymiana pokryæ azbestowych .
liczby mieszkañców bardzo cieszy a z drugiej strony wymusza na Inne obiekty te¿ przesz³y szereg prac remontowych, zapewniaj¹ 
samorz¹dzie gminnym du¿e inwestycje w oœwiatê oraz optymalne warunki pracy uczniów jak i nauczycieli tam 
w infrastrukturê techniczn¹ oraz budowê nowych dróg , pracuj¹cych.
chodników i oœwietlenia ulicznego . Iloœæ wydanych pozwoleñ   Liczba dzieci w szko³ach rok szkolny 2009/2010
na budowê : 2010. 06.18

 

Oœwiata
Rada Gminy wszystkich kadencji musia³a inwestowaæ 

w rozbudowê bazy oœwiatowej, która by³a niedostateczna. 
Obecnie w szko³ach podstawowych uczy siê w klasach 0 - VI - 
1534 uczniów a w gimnazjum ponad 700 uczniów.

W minionych latach zapada³y wa¿ne decyzje dotycz¹ce 
rozbudowy i modernizacji bazy oœwiatowej, jak równie¿ 

Rozwój budownictwa to rozwój infrastruktury technicznej wprowadzeniu szeregu zajêæ dodatkowych dla uczniów szkó³ 
w tym: wodoci¹gów i kanalizacji sanitarnejpodstawowych i gimnazjum. Bardzo dobrze przygotowana kadra 

nauczycieli pracuj¹cych z ogromnym zaanga¿owaniem, dobre 
wyposa¿enie szkó³ w œrodki dydaktyczne, audiowizualne, 
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Wodoci¹gi W czerwcu br. podpisa³em umowê na budowê wodoci¹gu we 
W roku 1991 Wojewódzki Zak³ad Us³ug Wodoci¹gowych wsi Zelewo wraz z budow¹ zbiornika we wsi Kêb³owo koszt to 

przekaza³ gminie prowadzenie wodoci¹gów. D³ugoœæ sieci ponad 3,6 mln. z³ z czego 1,6 mln z³. to œrodki unijne pozyskane 
wodoci¹gowej wynosi³a wówczas 42.000 mb. /wg stanu na rok przez gminê.
1990/. Na dzieñ dzisiejszy ³¹czna d³ugoœæ sieci wodoci¹gowej Oczyszczalnia œcieków - sieæ kanalizacyjna
wynosi 136.200 mb. Posiadamy 2416 przy³¹czy wodoci¹gowych Oczyszczalnia œcieków, dwie przepompownie œcieków oraz 
o ³¹cznej d³ugoœci 46800 mb. I etap sieci kanalizacyjnej zosta³y wykonane w latach 1996/1998. 

W latach 1990/2010 wybudowano dwie hydrofornie Oczyszczalnia œcieków jest oczyszczalni¹ mechaniczno-
/w D¹brówce i Sychowie/, przepompowniê wody w Milwiñskiej biologiczn¹ o wydajnoœci 650 m3/dobê.
Hucie, stacjê uzdatniania wody w Luzinie z dwoma zbiornikami D³ugoœæ sieci kanalizacyjnej na dzieñ dzisiejszy przedstawia siê 
do okresowego magazynowania wody o pojemnoœci 250 m3 nastêpuj¹co: sieæ g³ówna /kolektory/ - 26.100 mb, przykanaliki 
ka¿dy, cztery studnie /dwie w Luzinie, po jednej w Sychowie oraz /przy³¹cza do budynków/ - 15800 mb, co daje ³¹czn¹ d³ugoœæ sieci 
w D¹brówce/. Istniej¹ce hydrofornie poddano modernizacji wraz kanalizacyjnej 33.700 mb. Na terenie Luzina znajduj¹ siê trzy 
z gruntown¹ przebudow¹ hydroforni w Kêb³owie /budowa przepompownie œcieków.Do sieci kanalizacyjnej pod³¹czonych 
automatycznej stacji wodoci¹gowej/. jest 1117 nieruchomoœci .

Wykaz wa¿niejszych inwestycji wodoci¹gowych /lata 1990 - Inwestycje w oczyszczalniê/lata 1990 - 2010/:
2010/ - 1996 -1998 - budowa oczyszczalni œcieków, dwóch 

1991 - po³¹czenie wodoci¹gów Luzino - Kêb³owo; przepompowni oraz I etapu sieci kanalizacji sanitarnej;
1992 - 1993 - budowa wodoci¹gu w ulicach Wielki Las - 2003 - rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej /ul. Tartaczna, ul. 

i Wejherowska w Luzinie; Mickiewicza i przylegle/;
1993 - 1994 - budowa Stacji Uzdatniania Wody w Luzinie wraz - 2004 - rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej /ul. Paraszyñska i 

z pierwszym zbiornikiem; budowa sieci wodoci¹gowej przyleg³e/;
o œrednicach 160 i 225; budowa studni, hydroforni i sieci -2006 -  rozbudowa s ieci  kanal izacj i  sani tarnej  
wodoci¹gowej we wsi D¹brówka; /ul. Strzebieliñska i przyleg³e/

1994 - budowa wodoci¹gu w ulicy Pó³nocnej, Strzebieliñskiej Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kêb³owie, drugi 
 i Jasnej; rozbudowa sieci wodoci¹gowej w Sychowie; zbiornik i studnia na ujêcie w Luzinie oraz dwa etapy rozbudowy 

1994-1995 - przebudowa wodoci¹gu w ulicy M³yñskiej sieci kanalizacyjnej mog³y powstaæ poprzez przygotowanie 
/wymiana rur azbestocementowych na PCV o œrednicy 160/; bardzo dobrych projektów do programów SAPARD (œrodki 

1995 - nowa studnia w Luzinie /ujêcie II/; studnia i hydrofornia pochodz¹ce z unii europejskiej), które w znacz¹cy sposób zasili³y 
w Sychowie; bud¿et gminy.

1994 - 1996 - przepompownia wody z wyposa¿eniem W br. a w³aœciwie dzisiaj podpisa³em umowê na rozbudowê 
w Milwiñskiej Hucie; oczyszczalni œcieków w Luzinie.Koszt to prawie 10 mln. z³otych 

1995 - 1999 - rozbudowa sieci wodoci¹gowej we wsiach z czego 4 mln z³. pochodz¹ z unii europejskiej.
Sychowo i Milwino;

1998 -2002 - budowa wodoci¹gu w Robakowie, Wyszecino - 
Huta, Luzino ul. Paraszyñska i Partyzantów;

2001 -2003 - rozbudowa sieci wodoci¹gowej w Kêb³owie, 
druga studnia i drugi zbiornik na ujêciu w Luzinie;

2005 rozbudowa wodoci¹gu w Wyszecinie;
2005 wymiana rur cemento-azbestowych w ulicy Brzozowej 

i Wschodniej.
2007 wymiana rur cemento-azbestowych w ulicy S³onecznej 

i D³ugiej
Obecnie trwa wymiana rur na ul. Szkolnej i Kaszubskiej

Drogi i chodniki
W latach 1990 - 2000 w gminie wybudowano 2930 mb 

chodników, ale ju¿ w latach 2001 - 2010 wybudowano 10938 mb 
chodników co œwiadczy o du¿ym zaanga¿owaniu bud¿etu gminy. 
Rada obecnej kadencji k³adzie du¿y nacisk na budowê nowych 
odcinków chodników g³ównie przy drogach powiatowych.

Chodniki powsta³y we wsiach Bar³omino, Dabrówka, Kêb³owo 
( ul.Wiejska ), Milwino, Sychowo, Robakowo, Wyszecino , 
Zelewo oraz Luzino (ul : Ofiar Stutthofu, Wilczka,

M³yñska, Koœcielna, Robakowska,10-marca,Lipowa 
,Tartaczna, Brzozowa, D³uga,).
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Jubileusz
W dniu 2.06.2010 r. jubileusz 50-lecia po¿ycia ma³¿eñskiego 

obchodzili

Pañstwo Stefania i Jan Barzowscy
 z Robakowa.

Z tej okazji Jubilaci zostali udekorowani przez Wójta Gminy 
in¿. Jaros³awa Wejer Medalami Ró¿y przyznawanymi przez 

Prezydenta RP, otrzymali dyplom, kwiaty oraz upominek 
pieniê¿ny od w³adz gminy.

W imieniu mieszkañców ¿yczymy Jubilatom du¿o zdrowia, 
pomyœlnoœci i nastêpnych Jubileuszy.



Nasz¹ bol¹czk¹ jest budowa dróg gdzie problemy wystêpuj¹ ponad 1050 szt. Wszystkie lampy zosta³y wymienione na 
najwiêksze. energooszczêdne.

Przy wspó³udziale gminy( lata 1990- 1999) u³o¿ono dywaniki 
asfaltowe na nastêpuj¹cych ulicach: S³u¿ba zdrowia

- ul. Ofiar Stutthofu - 955 mb; W 1990 r. w Gminie funkcjonowa³ oœrodek zdrowia mieszcz¹cy 
- ul. Koœcielnej - 710 mb; siê w budynku z pocz¹tku XX wieku. Obecnie tam mieœci siê 
- ul. Paraszyñskiej - 455 mb; muzeum.
- ul. Robotniczej i 10 Marca - 237 mb; W1993 r. Gmina zakoñczy³a budowê nowoczesnego oœrodka 
Ogromne potrzeby w budowie dróg spowodowa³y, ¿e w latach zdrowia i przekaza³a go ZOZ. Od 01.09.1999 r. Rada Gminy 

nastêpnych zwiêkszono zakres budowy dróg gminnych i w latach powo³a³a Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej a od 
2000-2010 wybudowano 4925 mb. dróg  min. ul. Brzozowa , 2002 powo³ano Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej. 
Wschodnia , S³oneczna ,Dolna , Lipowa, remont ul M³ynskiej Ponadto uruchomiono fizykoterapiê i rehabilitacjê oraz badania 
oraz najwiêksza inwestycja drogowa przebudowa ulicy Wilczka EKG a tak¿e USG. Gminny Oœrodek Zdrowia po reformie ca³y 
w Luzinie która kosztowa³a prawie 3 mln z³. z czego 1,1 mln czas rozszerza swoj¹ dzia³alnoœæ ( wspólnie z Rad¹ Gminy 
uzyskaliœmy ze œrodków unijnych. organizuje badania profilaktyczne i promocjê zdrowia, prowadzi 

- wspó³finansowaliœmy remonty dróg powiatowych w kierunku dy¿ury pielêgniarsko - lekarskie w soboty i niedziele).
Bar³omina, Têpcza , Wyszecina , D¹brówki,  Robakowa, 
Kêb³owa ,Kochanowa,  Zelewa.  £¹cznie z powiatem Kultura
wyremontowaliœmy prawie 10000 mb dróg powiatowych. Nie zapominajmy o kaszubskich korzeniach Luzina. Imiona 

 W bie¿¹cym roku planujemy utwardziæ ul. Piaskow¹ nadawane placówkom œwiadcz¹ o tym najdobitniej. Biblioteka 
i ul. £¹kow¹ , a remont kapitaly przejdzie ul.Kaszubska i Szkolna nosi imiê Leona Roppla, Szko³a Podstawowa w Luzinie - Lecha 
(wraz z wymian¹ chodników). Ju¿ w lipcu rozpocznie siê remont B¹dkowskiego, a Gimnazjum - Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich. 
ul.Wiejskiej i Ludowej w Kêb³owie oraz odcinka drogi Przy naszych parafiach w Luzinie, przy ogromnym wsparciu 
powiatowej w kierunku Zelewa , powstan¹ nowe chodniki przy ksiê¿y tu pracuj¹cych powsta³y dwa zespo³y: Przyjaciele i Dzieci 
ul.Ch³opskiej i Ludowej przy tej ostatniej powstanie te¿ œcie¿ka Œw. Wawrzyñca , ten drugi  nosz¹cy nazwê Prowda wyda³ p³ytê 
rowerowa a w Kochanowie nowy chodnik. To zadanie jest kompaktow¹ pt. Me Jesme m³odi . Zespó³ Prawda prowadzony 
realizowane w ramach Narodowego programu Przebudowy Dróg przez ks. Proboszcza Andrzeja Galiñskiego zdobywa³ nagrody na 
oraz wspó³finansowane przez starostwo powiatowe ró¿nych festiwalach i przegl¹dach, m.in. g³ówn¹ nagrodê na 
w Wejherowie.Zadanie to ma kosztowaæ ponad 3,2 mln zl a wk³ad Pomorskim Festiwalu Kaszebscze spiewe organizowanm 
gminy to ok. 800 tyœ. z³ w naszej gminie który w br. obchodzi³ 10 lecie istnienia.

Remontu kapitalnego doczeka³a siê droga nr 6 na ca³ym odcinku Od 15 lat istnieje w Luzinie Chór Lutnia , prowadzony przez 
przebiegaj¹cym przez teren gminy. Obecnie przejazd t¹ drog¹ jest Tomasza Fopke, znawcê regionalizmu i pasjonata 
bardzo bezpieczny o czym informuj¹ mnie stra¿acy z OSP kaszubszczyzny. Chór wykonuje utwory wy³¹cznie w jêzyku 
w Luzinie, poniewa¿ jest znacznie mniej zg³oszeñ do wypadków. kaszubskim, zdoby³ m.in. na Festiwalu Pieœni o Morzu w roku 

Od 2006 roku prowadzona jest gazyfikacja gminy , dogodne 2004 nagrodê specjaln¹ Dyrektora Wejherowskiego Centrum 
warunki stworzone przez samorz¹d spowodowa³y ¿e do sieci Kultury, koncertowa³ w Niemczech i na Wêgrzech, a obecnie 
gazowej pod³¹czone zosta³y wsie Luzino , Kêb³owo ,Kochanowo uczestniczy ju¿ trzeci sezon w wielkim przedsiêwziêciu, jakim 
a w najbli¿szym czasie wieœ Robakowo . jest prezentacja w naszym regionie Pierwszej Kaszubskiej Pasji .

Przy Szkole Podstawowej w Luzinie istnieje od kilku lat zespó³ 
regionalny Luziñskie Dzwoneczki prowadzony przez 
nauczycielkê p. Alicjê Klinkosz, który tak¿e z powodzeniem 
wystêpowa³ ju¿ za granic¹. Przy Gminnym Oœrodku Kultury 
w Luzinie dzia³a pod kierownictwem Marii Kroœnickiej 

Rada Gminy wspiera policjê wspó³finansuj¹c zakupy reaktywowana po up³ywie oko³o 20 lat, grupa teatralna, która  
radiowozów, alkotestu, radaru, skutera oraz sprzêtu wystawi³a swoj¹ drug¹ sztukê pt. Hanka sa ¿eni . Pierwsza - 
komputerowego tak, aby stworzyæ optymalne warunki pracy Dzewcza a miedza ks. Bernarda Sychty zosta³a nagrana i jako 
naszej policji. pierwsze s³uchowisko w jêzyku kaszubskim wyemitowane przez 

W gminie dzia³aj¹ trzy jednostki OSP w Luzinie, Zelewie Radio Gdañsk.
i Milwinie. Najlepiej wyposa¿on¹ jednostk¹ jest OSP Luzino, W naszym Gimnazjum odbywa siê corocznie Sejmik Kaszubski 
która w³¹czona jest do krajowego systemu ratowniczo- dla uczniów gimnazjum z ca³ego województwa. Luzino jest 
gaœniczego i  posiada ona nastêpuj¹ce samochody: stolic¹ piosenki Kaszubskiej. Zosta³o otwarte Muzeum 

- samochód FORD do ratownictwa drogowego; Kaszubskie przy Szkole Podstawowej w Luzinie.
- samochód gaœniczy Mercedes; Podejmujemy szereg dzia³añ na rzecz kultury, któr¹ wspieramy 
- ciê¿ki samochód gaœniczy Tatra. w ka¿dej formie, nie tylko w promocji kaszubszczyzny.
OSP Zelewo otrzyma³o lekki samochód gaœniczy Mercedes. Przy OSP w Luzinie z powodzeniem funkcjonuje od 10 lat wci¹¿ 
OSP Milwino poosiada samochód gaœniczy Star. rozrastaj¹ca siê liczebnie, orkiestra dêta. Rada Gminy dotuje 
Jednostki OSP w ca³oœci finansowane s¹ z bud¿etu gminy. równie¿ nowe ksi¹¿ki, które s¹ autorstwa mieszkañców naszej 

Obecnie s¹ to jednostki bardzo dobrze wyposa¿one w sprzêt gminy. 
niezbêdny do ratowania ¿ycia i mienia mieszkañców. Co nasi W okresie ostatnich 20 lat wydano szereg pozycji, w wiêkszoœci 
wspaniali stra¿acy niejednokrotnie udowodnili w akcjach monografii wsi, czy parafii. Najwa¿niejsz¹ pozycj¹ by³a Historia 
ratowniczych. wsi Luzino od czasów najdawniejszych do koñca XIX wieku 

Do poprawy bezpieczeñstwa zaliczyæ nale¿y budowê nowych autorstwa prof. Gerarda Labudy.
punktów œwietlnych, których w 1990 by³o ok. 480 a obecnie jest 

Bezpieczeñstwo
Aby zapewniæ bezpieczeñstwo mieszkañcom gminy Rada 

Gminy przekaza³a nieodp³atnie pomieszczenia oraz 
uczestniczy³a w remoncie tak, aby Komisariat w Luzinie znalaz³ 
siê bli¿ej centrum.
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Rozwój Gminy Luzino w latach 1990-2010
Sport i Rekreacja otrzymaliœmy w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg, 
M³odzie¿ to nie tylko nauka, taniec i œpiew ale równie¿ sport. tzw. Schetynówki.

W gminie dzia³a Gminny Klub Sportowy, który finansowany jest 6. W dniu 11.02.2010 r. podpisa³em umowê z Wojewod¹ 
Pomorskim p. Romanem Zaborowskim na realizacjê Projektu pn. przez samorz¹d gminny. W Klubie dzia³aj¹ nastêpuj¹ce sekcje: 
"Remont drogi nr 1453G (Kêb³owo-DK nr 6 - ul. Wiejska) i drogi biegi na orientacjê, lekkoatletyka, siatkówka, pi³ka no¿na.
nr 1451G na odcinku Kêb³owo - Zelewo wraz z budow¹ ci¹gów 
pieszo-rowerowych". Projekt ten jest realizowany w ramach 
programu pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 
2008-2011".

Wk³ad finansowy gminy to 1.371.420 z³, Powiat Wejherowski 
przekaza³ równie¿ 1.371.420 z³. Ca³oœæ zadania wyceniona jest na 
kwotê 5.300.000 z³. Prace budowlane rozpoczn¹ siê w lipcu  

7. W dniu 16 grudnia 2009 r. podpisa³em umowê z Marsza³kiem 
Województwa Pomorskiego p. Janem Koz³owskim na Projekt 
"Budowa, remont i prze³o¿enie sieci wodoci¹gowej z przy³¹czami 
i urz¹dzeniami towarzysz¹cymi w miejscowoœci Zelewo 
i Kêb³owo." Projekt jest realizowany w ramach PROW dzia³anie 
"Podstawowe us³ugi dla gospodarki i ludnoœci wiejskiej".

Wartoœæ ca³kowita projektu to 3.186.053,80 z³. Koszty 
kwalifikacyjne operacji to 2.176.677,77 z³, natomiast kwota 
dofinansowania to 1.632.507 z³, jednak nie wiêcej ni¿ 75% 
poniesionych kosztów kwalifikowanych.Planowany termin 
realizacji to maj 2010 - wrzesieñ 2011r.

8. W dniu 22.03.2010 r. podpisa³em umowê z Marsza³kiem 
Województwa Pomorskiego p. Mieczys³awem Strugiem na 
zadanie "Rozbudowa oczyszczalni œcieków w Luzinie. Zadanie to 
realizowane jest w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego. Otrzymamy dofinansowanie w wysokoœci 
3.939.999,99 z³. Ca³oœæ zadania to 9.400.000 z³

 Planowany termin zakoñczenia robót to paŸdziernik 2011 r. 
9. W dniu 26 stycznia 2010 r. podpisa³em umowê z Marsza³kiem 

Województwa Pomorskiego p. Janem Koz³owskim na zadanie 
"Rozbudowa Szko³y Podstawowej w Sychowie o pomieszczenia 
dydaktyczne i salê gimnastyczn¹". Zadanie to realizowane jest w 
Ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego dzia³alnie 9.1.

Ca³kowita wartoœæ projektu wynosi 4.585.671,74 z³, wysokoœæ 
dofinansowania to 2.292.835,87 z³, Cop stanowi 50% kosztów 
kwalifikowanych projektu. Termin rozpoczêcia inwestycji to 
lipiec 2010, a zakoñczenie to paŸdziernik 2013 r. 10. 
otrzymaliœmy zaszczytne tytu³y "samorz¹d przyjazny oœwiacie " 
oraz Hit Pomorza 2008 i 2010

Iloœæ zrealizowanych programów, ich wielkoœæ œwiadcz¹ 
o dobrym przygotowaniu pracowników Urzêdu Gminy oraz 
o bardzo dobrej wspó³pracy na linii Wójt - Rada Gminy - 
przynajmniej ze zdecydowan¹ wiêkszoœci¹ ta wspó³praca jest 
bardzo dobra. Ma to ogromne znaczenie dla zrównowa¿onego 
rozwoju gminy. Ale samorz¹d to nie Rada Gminy i Wójt, to po 
prostu wszyscy mieszkañcy. Zmiany mentalnoœci sposobu Dofinansowanie otrzymaliœmy w ramach Regionalnego 
myœlenia i aktywnoœci spo³ecznej mo¿na zaobserwowaæ we Programu Operacyjnego.  2.  Podpisa³em umowê z Marsza³kiem 
wszystkich dziedzinach ¿ycia. W ka¿dej wsi dzieje siê coœ Województwa Pomorskiego na dofinansowanie, w kwocie 
wa¿nego i wartoœciowego, i nie chodzi tu o inwestycje. 500.000,- z³, budowy œwietlicy wiejskiej w D¹brówce. 
Inicjowane przez so³tysów, ksiê¿y, nauczycieli ró¿nego rodzaju Dofinansowanie otrzymaliœmy w ramach Programu Rozwoju 
festyny, spotkania przy kawie mieszkañców wsi, organizowanie Obszarów Wiejskich. W Br. Inwestycja ta zostanie zakoñczona
wyjazdów dla dzieci i m³odzie¿y, ró¿nego rodzaju rozgrywki czy 3.  Gmina podpisa³a umowê na dofinansowanie remontu 
to ministrantów, którzy chc¹ uczestniczyæ w ¿yciu samorz¹du kapitalnego GOK-u. Kwotê ponad 240.000,- z³ otrzymaliœmy 
gminy, który stanowimy. To wspania³a forma promocji gminy i jej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
mieszkañców.4.  Podpisa³em umowê z Marsza³kiem Województwa 

Pomorskiego na dofinansowanie remontu ul. Wiejskiej 
Koñcz¹c chcia³bym serdecznie podziêkowaæ Radnym w Kêb³owie (w kierunku Tabacznika). Kwotê 80.000,- z³ 

wszystkich kadencji za ogromny wk³ad w rozwój gminy. Ka¿dy otrzymaliœmy w ramach programu remontu dróg transportu 
z Radnych mo¿e stan¹æ i powiedzieæ, ¿e to jego zas³uga i bêdzie rolnego.
mia³ racjê. Dziêkujê za Wasze wsparcie, Wasze pomys³y 5.  Gmina otrzyma³ dofinansowanie na budowê chodnika przy 
i zaanga¿owanie.ul. Lipowej w Luzinie. Dofinansowanie w wys.43000 z³ 

Du¿e sukcesy odnosz¹ zawodnicy z sekcji BnO i Sekcji 
Lekkoatletycznej, w ostatnich dniach Marta K¹kol zdoby³a 
mistrzostwo Polski juniorów w rzucie oszczepem . Ponadto 
organizowany jest cykl biegów po zdrowie, który przyci¹ga coraz 
wiêcej dzieci i m³odzie¿y.

Wybudowanie Hali Widowiskowo Sportowej oraz Boiska 
Orlik, powo³anie do ¿ycia Gminnego Oœrodka Sportu , Rekreacji i 
Turystyki spowodowa³o prawdziwy wysyp imprez i zawodów 
sportowych o zasiêgu regionalnym.

W naszej hali organizowane s¹ równie¿ przepiêkne koncerty 
organizowane przez Gminny Oœrodek  Kultury.

W szko³ach podstawowych prowadzimy naukê p³ywania, gdzie 
ka¿dy uczeñ ma szansê nauczyæ siê p³ywaæ. W gminie 
wybudowano 8 boisk do pi³ki no¿nej. Powo³ano do ¿ycia Ligê 
So³eck¹, która prowadzi regularne rozgrywki.

Szanowni Pañstwo!
Wiele zmieni³o siê w naszej gminie od 1990 r. Ale nie by³oby to 

mo¿liwe bez wsparcia i zaanga¿owania mieszkañców naszej 
gminy. Czy to budowa wodoci¹gu, czy budowa sieci 
kanalizacyjnej, która chroni œrodowisko i pozwala na dalszy 
rozwój. Mieszkañcy aprobuj¹ te dzia³ania uczestnicz¹c w tych 
inwestycjach finansowo. Przez 20 lat, czêsto bardzo trudnych, 
mieszkañcy gminy pokazali, ¿e s¹ zaradni, wytrwali a zarazem 
wymagaj¹cy dla swoich przedstawicieli. W ostatnich latach 
mo¿na zauwa¿yæ zmianê sposobu finansowania pewnych zadañ. 
Szczególnie dotyczy to zadañ, które mog¹ byæ finansowane ze 
œrodków Unii Europejskiej. Aby uzyskaæ dotacjê trzeba 
przygotowaæ dobry projekt poparty szeregiem dokumentów. Dziœ 
mogê powiedzieæ, ¿e dobrze byliœmy przygotowani do nowych 
zadañ. Zrealizowaliœmy 5 programów SAPARD otrzymuj¹c ok.
 2 mln z³, pod tym wzglêdem jesteœmy rekordzistami w powiecie 
wejherowskim, bo zrealizowaliœmy:

-  programy Aktywizacja Obszarów Wiejskich ;
- jak do tej pory co najmniej dziewiêæ programów Sport po 

16.00;
-  Programy Odnowy wsi ;
- dwa programy w ramach kontraktu wojewódzkiego.
A w ostatnich dwóch latach pozyska³em :
1.  Podpisa³em umowê z Marsza³kiem Województwa 

Pomorskiego na dofinansowanie, w kwocie 1,5 mln z³, remontu 
ul. Wilczka. 
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Rozwój Gminy Luzino w latach 1990-2010
Dziêkujê So³tysom, którzy wykonuj¹ wspania³¹ pracê na rzecz wspó³pracowa³y trzy rodzaje samorz¹du - gminny - powiatowy - 

swoich so³ectw, ale te¿ s¹ bardzo wa¿nym ogniwem w naszym wojewódzki.
samorz¹dzie. To so³tysi pierwsi informuj¹ o problemach swoich Dziêkujê Komendantowi Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej 
mieszkañców, przekazuj¹ pomys³y i wnioski, które czêsto Rada w Wejherowie Panu Andrzejowi Papke dziêki sta³ej wspó³pracy 
Gminy realizuje. Dziêkujê Ksiê¿om pracuj¹cym na rzecz mamy bardzo dobrze przeszkolonych stra¿aków. Dziêkujê 
mieszkañców gminy za ogromny wk³ad w wychowanie m³odego komendantowi policji w Wejherowie p.Krzysztoowi Lawerowi za 
pokolenia, za wspó³pracê na rzecz ca³ego œrodowiska, za pomoc dbanie o bezpieczeñstwo mieszkañców
okazywan¹ naszemu samorz¹dowi. Dziêkujê Stra¿akom za Dziêkujê Dowódcy Jednostki Wojskowej z Gdyni . Wojsko 
ratowanie ¿ycia i mienia. W dzisiejszych czasach jesteœcie zawsze uœwietnia nasze uroczystoœci patriotyczne budz¹c uznanie 
wspania³ym przyk³adem bezinteresownej pracy na rzecz wœród mieszkañców naszej gminy.
spo³ecznoœci lokalnej. Dziêkujê Nadleœniczemu Panu Mariuszowi Kaliszewskiemu 

Dziêkujê trenerom, opiekunom zespo³ów muzycznych i wszystkim leœnikom za wspó³pracê z samorz¹dem gminy. 
i dyrygentowi. Wszystkim tym, którzy pracuj¹ na rzecz sportu i Dziêkujê najbli¿szym wspó³pracownikom Pani Miros³awie Stolc 
kultury. Wnosicie ogromny wk³ad w rozwój naszej gminy. Tego - Skarbnikowi Gminy, Pani Marzenie Meyer - Sekretarzowi 
nie da siê przeliczyæ na pieni¹dze. Gminy, Panu Kazimierzowi Hinc pierwszemu wójtowi, moim 

Dziêkujê Marsza³kowi Województwa Pomorskiego wspó³pracownikom. Wszyscy radni znaj¹ zaanga¿owanie oraz 
p. Mieczys³awowi Strugowi za pomoc i wsparcie a szczególnie za pe³ny profesjonalizm moich wspó³pracowników.
przekazywane œrodki unijne które przyspieszy³y realizacjê Dziêkujê Dyrektorom szkó³ za ogromny wysi³ek jaki wk³adaj¹ 
szeregu inwestycji. w nauczanie naszych dzieci. Wysoki poziom oœwiaty to zas³uga 

Dziêkujê Staroœcie Panu Józefowi Reszke za bardzo dobr¹ dyrektorów placówek i nauczycieli tam pracuj¹cych.
wspó³pracê samorz¹du powiatowego z samorz¹dem gminy. Dziêkujê wszystkim z którymi zetkn¹³em siê podczas swojej 
Wspólnie razem mo¿emy zrobiæ znacznie wiêcej. Przyk³adem jest pracy, za pomoc, czasami krytykê, za sympatiê i dobre s³owo.
zakupiony przez szpital mammograf, oraz remony Wójt Gminy Luzino
poszczególnych oddzia³ów szpitala wejherowskiego gdzie Jaros³aw Wejer 

Nr 115 / 20 sierpnia 2010 r.

Cd. ze str 8.

Szanowni Pañstwo! samodzielnego rozstrzygania o w³asnych sprawach by³y nastêpne 
Jestem przekonany, ¿e na d³ugo pozostanie w naszej pamiêci ten wybory samorz¹dowe z czerwca 1994 roku. 

dzieñ i ta ciep³a atmosfera licznej rodziny samorz¹dowej, któr¹ Wy³oniona w wyniku tych wyborów ówczesna 20 osobowa - 
dzisiaj w murach luziñskiego gimnazjum  tworz¹ obecni tutaj Rada Gminy Luzino drugiej kadencji, podjê³a siê realizacji 
goœcie oraz mieszkañcy gminy. wieloetapowych i trudnych finansowo zadañ - takich jak: budowa 

 To od 20 lat  jesteœmy œwiadkami zacieœniania  siê wiêzi oczyszczalni œcieków i kolektora sanitarnego, rozbudowy Szko³y 
lokalnych i regionalnych. Bêd¹c obywatelami Europy i Œwiata, w Luzinie, Bar³ominie i Kêb³owie. Podjê³a decyzje o budowie
pozostajemy wci¹¿ dzieæmi swojej Ma³ej Ojczyzny, która jest -  i rozbudowie wodoci¹gów w so³ectwie Sychowo, Milwino, 
przez ka¿dego z nas - traktowana uczuciowo. S¹dzê, ¿e piêkny Têpcz i Robakowo. Co by nie powiedzieæ o funkcjonowaniu 
jubileuszowy medal z#herbem Gminy Luzino, bêdzie nam samorz¹du gminnego, nale¿y jednoznacznie stwierdziæ, ¿e 
przypomina³ nie tylko ten m³ody Jubileusz 20-lecia odrodzonych dobrze wywi¹za³ siê z powierzonych mu zadañ, choæ przysz³o mu 
samorz¹dów terytorialnych – kawa³ek nie³atwej nowej drogi dzia³aæ w niezwykle trudnych warunkach. Cedowanie na gminê 
samorz¹dowej z jej sukcesami i problemami – ale równie¿ bêdzie coraz to nowych zadañ, jednak¿e bez zapewnienia odpowiednich 
nas motywowa³ do coraz lepszego startu w kolejne jubileusze. œrodków finansowych na ich wykonanie, mino stosownych 
Ale jakie by³y pocz¹tki… zapisów ustawowych z konstytucj¹ w³¹cznie, powodowa³o 

Otó¿ pierwsze demokratyczne wybory, przeprowadzone dnia powstawanie niema³ych problemów ograniczaj¹cych siê do 
27 maja 1990 roku da³y Polakom mo¿liwoœæ samodzielnego zasady tyle samorz¹dnoœci, ile pieniêdzy. Wybranych w dniu 11 
rozstrzygania o swoich sprawach. Wy³oniona w wyniku tych paŸdziernika 1998 roku, 22 radnych Rady Gminy Luzino trzeciej 
wyborów 22 osobowa Rada Gminy Luzino pierwszej kadencji kadencji, podjê³o siê realizacji nowych zadañ  inwestycyjnych 
podjê³a siê realizacji jak¿e wa¿nych dla gminy i jej mieszkañców, wynikaj¹cych z koniecznoœci przeprowadzonych w pañstwie 
nowych zadañ inwestycyjnych takich jak m.in.: budowa Oœrodka reform oraz zadañ, których kontynuacja wynika³a z poprzedniej 
Zdrowia w Luzinie, budowa stacji uzdatniania wody w Luziniei kadencji.
modernizacje sieci wodoci¹gowych. Nowe doœwiadczenia Do dorobku tej kadencji nale¿y zaliczyæ m.in.: dobrze 
radych i dobrze wykonana przez nich praca, by³a podstaw¹ do przeprowadzon¹ reformê oœwiaty i s³u¿by zdrowia, rozbudowê 
stwierdzenia pod koniec pierwszej kadencji, ¿e reforma Szko³y Podstawowej w Kêb³owie, kontynuacjê budowy 
samorz¹dowa by³a jedn¹ z najbardziej udanych reform kolejnych etapów kanalizacji sanitarnej i sieci wodoci¹gów 
w pañstwie. Na ten niema³y sukces z³o¿y³y siê wielorakie gminnych oraz wybudowanie budynku Gimnazjum, w którym 
dzia³ania poœród których przede wszystkim nale¿y wymieniæ dzisiaj goœcimy. Zrównowa¿ony rozwój i stabilizacja oto 
entuzjazm i zaanga¿owanie szerokich krêgów samorz¹dowych. postulaty, które chyba najtrafniej charakteryzuj¹ dzia³alnoœæ 
Pomyœlne funkcjonowanie samorz¹du, by³o sygna³em, ¿e proces Rady Gminy czwartej kadencji. Zadania, które jeszcze przed 
ten nale¿y kontynuowaæ, kieruj¹c siê, zasad¹ pomocniczoœci,  wieloma  laty by³y niekiedy dalekosiê¿nych zamierzeniem, 
przyjmuj¹c obywatela – mieszkañca gminy - za podstawowy doczeka³y siê realizacji w tej kadencji. 
podmiot wszelkich spraw. Potwierdzeniem woli Polaków do 

Przemówienie Przewodnicz¹cego  Rady  Gminy  Luzino
 wyg³oszone podczas uroczystej Sesji Rady Gminy

 z okazji XX-lecia samorz¹du dnia 30 czerwca 2010 roku
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Tak by³o w przypadku hali widowiskowo sportowej, za któr¹ z dwoma dziesi¹tymi jubileuszami. To jest wiêc piêkny i dumny 
Gmina Luzino otrzyma³a w 2008 roku tytu³ „Hit Pomorza” oraz dla nas dowód dobrze wykorzystywanej samorz¹dnoœci. 
dalszej rozbudowy sieci kanalizacyjnej w Luzinie. Dziêkujê za to tym wszystkim, którzy w³aœnie w taki sposób 

odbieraj¹ t¹ samorz¹dnoœæ. Gminny system  szkó³ sprawdza siê – 
co stanowi kolejny przejaw dobrze postrzeganej samorz¹dnoœci - 
przez dyrektorów szkó³, w³adze samorz¹dowe  i mieszkañców. 
To samo mo¿na powiedzieæ o naszej S³u¿bie Zdrowia, 
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej i innych instytucjach gminnych – 
oraz stowarzyszeniach dzia³aj¹cych na terenie naszej gminy. Od 
samorz¹dów lokalnych nie ma odwrotu w demokratycznym 
pañstwie. Samorz¹dowcom pionierom buduj¹cym historyczne 
zrêby samorz¹dnoœci w Gminie Luzino nale¿¹ siê s³owa uznania i 
podziêkowania za w³o¿ony trud. Nic tak nie weryfikuje dokonañ 
jak up³yw czasu. S³owa uznania i podziêkowania kieruje do 
Przewodnicz¹cych Rady Gminy minionych kadencji 
i wszystkich radnych oraz so³tysów, którzy tworzyli i tworz¹ 
obecnie jednostkê samorz¹du terytorialnego w naszej gminie. 
Dziêkujê  wszystkim tym, którzy wspó³pracowali przez minione 
20 lat z w³adzami lokalnymi. Podziêkowanie sk³adam   
Wszystkim Przyjacio³om naszej Gminy. Podziêkowanie sk³adam 
ksiê¿om naszych parafii,  którzy swoja postaw¹ i trosk¹ 
o mieszkañców zawsze otwarci s¹ na sprawy gminne. 
Podziêkowanie sk³adam funkcjonariuszom Policji i Stra¿y 
Granicznej, ¿o³nierzom Wojska Polskiego, pracownikom 
Nadleœnictwa, druhom Pañstwowej i Ochotniczej Stra¿y 
Po¿arnej, którzy stoj¹ na stra¿y bezpieczeñstwa i porz¹dku 
publicznego. Gor¹ce podziêkowania sk³adam Prezesowi 
i Zarz¹dowi BS w Krokowej, za pomoc, dobre s³owo i czynne 
zaanga¿owanie w sprawy gminne na które zawsze mo¿emy 
liczyæ. Gor¹ce podziêkowania sk³adam w³aœcicielom firm, za 
zaanga¿owanie w gospodarczy rozwój gminy, kreowanie 
p o t e n c j a ³ u  e k o n o m i c z n e g o ,  p r o m o c j ê  i  r o z w ó j  
przedsiêbiorczoœci. Podziêkowanie sk³adam Dyrektorom 
i nauczycielom Szkó³ Podstawowych i Gimnazjum, którzy nie 
tylko ucz¹ i wychowuj¹ ale równie¿ krzewi¹ w m³odym 
pokoleniu umi³owanie do Polski i Kaszub. Wyrazy 
podziêkowania sk³adam pracownikom Urzêdu Gminy, 
kierownikom  jednostek organizacyjnych Gminy Luzino, 
sportowcom, Gminnego Klubu Sportowego oraz Ligii So³eckiej, 
S³u¿bie Zdrowia, przedstawicielom instytucji i organizacjom 
spo³ecznym dzia³aj¹cych na terenie naszej gminy takich jak: 
Zrzeszenie kaszubsko-pomorskie, Chór Lutnia, SPON, PRO 
BONO, zwi¹zek kombatantów, zwi¹zek emerytów, harcerzom, 
paniom z Ko³a Gospodyñ Wiejskich za dzia³ania czynione na 
rzecz spo³ecznoœci gminnej. 

Podziêkowanie sk³adam lokalnym artystom, którzy swoj¹ 
dzia³alnoœci¹ krzewi¹c kulturê i tradycjê ludow¹ i kaszubsko w 
przepiêkny sposób promuj¹c  nasz¹ gminê. Podziêkowanie 
sk³adam wszystkim mieszkañcom naszej Gminy za wspó³pracê 
ale tak¿e za konstruktywn¹ jak trzeba krytykê. Dziêkujê 
wszystkim tym, którzy wybieraj¹, ¿ycz¹c twórczej satysfakcji z 
tego co dobre, co ju¿ zaistnia³o w naszej gminie 
i z tego, co przynios¹ lata nastêpne. 

S³u¿ba publiczna to bezinteresowna troska o wspólne dobro 
wszystkich mieszkañców Naszej Ma³ej Kaszubskiej Ojczyzny, 
jak¹ jest dla nas Gmina Luzino. Tak wiêc samorz¹dnoœæ jest 

Ta piêkna placówka oœwiatowa naszej gminy obchodzi w tym rodzajem s³u¿by i to s³u¿by bardzo odpowiedzialnej.
roku równie¿ 10 – lat swojej dzia³alnoœci. Dzia³alnoœci, której 
dorobek przedstawiony jest w piêknie opracowanej monografii Przewodnicz¹cy Rady Gminy
gimnazjum. Tak wiêc tegoroczny dwudziesty jubileusz splata siê Waldemar Kunz  

Przyspieszony rozwój naszej gminy uwidoczni³ sie równie¿ 
w innych dziedzinach ¿ycia. Nie pozostaj¹ odosobnione 
inwestycje z zakresu chocia¿by ochrony œrodowiska.  Podczas tej 
kadencji dzia³alnoœæ Rady Gminy w wielu kwestiach by³a 
bezkompromisowa. Przyk³adem takiej postawy jest stan 
gminnych placówek oœwiatowych, które z roku na rok ulegaj¹ 
modernizacji i ulepszeniu. Otrzymany w 2006 roku tytu³ 
„Samorz¹d Przyjazny Oœwiacie” dowodzi, prawid³owoœci takich 
dzia³añ i prowadzenia w³aœciwej polityki oœwiatowej. 
Dodatkowo oddanie  do u¿ytku sali gimnastycznej w Kêb³owie
i Wyszecinie, z pewnoœci¹ spe³ni³o oczekiwania wielu 
mieszkañców naszej gminy. Dzisiaj pomimo ró¿nych trudnoœci 
i  barku wystarczaj¹cych œrodków  finansowych na realizacjê 
zadañ gminnych, Rada Gminy Luzino obecnej pi¹tej kadencji, 
skutecznie wykonuje  swoje zadania odrabiaj¹c z coraz to 
wiêksz¹ dynamik¹ zaniedbania w ró¿nych dziedzinach. Niestety 
piêkna idea samorz¹dnoœci jest codziennie przekuwana 
w codzienn¹ rzeczywistoœæ. Pocz¹tek by³ trudny, ale wa¿ne jest  
to, ¿e dziêki ustawie samorz¹dowej i podejmowaniu trafnych 
decyzji, nasza Gmina rozwija siê i zaspokaja zbiorowe potrzeby 
spo³ecznoœci lokalnej. Szanowni Pañstwo !Jak wiele zmieni³o siê 
dziœ od tamtego czasu. Jak wiele zmieni³o siê w ci¹gu minionych 
20 lat. Jak zmieni³a siê Polska i Nasza Gmina. Idea prawdziwej 
samorz¹dnoœci przyœwieca dziœ wszystkim mieszkañcom gminy. 
Widaæ j¹ w szkole, w domu i w pracy. Widaæ j¹ w codziennym 
dniu ¿ycia naszych mieszañców. Widaæ j¹ w dzia³aniach Rady 
Gminy. 

Dzia³aniach stawiaj¹cych na stabilny i zrównowa¿ony rozwój 
ca³ej gminy. Widaæ j¹ w iloœci pieniêdzy przeznaczanych 
corocznie w bud¿ecie gminy na inwestycje. Dzisiejsze oblicze 
Gminy Luzino to efekt dobrze wykonanej pracy radnych i wójtów 
wszystkich kadencji. To efekt pracy wszystkich mieszkañców 
naszej ma³ej kaszubskiej Ojczyzny. Dzisiejsza Gmina Luzino to 
potencja³ ludzi tu mieszkaj¹cych i pracuj¹cych. To potencja³
i pomys³owoœæ ludzi prowadz¹cych w³asne firmy i zak³ady pracy. 
Ludzi wspó³pracuj¹cych z lokalnym samorz¹dem. Ludzi 
otwartych na inicjatywy, wspieraj¹cych ró¿ne formy 
przedsiêbiorczoœci Ludzi - którzy swoj¹ codzienn¹ i sumienn¹ 
prac¹ daj¹ g³êbokie œwiadectwo swojej samorz¹dnoœci. 
Œwiadectwo wykorzystanych talentów daj¹ uczniowie 
i absolwenci naszych szkó³, którzy osi¹gaj¹ wysokie wyniki 
w nauce oraz konkursach i olimpiadach. 

Gruntowne postawy otrzymane w procesie kszta³cenia na 
szczeblu podstawowymi gimnazjum, pozwalaj¹ naszej 
m³odzie¿y odwa¿nie patrzeæ w przysz³oœæ, a wyniesione z domu 
gminnego, wychowanie kszta³tuje ich cz³owieczeñstwo. 
Cz³owieczeñstwo oparte na umi³owaniu Polski i Kaszub – 
Kaszub, których tradycje w naszej Gminie s¹ g³êboko 
pielêgnowanie, m.in. przez spo³ecznoœæ Szko³y Podstawowej  
im. Lecha B¹dkowskiego w Luzinie, która to corocznie staje siê 
stolic¹ piosenki kaszubskiej. Kaszubskie i regionalne wartoœci 
pielêgnuje równie¿ spo³ecznoœæ naszego Gimnazjum, które  nosi 
nazwê im. Pisarzy Kaszubsko – Pomorskich.
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Przemówienie Przewodnicz¹cego  Rady  Gminy  Luzino
 wyg³oszone podczas uroczystej Sesji Rady Gminy

 z okazji XX-lecia samorz¹du dnia 30 czerwca 2010 roku
Cd. ze str 9.

XX-lecie samorz¹du



1) W zwi¹zku z podpisaniem umów o dofinansowanie ze Dziêkujê mieszkañcom wsi Luzino za wspania³¹ pomoc przy 
œrodków unijnych rozstrzygniêto przetarg na budowê dwóch sal organizacji tego wypoczynku.
dydaktycznych oraz budowê sali gimnastycznej o wymiarach 6) Zakoñczy³ siê remont ul. Wilczka w Luzinie. Ostatnim 
12x24 m oraz na budowê wodoci¹gu w Zelewie i budowê elementem by³o wymalowanie znaków poziomych na jezdni oraz 
zbiornika na wodê we wsi Kêb³owo. ustawienie znaków pionowych.

2) Rozstrzygniêto przetarg na remont dróg w Kêb³owie 7) Po trzech zebraniach wiejskich wy³oniono so³tysa wsi 
(ul. Wiejska i ul. Ludowa) w kierunku Zelewa, tzw.Schetynówki. Sychowo, którym zosta³ p. Dariusz M³yñski.
Prace remontowe rozpoczn¹ siê oko³o 10 lipca br. 8) Gmina Luzino otrzyma³a honorowy tytu³ "Hit Pomorza 

3) Przetarg na remont ul. Kaszubskiej i Szkolnej odbêdzie siê 29 2010" za "model integrowania spo³ecznoœci lokalnej poprzez 
czerwca 2010 r. pakiet dzia³añ w sferze kultury i rekreacji oraz inwestycje w 

4) W chwili obecnej przygotowujê remonty szkó³ na terenie lokaln¹ infrastrukturê komunikacyjn¹". Otrzymaliœmy ten tytu³ 
gminy. Ich zakres finansowy przedstawia siê nastêpuj¹co: za Festiwal Piosenki Kaszubskiej, który w bie¿¹cym roku 
Gimnazjum w Luzinie - oko³o 60.000 z³, SP Luzino - oko³o obchodzi³ 10-lecie dzia³alnoœci oraz za przebudowê ul. Wilczka 
115.000 z³, SP Kêb³owo - oko³o 36.00 z³, SP Sychowo - oko³o w Luzinie. Nagrodê otrzymaliœmy, udowadniaj¹c ¿e mo¿na 
94.000 z³, SP Wyszecino - oko³o 28.000 z³, SP Bar³omino - oko³o jednoczeœnie bardzo dobrze w sposób profesjonalny dzia³aæ w 
23.000 z³, Gminne Przedszkole Publiczne - oko³o 40.000 z³. kilku sferach ¿ycia publicznego. Nagrodê przyzna³ Konwent 

5) W dniu 26.06.2010 r. z inicjatywy Ks. proboszcza Andrzeja Starostów Województwa Pomorskiego i Stowarzyszenie Gmin 
Galiñskiego przy wspó³pracy Gminy Luzino i Starostwa Wiejskich Województwa Pomorskiego.
Powiatowego w Wejherowie goœcimy 136 dzieci z powiatu Wójt
wadowickiego. Dzieci pochodz¹ z rodzin dotkniêtych powodzi¹. Jaros³aw Wejer

Informacja z dzia³alnoœci Wójta
za okres od 29.04.2010 r. do 28.06.2010 r.

Dnia 28 czerwca 2010 roku odby³a siê XLIII Sesja Rady miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Gminy Luzino. Luzino pod trasê gazoci¹gu DN 700 wraz z urz¹dzeniami 

Podczas obrad radni wys³uchali informacji Przewodnicz¹cego infrastruktury towarzysz¹cej Gminy Luzino, przyst¹pienia do 
Rady Gminy i Wójta o dzia³aniach podejmowanych w okresie zmiany Studium Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania 
miêdzysesyjnym. Przewodnicz¹cy Komisji, przedstawili Przestrzennego gminy Luzino, zmiany uchwa³y Rady Gminy 
wnioski z prac komisji. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej, Luzino dot. podzia³u gminy na okrêgi wyborcze, wyra¿enia 
radny Stanis³aw Cejrowski przedstawi³  wnioski pokontrolne zgody na zawarcie umowy partnerstwa przez Gminê Luzino 
z kontroli przeprowadzonej przez Komisjê Rewizyjn¹. W dalszej z Gmin¹ Gniewino oraz Gmin¹ Krokowa na wspóln¹ realizacjê 
czêœci obrad Radni przyjêli uchwa³ê w sprawie zaci¹gniêcia projektu pn. „Zwiêkszenie bezpieczeñstwa na obszarze powiatu 
kredytu d³ugoterminowego, udzielenia pomocy finansowej dla wejherowskiego i puckiego poprzez zakup specjalistycznego 
Pañstwowej Szko³y Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina sprzêtu ratowniczo-gaœniczego dla jednostek OSP w gminach 
w Wejherowie,  zmiany bud¿etu gminy na 2010 rok, nadania Gniewino, Luzino i Krokowa”, zajêcia stanowiska, w sprawie 
nazw ulic we wsi Bar³omino, nadania nazw ulic we wsi Têpcz, skargi Pana Leszka Krause, zajêcia stanowiska, w sprawie skargi 
nabycia nieruchomoœci w Luzinie, pozbawienia statusu pomnika Pani Konrady Bladowskiej, nadania imienia Hali Widowiskowo-
przyrody, sprostowania b³êdu w uchwale  nr XXXIX/353/2010 Sportowej w Luzinie przy ul. Mickiewicza 22, udzielenia pomocy 
Rady Gminy Luzino z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie finansowej dla Powiatu Wejherowskiego, sprzeda¿y czêœci 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania nieruchomoœci w formie bezprzetargowej. 
przestrzennego wsi Luzino (obrêb geodezyjny Luzino), gm. Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Luzino, uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowañ i Kierunków Waldemar Kunz 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Luzino, uchwalenia 

XLIII SESJA RADY GMINY LUZINO
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Dnia 24.06.2010 r. odby³o siê uroczyste zakoñczenie roku 
szkolnego dzieci koñcz¹cych klasê „0”.

Uczniowie podczas tej uroczystoœci na dobry pocz¹tek wakacji 
otrzyma³y od swoich wychowawców piêkne dyplomy oraz 
nagrody ksi¹¿kowe. Dodatkowo mi³ym momentem zarówno dla 
dzieci jak i rodziców by³o wrêczenie plecaków z wyposa¿eniem 
od sponsora Gaz-system, w których znajdowa³y siê wyprawki na 
nowy rok szkolny 2010/2011 w postaci: kredek, zeszytów, 

piórnika, bloków, farbek i 
wielu innych potrzebnych 
rzeczy do nauki w klasie 
pierwszej. 

Radoœci by³o co niemiara! 
¯ y c z y m y  w s z y s t k i m  
s ³onecznych wakacj i  i  
sukcesów  w nowym roku 
szkolnym.

SP Kêb³owo

WYPRAWKA OD SPONSORA



PE£NIENIE FUNKCJI KOORDYNATORA PROJEKTU 
INWESTYCYJNEGO W RAMACH PROJEKTU 

ROZBUDOWA SZKO£Y W SYCHOWIE O 
POMIESZCZENIA DYDAKTYCZNE I SALÊ 

GIMNASTYCZN¥ WSPÓ£FINANSOWANEGO 
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU 

REGIONALNEGO W RAMACH RPO WP

W dniu 28.04.2010 r. nast¹pi³o otwarcie ofert w postêpowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego jak wy¿ej, prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego. Do terminu sk³adania ofert, W w/w postêpowaniu przetargowym zosta³  wybrany 
wp³ynê³y 2wa¿ne oferty jak ni¿ej: Wykonawca, który otrzyma³ 95 punktów ( cena 95pkt, okres 

gwarancji 0 pkt) w kryterium oceny ofert: cena -waga 95%, okres 
gwarancji - waga 5% tj. Zak³ad Us³ugowy Zygmunt Pob³ocki, ul. 
Mickiewicza 6, 83-340 Sierakowice.

REMONT DROGI GMINNEJ NR 1453 g (KÊB£OWO-
DK NR 6 - UL. WIEJSKA) I DROGI POWIATOWEJ NR 

1451G NA ODCINKU KÊB£OWO - ZELEWO WRAZ 
Z BUDOW¥ CI¥GÓW PIESZO-ROWEROWYCH, 

realizowanego w ramach "NARODOWEGO PROGRAMU 
PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011"

W w/w postêpowaniu przetargowym zosta³  wybrany 
W dniu 28.05. 2010 r. nast¹pi³o otwarcie ofert w postêpowaniu Wykonawca, który otrzyma³ maksymaln¹ iloœæ punktów 

o udzielenie zamówienia publicznego jak wy¿ej, prowadzonym w kryterium oceny ofert: cena -waga 100%, tj. PROKSEN Sp.z 
w trybie przetargu nieograniczonego. Do terminu sk³adania ofert, o.o., 87-100 Toruñ, ul. Lubicka 44.
wp³ynê³y 4 wa¿ne oferty jak ni¿ej:

ROZBUDOWA SZKO£Y W SYCHOWIE 
O POMIESZCZENIA DYDAKTYCZNE I SALÊ 

GIMNASTYCZN¥

W dniu 17.05. 2010 r. nast¹pi³o otwarcie ofert w postêpowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego jak wy¿ej, prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego. Do terminu sk³adania ofert, 
wp³ynê³o 6 wa¿nych ofert jak ni¿ej: 

W w/w postêpowaniu przetargowym zosta³  wybrany 
Wykonawca, który otrzyma³ maksymaln¹ iloœæ 100 pkt,
w kryterium oceny ofert: cena -waga 100%, tj. WAKOZ Sp. z 
o.o., ul. Gen. Sikorskiego 3, 84-242 Luzino.

BUDOWA, REMONT I PRZE£O¯ENIE SIECI 
WODOCI¥GOWEJ Z PRZY£¥CZAMI

I URZ¥DZENIAMI TOWARZYSZ¥CYMI
 W MIEJSCOWOŒCI ZELEWO I KÊB£OWO

W dniu 02.06. 2010 r. nast¹pi³o otwarcie ofert w postêpowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego jak wy¿ej, prowadzonym 

W w/w postêpowaniu przetargowym zosta³  wybrany w trybie przetargu nieograniczonego. Do terminu sk³adania ofert, 
Wykonawca, który otrzyma³ maksymaln¹ iloœæ 100 pkt, wp³ynê³y 2 wa¿ne oferty jak ni¿ej: 
w kryterium oceny ofert: cena -waga 100%, tj. Przedsiêbiorstwo 
Budowlane SOMBUD Sp. z o.o. ul. Polna 6c, 83-314 Somonino.

BUDOWA SIECI WODOCI¥GOWEJ NA TERENIE 
GMINY LUZINO

W dniu 11.05. 2010 r. nast¹pi³o otwarcie ofert w postêpowaniu
 o udzielenie zamówienia publicznego jak wy¿ej, prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego. Do terminu sk³adania ofert, 
wp³ynê³y 2wa¿ne oferty jak ni¿ej: 

WYKAZ PRZETARGÓW ZA OKRES    28 KWIETNIA 2010 R. - 28 CZERWCA 2010 R.
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W w/w postêpowaniu przetargowym zosta³  wybrany W w/w postêpowaniu przetargowym zosta³  wybrany 
Wykonawca, który otrzyma³ maksymaln¹ iloœæ 100 pkt, Wykonawca, który otrzyma³ maksymaln¹ iloœæ 100 pkt, 
w kryterium oceny ofert: cena -waga 100%, tj. B&W Us³ugi w kryterium oceny ofert: cena -waga 100%, tj. Firma Us³ugowa 
Ogólnobudowlane Bo¿ena Dzidkowska, 83-000 Pruszcz "AS'POL" Biuro Nadzoru i Dokumentacji Budowlanej mgr in¿. 
Gdañski,  ul. Sikorskiego 2C. Andrzej Œwiatek, 84-240 Reda, ul. Pucka 9.

ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI SPRAWOWANIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU 
ŒCIEKÓW W LUZINIE INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJ¥ ZADANIA: 

"REMONT DROGI GMINNEJ NR 1453 G (KÊB£OWO - 
W dniu 02.06. 2010 r. nast¹pi³o otwarcie ofert w postêpowaniu DK NR 6 - UL. WIEJSKA) I DROGI POWIATOWEJ NR 

o udzielenie zamówienia publicznego jak wy¿ej, prowadzonym 1451 G NA ODCINKU KÊB£OWO - ZELEWO 
w trybie przetargu nieograniczonego. Do terminu sk³adania ofert, WRAZ Z BUDOW¥ CI¥GÓW PIESZO - 
wp³ynê³a 1 wa¿na oferta jak ni¿ej: ROWEROWYCH", REALIZOWANEGO W RAMACH 

"NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG 
LOKALNYCH 2008-2011".

W dniu 07.06. 2010 r. nast¹pi³o otwarcie ofert w postêpowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego jak wy¿ej, prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego. Do terminu sk³adania ofert, 
wp³ynê³y 4 wa¿ne oferty jak ni¿ej: 

W/w Wykonawca, otrzyma³ ³¹cz¹ iloœæ 98,75 pkt (cena 95 pkt, 
termin wykonania zamówienia 3,75 pkt),    w kryterium oceny 
ofert: cena -waga 95%; termin wykonania zamówienia - waga 
5%. 

SPRAWOWANIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU 
INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJ¥ PROJEKTU 

"ROZBUDOWA SZKO£Y W SYCHOWIE 
O POMIESZCZENIA DYDAKTYCZNE I SALÊ 

GIMNASTYCZN¥" WSPÓ£FINANSOWANEGO 
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU 

REGIONALNEGO W RAMACH RPO WP

W dniu 01.06. 2010 r. nast¹pi³o otwarcie ofert w postêpowaniu
 o udzielenie zamówienia publicznego jak wy¿ej, prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego. Do terminu sk³adania ofert, W w/w postêpowaniu przetargowym zosta³  wybrany 
wp³ynê³y 3 wa¿ne oferty jak ni¿ej: wykonawca, który otrzyma³ maksymaln¹ iloœæ 100 pkt, 

w kryterium oceny ofert: cena -waga 100%, tj. Nadzory 
Budowlane in¿. Eugeniusz Gryczewski,84-239 Bolszewo, ul. 
Szkolna 34.

ODNOWA NAWIERZCHNI ULICY KASZUBSKIEJ I 
SZKOLNEJ W LUZINIE

Postêpowanie wszczêto w dniu 08.06.2010 r. w trybie przetargu 
nieograniczonego. Termin sk³adania ofert up³ywa 29.06.2010  o 
godzinie 10:00.

UG
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Powstaje album o Gminie Luzinie
Wójt Gminy Luzino informuje, i¿ trwaj¹ prace nad Jednoczeœnie, w imieniu zespo³u redakcyjnego, 

przygotowaniem i wydaniem albumu fotograficznego zwracam siê z proœb¹ o udostêpnienie, starych fotografii 
na temat historii, tradycji i wspó³czesnego ¿ycia oraz innych dokumentów maj¹cych wartoœæ historyczn¹
mieszkañców naszej gminy.  z zakresu tradycji, historii, architektury, przyrody i ¿ycia 

W sk³ad zespo³u redakcyjnego wchodz¹: Genowefa mieszkañców.
Kasprzyk, jako kieruj¹ca pracami zespo³u, Maria Osoby zainteresowane wspó³prac¹, czy te¿ chc¹ce 
Kroœnicka, Mariusz Kaliszewski, Kazimierz Bistroñ, udostêpniæ stare fotografie ze swoich  zbiorów, 
Dariusz Rompca, Marzena Meyer. prosimy o kontakt z Pani¹ Mari¹ Kroœnick¹ - 

W imieniu wymienionych osób i swoim w³asnym Dyrektorem Gminnej Biblioteki Publicznej w Luzinie 
uprzejmie zapraszam do wspó³pracy, przy albumie, przy ul.Of.stutthofu 56 (tel. 58 678 20 86).
wszystkich zainteresowanych mieszkañców naszej Wójt Gminy 
gminy. (-) Jaros³aw Wejer



Z inicjatywy Szko³y Podstawowej im. P³k Stanis³awa D¹bka 
w Sychowie zosta³ zorganizowany po raz pi¹ty konkurs 
plastyczny o tematyce prozdrowotnej. 

Przez pierwsze dwa lata konkurs by³ organizowany na szczeblu 
gminnym, a od roku 2007 na szczeblu powiatowym. W tym roku 
nasza szko³a pod patronatem Gminnej Komisji ds. Profilaktyki
i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Luzinie 
przeprowadzi³a Powiatowy Konkurs Plastyczny "M¹drze ¿yæ 
i zdrowym byæ". G³ównym celem konkursu by³o kszta³towanie 
umiejêtnoœci dokonywania prozdrowotnych i prospo³ecznych 
wyborów.

Konkurs odby³ siê w dwóch etapach: eliminacje szkolne 
i powiatowe. Do drugiego etapu zakwalifikowa³o siê oko³o 130 
prac wykonanych ró¿nymi technikami (kredki œwiecowe, 
o³ówkowe, akwarele, farby plakatowe, szkice, wydzieranki,  
prace na szkle). Wszystkie by³y na wysokim poziomie 
artystycznym. Komisja oceniaj¹ca zwróci³a uwagê na 
pomys³ow¹ interpretacjê tematu, a tak¿e precyzjê wykonania.

I miejsce  Martyna Stalmach, SSP Goœcicino, II miejsce 
Maksymilian Gwizdalski, Spo³eczna Szko³a Podstawowa nr. 1 
Wejherowo,

III miejsce Milena Milewczyk, Spo³eczna Szko³a Podstawowa  
nr. 1 Wejherowo,

Wyró¿nienie Alicja Kandziora, SP Bo¿epole Wielkie,
Ma³gorzata £azarz, Spo³eczna Szko³a Podstawowa nr.1 

Wejherowo,
Kategoria: klasy IV-VI
I miejsce  Monika Baranowska, SP Kêb³owo,
II miejsce Patrycja Lorek, SP Ciekocino,
III miejsce Kacper Lesner, SP Kêb³owo,
Wyró¿nienie Piotr Labuda, Oœrodek Edukacji Kaszubskiej SP 

na G³odnicy,
Kategoria: gimnazjum
I miejsce  Anna Walczyñska, Salezjañskie Gimnazjum Rumia, 

II miejsce  Monika Myszke, Samorz¹dowe Gimnazjum im. Jana 
Paw³a II Bolszewo,

III miejsce Adam Bia³k, Samorz¹dowe Gimnazjum im. Jana 
Dnia 31 maja 2010 roku jury w sk³adzie: pan Stanis³aw Paw³a II Bolszewo,  

Cejrowski - przewodnicz¹cy, pani £ucja W³odek - Jab³oñska oraz Uroczyste wrêczenie nagród odby³o siê 13 czerwca 2010 roku 
pani Urszula Topp, wy³oni³o nastêpuj¹cych laureatów. podczas  festynu szkolno - parafialnego w Szkole Podstawowej w 

Kategoria: klasy " 0" Sychowie. W przygotowanie konkursu zaanga¿owali siê 
I miejsce  Alicja Szmuda, SP Luzino, II miejsce  Wiktoria nauczyciele Edyta Wicka, El¿bieta Dzionk, Kinga Krefta 

Mielewczyk, SP Bo¿epole Wielkie, i Gra¿yna Grzegrzó³ka.
III miejsce  Magdalena Krampa, SSP Bolszewo, Organizatorzy sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania pani Urszuli 
Wyró¿nienie  Amelia Ropela, SP  Bo¿epole Wielkie, Topp, komisji oceniaj¹cej, uczestnikom oraz wszystkim 
Joachim Miotk, SP Sychowo, opiekunom, którzy przygotowali uczniów do konkursu.
Kategoria: klasy I-III Gra¿yna Grzegrzó³ka

POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY 
"M¥DRZE ¯YÆ I ZDROWYM BYÆ"

Wojewódzka Komisja Konkursu: Ponad granicami: Niemcy i ich s¹siedzi na 
Wschodzie "Regiony w Europie: Badenia-Wirtembergia oraz województwa: 
pomorskie i warmiñsko-mazurskie" dla uczniów gimnazjów i szkó³ 
ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego wy³oni³a zwyciêzców. 

Wœród nich znalaz³a siê tak¿e uczennica naszego gimnazjum - Luiza Skrzypkowska. 
Uczennica klasy Ia za pracê artystyczn¹ - pejza¿ przedstawiaj¹cy krajobraz Badenii-
Wirtembergii, zdoby³a III miejsce. Uroczyste wrêczenie nagród odby³o siê 5 czerwca 
w Auli Politechniki Gdañskiej.

 Laureatce gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów!!!
 P. Jasiñska

PONAD GRANICAMI:
NIEMCY I ICH S¥SIEDZI NA WSCHODZIE
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Bardzo dobrze zaprezentowali siê 
zawodnicy  GOSRiT Luz ino  na  
Miêdzynarodowym Turnieju Remes 
Cup, który odby³ siê w Opalenicy.

Dru¿yna prowadzona przez trenera 
Sylwestra Pi¹tka sk³adaj¹ca siê z 
zawodników urodzonych w 1997 roku 
zajê³a bardzo dobre 4 miejsce. Najpierw w 
rozgrywkach grupowych GOSRiT 
zremisowa³  z ¯u³awami Nowy Dwór 
Gdañski 0:0. Kolejny mecz to równie¿ 
remis, tym razem 2:2 z niemieck¹ dru¿yn¹ 
FC. Suderelbe Hamburg. W spotkaniu tym 
bramki dla naszej dru¿yny zdobyli: 
Henning Szymon i Stenka Robert. Kolejny 
mecz to pierwsze zwyciêstwo z Piaskovi¹ 
Piaski 3:0 (bramki: Roppel Adrian, Stenka 
Robert, Wenta Zdzis³aw). Kolejne 
spotkanie to nastêpne zwyciêstwo, tym rocznik 1996. Podopieczni Tomasza Joryna, w swoim pierwszym 
razem z MKS Sparta Szamotu³y, a¿ 8:1. Bogatym ³upem meczu, mimo, ¿e praktycznie nie schodzili z po³owy przeciwnika 
bramkowym podzielili siê: Henning Szymon 2, Stolc Miko³aj 2, przegrali 0:1 z MKS Patria Buk. Kolejne spotkanie to remis z Bug 
Wenta Zdzis³aw 2, Stenka Robert, Cedrowski Karol. Trzecie Wyszków 1:1 (bramka Jakub Tobiaski). Trzecie spotkanie to 

pora¿ka 0:2 z Warmi¹ Olsztyn. W ostatnim meczu grupowym 
zwyciêstwo dawa³o GOSRiT awans do æwieræfina³u i mimo 
wielu okazji do zdobycia gola luzinianie przegrali z Oderk¹ 
Opole 1:2. Jedyn¹ bramkê w tym meczu dla GOSRiT zdoby³: 
Kamil Wenta.

Udzia³ w tym turnieju - powiedzia³ Piotr Klecha dyrektor 
GOSRiT Luzino- nie odby³by siê bez wsparcia rodziców oraz 
naszych sponsorów, firmom WP US£UGI BUDOWLANE, 
WIKÊD, BANK SPÓ£DZIELCZY W KROKOWEJ, WAKOZ, 
ATROL, EL PROFESSIONAL, którzy na co dzieñ wspieraj¹ 
nasze dru¿yny. Po tym turnieju nasza m³odzie¿ zaczyna 
przygotowania do rozgrywek ligowych. Najstarsza z nich, 
rocznik 1996 wystêpowaæ bêdzie po raz pierwszy w Pomorskiej 
Lidze Juniorów C1. Bêdzie to nie lada wyzwanie dla 
podopiecznych Tomasza Joryna. Zespó³ m³odszy, prowadzony grupowe zwyciêstwo GOSRiT zanotowa³ z Bia³o³êk¹, jedyn¹ 
przez Sylwestra Pi¹tka,  minimalnie przegra³ ubieg³oroczn¹ bramkê meczu zdoby³ Joskowski Piotr. Ostatni pojedynek 
rywalizacjê z Ba³tykiem Gdynia, o pierwsze miejsce w lidze,  ma grupowy luzinianie przegrali z WAP W³odzis³aw Œl¹ski 1:3, ale 
argumenty aby wygraæ bie¿¹ce rozgrywki ligowe JC2. Kolejna mimo to awansowali do æwieræfina³u.
m³odzie¿owa dru¿yna w Gminie Luzino, to Wikêd/GOSRiT W tej fazie rozgrywek GOSRiT spotka³ siê z faworytem turnieju 
Kêb³owo rocznik 1999 prowadzona przez trenera Grzegorza Football Academy London i po znakomitym meczu wygra³ 4:3 
Semaka. Po raz pierwszy w ligowych rozgrywkach wystêpowaæ sprawiaj¹c jedn¹ z najwiêkszych niespodzianek turnieju. Kolejny 
bêd¹ najm³odsze zespo³y: Wikêd/GOSRiT rocznik 2000 oraz mecz to ju¿ spotkanie pó³fina³owe, które niestety GOSRiT 
GOSRiT/el professional rocznik 2001/2002 prowadzony przez przegra³ 1:3 z UKS Jedynka Bartoszyce. Nie uda³o siê równie¿ 
trenera Paw³a Radeckiego. Warto dodaæ, ze nasz klub prowadzi podopiecznym Sylwestra Pi¹tka spotkanie o 3 miejsce, które 
równie¿ dru¿ynê pi³ki no¿nej dziewcz¹t oraz nabór do przegraliœmy równie¿ 1:3, ale mimo tej pora¿ki wystêp GOSRiT 
najm³odszej dru¿yny rocznik 2003/04. Obydwa zespo³y trenujê Luzino, nale¿y udaæ za bardzo udany, a ich zwyciêstwa z 
Tomasz Myszewski. Jeœli dodaæ do tego, ¿e w naszej gminie s¹ 2 dru¿ynami z Hamburga i Londynu œwiadcz¹ o du¿ych 
kluby seniorskie , Wikêd Kêb³owo - V liga oraz GKS Luzino - A-mo¿liwoœciach zawodników z Luzina. Trenerowi Pi¹tkowi w 
klasa oraz 10 zespo³ów Ligi So³eckiej to wygl¹da to naprawdê Opalenicy pomaga³ niezast¹piony kierownik dru¿yny Janusz 
znakomicie. Henning.

GOSRiTGorzej w turnieju powiod³o siê dru¿ynie GOSRiT Luzino, 

GOSRiT Luzino 4 na turnieju REMES CUP

W czerwcu 2010 roku ukaza³a siê ksi¹¿ka podsumowuj¹ca gimnazjum wykona³ pasjonat fotografii - nauczyciel p. Dariusz 
dziesiêæ lat funkcjonowania gimnazjum w Luzinie. Nadolski.  Ksi¹¿ka mo¿e byæ niew¹tpliwie mi³¹ pami¹tk¹ dla 

Zosta³a ona podzielona na rozdzia³y, w których omówiono wszystkich absolwentów Gimnazjum im. Pisarzy Kaszubsko-
nastêpuj¹ce zagadnienia: pocz¹tki, organizacjê i funkcjonowanie Pomorskich z lat 1999 - 2009, którzy odnajd¹ w niej œlady swej 
szko³y, imiê szko³y, sztandar szko³y, sejmik kaszubski, projekty m³odoœci. Wydanie, które mo¿na okreœliæ jako albumowe, nie 
edukacyjne, bie¿¹ce ¿ycie szko³y, na zas³u¿onej emeryturze, by³oby mo¿liwe bez udzia³u sponsorów, którym ca³a spo³ecznoœæ 
szko³a w spo³ecznoœci lokalnej, absolwenci szko³y. Zdjêcia gimnazjalna sk³ada serdeczne podziêkowania. 
tematycznie zwi¹zane z treœci¹ ksi¹¿ki przez lata funkcjonowania M. Bistroñ

Ksi¹¿ka na 10-lecie gimnazjum
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Bank Spó³dzielczy w Krokowej Oddzia³ w Luzinie, 
dzia³aj¹c w centrum Luzina jest dostêpny klientom zarówno 
miejscowym, jak i tym przyje¿d¿aj¹cym kolej¹ czy 
autobusami. Oprócz przyjmowania wp³at na ró¿norodne 
rachunki, prowadzi równie¿ szeroko zakrojona dzia³alnoœæ 
kredytow¹. Bank udziela kredytów na najró¿niejsze 
potrzeby swoich klientów. Oprócz udzielania kredytów na 
wszelkiego rodzaju potrzeby konsumpcyjne, wspiera 
kredytem inwestycje budowlane, zakupy maszyn i urz¹dzeñ 
dla przedsiêbiorców i rolników.

Przedsiêbiorco, masz pomys³ na unowoczeœnienie swojej 
firmy? PrzyjdŸ do Banku Spó³dzielczego w Krokowej 
Oddzia³ w Luzinie, a my pomo¿emy Ci sfinansowaæ swoje 
potrzeby. Bank równie¿ kredytuje bie¿¹c¹ dzia³alnoœæ 
gospodarcz¹ w ramach posiadanego rachunku bie¿¹cego. 
PrzyjdŸ i siê przekonaj. Zapraszamy.

BSL

Wesprzemy Twoje dzia³ania

M³odzi muzycy rockowi z Luzina chcieli 
"wyjœæ z gara¿u" i spe³ni³o siê ich 
marzenie!!! Przeszli przez sito eliminacji 
do Ogólnopolskiego Konkursu dla 
debiutanckich zespo³ów rockowych 
Mocne Uderzenie w Baranowie k/Pu³aw. 
Dziêki sfinansowaniu dojazdu do 
Baranowa przez Radê Gminy Luzino 
wyjazd ten móg³ dojœæ do skutku. 

- Nasz zespó³ SINEATER powsta³, gdy po 
szkole usiedliœmy w pizzerii i wpadliœmy na 
pomys³, ¿e zaczynamy graæ, tworzyæ nasz¹ 
w³asn¹ muzykê.  Na pocz¹tku by³o nas 
tylko troje: przyjaciele, których oprócz 
wspólnych zabaw w dzieciñstwie, ³¹czy³a 
mi³oœæ do muzyki: Micha³ Dopke (Luzino)- 
gitarzysta, Patrycjusz Janowicz (Luzino)- 
basista i Mateusz Kot³owski (Luzino)-  
perkusista. Gara¿ u Mateusza- to nasze 
miejsce prób i spotkañ  muzycznych -
œwietna atmosfera. Wszyscy jesteœmy 
u c z n i a m i  w e j h e r o w s k i c h  s z k ó ³  Festiwal w Wejherowie, po którym otrzymaliœmy wiele 
ponadpodstawowych. Wspieraj¹ nas rodzice, za co im pochlebnych recenzji. Zostaliœmy zaproszeni do Radia Koszalin 
dziêkujemy. S¹ z nami na naszych koncertach i dodaj¹ nam wiary do audycji "Dobrze rockujemy", mieliœmy ju¿ spotkanie w Radio 
w to, co robimy. Bez ich pomocy (szczególnie finansowej J) Gdañsk w audycji "Spotkania artystyczne". 7 sierpnia 2010r 
by³oby ciê¿ko… Ale wci¹¿ nasz¹ bol¹czk¹ s¹ braki w sprzêcie zagraliœmy na Mocnym Uderzeniu III w Baranowie w czêœci 
muzycznym i nag³aœniaj¹cym. Dajê siê to nam we znaki konkursowej. Jest to uznany konkurs na rynku muzycznym. 
szczególnie podczas koncertów, wtedy po¿yczamy sprzêt od Zakwalifikowanie siê na tak presti¿owe muzyczne zawody 
zaprzyjaŸnionych zespo³ów - mówi gitarzysta. stanowi dla nas wielkie wyró¿nienie. Podczas eliminacji, 

Zmiana w zespole nast¹pi³a w momencie poznania siê wybrano spoœród olbrzymiej iloœci zg³oszeñ 9 debiutanckich 
z Mateuszem Ostapiukiem (Wejherowo) - gitarzyst¹ i Mateuszem zespo³ów z ca³ej Polski. Jesteœmy dumni, ¿e muzycy zasiadaj¹cy 
Richertem (Wejherowo)- wokal. Ju¿ od pierwszej wspólnej próby w jury, zauwa¿yli w³aœnie nas - z Luzina! Dojazd na konkurs 
piosenki powstawa³y niemal¿e b³yskawicznie. Jesteœmy bardzo zasponsorowa³a nam Rada Gminy Luzino - i tu chcielibyœmy 
zgrani, œwietnie siê dogadujemy, zatem bardzo dobrze nam siê z³o¿yæ serdeczne podziêkowania za wsparcie naszych dzia³añ. 
wspó³pracuje. Jeœli chodzi o rodzaj muzyki, to nie da siê nas Dziêkujemy równie¿ panu Józkowi Wiœniewskiemu - naszemu 
w³o¿yæ do jednej szuflady. Jedni nazywaj¹ nas rockmanami, kierowcy, który ca³y dzieñ z nami bra³ udzia³ w przes³uchaniach 
a jeszcze inni uwa¿aj¹, ¿e nasza muzyka podchodzi pod zespo³ów rockowych. Wiemy, ¿e ta muzyka Panu Józkowi nie 
alternatywny blues. Historia naszego zespo³u jest krótka, ale bardzo wpada³a w ucho, ale da³ radê. Podziêkowania sk³adamy 
mamy nadziejê, ¿e kiedyœ bêdzie o nas g³oœno, dlatego ci¹gle mamie Micha³a - pani Dorocie, która jest z nami na dobre i na z³e 
pracujemy. Æwiczymy dwa razy w tygodniu, a w wakacje jeszcze J. Bierze na siebie ciê¿ar bycia naszym opiekunem na koncertach, 
wiêcej… Ju¿ kilka koncertów za nami: graliœmy na WOŒP jak i pe³ni funkcjê naszego "menagera".
w Wejherowie i w £ebie- jako gwiazda wieczoru, w Luzinie na Dziêki pomocy finansowej ze strony Starostwa Powiatowego 
kilku festynach, w klubach trójmiejskich, w Wejherowie w klubie w Wejherowie nagraliœmy  p³ytê demo, na której znalaz³o siê 9 
FANTOMAS, braliœmy udzia³ w konkursie gitarowym naszych utworów i tym zamierzamy podbijaæ œwiat.
w Gdañsku i trochê by mo¿na jeszcze wymieniaæ. Jednak  Pozdrawiamy, SINEATER
najwiêksze nasze osi¹gniêcia to: udzia³ w VI Open Air Rock 

Radni Gminy Luzino otwarci na inicjatywy m³odzie¿y
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4 maja 2010 r. o godz. 6.00 25-osobowa grupa m³odzie¿y 
z Gimnazjum im. Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich w Luzinie 
wraz z opiekunami uda³a siê na wycieczkê autokarow¹ do 
Turgiel na WileñszczyŸnie. Pierwszy d³u¿szy przystanek mia³ 
miejsce w Œwiêtej Lipce, gdzie zwiedziliœmy sanktuarium 
oraz wys³uchaliœmy koncertu organowego.

Do Turgiel dotarliœmy o godz. 19.30 Bardzo serdecznie 
przywita³a nas p. Walentyna Dulko oraz m³odzie¿ Szko³y 
Œredniej im. P.K. Brzostowskiego .

Zostaliœmy zakwaterowani w szkole.
Nastêpnego dnia (5.05.2010) od samego rana czeka³o na nas 

wiele mi³ych  niespodzianek. Z samego rana odby³a siê bardzo 
uroczysta akademia , któr¹ otworzy³a dyrektor szko³y p. £ucja 
Jurgielewicz , witaj¹c nas bardzo gor¹co. Na œcianie sali widnia³ 
napis :,,Serdecznie  witamy przyjació³ z Luzina" M³odzie¿ 
turgielska pod kierunkiem p. W. Dulko przygotowa³a piêkny 
program muzyczny oraz przedstawi³a wzruszaj¹cy spektakl 
o przyjaŸni.

Obejrzeliœmy bardzo bogate muzeum szkolne . Odwiedziliœmy wiele ciekawych miejsc w Wilnie - np. cmentarz na Rossie. Rossa 
muzeum nie ¿yj¹cej ju¿ Anny Krepsztul ,  której obrazy znajduj¹ s³ynna jest g³ównie dziêki ma³emu cmentarzowi wojskowemu , 
siê w wielu domach i koœcio³ach na Litwie oraz daleko poza jej gdzie w mogile matki pochowane jest serce marsza³ka 
granicami. Mieliœmy równie¿ okazjê odwiedziæ tego dnia Pi³sudskiego . Cech¹ wyró¿niaj¹c¹ Rossê jest jej malownicze 
wspólnotê prawos³awn¹ oraz Soleczniki - stolica rejonu po³o¿enie na kilku stromych wzgórzach . 
solecznickiego . O godz. 18.00 rozpoczê³y siê zajêcia sportowe. Byliœmy te¿ na Antokolskim Cmentarzu Wojskowym , w domu , 
Dziewczynki gra³y w siatkówkê a ch³opcy w pi³kê no¿n¹. Zabawa gdzie mieszka³a siostra Faustyna, a tak¿e podziwialiœmy 
by³a wyœmienita! Kolejny dzieñ przeznaczony by³ na zwiedzanie panoramê Wilna z Góry Trzykrzyskiej. Ostatnim punktem 
Wilna . Ogl¹daliœmy Starówkê Wileñsk¹ w deszczowej pogodzie, zwiedzania Wilna by³ wjazd na wie¿ê telewizyjn¹ (160m) z której  
ale mimo to zachwycaliœmy siê pere³kami architektonicznymi roztacza siê wspania³y widok miasta i jego okolic. Ostatni 
tego urokliwego miasta , jak Ostra Brama , Koœció³ Œw. Ducha , wieczór w Turgielach spêdziliœmy równie¿ bardzo weso³o razem 
Œw.Kazimierza, Œw. Anny, Uniwersytet Witeñski, gmach z naszymi kole¿ankami i kolegami . Najpierw by³o ognisko, 
parlamentu , muzeum A. Mickiewicza, Katedra i wiele innych . a potem dyskoteka .

Po powrocie z Wilna do Turgiel czeka³ na nas kolejny radosny W sobotê rano (08.05.2010) ruszyliœmy w drogê powrotn¹. Na 
wieczór przygotowany przez turgielskich przyjació³ .By³y to krótko zatrzymaliœmy siê w Merkine , by podziwiaæ widok , jak 
fantastyczne konkursy i zabawy, przy których œmiechu by³o co Mareczanka wpada do Niemna. Do Luzina dotarliœmy ok. 21.00 .
nie miara. Czwarta wycieczka na Wileñszczyznê by³a bardzo udana, 

Nastêpny dzieñ przywita³ nas piêkn¹ s³oneczn¹ pogod¹ . podobnie jak poprzednie . Wróciliœmy pe³ni wra¿eñ , zawi¹za³y 
Zwiedzaliœmy Troki oddalone od Wilna o 27 km. S¹ one po³o¿one siê  nowe przyjaŸnie. Jesteœmy bogatsi o nowe doœwiadczenia , 
na cyplu miedzy trzema jeziorami. W okolicach Trok znajduje siê dojrzalej patrzymy na nasze œrodowisko .Dni prze¿yte na 
ok 60 jezior. To niezwyk³e po³o¿enie spowodowa³o, ¿e Troki sta³y WileñszczyŸnie by³y niezwyk³¹ lekcj¹ historii, geografii, sztuki, 
siê siedzib¹ Ksiêcia Witolda i najwa¿niejszym, obok Wilna tolerancji i patriotyzmu .
œredniowiecznym miastem Litwy . Odwiedziliœmy te¿ tego dnia M. Gajowska

Kolejna wizyta luziñskiego gimnazjum w Turgielach

i m³odzie¿y w Luzinie oraz Wejherowie. Dzia³aj¹ce od 15 lat Studio Tañca -III miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu 
W tym roku tancerze wyje¿d¿aj¹ równie¿ Rytm-Dance mieszcz¹ce siê przy ul. Piosenki i Tañca- KWAKOWO 2010 -
na obóz taneczny do £eby gdzie bêd¹ Wa³owej 25 w Wejherowie po dwóch grupa SLIDE I
przygotowywaæ program choreograficzny latach przerwy powróci³o w wielkim -wyró¿nienie dla grypy SLIDEII
do nowego sezonu tanecznego.stylu. Obecnie Rytm Dance jest czêœci¹ -I miejsce dla gr. SLDE I oraz  SLIDE II w 

KTS-Kw i e l o s e k c y j n e g o  K a s z u b s k i e g o  VII Powiatowym Turnieju Formacji 
Towarzystwa Sportowo - Kulturalnego Tanecznych w Bolszewie
(KTS-K) z siedzib¹ w Luzinie. -VII miejsce (fina³) na Ogólnopolskim 

Tancerze Rytm Dance w ostatnich dwóch Turnieju Tañca Spring 3 City Dance 
latach brali udzia³ w wielu imprezach oraz Session-gr. Slide I
turniejach tanecznych w ca³ym kraju, -IV miejsce dla najm³odszej uczestniczki 
odnosz¹c wiele sukcesów. Najwa¿niejsze turnieju Wiktorii Miazek (8lat)w kat- Hip 
z nich to: Hop solo  do lat 13(na 50 uczestniczek)

Pó³finaliœci  Mistrzostw Polski stylu Hip -III miejsce IV Ogólnopolskim Festiwalu 
Hop pow. 15 lat z 2007 roku, osi¹gaj¹ Tañca Nowoczesnego Lêbork -Wiktoria 
wysokie miejsca medalowe na turniejach  Miazek
ogólnopolskich tak¿e w sekcji sportowego -I miejsce w kat. duety pow. 15 lat-
tañca towarzyskiego. Dziœ kszta³c¹c Paulina Luliñska , Marta Kajzer
nowych tancerzy pod okiem p. Ewy -IV miejsce -kat .Hip Hop solo do lat 15 -
Rostankowskiej znów s¹ na szczycie. Aleksandra Bojke.

Ich ostatnie sukcesy: Szko³a prowadzi ca³oroczny nabór dzieci 

Studio Tañca KTS-K RYTM-DANCE -reaktywacja

Og³oszenie

US£UGI KSIÊGOWE
Katarzyna Miszewska

84-200 Wejherowo. 
Os.Sobieskiego 350C/22A

tel. 790-533-133
certyfikat Min. Fin. 34392/2009
Zakres us³ug: PKPiR, rycza³ty, 

ZUS, rozliczenia VAT, 
kadry i p³ace
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k³amstwie i grze pozorów. W ¿yciu tej W sobotê 19 czerwca gimnazjaliœci 
rodziny pojawia siê cz³owiek, który z klas trzecich udali siê na wycieczkê 
wyjawia ca³¹ prawdê i tym samym burzy edukacyjn¹ do Torunia. 
porz¹dek i harmoniê ¿ycia rodziny, Wyjazd by³ form¹ nagrody za wyniki w 
a skutki dotykaj¹ ka¿dego jej cz³onkanauce i zaanga¿owanie w ¿ycie szko³y dla 
i w konsekwencji doprowadzaj¹ do 41 uczniów. M³odzie¿ zwiedzi³a stare 
tragedii. Ibsen zadaje trudne pytania. centrum Torunia, zaœ wieczorem wybra³a 
Czym jest prawda i sprawiedliwoœæ? Jaka siê do Teatru im. Wilama Horzycy na 
wartoœæ ma ludzkie ¿ycie? Czy cz³owiek spektakl pt. "Dzika kaczka" w re¿yserii 
ma prawo ingerowaæ w cudze ¿ycie i  opracowaniu Agnieszki Lipiec-

godzinach wychowawczych b¹dŸ lekcjach rodzinne, nawet jeœli ma dobre intencje?Wróblewskiej. "Dzika kaczka" uznawana 
z pedagogiem.Sztuka bardzo poruszy³a m³odzie¿, jest za najwa¿niejsze osi¹gniêcie Henryka 

Wyjazd m³odzie¿y nie by³by mo¿liwy bez z entuzjazmem  gimnazjaliœci z Luzina Ibsena i jeden z najwybitniejszych 
sponsora przejazdu firmy PKS jak i oklaskiwali doskona³ych aktorów. dramatów XIX wieku. Tekst sztuki równie¿ 
zaanga¿owania p. Urszuli Topp, kieruj¹cej Problematyka poruszona w sztuce Ibsena dzisiaj brzmi aktualnie, poniewa¿ problem 
Komisj¹ ds. Profilaktyki i Rozwi¹zywania stanowi doskona³y materia³ na lekcje prawdy i k³amstwa towarzyszy ludziom od 
Problemów Alkoholowych, za co o literaturze powszechnej, ale przede wieków. Ibsen ukazuje ustabilizowane, 
w imieniu spo³ecznoœci gimnazjalnej wszystkim stanowiæ mo¿e ilustracjê spokojne i szczêœliwe ¿ycie kochaj¹cej siê 
sk³adamy serdeczne podziêkowanie.problematyki moralnej omawianej na rodziny, ale jej szczêœcie oparte jest na 

M.B.

Gimnazjaliœci z Luzina z wizyt¹ w Toruniu
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"Cz³owiek jest wielki nie przez to co ma, nie przez to , kim jest,
lecz przez to, czym dzieli siê z innymi" (Jan Pawe³ II)

Kartuskie Centrum Caritas od wielu lat organizuje kolonie 
dla dzieci i m³odzie¿y wywodz¹cej siê z rodzin ubogich, 
wielodzietnych, zagro¿onych patologi¹ spo³eczn¹. 

Od 2008 roku, dziêki ¿yczliwoœci w³adz samorz¹dowych, 
kolonie odbywaj¹ siê w Luzinie. Organizacja letniego 
wypoczynku dla ponad 200 dzieci wymaga wielkiego wysi³ku
i zaanga¿owania od organizatorów.  Mamy pe³n¹ œwiadomoœæ, ¿e 
bez   ¿yczliwoœci i wsparcia wielu osób wykonanie tego zadania 
by³by wprost niemo¿liwe.

Przede wszystkim dziêkujemy Panu Jaros³awowi Wejerowi - 
wójtowi Gminy Luzino za okazywan¹ na ka¿dym kroku 
¿yczliwoœæ i pomoc.

Dziêkujemy Panu dr. Pelcerowi za zapewnienie opieki 
medycznej, Panu Nadleœniczemu Mariuszowi Kaliszewskiemu 
za zorganizowanie niezwykle atrakcyjnej wycieczki œcie¿k¹ 
przyrodniczo - edukacyjn¹, dziêki czemu dzieci mog³y 
wzbogaciæ swoj¹ wiedzê.

Panu Piotrowi Klecha dziêkujemy za udostêpnienie sali 
widowiskowo - sportowej oraz sprzêtu sportowego.

Specjalne podziêkowania przekazujemy Panu Dariuszowi   
Rompca dyrektorowi Szko³y Podstawowej w Luzinie.

Dziêki Pañstwa ¿yczliwoœci i wsparciu mogliœmy zapewniæ 
letni odpoczynek dzieciom, dla których czêsto jest to jedyna 
okazja wyjazdu podczas wakacji.

Caritas

Kolonie Caritas w Luzinie



 "Potyczki z ortografi¹ - kl. IV - VI" w Szkole Podstawowej 
im. Jana Paw³a II w Kêb³owie.

Jêzyk jest najbardziej uniwersalnym i najsprawniejszym 
sposobem porozumiewania siê miêdzyludzkiego. Dziêki 
transpozycji tekstu mówionego na tekst pisany mo¿liwa jest 
komunikacja miêdzy nadawc¹ a odbiorc¹ oddalonymi od siebie 
w czasie i przestrzeni.

Trudnoœci zwi¹zane z poprawnym pod wzglêdem 
ortograficznym zapisem wyrazów powstaj¹ w g³ównej mierze na 
skutek rozbie¿noœci miêdzy mow¹ a pismem.

Praca nad ortografi¹ uczniów, nad budzeniem w nich 
œwiadomoœci ortograficznej jest niew¹tpliwie trudnym zadaniem, 
dlatego organizujemy konkursy ortograficzne.

 Szkolny Konkurs Ortograficzny pt. "Potyczki z ortografi¹" dla 
kl. IV - VI odby³ siê w naszej szkole 26 kwietnia 2010 r.

Za³o¿eniem naszego konkursu by³o:
· Popularyzacja prawid³owej pisowni wœród dzieci.
· Stosowanie w praktyce elementów wiedzy w zakresie 

gramatyki i ortografii. Po sprawdzeniu testów, komisja wy³oni³a  tych uczniów, którzy 
· Nak³anianie do dba³oœci o poprawnoœæ ortograficzn¹ i piêkno wykazali siê bardzo dobr¹ znajomoœci¹ pisowni polskiej pod 

mowy ojczystej. wzglêdem ortografii. Oto wyniki:
Organizatorem konkursu by³a p.M. Czerwionka, a w komisji I miejsce - Karolina Hinz kl.VI

konkursowej pracowa³a równie¿ p. M. Potrykus i p.D. Szreder. II miejsce - Paulina Dettlaff kl.V
Do konkursu przyst¹pi³o 28 uczniów, którzy mieli za zadanie III miejsce - Zuzanna Bodzoñ kl.V

rozwi¹zaæ test ortograficzny. Nad prawid³owym przebiegiem SPK
konkursu czuwa³a komisja.

22 kwietnia 2010 roku w Szkole Podstawowej im. Jana 
Paw³a II w Kêb³owie nast¹pi³o rozstrzygniêcie 
V Dekanalnego Konkursu o Janie Pawle II.

Konkurs ma na celu przybli¿anie sylwetki Ojca Œwiêtego 
dzieciom i m³odzie¿y szkolnej oraz popularyzacjê wœród uczniów 
osoby Jana Paw³a II. Powy¿szy konkurs przebiega³ w dwóch 
etapach:

 I etap to Konkurs Plastyczny dla klas I - III, II etap to Konkurs 
Literacki dla klas IV - VI. Organizatorami pierwszego etapu by³y: 
p. K. Westphal, p. E. Tempska i p. A. Szmagaj, zaœ drugiego etapu: 
p. W. Moryson, p. D. Szreder i p. A. Kowalkê. Uczniowie klas I - 
III  w obecnoœci Komisji Konkursowej wykonali pracê 
plastyczn¹ nawi¹zuj¹c¹ do IV pielgrzymki Jana Paw³a II do 
Polski.W zmaganiach plastycznych wziêli udzia³ uczniowie 
z czterech szkó³: z £ebna, Sychowa, Wyszecina i Kêb³owa. 
Komisja konkursowa w sk³adzie: ks. Andrzej Galiñski, p. £ucja 
W³odek-Jab³oñska i p. Irena Kaliszewska, bior¹c pod uwagê 
oryginalnoœæ, estetykê wykonania, zgodnoœæ z tematem oraz 
wartoœci artystyczne, bardzo wysoko oceni³a prace uczniów literack¹ nawi¹zuj¹c¹ do has³a IV pielgrzymki: "Bogu dziêkujcie, 
i przyzna³a nastêpuj¹ce miejsca i wyró¿nienia: ducha nie gaœcie" oraz s³ów papie¿a Jana Paw³a II powiedzianych 

 w kategorii klas pierwszych: podczas przemówienia na lotnisku w Koszalinie: "Dziesiêæ 
 I miejsce - Magdalena Jarzembiñska  SP Wyszecino, prostych s³ów. Dekalog." 
 II miejsce - Przemys³aw Dosz  SP £ebno, Do tego etapu konkursu zg³osi³y siê trzy szko³y: z Luzina, 
III miejsce - Patryk Dampc  SP Sychowo, S y c h o w a  i  K ê b ³ o w a .  K o m i s j a  w  s k ³ a d z i e :  
wyró¿nienie - Zofia Lasota-Grubba - SP Kêb³owo  ks. Krzysztof Lorek, p. Joanna Bornowska i p. Wojciech 
 w kategorii klas drugich: Rybakowski przyzna³a w kategorii prac literackich tylko jedno 
I miejsce - Stanis³aw Patalewski  SP £ebno, wyró¿nienie, które otrzyma³a Michalina Baranowska z Luzina, 
II miejsce - Sandra Noculak  SP Sychowo, natomiast w kategorii wierszy przyznano: I miejsce - Natalia 
III miejsce - Sebastian WoŸniak  SP Kêb³owo, Grzenkowicz SP Sychowo,
wyró¿nienie - Julia Mielke  SP Wyszecino, II miejsce - Magdalena Malinowska  SP Sychowo,
w kategorii klas trzecich: I miejsce - Adam Patalewski  SP III miejsce - Dominika Puzdrowska SP Kêb³owo.

£ebno Przy wrêczaniu nagród obecny by³ pzewodnicz¹cy Rady Gminy 
II miejsce - Wiktoria Skibiñska  SP Sychowo, Luzino Waldemar Kunz.
III miejsce - Weronika Hirsz SP Wyszecino, wyró¿nienie - Wszystkim uczestnikom, opiekunom oraz cz³onkom komisji 

Katarzyna Papke  SP Kêb³owo. dziêkujemy za udzia³ w konkursie i zapraszamy za rok na VI 
Uczniowie klas IV - V przygotowali wiersz nawi¹zuj¹cy treœci¹ Dekanalny Konkurs o Janie Pawle II.

do has³a IV pielgrzymki Jana Paw³a II do Polski: "Bogu SPK
dziêkujcie, ducha nie gaœcie ", zaœ uczniowie kl. VI pisali pracê 

SZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY

V Dekanalny Konkurs o Janie Pawle II
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W przeddzieñ DNIA DZIECKA w Hali Widowiskowo - 
Sportowej GOSRiT w Luzinie odby³a siê II Spartakiada 
Przedszkolaków. 

W zawodach organizowanych z inicjatywy Pani Barbary 
Nikonowicz oraz Piotra Klecha uczestniczy³o ponad 60 
przedszkolaków z Przedszkoli w Luzinie, Strzebielinie oraz 
Kêb³owie. Impreza rozpoczê³a siê barwn¹ defilad¹ wszystkich 
uczestników zawodów. Nastêpnie Pani Barbara Nikonowicz, 
Dyrektor Przedszkola w Luzinie, poprowadzi³a uroczyst¹ 
przysiêgê m³odych sportowców. Rozpoczê³y siê zmagania 

Kot³owska, Paulina Gusman, Sergiusz Pikron, Kaja Seka, Jakub sportowe, w których dzieci rywalizowa³y w przystosowanych do 
Raf, Franek Szymañski, Oskar Fularczyk, Maksymilian Meyer, ich wieku dyscyplinach prowadzonych przez Tomasza 
Jan £ukasik, Inga Geliñska, Alexander Pyka, Kamil Baranowski, Myszewskiego z GOSRiT Luzino. Po godzinie sportowej 
Kinga Jaskowska, Jakub Wencel, Patryk Nicpoñ, Tomasz Maityn, rywalizacji odbywaj¹cej siê przy g³oœnym, przygotowanym 
Kacper Gruba. specjalnie na tê imprezê dopingu II Spartakiadê Przedszkolaków 

Przedszkole Kêb³owo: Pawe³ Wenta, Kacper Mienik, Martyna wygra³o Luzino, które wyprzedzi³o zaledwie jednym punktem 
Kempczyñska, Micha³ Szymañski, Pawe³ Wenta, Wiktoria Strzebielino przed Kêb³owem. Po zawodach wszystkie 
Derkowska, Bart³omiej Drewa, Dawid Kreft, Kinga Cho³ody, uczestnicz¹ce w Spartakiadzie przedszkolaki otrzyma³y z r¹k 
Mateusz Konczak, Marcelina Litwin, Maksymilian Bettin, obecnego na imprezie, fundatora nagród Pana Jaros³awa Wejera 
Mateusz Konczak. Przedszkole Strzebielino:, Adam Szmidtka, Wójta Gminy Luzino medale, a przedszkola pami¹tkowe 
Dampc Simona, Mateusz Miotk, Jakub Siecka, Fabian Janeczk, puchary. Po emocjach sportowych na dzieci czeka³y kolejne 
Mi³osz Sobczak, Anna Jab³oñska, Katarzyna Piotrowska, Miko³aj atrakcje. Najpierw jednak by³ czas na s³odki poczêstunek 
Klotzki, Rafa³ Kotas, Eryk Janca, Martyna Erdmañska, Oliwia przygotowany przez wszystkie uczestnicz¹ce w zawodach 
Dom¿alska, Oskar Machol, Anna Kaczykowska, Szymon przedszkola. Nastêpnie dzieci mog³y korzystaæ z licznych 
Maszota, Nikola Lange, Robert Drywka, Maria Sznajder, Zuzia atrakcji przygotowanych przez Justynê Kurlapsk¹ z GOSRiT 
Wójtowicz, Datek Piotrowski, Jan Budnik, Kuba Bobkowski, oraz m³odych wolontariuszy Kaszubskiego Towarzystwa 
Roksana Wedelstadt, Magda Mochalska, Adrian Konczkowski, Sportowo - Kulturalnego, Adam Olejniczak, Karol Szweda, 
Igor Ptach, Grzegorz Machol, Natalia Bieszke, Aneta Formela, Grzegorz Kmieciak, Robert S³owi, Aleksandra Lademann oraz 
Wanessa Kerner, Magdalena Ma³aszycka, Martyna Formela.Tomasz Juniewicz i Mariusz Stenka by³ czas na grê w krêgle, 

GOSRiTmalowanie twarzy, konkursy plastyczne i wiele innych 
stanowisk. Wielk¹ atrakcj¹ dla dzieci by³a naturalnej wielkoœci 
maskotka strusia, w któr¹ wcieli³ siê Tomasz Miotk, za któr¹ 
biega³ sznur dzieciaków oraz specjalnie dla nich przygotowany 
zamek dmuchany ze zje¿d¿alni¹ ufundowany przez Gminny 
Oœrodek Sportu, Rekreacji i Turystyki, z której mog³y korzystaæ 
wszystkie dzieci. Przedszkolaki korzystaj¹ce z atrakcji 
dodatkowo otrzymywa³y s³odkie upominki tak wiêc zabawy 
i œmiechu by³o co nie miara. Po kilku godzinnym pobycie w 
luziñskiej hali wszystkie dzieci wychodzi³y wymêczone, ale 
uœmiechniête i zadowolone. Miejmy nadziejê, ¿e ich udzia³ 
w tych zawodach bêdzie dla nich mobilizacj¹ do tego, ¿eby 
w niedalekiej przysz³oœci rozpocz¹æ sportow¹ przygodê 
w luziñskich sekcjach sportowych.

Lista zawodników bior¹cych udzia³ w konkurencjach w II  
Spartakiadzie Przedszkolaków 2010. Przedszkole Luzino: 
Bartosz Baranowski, £ukasz Kêdziora, Maciej Klas, Amelka 
Miotke, Oliwia Jagusiak, Rados³aw Bodzoñ, Zuzanna 

Dzieñ Dziecka z GOSRiT Luzino
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Dnia 1 czerwca 2010 r. w Szkole Podstawowej im. Lecha 
B¹dkowskiego w Luzinie w ramach uroczystoœci z okazji Dnia 
Dziecka zorganizowano Dzieñ Sportu.

Ka¿dy uczeñ mia³ mo¿liwoœæ sprawdzenia swoich umiejêtnoœci 
sportowych zarówno w konkurencjach indywidualnych jak 
i zespo³owych.

Wœród gier zespo³owych rozegrano miêdzy innymi: turniej pi³ki 
no¿nej, turniej koszykówki, dwa ognie. Indywidualnie dzieci 
mog³y sprawdziæ siê w takich konkurencjach jak:

-Rzut woreczkiem do celu; -Skoki przez skakankê;
-Skok w dal z miejsca; -Rzut kó³kiem ringo;
-Zbijanie krêgli; -Bilard;
-"Król strzelców"; uczniów, kszta³c¹cych siê w szkole Rytm Dance w Wejherowie.
-Przejœcie pod p³otkami z ksi¹¿k¹ na g³owie. Imprezê zorganizaowali nauczyciele wspólnie z rodzicami. 
Opiekê nad uczniami przy poszczególnych stanowiskach Rada Rodziców, zakupi³a mnóstwo upominków, s³odyczy 

sportowych sprawowali nauczyciele. Z dzieæmi przysz³o te¿ i owoców dla wszystkich uczestników oraz sfinasowa³a 
sporo rodziców. wszystkie atrakcje.

Oprócz konkurencji sportowych do dyspozycji dzieci by³y tak¿e By³ to dzieñ pe³en radoœci i dobrej zabawy, który z pewnoœci¹ na 
zje¿d¿alnia i trampolina oraz wata cukrowa. d³ugo pozostanie w pamiêci dzieci. 

Podczas trwania imprezy dzieci zaprezentowa³y swoje Dyrekcja szko³y sk³ada podziêkowania wszystkim, którzy 
umiejêtnoœci wokalne, œpiewaj¹c piosenki znanych i lubianych przyczynili siê do zorganizowania  tak wspania³ego  
polskich wokalistów. Dodatkow¹ atrakcj¹ by³ pokaz samby, dnia.
walca angielskiego, cha-chy i hip hopu w wykonaniu naszych SPLB

dla dzieci

Dzieñ Dziecka w Szkole Podstawowej w Luzinie
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której celem jest promowanie postaw ekologicznych "Ziemiê mamy tylko jedn¹, a jej przysz³oœæ zale¿y od 
w spo³eczeñstwie.ka¿dego, na pozór niewielkiego ludzkiego dzia³ania, zale¿y od 

Œwiêto ma na celu uœwiadomienie problemów zwi¹zanych ka¿dego z nas ..."
z ekologi¹ oraz propagowanie ekologicznego trybu ¿ycia. Z okazji 22 kwietnia br. ju¿ po raz 20 w Polsce i po raz 40 na œwiecie 
Dnia Ziemi na ca³ym œwiecie organizowane s¹ m.in. konkursy obchodziliœmy Œwiatowy Dzieñ Ziemi.  Dzieñ Ziemi jest akcj¹, 
poœwiêcone krzewieniu kultury ekologicznej oraz dzia³ania 
maj¹ce na celu uœwiadomienie zagro¿eñ zwi¹zanych 
z zanieczyszczaniem œrodowiska. Od wielu lat organizujemy 
obchody Dnia Ziemi w naszej szkole, a nad ich przebiegiem czuwa 
p. Renata Grzenia.  Co roku staramy siê, aby przygotowane przez 
nas imprezy przypomina³y o tym, ¿e nale¿y szanowaæ i dbaæ 
o nasz¹ planetê, jak i o jej œrodowisko. Bierzemy udzia³ w akcjach 
"Sprz¹tanie œwiata", tropimy dzikie wysypiska, porz¹dkujemy 
teren przy szkole oraz pobliskie lasy. Zbieramy surowce wtórne. 
Warto dodaæ,  ¿e program artystyczny jest nieod³¹czn¹ czêœci¹ 
naszych obchodów , a udzia³ w nim bior¹ przedstawiciele 
wszystkich klas. Tegoroczna prezentacja, przygotowana przez 
uczniów pod opiek¹ p. R. Grzenia i p. D. Turzyñskiej, nosi³a tytu³ 
"K³opoty leœnego krasnala".  G³ównym celem tej uroczystoœci jest 
zwrócenie uwagi na to, i¿ ogromnie wa¿n¹ dla nas i dla przysz³ych 
pokoleñ jest ochrona œrodowiska przyrodniczego, jak i naszego 
najbli¿szego otoczenia. Jest to dla wszystkich zebranych po prostu 
trochê inna lekcja przyrody.

SPK

OBCHODY DNIA ZIEMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ 
IM. JANA PAW£A II W KÊB£OWIE



Dzieñ Dziecka w Gimnazjum Publicznym w Luzinie
Najweselsze ze œwi¹t, najbardziej wyczekiwane przez ca³y Na pocz¹tek -emocjonuj¹ca walka… by³y napiête miêœnie 

rok (i to nie tylko przez dzieci) by³o bardzo hucznie i krople potu na czole. Reprezentanci klas rywalizowali ze sob¹ w 
obchodzone w murach naszego gimnazjum.  Rozpoczê³o siê przeci¹ganiu liny. Potem na przeciwko siebie stanê³y dwie 
od gestu ze strony pana Dyrektora - przekaza³ on klucze do dru¿yny - uczniowska i nauczycielska. Otrzyma³y one szereg 
szko³y jednemu z uczniów. A skoro rz¹dy przejê³a m³odzie¿, zadañ sportowych, które musia³y wykonaæ w jak najkrótszym 
có¿ mog³o dziaæ siê dalej… Tylko zabawa. czasie. Mimo wysi³ku i wielu potkniêæ uczestnikom nie znika³ 

z twarzy uœmiech. Publicznoœæ by³a równie uradowana, 
zw³aszcza m³odzie¿, widz¹c swych kolegów i wychowawców 
skacz¹cych w workach i balansuj¹cych na wielkich pi³kach. 
Oczywiœcie wyœcig zakoñczony zosta³ spektakularnym 
zwyciêstwem dru¿yny uczniowskiej. Nauczyciele, mimo 
przegranej, uczestniczyli w dalszych rozgrywkach.

Odby³ siê mecz siatkówki oraz w "dwa ognie". Wszyscy 
œwietnie siê bawili, równie¿ publicznoœæ w³¹czy³a siê do zajêæ 
sportowych. Na terenie ca³ej hali sportowej rozstawia³y siê 
wiêksze i mniejsze grupki, graj¹ce w tzw. bulwê oraz æwicz¹ce 
podania siatkarskie. Zabawê zakoñczono rozdaniem upominków 
zwyciêzcom.

Pomys³odawcami i koordynatorami obchodów Dnia Dziecka 
byli nauczyciele wychowania fizycznego:-Magdalena Wo³oszyk, 
Barbara Kêdra, Grzegorz Semak oraz Piotr Sonnenberg.

W.Pob³ocka

W czerwcu br. odby³ siê bieg fina³owy koñcz¹cy "Biegi po Klasa I 1. Zielonka Julia,2.Bojka Paulina, 3.Szulc Anna
Zdrowie - wiosna 2010" , którego organizatorami byli Gminy Klasa II 1. Sikora Wiktoria,  2. Nasta³y Agata, 3. Baranowska 
Klub Sportowy w Luzinie i Szko³a Podstawowa im. Lecha Patrycja
B¹dkowskiego w Luzinie. Klasa III 1. Topp Zosia, 2. Siemann Aleksandra, 3. Trocka Hania

Klasa IV 1. Magulska Agata, 2.Kustusz Agata, 3. Szur Agnieszka
Klas V 1. Jóskowska Karolina, 2. Dampc Wiktoria, 3. Liñska 

Magda
Klasa VI 1. Topp Marta, 2. Tobiaska Angelika, 3.Okoniewska 

Rozalia
Open 1. Damps Kinga, 2. Topp Marta, 3. Topp Zosia
Ch³opcy:
Klasa I 1. Damps Beniamin, 2. Wiczkowski Igor, 3. Nasta³y 

Miko³aj
Klasa II 1. Owczarzak Dominik 2. Grubba Mi³osz, 3. 

Ko¿yczkowski Tomasz
Klasa III 1. Zielonka Szymon, 2. Pikron Sebastian, 3.Patelczyk 

Karol
Klasa IV 1. Doering Krystian, 2.Sza³as Mateusz, 3.Ko³acz 

Mateusz
Klasa V 1. Chmielnik Maciej, 2. Konczak Robert 3. Mielcarek 

Daniel
Klasa VI 1. Pelcer Mateusz, 2.Minga Pawe³, 3.Halk Pawe³
Open 1. Chmielnik Sebastian, 2. Pielowski Dominik, 3.Pelcer Uczestnicy startowali wed³ug 7 kategorii wiekowych 

Mateusz.z podzia³em na dziewczêta i ch³opcy. W ka¿dym biegu nagradzani 
 Wspó³organizatorzy "Biegów po Zdrowie"byli nie tylko najlepsi, ale wszyscy uczestnicy, otrzymuj¹c s³odki 
1. Wójt Gminy Luzino, upominek. Po zakoñczeniu ka¿dego biegu przeprowadzone by³o 
2. Rada So³ecka w Luzinielosowanie nagród rzeczowych wœród wszystkich startuj¹cych. 
3. Starostwo Powiatowe w Wejherowie,Zwyciêzcy w ³¹cznej punktacji otrzymali medale i dyplomy. 
4. Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej w LuzinieOgó³em w edycji wiosennej "Biegów po Zdrowie" udzia³ wziê³o 
5. Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwi¹zywania 942 startuj¹cych. 

Problemów Alkoholowych.Zwyciêzcy w poszczególnych kategoriach w klasyfikacji 
Na kolejne "Biegi po Zdrowie" zapraszamy we wrzeœniu!koñcowej:

Stanis³aw K¹kol - GKS LuzinoDziewczêta :

"Biegi Po Zdrowie"- ponad 900 uczestników 

Ten szczególny dzieñ – dzieci z klasy „0” z Robakowa zosta³y zajmowali siê nimi harcerze z Luzina – „Wilki Morskie”. Dzieci 
zaproszone przez radnego oraz Radê So³eck¹. mia³y okazjê poznaæ piosenki i zabawy harcerskie. Wszyscy byli 

Maluchy mia³y same niespodzianki: przejazdy bryczk¹, zabawy bardzo zadowoleni. Szkoda tylko, ¿e Dzieñ Dziecka jest tylko raz 
na karuzeli, sma¿one kie³basy i lody. Poza tym przez ca³y czas w roku.                                                                                  SPS

DZIEÑ DZIECKA W ROBAKOWIE
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Pod koniec maja 2010 roku odby³y siê dwa ostatnie spotkania 
dyrektorów, koordynatorów i nauczycieli szkó³ partnerskich 
w ramach realizacji projektu Comenius "Pokarm dla Umys³u".

Spotkania te mia³y na celu podsumowanie dwóch lat wspó³pracy, 
prezentacjê i wymianê produktów koñcowych oraz poznanie 
systemów oœwiaty w Walii i Anglii, a tak¿e wizytê w szko³ach 
i spotkanie z uczniami. Szko³ê Podstawow¹ w Luzinie 
reprezentowa³y podczas tych spotkañ pani dyrektor Beata 
Mielewczyk oraz Tatiana Namyœlak.

Gospodarzami pierwszej wizyty, która mia³a miejsce w dniach 23-
26.05.2010 r. byli partnerzy ze szko³y Barkers Lane w Wrexham 
w pó³nocnej Walii, która koordynuje projekt. Punktem 
kulminacyjnym wizyty by³o spotkanie w Ratuszu miasta Wrexham 
na zaproszenie burmistrza pana Jima Kellego, gdzie zgromadzili siê 
oficjele, m.in. pose³ z okrêgu Wrexham oraz osoba odpowiedzialna 
za sztukê oraz wspó³pracê miêdzynarodow¹, cz³onkowie rady 
miasta, uczniowie dwóch najstarszych roczników szko³y Barkers 
Lane z wychowawcami i pani¹ dyrektor Helen Andrews oraz goœcie 

maja dyrektorzy oraz nauczyciele szkó³ partnerskich projektu "Food 
ze szkó³ partnerskich. Podczas tego spotkania odby³y siê wystêpy 

for Thought" byli goszczeni w ostatniej ze szkó³: St Martin's School 
uczniów, nast¹pi³o podsumowanie osi¹gniêæ projektu przez 

w Bath. Podobnie jak w Walii, uczniowie szko³y w Bath przywitali 
koordynatorkê projektu Shan Stapley oraz pokaz prezentacji 

wszystkich goœci pos³uguj¹c siê dziewiêcioma jêzykami. 
przygotowanych przez wszystkie szko³y parnterskie, w których 

Zaprezentowa³a siê szkolna orkiestra, a póŸniej wszyscy uczniowie 
uczniowie i nauczyciele tych szkó³ dziel¹ siê swoimi opiniami 

wykonali bardzo nowoczesny hymn szko³y oraz dwie tradycyjne 
dotycz¹cymi udzia³u w projekcie.

angielskie piosenki. Nastêpnie goœcie mieli okazjê zwiedziæ szko³ê, 
W trakcie wizyty w szkole partnerskiej odby³ siê uroczysty apel, 

w której oprócz tradycyjnych klas, znajduje siê centrum dla dzieci 
podczas którego uczniowie zaœpiewali piosenki w jêzyku 

autystycznych i bardzo niezwyk³y plac zabaw, na którym podczas 
angielskim, walijskim oraz niektóre z piosenek, które znajduj¹ siê na 

przerwy obiadowej (trwaj¹cej 60 minut) uczniowie maj¹ szansê daæ 
stronie projektu. Recytowano równie¿ poezjê w jêzyku walijskim, 

upust swojej energii. W szkole St Martin's uczy siê piêcioro polskich 
uczniowie przywitali goœci w dziewiêciu jêzykach oraz oprowadzili 

dzieci. Najstarszy z nich, Albert wspaniale nauczy³ kolegów 
ich po szkole. Po zwiedzeniu szko³y panie Mielewczyk i Namyœlak 

z czwartej klasy rymowanki "Na stoliku w pokoiku" oraz by³ naszym 
przez szeœædziesi¹t minut prowadzi³y lekcjê w klasie pierwszej. 

przewodnikiem po szkole. Tak jak w Wrexham, podczas 
Uczniowie tej klasy maj¹ piêæ i szeœæ lat. W trakcie lekcji dzieci 

szeœædziesiêciu minut z klas¹ dzieci nauczy³y siê zabawy "Chodzi 
nauczy³y siê dwóch polskich zabaw: "Chodzi lisek ko³o drogi" oraz 

lisek ko³o drogi."
"Stary niedŸwiedŸ mocno œpi", które bardzo im siê spodoba³y. 27 

T.N.

Podsumowanie projektu Comenius "Pokarm dla Umys³u"

Dnia 23 lipca bie¿¹cego roku w Wejherowie odby³y siê nagrody samorz¹du Gminy Luzino, które wrêczy³ reprezentuj¹cy 
powiatowe obchody œwiêta Policji. Gminê Luzino Przewodnicz¹cy Rady Gminy Waldemar Kunz. 

Podczas tych uroczystoœci z udzia³em w³adz samorz¹dowych, Zwracaj¹c siê do uczestników uroczystoœci, Przewodnicz¹cy 
policjantów i pracowników cywilnych jednostek, przedstawicieli Rady podkreœli³, ¿e bezpieczeñstwo podobnie jak zdrowie jest 
duchowieñstwa, organów œcigania oraz innych s³u¿b wartoœci¹ nadrzêdn¹ dla ka¿dego cz³owieka, dlatego jego 
mundurowych, policjantom zosta³y wrêczone odznaczenia zapewnienie powinno byæ wspóln¹ trosk¹ policji i w³adz 
pañstwowe i resortowe oraz akty mianowania na wy¿szy stopieñ. samorz¹dowych. Warto wspomnieæ, ¿e radni Gminy Luzino 
Awans na wy¿szy stopieñ otrzymali równie¿ dwaj policjanci przez 20 lat istnienia samorz¹du niejednokrotnie wspierali 
z komisariatu w Luzinie Funkcjonariusz Krystian Paj¹k otrzyma³ dzia³ania Policji dofinansowuj¹c z bud¿etu gminy jej dzia³alnoœæ.
stopieñ starszego sier¿anta. Natomiast funkcjonariusz Marek m.l.
Waga otrzyma³ stopieñ sier¿anta. Obaj policjanci otrzymali 

ŒWIÊTO POLICJI - AWANS LUZIÑSKICH POLICJANTÓW
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W roku szkolnym 2009/2010 Szko³a Podstawowa 
w Sychowie brala udzia³ w IX edycji konkursu „Selektywna 
zbiórka odpadów- M³odzie¿ daje przyk³ad” pod patronatem 
ZUK w Wejherowie. 

W konkursie uczestniczy³o 15 placówek oœwiatowych (szkó³ 
i przedszkoli) z miasta Wejherowa i okolicznych miejscowoœci, 
tj. z obszaru zamieszka³ego przez ok. 70 tys. mieszkañców. 
W ci¹gu roku szkolnego uczniowie gromadzili plastik i szk³o, 
które by³y systematycznie odbierane przez organizatora. Iloœæ 
zebranych odpadów w przeliczeniu na jednego uczestnika 
zdecydowa³a o lokacie placówki. Nasza szko³a uplasowa³a siê na 
7 miejscu i wnios³a ogromny wk³ad w ochronê lokalnego 
œrodowiska.          Podczas podsumowania akcji w siedzibie ZUK 
w Wejherowie nagrodzono indywidualnie trzy najbardziej 
aktywne osoby w naszej placówkê: Roberta Jetke, ucznia klasy V, 
który ³¹cznie zgromadzi³ oko³o 7000 plastikowych butelek oraz 
uczniów klasy I: Kacpra Klawikowskiego -1800 butelek oraz o œrodowisko, przyczynili siê do rozpowszechnienia idei 
Zuzannê Bojke -1700. segregacji surowców wtórnych, równie¿ wœród doros³ych. 

£¹cznie w IX edycji wszyscy uczestnicy zebrali 20,6 ton SPS
plastiku i 17,7 ton szk³a, ale przede wszystkim dbali 

Selektywna zbiórka odpadów - M³odzie¿ daje przyk³ad

23 czerwca 2010 r. uczniowie klas IV-VI Szko³y 
Podstawowej im. Lecha B¹dkowskiego w Luzinie wraz ze 
swoimi nauczycielami, œwiêtowali zakoñczenie realizacji 
projektu "Pokarm dla Umys³u", obchodz¹c Dzieñ Projektu 
"Socrates Comenius".

W tym dniu mia³ miejsce turniej wiedzy o projekcie, w którego 
realizacjê szko³a by³a zaanga¿owana od wrzeœnia 2008 roku. 
O palmê zwyciêstwa rywalizowa³y piêcioosobowe dru¿yny klas 
czwartych, pi¹tych i szóstych. Nauczycielki odpowiedzialne za 
prace projektowe przygotowa³y trzynaœcie ró¿nych konkurencji. 
Zawodnicy musieli m.in.: wykazaæ siê wiedz¹ na temat szkó³
i krajów partnerskich (Anglii, Danii, Hiszpanii, Rumunii, 
S³owenii, Turcji, Walii i W³och), miniprojektów i zrealizowanych 
w ramach nich zadañ. Ponadto sprawdzone zosta³y umiejêtnoœci 
rozpoznawania i wyra¿ania zwrotów grzecznoœciowych 

w jêzykach krajów partnerskich. W nawi¹zaniu do dwuletniego 
mini projektu "Klimat" uczniowie musieli rozpoznaæ piosenki 
wykonane przez ich rówieœników ze szkó³ partnerskich, a tak¿e 
wykazaæ siê umiejêtnoœci¹ wyszukiwania na stronie internetowej 
projektu "Food For Thought" potrzebnych informacji. Koledzy
i kole¿anki z wychowawcami zagrzewali swoich przedstawicieli 
do walki oraz mieli szansê na wygranie drobnych upominków, 
poniewa¿ po udzieleniu odpowiedzi przez dru¿yny, te same 
pytania zadawano publicznoœci. Zwyciêskie dru¿yny z klas IVa, 
Ve i VIe zebra³y maksymaln¹ iloœæ punktów. Oprócz nagród 
rzeczowych zwyciêskie dru¿yny klas czwartych i pi¹tych 
wywalczy³y dla swoich kolegów i kole¿anek dodatkowy dzieñ 
przeznaczony na wycieczkê lub wyjazd do kina.

D.L. i T.N. 

 DZIEÑ PROJEKTU SOCRATES-COMENIUS
"POKARM DLA UMYS£U"

Przedszkolaki z klasy „0” z Robakowa, jak co roku, 26.05 do przygotowa³o ramkê ze swoim zdjêciem i laurkê. Poza tym 
szko³y zaprosi³y swoje mamy. Do tego dnia przygotowywa³y dzieciaki w tym dniu wystawi³y przedstawienie pt. „Królewna 
siê bardzo d³ugo. Œnie¿ka i siedmiu Krasnoludków”. Mamy poczu³y siê jak 

Na zajêciach opowiada³y o swoich rodzinach, próbowa³y w prawdziwym teatrze i oczywiœcie nagrodzi³y swoje pociechy 
malowaæ swoje mamy. Uczy³y siê te¿ wierszy i piosenek brawami.
zwi¹zanych z tematem. By³y równie¿ prezenty – ka¿de dziecko SPS

DZIEÑ MATKI W PRZEDSZKOLU
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które uwieczniono w prezentacji multimedialnej, wyœwietlanej Uczniowie klas trzecich czekali na zakoñczenie roku 
na uroczystoœci.z niecierpliwoœci¹. Skoñczy³ siê dla nich stres zwi¹zany 

Pan dyrektor serdecznie podziêkowa³ nauczycielom za trud z egzaminem i  niepewnoœci, co do wyboru szkó³ œrednich.
w³o¿ony w naukê i wychowanie m³odzie¿y. Trzecioklasistom  Uroczystoœæ po¿egnalna by³a pe³na wzruszeñ i wspomnieñ. 
¿yczy³ powodzenia i prosi³, by odwiedzali jeszcze nasz¹ szko³ê, Ka¿dy z wychowawców powiedzia³ kilka s³ów o klasie, 
gdy¿ s¹ w niej mile widziani.zaznaczaj¹c, ¿e zapomina wszystko to, co z³e, a bêdzie têskni³ za 

tym, co by³o dobre. W dniu 10.07.2010 r. spo³ecznoœæ gimnazjum po¿egna³a 
Uczniowie okazali sw¹ wdziêcznoœæ, obdarowuj¹c ka¿dego tragicznie zmar³ego ucznia Karola Teclafa.

nauczyciela piêkn¹ ró¿¹. Potem zosta³y wrêczone œwiadectwa
i nagrody uczniom, którzy osi¹gnêli najlepsze wyniki w nauce. 
Wyró¿nieni uczniowie oraz wszyscy nauczyciele otrzymali 
egzemplarz niedawno wydanej ksi¹¿ki "10 lat Gimnazjum 
Publicznego im. Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich w Luzinie." 
Ksi¹¿ka mo¿e byæ niew¹tpliwie mi³¹ pami¹tk¹ dla wszystkich 
absolwentów szko³y.

Nagrody ksi¹¿kowe otrzymali równie¿ uczniowie, którzy brali 
udzia³ w konkursach i zawodach sportowych. Oprócz tego ka¿dy 
wyró¿niony otrzyma³ gratulacje od przewodnicz¹cego Rady 
Rodziców pana Piotra Miko³ajczaka.

TO BY£Y PIÊKNE DNI,
PO PROSTU PIÊKNE DNI,
NIE ZNA JU¯ DZIŒ KALENDARZ TAKICH DAT.
Tymi s³owami piosenki Haliny Kunickiej gimnazjaliœci 

po¿egnali mury gimnazjum. Pozostan¹ im tylko wspomnienia, 

Zakoñczenie roku szkolnego 2009/2010
Dnia 25 czerwca o godzinie 8.00 w kaplicy pod wezwaniem i w nauczaniu niech nie widzi obowi¹zku, lecz uczucie)

Matki Bo¿ej Ró¿añcowej spo³ecznoœæ Gimnazjum im. Pisarzy Tymi s³owami pan dyrektor wita³ uczniów we wrzeœniu. Przez 
Kaszubsko-Pomorskich w Luzinie spotka³a siê na wspólnej ca³y ten rok nauczyciele, pedagodzy i dyrekcja gimnazjum starali 
modlitwie. siê okazywaæ to uczucie m³odzie¿y, aby w tym codziennym 

poœpiechu nie poczuli siê samotni, aby wiedzieli, ¿e oprócz Ÿród³a 
wiedzy maj¹ obok siebie przyjació³. Rok zakoñczy³ siê 
szczêœliwie… Teraz czas na zas³u¿ony odpoczynek. W imieniu 
nauczycieli dyrektor nie ¿egna³ siê z pierwszoklasistami 
i drugoklasistami, lecz ¿yczy³ im udanych wakacji i mówi³: Do 
zobaczenia pierwszego wrzeœnia!

W. Pob³ocka

Ksi¹dz Jan Minkiewicz prowadzi³ mszê, a katecheci 
i nauczyciele brali czynny udzia³ w liturgii. Zanim ksi¹dz udzieli³ 
b³ogos³awieñstwa ¿yczy³ ka¿demu, aby zwalcza³ w sobie to, co 
z³e i d¹¿y³ do ulepszenia siebie w tej walce.

 O godzinie 9.00, ju¿ w gimnazjum zosta³y rozdane œwiadectwa
 i nagrody uczniom klas pierwszych i drugich.

Praeceptor bonus omni modo/ fiat nobis amicus nec officium/in 
docendo spectet sed affectum

(Dobry nauczyciel niechaj wszelkimi sposobami stara siê byæ 
naszym przyjacielem

Po¿egnanie trzecioklasistów
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Marta K¹kol z Gminnego Klubu Sportowego w Luzinie 
wywalczy³a I miejsce w rzucie oszczepem podczas Mistrzostw Polski 
Juniorów, które odby³y siê w dniach od 26 do 29 czerwca 2010 r.
 w Bia³ymstoku.

Marta po raz kolejny potwierdzi³a, ze potrafi przygotowaæ najwy¿sz¹ 
formê na najwa¿niejsz¹ imprezê sezonu, ustanawiaj¹c rekord ¿yciowy 
wynikiem 51,11 m. Zapewni³a sobie zwyciêstwo w pi¹tej kolejce rzutów, 
pokonuj¹c m.in. faworytkê Karolinê Mor z LUKS Hañcza Suwa³ki 
(50,69m) oraz ¯anetê Lenczewsk¹ z £om¿y (43,95m). Do pe³ni 
szczêœcia zabrak³o 1,39 m, gdy¿ wynik 52,50 m da³by kwalifikacjê do 
Mistrzostw Œwiata Juniorów organizowanych w Kanadzie. Ambitna 
oszczepniczka postanowi³a walczyæ o wynik  startuj¹c równie¿ 
w Mistrzostwach Polski Seniorów, które odby³y siê od 8 do 10 lipca 
w Bielsko-Bia³ej. Nie osi¹gnê³a wprawdzie minimum do Mistrzostw 
Œwiata, ale zajê³a III miejsce i zdoby³a br¹zowy medal, startuj¹c 
z osobami du¿o starszymi od siebie. Nieoczekiwane sukcesy Marta 
zawdziêcza przede wszystkim swojej ciê¿kiej pracy pod okiem trenera 
Kadry Polski Juniorów Leszka Walczaka. 

Trenerem klubowym Marty jest ojciec Stanis³aw K¹kol, który mo¿e te¿ 
pochwaliæ siê zdobyciem z³otego medalu w rzucie m³otem i srebrnym 
w rzucie oszczepem w kategorii M-45  podczas Mistrzostw Polski 
Weteranów w Toruniu rozgrywanych w dniach od 26 do 27 czerwca br.

SK

Luziñska lekkoatletka
 najlepsza w Polsce

W niedzielê 13 czerwca w Hali Widowiskowo - Sportowej Luzino, prowadzony przez Tomasza Joryna spotka³ siê z KS 
GOSRiT w Luzinie odby³a siê II Kaszubska Paraolimpiada. Sulmin, a zaraz po nim odby³o siê spotkanie Luziñskiej Ligi 

W imprezie organizowanej przez Kaszubskie Towarzystwo So³eckiej, w którym zmierzy³y siê zespo³y Luzino i Robakowo.  
Sportowo - Kulturalne, Œwietlicê Integracyjn¹ "Skrzyd³o Anio³a" Po dwóch godzinach zmagañ dzieci niepe³nosprawnych , na 
oraz GOSRiT i GOK Luzino bra³o udzia³ ponad 60 m³odych para terenach wokó³ hali i stadionu rozpocz¹³ siê I Charytatywny Bieg 
olimpijczyków, którzy uczestniczyli w specjalnie dla nich "Skrzyd³a Anio³a", jednoczeœnie na  antresoli hali, pierwszy z 
przygotowanych konkurencjach sportowych. Patronatem cyklu letnich turniejów tenisa sto³owego. Bieg , który mia³ 
honorowym zawody objêli :Wójt Gminy Luzino Pan Jaros³aw wyj¹tkowo siln¹ obsadê organizowany by³ przez Monikê Wirkus, 
Wejer, Marsza³ek Województwa Pomorskiego, Pan Mieczys³aw a za przygotowanie trasy odpowiada³ Stanis³aw K¹kol z GKS 
Struk oraz Starosta Powiatu Wejherowskiego, Pan Józef Reszke. Luzino oraz Tomasz Myszewski z GOSRiT. Na 5 kilometrowej 
Impreza ta nie odby³a by siê bez zaanga¿owania licznej grupy trasie o Puchar Wójta Gminy Luzino rywalizowa³o ponad 60 
rodziców, wolontariuszy KTS-K oraz bardzo , bardzo wielu sportowców z terenu ca³ego województwa. Iloœæ uczestników jest 
sponsorów z Kaszubskim Bankiem Spó³dzielczym z Wejherowa zas³ug¹ m³odej organizatorki biegu Moniki Wirkus oraz promocji 
na czele. Rywalizacji m³odych sportowców towarzyszy³o wiele portalu maratonypolskie.pl. W kategorii mê¿czyzn wygra³ 
imprez. W holach hali rozstawi³y siê stragany, w których licznie Rolbecki Micha³ z ULKS Borys³aw Borzytuchom przed Miotke 
przybyli sympatycy integracji mogli znaleŸæ dla siebie coœ Damianem z KS Wejher i Ko³odzik Rafa³em. Wœród kobiet 
ciekawego. Odby³a siê tam loteria oraz kiermasz, z którego najlepsza by³a Wirkus Monika z Luzina reprezentuj¹ca KS 
dochód przeznaczony zostanie na bie¿¹c¹ dzia³alnoœæ Œwietlicy. Wejher, drugie miejsce zajê³a Maj-P³otka Ewa z Wejherowa, a na 
By³o równie¿ miejsce dla smakoszy ciast, które zosta³y najni¿szym stopniu podium stanê³a Hildebrandt Krystyna ze 
przygotowane przez rodziców ze Œwietlicy. Smolna. Po zakoñczeniu biegu odby³a siê uroczystoœæ wrêczenia 

W organizacjê imprez towarzysz¹cych zaanga¿owanych by³a nagród, najlepsza trójka biegaczy otrzyma³a z r¹k Piotra Klecha 
rzesza rodziców dzieci uczêszczaj¹cych w zajêciach Dyrektora GOSRiT puchary i medale ufundowane przez Wójta 
integracyjnych z inicjatorkami rozgrywek paraolimpijskich, Gminy Luzino, Pana Jaros³awa Wejera, najwczeœniej urodzeni 
Paniami Dorot¹ ¯aczek oraz Lucyn¹ Wirkus na czele oraz wielu biegacze otrzymali nagrody ufundowane przez TV Strzebielno, 
sympatyków integracji. Przed hal¹ postawiony zosta³ zamek a wœród wszystkich biegaczy rozlosowano nagrody rzeczowe 
dmuchany, z którego  mo¿na by³o korzystaæ w rytm granej przez ufundowane przez licznych sponsorów oraz Œwietlicê 
zespó³ muzyki biesiadnej. By³o miejsce równie¿ na pokazy Integracyjn¹ "Skrzyd³a Anio³a" , wrêczone przez Pani¹ Dorotê 
stra¿aków z OSP Luzino i mo¿liwoœæ przeja¿d¿ki radiowozem ¯aczek i Lucynê Wirkus. Medaliœci biegu otrzymali równie¿ 
Policji, pokaz psiej  tresury i mo¿liwoœæ przejechania siê bryczk¹. okaza³e bukiety kwiatów wrêczone przez m³odych para 

Przed rozpoczêciem zmagañ paraolimpijskich odby³ siê koncert olimpijczyków.
m³odzie¿owej orkiestry OSP Luzino, nastêpnie wyst¹pi³ zespó³ Po zakoñczeniu biegu odby³o siê uroczyste zakoñczenie II 
Studia Tañca KTS-K Rytm Dance Luzino, Pani Ewy Kaszubskiej Paraolimpiady. Najpierw rozlosowano liczne 
Rostankowskiej, póŸniej hala nale¿a³a ju¿ do dzieci oraz ich nagrody rzeczowe wœród wszystkich uczestników i rodziców 
rodziców. Stanowiska sportowe przygotowane zosta³y przez przyby³ych na halê, a nastêpnie ka¿dy m³ody sportowiec oraz 
Pani¹ Joannê Mistygacz z KTS-K Lady Activ, która na codzieñ jego rodzic otrzyma³ z r¹k obecnego na zawodach Wójta Gminy 
organizujê dla dzieci niepe³nosprawnych cykliczne zajêcia Luzino Pana Jaros³awa Wejera. okaza³y puchar oraz medal. Ca³a 
sportowo - rekreacyjne, odbywaj¹ce siê od roku w luziñskiej hali. uroczystoœæ odby³a siê w rytm przeboju "We Are The 
W tym czasie na boisku Stadionu Gminnego odbywa³ siê mecz Champions" zespo³u Queen. 
Ligi Junior C2, w którym zwyciêzca ca³ych rozgrywek GOSRiT 

II Kaszubska Paraolimpiada w Luzinie - wielk¹ imprez¹ integracyjn¹
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By³a to wzruszaj¹ca chwila na, któr¹ ca³y 
rok czekali m³odzi, niepe³nosprawni 
sportowcy. W tym czasie na terenach wokó³ 
hali odby³a siê kolejna impreza, Biegi im. 
Jurka Tarnowskiego, które organizowa³ 
Stanis³aw K¹kol z GKS Luzino. W tych 
zawodach, które maj¹ wieloletni¹ tradycjê 
uczestniczy³o ponad 170 biegaczy.

Po zakoñczeniu I I  Kaszubskiej  
Paraolimpiady, jeden z inicjatorów 
rozgrywek, Piotr Klecha - Dyrektor 
GOSRiT Luzino powiedzia³: Nie sposób 
podz iêkowaæ  wszys tk im,  k tó rzy  
przyczynili siê do organizacji tej imprezy. 
Na pewno Paraolimpiada odby³a  siê 
przede wszystkim dziêki zaanga¿owaniu 
licznej grupy rodziców ze Œwietlicy 
Integracyjnej KTS-K "Skrzyd³a Anio³a" 
z Paniami Dorot¹ ̄ aczek i Lucyn¹ Wirkus, 
na czele, którym nale¿¹ siê wielkie s³owa 
uznania za ogrom pracy jaki wykonali. 
N a l e ¿ y  r ó w n i e ¿  p o d z i ê k o w a æ  
przewodnicz¹cemu Rady Gminy Panu 
Waldemarowi Kunz, Panu Bartoszowi 
Aleksandrowskiemu z Gminnego Oœrodka 
Kultury, Tomaszowi Myszewskiemu z 
Gminnego Oœrodka Sportu, Rekreacji 
i Turystyki, wielu ludziom dobrej woli, 
l i c z n y m  s p o n s o r o m ,  m ³ o d y m  
wolontariuszom KTS-K, pracownikom 
GOSRiT, stra¿akom OSP Luzino, którzy 
zabezpieczali trasê biegu, Stanis³awowi 
K¹kol z GKS Luzino, harcerzom pod 
przewodnictwem Mariusza Kry¿y, Panu 
Piotrowi Aleksandrowi ( DJ AriniX) 
spikerowi zawodów i wielu, wielu innym 
dziêki , którym ta bardzo udana impreza 
integracyjna mog³a siê odbyæ. Warto 
dodaæ, ¿e ubieg³oroczna paraolimpiada 
by³a pocz¹tkiem dzia³alnoœci Œwietlicy 
Integracyjnej, która ma siedzibê na naszej 
hali i od tego czasu rodzice w niej zrzeszeni 
zorganizowali liczne atrakcjê dla dzieci i 
m³odzie¿y niepe³nosprawnej, jestem 
przekonany, ¿e ta impreza wesz³a ju¿ na 
sta³e w kalendarz imprez sportowo-
rekreacyjnych na terenie naszej gminy.

GOSRiT
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Uroczyste zakoñczenie roku w Luzinie

Bardzo uroczyœcie zakoñczono rok szkolny w Szkole wakacyjnego. Ciep³e s³owa pod adresem nauczycieli skierowali 
Podstawowej im. Lecha B¹dkowskiego w Luzinie. Po¿egnano równie¿ rodzice.
trzy nauczycielki, które przesz³y na emeryturê: Mariê Podczas uroczystoœci nast¹pi³a zmiana pocztu sztandarowego, 
Legowicz, Mariê Gaw³owsk¹ oraz Halinê Mudlaff. uczniowie klas szóstych przekazali sztandar uczniom klas pi¹tych. 

W uroczystoœci wziêli udzia³: wójt  Jaros³aw Wejer Najlepszym uczniom wrêczono nagrody za osi¹gniêcia w ró¿nych 
przewodnicz¹cy Rady Gminy Waldemar Kunz oraz ks. pra³at dziedzinach oraz za najlepsze wyniki w nauce.
Henryk Szyd³owski. Tradycyjnie obecni byli przedstawiciele W roku szkolnym 2009/10 uczêszcza³o do szko³y ponad 760 
rodziców z przewodnicz¹cym Markiem Tempskim na czele. uczniów, z tego 124 zdoby³o œwiadectwa z wyró¿nieniem, a 127 

Nauczyciele wraz uczniami przygotowali wspania³¹ akademiê ukoñczy³o szko³ê i bêdzie kontynuowa³o naukê w gimnazjum.
po¿egnaln¹ dla Marii Legowicz, Marii Gaw³owskiej oraz Haliny Dyrektor szko³y podziêkowa³ nauczycielom, uczniom, w³adzom 
Mudlaff. Nie oby³o siê bez ³ez. Wójt gminy wraz gminy oraz rodzicom za rok wspólnej, owocnej pracy. Szczególne 
z przewodnicz¹cym Rady Gminy pogratulowali nauczycielom oraz podziêkowania oraz ¿yczenia z³o¿y³ nauczycielom odchodz¹cym na 
dyrekcji udanego roku oraz ¿yczyli udanego wypoczynku emeryturê.                                                                             SPLB
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13 czerwca br. odby³ siê festyn Szkolno-Parafialny w Sychowie. 
Gospodarze imprezy - pani dyrektor Szko³y Podstawowej im. P³k. 
St. D¹bka w Sychowie - W³adys³awa Joskowska oraz proboszcz  
parafii pw. Œw. Józefa Oblubieñca NMP - ks. Dariusz Zalewski 
serdecznie przywitali zebranych goœci, przedstawili plan 
uroczystoœci, omówili atrakcje i przedstawili sponsorów. Na 
atrakcyjnoœci festynu du¿y wp³yw mia³ wystêp zespo³u "Tabor" - 
by³ mi³y dla ucha, lekki i bardzo uduchawiaj¹cy.

Podczas festynu licznie wystêpowali uczniowie naszej szko³y. 
Jednym z przedsiêwziêæ uczniów by³y odgrywane przez nich scenki 
profilaktyczne w ramach kampanii "Zachowaj trzeŸwy umys³". 
Nast¹pi³o równie¿ uroczyste wrêczenie nagród z konkursu "M¹drze 
¿yæ i zdrowym byæ" tak¿e organizowanego  w ramach "TrzeŸwego 
umys³u". W dalszym ci¹gu imprezê uœwietnia³y pokazy talentów 
naszych uczniów takie jak: gra na instrumentach muzycznych, 
recytacja wierszy kaszubskich œpiew. Du¿y aplauz wzbudzi³ wystêp 
kabaretowy pt.: "Toffi" równie¿ w wykonaniu uczniów naszej szko³y. 
Ponadto odby³y siê ró¿norodne konkurencje sportowe i gry 
zrêcznoœciowe. Za niewielk¹ cenê mo¿na by³o skosztowaæ zapiekanki, 
bigos myœliwski, chleb ze smalcem, lody, napoje i s³odycze. Du¿ym 
zainteresowaniem cieszy³a siê loteria fantowa, w której g³ówn¹ 
nagrod¹ by³ rower górski. Atrakcjami festynu by³y równie¿ licytacje, 7) hurtownia ryb Robakowo POL-RYB Lucyna , Leszek Kendziora
malowanie portretów, strzelnica i malowanie twarzy farbami. 8) Stylowe ogrody" Piotr Syldatk i Sylwia Szmytka - Syldatk

Pomimo niesprzyjaj¹cej aury licznie zgromadzeni goœcie,  9) Rada So³ecka wsi Milwino
nauczyciele, uczniowie oraz ich rodzice bardzo przyjemnie spêdzili 10) ̄ aneta, Jacek Bollin
niedzielne popo³udnie na wspólnej zabawie i rekreacji. Dziêki naszej 11) Radny Edmund S³owi  z ¿on¹ Genowef¹
imprezie udowodniliœmy, ¿e "zielone wzgórza nad Sychowem" zawsze 12) Danuta i Miros³aw Schwann
s¹ goœcinne i chêtnie przyjmuj¹ goœci, zapewniaj¹c im mi³¹ i serdeczn¹ 13) Miros³awa, Zdzis³aw Dargacz
atmosferê. Nasz festyn cieszy³ siê du¿ym zainteresowaniem i aprobat¹ 14) Firma POLNET Krzysztof i Kinga Krefta
dziêki w³adzom gminy Luzino, przyjacio³om szko³y i sponsorom, 15) Iwona, Tomasz Stefanowscy
którym chcielibyœmy bardzo gor¹co podziêkowaæ. Nale¿¹ do nich: 16) Andrzej Post kostka brukowa z Robakowa

1) Bank Spó³dzielczy w Krokowej Zygmunt Dudek 17) £ukasz Sikora centrum nagrobkowe DIAMENT
2) Urz¹d Gminy w Luzinie-wójt Jaros³aw Wejer 18) Dom handlowy KUNZ AGD meble RTV Edmund i Waldemar 
3) Firma "WAKOZ" Kunz
 4) Wicka Wies³aw us³ugi stolarskie 19) AGD Labuda
5) Firma ARKABUD Joanna i Artur Teclaf 20) Zygmunt Marzena Dargacz sklep Milwino
6) Andrzej Kwiatkowski 21) Zak³ad blacharski Teresa i Eugeniusz Potrykus z Milwina

22) hurtownia sprzêtu AGD "DUET" ze Strzebielina
23) sklep wielobran¿owy KWADJA w Luzinie
24) Sklep LEWIATAN Luzino
25) sklep PLASTUŒ w Wejherowie
26) Maria Pionk
27) S.M. Szymoniak
28) Teresa, Miros³aw Westphal
29) sklep spo¿ywczy Krystyna. Miotk z Sychowa
30)  Goœciniec "Oycowa zagroda" Tomasz Bigus
31) piekarnia-cukiernia " Kaszubska "z Luzina
32) dowódca jednostki wojskowej w D¹brówce kpt. mar Tomasz 

Orlean
33) Hurtownia FRANK Franciszek Landowski
Czy spotkamy siê w tym samym miejscu i jeszcze liczniejszym gronie 

za rok?
Emilia Prus-Myszka

Festyn Szkolno-Parafialny w Sychowie
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Znajomi pytaj¹ mnie czy trudno jest sfinalizowaæ takie 
przedsiêwziêcie. Odpowiadam, ¿e jest to naprawdê ³atwe. Jest 
tylko jeden warunek. W realizacjê myœli, zamiaru nale¿y 
zaanga¿owaæ jak najwiêcej chêtnych osób.

powierzy³em Markowi Dampc. Potem zwróci³em siê z proœb¹ do 
dyrektora gimnazjum Kazimierza Bistroñ o w³¹czenie w oprawê 
s ³owno-muzyczn¹ m³odzie¿y,  przy  pomocy grona  
pedagogicznego. 70 Luziñska Wodna Dru¿yna Harcerska 
zaci¹gnê³a wartê. Na zorganizowanie autobusu do przewozu 
uczestników uroczystoœci wystarczy³ jeden telefon.

Zwieñczeniem tej drogi by³ dzieñ 06.06.2010 r. Czêœæ pierwsza, 
Msza œw. dziêkczynna, za beatyfikacjê ks. J.Popie³uszki, pod 
przewodnictwem ks. Pra³ata Henryka Szyd³owskiego z udzia³em 
sztandarów OSP Luzino, Kó³ka Rolniczego oraz Gimnazjum 
z Luzina. Czêœæ druga to ceremonia ods³oniêcia, którego dokonali 
panowie Edmund Wicki, Brunon Szpica i Edmund S³owi. 
Poœwiêcenia dokona³ ks. Andrzej Galiñski. Oprawa s³owno-
muzyczna by³a dope³nieniem uroczystoœci. Wiersze o ks. Jerzym, 
jego matce oraz pieœni patriotyczne wywo³a³y wzruszenie wœród 
uczestników. Nie wymieniam m³odych ludzi z nazwiska, tylko 
dlatego, ¿e nie chcia³bym nikogo pomin¹æ. Wszystko to przy 
licznym udziale mieszkañców gminy Luzino oraz wspania³ej 
s³onecznej pogodzie.

Las to dobre miejsce na kontemplacjê i rozwa¿ania. Punkt 
widokowy, na którym usytuowany jest obelisk, ze  wspania³ym 
widokiem na dolinê rzeki Redy nastraja jeszcze bardziej. To 
doskona³e miejsce dla uczczenia kap³ana, kapelana "Solidarnoœci"  Trzeba by³o zacz¹æ od zgody nadleœniczego Nadleœnictwa 
i patrioty, mêczennika za wiarê, ks. Jerzego Popie³uszki.  Zarówno Strzebielino Mariusza Kaliszewskiego, który zawsze jest otwarty 
z rana, kiedy ca³a dolina tonie we mgle, jak i z wieczora w pe³nym na takie inicjatywy. B³ogos³awieñstwo otrzyma³em od proboszcza 
o zachodzie s³oñcu. Aby dotrzeæ w to miejsce trzeba pokonaæ parafii Matki Boskiej Ró¿añcowej ks. Andrzeja Galiñskiego.
odcinek ponad 2 km od parkingu przy ul. J. Wilczka w Luzinie. Jest Obelisk ofiarowa³ i dostarczy³ Edmund Wicki z Luzina. 
to na pewno wysi³ek, ale myœlê ¿e warto. Wszystkim osobom , tym Nastêpnym krokiem by³y konsultacje w sprawie treœci, jaka 
imiennym jak i bezimiennym, bardzo dziêkujê za pomoc i udzia³ w powinna siê znaleŸæ na obelisku. Z tym zwróci³em siê do 
uroczystoœciach. Na koniec chcê podziêkowaæ mojej rodzinie za ks. Pra³ata Daniela Nowaka, ks. Prof. Jana Perszona, nauczyciela 
wsparcie. gimnazjum Mieczys³awa Bistroñ oraz mieszkanki Luzina Marii 

Leœniczy Krzysztof BoberPionk z M³ynów. Prace kamieniarskie oraz wykonanie napisów 

Obelisk dla b³ogos³awionego Ks. Jerzego Popie³uszki
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Dnia 12 czerwca 2010 roku, z r¹k Jego 
Ekscelencji Ks. Arcybiskupa S³awoja Leszka 
G³ódzia œwiêcenia kap³añskie otrzyma³, 
pochodz¹cy z Luzina, diakon Henryk 
Mruczkowski, który swoj¹ Mszê œwiêt¹ 
prymicyjn¹ odprawi³ w niedzielê 13 czerwca 
2010 roku. 

Ta wyj¹tkowa i radosna uroczystoœæ skupi³a 
w koœciele parafialnym pw. Œw. Wawrzyñca 
szerokie grono kap³anów, rodzinê, przyjació³ 
oraz mieszkañców gminy i parafii. U progu 
kap³añskiej drogi, ¿yczymy ks. Henrykowi 
przede wszystkim œwiêtoœci, mi³oœci oraz 
przymna¿ania apostolskiej wiary. ¯yczymy, aby 
przez ca³e swoje kap³añskie ¿ycie, pod¹¿a³ 
z ufnoœci¹ i nadziej¹ za Panem, czyni¹c wszystko 
z m³odzieñcz¹ pasj¹, ciesz¹c siê œwiatem 
i spotykanymi ludŸmi. Drogi Ksiê¿e Henryku, 
jako koledzy ze S³u¿by Liturgicznej Parafii pw. 
Œw. Wawrzyñca w Luzinie, pragniemy daæ 
szczególny wyraz naszej radoœci i wdziêcznoœci, 
wdziêcznoœci  sk ³adanej  na jwy¿szemu 
Kap³anowi Jezusowi Chrystusowi za dar Twojego powo³ania 
oraz radoœci z bezgranicznej ³aski Boga  przejawiaj¹cej  siê 
w Twoim kap³añstwie. Pragniemy daæ wyraz naszej wdziêcznoœci 
i szacunku Twoim rodzicom, którzy daj¹c Tobie ¿ycie 
i wychowanie, z moc¹ i wiar¹ Bo¿¹ prowadzili Ciê do 
kap³añstwa. Pragniemy szczerze podziêkowaæ Tobie za wiele 
wspania³ych lat s³u¿by razem przy tym o³tarzu. Z³¹czy³a nas 
mi³oœæ Bo¿a, wiara i prawdziwa przyjaŸñ, oparta na serdecznoœci, 
wzajemnoœci, uœmiechu i radoœci. PrzyjaŸñ, która wszystko 
przetrzyma, nie ustaje i jest szczera. W³aœnie ta przyjaŸñ oraz te 
wspomnienia maj¹ dla nas wartoœæ niezwyk³¹ i ponadczasow¹.
I za to dziêkujemy Panu Bogu i Tobie. Drogi Ksiê¿e Henryku, 
gdziekolwiek Pan Bóg poœle Ciebie z kap³añsk¹ pos³ug¹, do 
ró¿nych zak¹tków  wsi czy miast naszego kraju, ¿yczymy Tobie, 
abyœ zaskarbi³ sobie ludzk¹ ¿yczliwoœæ i serdecznoœæ, tak 
doskonale  jak zaskarbi³ sobie w naszej parafii nasz proboszcz, 
ks. Pra³at Henryk Szyd³owski, twój imiennik, który udzielaj¹c 
Tobie pierwsze œwiête sakramenty, prowadzi³ Ciebie przez Twoje 
m³odzieñcze ¿ycie do kap³añstwa. I byæ mo¿e nie by³oby dzisiaj 
Henryka - m³odego kap³ana, gdyby nie by³o Henryka - 
Proboszcza, gorliwie wpieraj¹cego powo³ania kap³añskie 
i zakonne w luziñskiej parafii. Dziêkujemy za to Panu Bogu. To 
sam Bóg spojrza³ na nasz¹ parafialn¹ rodzinê i wezwa³ Ciebie 
Drogi Henryku do s³u¿by w Koœciele i Jego Kap³añstwie. 
Kap³añstwo to klejnot oprawiony w ¿elazo. Tym klejnotem, jest 

Jezus Chrystus opraw¹ zaœ Kap³an s³uga Chrystusa.” To w³aœnie  
przy o³tarzu naszego luziñskiego Wieczernika, pocz¹tek i Ÿród³o 
ma Twoje powo³anie, zapocz¹tkowane w  s³u¿bie liturgicznej. 
Zapewniaj¹c o modlitwie, ¿yczymy by Bóg Ciê b³ogos³awi³ oraz 
obdarza³ nieustannie swoj¹ ³ask¹ i pokojem. Niech wspiera lata 
Twego kap³añstwa i pozwoli jak najowocniej s³u¿yæ 
w budowaniu Królestwa Bo¿ego na ziemi.  Szczêœæ Bo¿e !

Waldemar Kunz 

ŒWIÊCENIA PREZBITERATU
KS.  HENRYKA MRUCZKOWSKIEGO
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