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Z okazji
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia 

i Nowego Roku 
sk³adamy 

mieszkañcom Gminy Luzino 
najserdeczniejsze ¿yczenia.

Niech te najpiêkniejsze 
w roku œwiêta up³ywaj¹ 

w ciep³ej i rodzinnej atmosferze, 
w gronie najbli¿szych i przyjació³, 

a Nowy Rok 2011 
bêdzie  dla wszystkich rokiem 

szczêœliwym i bogatym w dobre 
zdarzenia 

¿ycz¹

Wójt Gminy Luzino 
Jaros³aw Wejer

oraz
w imieniu Rady Gminy Luzino

 Przewodnicz¹ca
 Genowefa Kasprzyk 
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W dniu 25.08.2010 r. Jubileusz 50-lecia po¿ycia ma³¿eñskiego W dniu 06.09.2010 r. Jubileusz 50-lecia po¿ycia ma³¿eñskiego 
obchodzili Pañstwo Stefania i Brunon Mielke z Bar³omina. obchodzili Pañstwo Maria i Alfons Skielnik z Luzina.

W dniu 26.08.2010 r. Jubileusz 50-lecia po¿ycia ma³¿eñskiego W dniu 22.10.2010 r. Jubileusz 50-lecia po¿ycia ma³¿eñskiego 
obchodzili Pañstwo Edelgarda i Stanis³aw Rutz z Kêb³owa. obchodzili Pañstwo Krystyna i Ignacy Bach z Luzina. 

W dniu 01.09.2010 r. Jubileusz 50-lecia po¿ycia ma³¿eñskiego W dniu 22.09.2010 r.  Jubileusz 60-lecia po¿ycia ma³¿eñskiego 
obchodzili Pañstwo El¿bieta i Stefan Miotk  z Luzina. obchodzili Pañstwo W³adys³awa i Zygmunt Bojka z Luzina.

W dniu 02.09.2010 r. Jubileusz 50-lecia po¿ycia ma³¿eñskiego W dniu 18.11.2010r. Jubileusz 60 - lecia po¿ycia ma³¿eñskiego 
obchodzili Pañstwo Jadwiga i Kazimierz Fikus  z Luzina. obchodzili Pañstwo Zofia i Antoni  Bargañscy z Bar³omina.

JUBILEUSZE

 Wójt Gminy Jaros³aw Wejer z³o¿y³ dostojnym Jubilatom ¿yczenia, 
wrêczy³ dyplomy, kwiaty oraz upominek pieniê¿ny od w³adz gminy.

W imieniu mieszkañców ¿yczymy Jubilatom 
du¿o zdrowia, pomyœlnoœci i nastêpnych Jubileuszy.
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W dniu 21 listopada 2010 roku odby³y siê wybory do Rady 
Gminy Luzino i Wójta Gminy.  W wyniku przeprowadzonego 
na terenie gminy g³osowania, w którym uczestniczy³o 5569 
uprawnionych do g³osowania, co stanowi 56,42% ogó³u 
uprawnionych w sk³ad Rady Gminy Luzino zostali wybrani: 
Kasprzyk Genowefa, Kunz Waldemar Adam, Formela 
Bart³omiej Teodor, Richert Dariusz Adam, Brzeski 
Mieczys³aw, Szczepaniak Katarzyna Magdalena, Meyer 
Aleksandra Stanis³awa, Kandzorra Józef, Wiœniewski 
Zygmunt Leon, Gaffke Rajmund Franciszek, S³owi Edmund 
Józef, Engelbrecht Stanis³aw, Kosza³ka Zdzis³aw Franciszek, 
Janusz Andrzej W³adys³aw, Budnik Kazimierz Franciszek. 
Natomiast  Wójtem Gminy Luzino ponownie zosta³ wybrany 
Jaros³aw Wejer.

którym zosta³ wybrany Zdzis³aw Kosza³ka oraz uchwa³y 
dotycz¹ce liczebnoœci poszczególnych komisji rady jak i ich 
sk³adów osobowych.

W tym samym dniu odby³a siê II sesja Rady Gminy, na której 
Pan Jaros³aw Wejer z³o¿y³ œlubowanie w obecnoœci radnych 
i  zaproszonych goœci, tym samym przyjmuj¹c stanowisko Wójta 
Gminy na kadencjê 2010 - 2014.

Uchwa³y podjête na I sesji Rady Gminy:
1.  Nr I /1/2010 w sprawie stwierdzenia wyboru 

Przewodnicz¹cego Rady Gminy Luzino,
2.  Nr I /2/2010 w sprawie stwierdzenia wyboru 

Wiceprzewodnicz¹cego Rady Gminy Luzino,
3. Nr I/3/2010 w sprawie ustalenia liczby sk³adu osobowego 

Komisji Rewizyjnej,
4. Nr I/4/2010 w sprawie ustalenia sk³adu osobowego Komisji 

Rewizyjnej, I sesja nowej Rady odby³a siê 02 grudnia 2010 roku. Sesjê 
5. Nr I/5/2010 w sprawie ustalenia liczby sk³adu osobowego otworzy³  najstarszy wiekiem radny - Edmund S³owi witaj¹c 

Komisji Zdrowia i Opieki Spo³ecznej,radnych oraz zaproszonych goœci. Nastêpnie, w obecnoœci 
6. Nr I/6/2010 w sprawie ustalenia liczby sk³adu osobowego zebranych, nast¹pi³o odebranie od radnych œlubowania. 

Komisji Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska,Prowadz¹cy obrady odczyta³ treœæ œlubowania, po którym ka¿dy 
7. Nr I/7/2010 w sprawie ustalenia liczby sk³adu osobowego radny wywo³any z imienia i nazwiska wypowiada³ s³owa 

Komisji Statutowej,"Œlubujê. Tak mi dopomó¿ Bóg". Œlubowanie z³o¿yli wszyscy  
8. Nr I/8/2010 w sprawie ustalenia liczby sk³adu osobowego radni, którzy równie¿ dokonali prezentacji swojej osoby. 

komisji Oœwiaty, Kultury i Sportu,Kolejnym punktem sesji by³ wybór Przewodnicz¹cego Rady 
9. Nr I/9/2010 w sprawie ustalenia liczby sk³adu osobowego Gminy. Funkcjê t¹ powierzono Pani Genowefie Kasprzyk, która 

Komisji Gospodarczej i Samorz¹du,uzyska³a 100% poparcie ze strony radnych. W dalszej kolejnoœci 
10. Nr I/10/2010 w sprawie powo³ania sk³adów osobowych Rada przyst¹pi³a do podejmowania kolejnych uchwa³ 

sta³ych komisji Rady Gminy.dotycz¹cych konstytuowania siê jej organów, a mianowicie 
podjêto uchwa³ê o wyborze Wiceprzewodnicz¹cego Rady, 

Wybory. Pierwsze sesje Rady Gminy kadencji 2010 - 2014.



W dniu 12 listopada 2010 roku odby³a siê uroczysta 
L ostatnia sesja Rady Gminy Luzino kadencji 2006 - 2010. 
Sesjê otworzy³ Przewodnicz¹cy Rady Gminy Luzino - 
Waldemar Kunz, witaj¹c przyby³ych radnych, zaproszonych 
goœci. 

Czêœæ artystyczn¹ sesji przygotowa³a m³odzie¿ ze Szko³y 
Podstawowej im. p³k Stanis³awa D¹bka z Sychowa, prezentuj¹c 
monta¿ s³owo - muzyczny o tematyce patriotycznej. 

Wójt Gminy - Jaros³aw Wejer, w swoim wyst¹pieniu 
podsumowywa³ cztery lata swojej dzia³alnoœci w mijaj¹cej 
kadencji, natomiast Przewodnicz¹cy Rady Gminy - Waldemar 
Kunz pracê Rady w latach 2006 - 2010. Nastêpnie 
Przewodnicz¹cy Rady wrêczy³ radnym i  zaproszonym goœciom 
podziêkowania za pracê na rzecz spo³ecznoœci lokalnej oraz 
ksi¹¿kê "Wielki Atlas Polski. Polska Niezwyk³a. Historia, 
Geografia, Kultura". Ponadto Rada Gminy uhonorowa³a i Wojaków imienia Tadeusza Koœciuszki w Luzinie 1923 - 1939". 
medalem "XX-lecie Samorz¹du" miejscowych artystów: £ucjê Przewodnicz¹cy Rady podziêkowa³ Panu Feliksowi Sikora za 
W³odek Jab³oñsk¹ i Mariana Mielewczyka, za promocjê gminy. opracowanie i wydanie ksi¹¿ki, wrêczaj¹c upominek i wi¹zankê 

Ostatnim punktem uroczystej sesji by³a promocja ksi¹¿ki kwiatów. Laudacjê na czeœæ autora ksi¹¿ki wyg³osi³ radny 
Feliksa Sikora pt. "Z dziejów Towarzystwa Powstañców Andrzej Janusz. 
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Ostatnia uroczysta sesja Rady Gminy Luzino kadencji 2006 - 2010.
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Dnia 11 listopada 2010 r. nast¹pi³ wreszcie d³ugo oczekiwany 
moment. Wa¿ny dla mieszkañców Gminy Luzino nie tylko 
z powodu kolejnej rocznicy Œwiêta Niepodleg³oœci, ale z uwagi 
na ods³oniêcie odbudowanego Pomnika Powstañców 
i Wojaków w Luzinie przy ulicy Koœcielnej, zniszczonego 
w czasie II wojny œwiatowej w 1939 roku.

kwiatów. Po czêœci oficjalnej odby³o siê spotkanie przy kawie 
i herbacie w Remizie Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Luzinie. Na 
zakoñczenie obchodów uroczystoœci  Œwiêta Niepodleg³oœci  
o godz. 19.00 w Szkole Podstawowej im.Lecha B¹dkowskiego 
w Luzinie, wystawiony zosta³  spektakl pt. "Œpi¹ce Wojsko", 
wyre¿yserowany przez Pani¹ Mariê Kroœnick¹, na podstawie 
sztuki Ksiêdza Bernarda Sychty. Spektakl wystawili luziñscy 

Nie bez powodu wybrano 11 listopada, na ods³oniêcie aktorzy z "Regionalnego Teatru Dramatycznego" dzia³aj¹cego 
i poœwiêcenie Pomnika Powstañców i Wojaków - wszak to nasze przy Gminnym Oœrodku Kultury w Luzinie. O scenografiê zadba³ 
Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci. Pan Marian Mielewczyk luziñski artysta. Natomiast autorem 

Uroczystoœæ ods³oniêcia pomnika  zosta³a poprzedzona Msz¹ efektów dŸwiêkowych by³ Pan Wojciech Kot³owski. Spektakl 
Œwiêt¹, w intencji Ojczyzny, o godz. 16.00 w Koœciele cieszy³ siê bardzo du¿ym zainteresowaniem ze strony  
Parafialnym pw. œw. Wawrzyñca w Luzinie, któr¹ uœwietni³ mieszkañców Gminy Luzino. Podczas spektaklu mo¿na by³o 
piêknymi pieœniami Chór "Lutnia" z Luzinia. Po mszy œwiêtej zakupiæ ksi¹¿kê Pana Feliksa Sikory pt. "Z dziejów Towarzystwa 
nast¹pi³ przemarsz w kierunku pomnika, któremu towarzyszy³y Powstañców i Wojaków imienia Tadeusza Koœciuszki w Luzinie 
gminne w³adze,  kombatanci, poczty sztandarowe,  zaproszeni 1923-1939".
goœcie, a tak¿e licznie przyby³a spo³ecznoœæ luziñska. Przemarsz 
prowadzi³a Orkiestra Dêta z Luzina na czele z dyrygentem Panem 
Janem Sucheckim oraz ¿o³nierze z Jednostki Marynarki Wojennej 
z Gdyni na czele z komandorem podporucznikiem Tomaszem 
Trederem. Ods³oniêcia pomnika dokona³y: Pani Teodora 
Sychowska - córka jednego z cz³onków przedwojennego 
Stowarzyszenia Powstañców i Wojaków w Luzinie, Pani Salomea 
Jamro¿ek - przewodnicz¹ca Ko³a Kombatantów, komandor 
podporucznik Tomasz Treder oraz Anna Bach z 70-tej Luziñskiej 
Wodnej Dru¿yny Harcerskiej.

Uroczystego poœwiêcenia pomnika dokona³ Ksi¹dz Pra³at 
Henryk Szyd³owski. Przemówienia okolicznoœciowe wyg³osili 
Wójt Gminy Luzino - Jaros³aw Wejer, Przewodnicz¹cy Rady 
Gminy - Waldemar Kunz oraz Przewodnicz¹cy Komisji DoraŸnej 
ds. Odbudowy Pomnika, Radny - Andrzej Janusz. Nastêpnie 
zosta³ odczytany apel poleg³ych i oddane zosta³y salwy honorowe 
na czeœæ poleg³ych za wolnoœæ Polski. Przedstawiciele przyby³ych 
na uroczystoœci delegacji z³o¿yli pod pomnikiem wi¹zanki 
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11 LISTOPADA - ŒWIÊTO  NIEPODLEG£OŒCI

Szanowni wyborcy!

Wszystkim, którzy przyczynili siê do uzyskania 
przeze mnie mandatu radnego sk³adam serdeczne 

podziêkowanie. Ca³a reszta bêdzie wyra¿ona w mojej 
pracy na rzecz naszej powiatowej spo³ecznoœci.
To uznanie z waszej strony jest dla mnie wielkim 

zobowi¹zaniem.
Dziêkujê

Na czas Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia ¿yczê okazywania 
sobie jak najwiêcej dobra, a w Nowym Roku

 du¿o zdrowia i pomyœlnoœci.

Z wyrazami szacunku 
Kazimierz Bistroñ

OG£OSZENIE P£ATNE

5



W pi¹tek, 8 paŸdziernika 2010, Senat oraz Rada Wydzia³u 
Historycznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, uroczystym ¿a³obnym posiedzeniem, po¿egnali 
i uczcili pamiêæ nestora polskich nauk historycznych 
prof. Gerarda Labudy.

Tego samego dnia wieczorem w Luzinie do koœcio³a 
pw. Œw. Wawrzyñca wprowadzono trumnê, a nastêpnie 
odprawiono koncelebrowan¹ mszê œwiêt¹ pod przewodnictwem 
arcybiskupa seniora Tadeusza Goc³owskiego.

Po mszy rozpoczê³a siê tradycyjna kaszubska "Pusta noc" czyli 
czuwanie przy trumnie zmar³ego, rodziny, przyjació³ 
i œpiewaków.

To czuwanie by³o nadzwyczajne, poniewa¿ prócz luziñskich 
¿a³obników zorganizowanych przez pana Jerzego Klein, 
uczestniczy³y w nim równie¿ chóry: "Lutnia" z Luzina 
i "Harmonia" z Wejherowa.

Sobotnie uroczystoœci pogrzebowe rozpoczêto ró¿añcem 
poprowadzonym  przez pani¹ Zofiê Lewnau, a nastêpnie 
odprawiono mszê œwiêt¹  ¿a³obn¹ koncelebrowan¹, pod 
przewodnictwem metropolity gdañskiego arcybiskupa S³awoja 
Leszka G³ódzia oraz wielu duchownych, a wœród nich prymasa 
seniora arcybiskupa Henryka Muszyñskiego.

Po mszy œwiêtej zabra³ g³os premier RP Donald Tusk informuj¹c 
zgromadzonych m.in. o nadaniu prof. Gerardowi Labudzie przez 
prezydenta RP Bronis³awa Komorowskiego, poœmiertnego 
odznaczenia Orderem Or³a Bia³ego.

Kondukt pogrzebowy by³ d³ugi i trudno tu wymieniæ 
wszystkich. Jedno jest pewne, ¿e uczestniczyli w nim wszyscy ci, 
którzy szanowali i kochali prof. Gerarda Labudê jako 
zwyczajnego i wielkiego cz³owieka oraz wybitnego naukowca, 
syna ziemi kaszubskiej.

W promieniach piêknego jesiennego s³oñca, z czapk¹ 
gimnazjalisty na trumnie Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego 
w Wejherowie, z³o¿ono do grobu zw³oki prof. Gerarda Labudy. 
Uroczystoœci zakoñczono odœpiewaniem w jêzyku kaszubskim 
"Kaszëbskô Królewô".

W dniu 27.12.2010 r. o godz 18.30 w Koœciele pw. œw. 
Wawrzyñca zostanie odprawiona Msza œw. w intencji œp.  prof. 
Gerarda Labudy. Natomiast w dniu jego urodzin - 28.12.2010 r. 
w Gminnej Bibliotece Publicznje w Luzinie odbêdzie siê 
spotkanie poœwiêcone pamiêci prof. Labudy.

Maria Kroœnicka

STEFAN FIKUS
Pisarz, dzia³acz i twórca ludowy

z Luzina (ur. 9.02.1920-zm. 4.10.2010)
Pogrzeb naszego by³ego mieszkañca Stefana Fikusa odby³ 

siê 7.10.2010 roku w Sanktuarium œw. Jakuba Aposto³a
 w Lêborku.

Stefan Fikus urodzi³ siê 9.02.1920 roku w Luzinie.
Z opowiadañ ojca wiedzia³, ¿e w dniu Jego urodzin mieszkañcy 
Luzina z radoœci¹ witali wkraczaj¹ce po raz pierwszy na ziemie 
kaszubskie wojsko polskie pod dowództwem genera³a Józefa 
Dowbór-Muœnickiego.

Kiedy ukoñczy³ szko³ê powszechn¹, rodzice namawiali go do 
podjêcia nauki w zawodzie szewca lub krawca, on jednak 
marzy³ o zawodzie malarza i czytaniu ksi¹¿ek.

Wybuch³a wojna, dosta³ siê do niewoli i na roboty 
przymusowe do Niemiec, tam zacz¹³ pisaæ pierwsze 
wspomnienia. Po wojnie zamieszka³ z ¿on¹ w Lêborku. 
Pracowa³ na kolei oraz dokszta³ca³ siê  w technikum oraz na 
warsztatach malarskich.

Stefana Fikusa nazywaliœmy "luziñskim Kad³ubkiem" 
poniewa¿ od najm³odszych lat ws³uchiwa³ siê w opowieœci 
starków zapisuj¹c je póŸniej na kartach swoich ksi¹¿ek, m.in.: 
"Historia wsi Luzino i okolic w latach 1871-1985", "Jak to 
przódë biwa³o", "Tak to biwa³o".

Maria Kroœnicka

UROCZYSTOŒCI POGRZEBOWE PROFESORA GERARDA LABUDY
 (ur. 28.12.1916 - zm. 1.10.2010)
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17 listopada br. w Luzinie odby³ siê po raz pierwszy Dzieñ 
Otwarty Luziñskich Instytucji Kultury. Gmina Luzino nie od 
dziœ znana jest na Kaszubach, a nawet w ca³ym kraju, 
z bardzo interesuj¹cej oferty artystyczno-rozrywkowej 
i szeroko zakrojonej dzia³alnoœci kulturalnej. 

zbyt du¿a, ale przysz³y osoby naprawdê zainteresowane kultur¹, 
a co najwa¿niejsze, na nasze zaproszenie do uczestnictwa 
odpowiedzia³y praktycznie wszystkie ko³a, sekcje i zespo³y 
muzyczne dzia³aj¹ce przy GOK-u. Podczas Dnia Otwartego 
mo¿na by³o podziwiaæ m.in. Chór "Lutnia", którego dyrygentem 
ju¿ od 10 lat jest Tomasz Fopke, Orkiestrê Dêt¹ OSP Luzino pod Zawdziêczamy to aktywnym mieszkañcom gminy, 
batut¹ Jana Sucheckiego oraz skecz i biesiadê muzyczn¹ stowarzyszeniom i coraz œmielej pokazuj¹cym swoje prawdziwe 
w wykonaniu Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Luzinie, któremu mo¿liwoœci - instytucjom kultury. Mamy w Luzinie trzy takie 
akompaniowa³ Pan Edmund Klas. Prawdziw¹ ucztê duchow¹ instytucje, tj.: bibliotekê z czytelni¹ na Kukówce, Muzeum 
zapewnili widzom: utalentowana pianistka z Luzina Julianna Regionalne i Gminny Oœrodek Kultury, który by³  jednoczeœnie 
Kot³owska oraz m³odzi pasjonaci rodnej mowy, którzy pomys³odawc¹ tej imprezy. Ide¹ Dnia Otwartego by³o 
przedstawili program poetycko-muzyczny pt. "Zaduszki umo¿liwienie mieszkañcom, a tak¿e goœciom spoza gminy 
Kaszubskie". Warto dodaæ, ¿e w³adze samorz¹dowe by³y przyjrzenia siê z bliska dzia³alnoœci wszystkich naszych instytucji 
reprezentowane podczas tego œwiêta luziñskiej kultury przez kultury. By³o to jak najbardziej na czasie, gdy¿ zarówno GOK, jak 
wójta Jaros³awa Wejera, radn¹ Rady Gminy Luzino - Genowefê i Biblioteka przesz³y w ostatnim czasie gruntowne remonty. 
Kasprzyk oraz radnego Rady Powiatu Wejherowskiego Zwiedzaj¹cy mogli zatem przy okazji przekonaæ siê na w³asne 
- Kazimierza Bistroñ.oczy, co zosta³o wyremontowane. Jak twierdzi dyrektor GOK 

<gok>Bartosz Aleksandrowski - frekwencja podczas imprezy nie by³a 

Dzieñ Otwarty Luziñskich Instytucji Kultury
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Harcerze 70-tej Luziñskiej Dru¿yny Harcerskiej ZHP 
dziêkuj¹ Panu Wójtowi Jaros³awowi Wejerowi za jego 
osobiste zaanga¿owanie i wspieranie licznych dzia³añ na 
rzecz dzieci i m³odzie¿y z terenu gminy Luzino.

a¿ 16 dzieci zdoby³o karty p³ywackie).
Dziêki pomocy Pana Wójta od pocz¹tku naszej dzia³alnoœci tj. 4. Pomoc w uzyskaniu dofinansowania w wysokoœci 24.500 z³ 

od paŸdziernika 2008 r. -mo¿liwe by³o zorganizowanie wielu ze œrodków Unii Europejskiej w ramach programu ma³ych 
przedsiêwziêæ s³u¿¹cych naszej spo³ecznoœci. Wœród nich projektów LGD "Kaszubska Droga" PROW 2007-2013. 
najwa¿niejsze to: Zdobyl i œmy 14  pa ten tów ¿eglarza ,  12  pa ten tów 

1. Kwiecieñ 2009 r. - kurs m³odszego ratownika WOPR motorowodniaka, 11 certyfikatów p³etwonurka OWD PADI, 
- dofinansowanie udzia³u ka¿dego dziecka w wysokoœci 100 z³ 7 legitymacji ratownika WOPR oraz 2 sternika jachtowego 
 -zdobyliœmy 10 legitymacji ratownika WOPR. i starszego sternika motorowodnego. W tym przypadku du¿¹ 

2. Listopad 2009 r. - wyjazd do Budapesztu-byliœmy jedyn¹ pomoc uzyskaliœmy tak¿e ze strony Gminnego Oœrodka Kultury 
dru¿yn¹ ZHP z Polski zaproszon¹ na uroczystoœæ ods³oniêcia w Luzinie oraz luziñskich spo³eczników - radnych Rady-Organu 
pomnika upamiêtniaj¹cego 75-t¹ rocznicê powstania pierwszej Decyzyjnego LGD "Kaszubska Droga": Pani Marii Wittstock, 
dru¿yny ZHP poza granicami RP. Eugeniusza Szulc i Marka Mudlaw. Dziêkujemy!

3. Kurs nauki p³ywania od marca do czerwca 2010 r. -pe³ne Obecnie nasza dru¿yna planuje zorganizowanie zimowiska, 
dofinansowanie w wysokoœci 2100 z³ udzia³u siedmiorga dzieci które chcemy spêdziæ na kursie narciarskim dla dzieci 
z rodzin znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji finansowej (w sumie zrzeszonych w ZHP.

Podziêkowanie 70-tej Luziñskiej Dru¿yny Harcerskiej ZHP
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W pi¹tek 19 listopada w Gminnej Bibliotece Publicznej im. 
Leona Roppla odby³ siê wernisa¿ wystawy malarskiej 
i fotograficznej Mariana Mielewczyka, zatytu³owanej "Moje 
pasje". Organizatorem by³a biblioteka oraz Stowarzyszenie 
Inicjatyw Spo³ecznych PRO BONO.

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Zas³u¿ony dla 
kultury polskiej", a na otwarciu wystawy otrzyma³ od wójta 
Jaros³awa Wejera medal XX-lecia Samorz¹du Gminy Luzino.

Wiele osób zainteresowanych twórczoœci¹ artystyczn¹ Mariana 
Mielewczyka przyby³o na otwarcie wystawy m.in. wójt Jaros³aw 
Wejer,  zastêpca  Marzena Meyer, dyrektorzy szkó³ i instytucji 

Marian Mielewczyk jest nauczycielem Szko³y Podstawowej 
kultury, miejscowi artyœci, cz³onkowie stowarzyszeñ: Pro Bono, 

im.Lecha B¹dkowskiego w Luzinie, ukoñczy³ Wydzia³ Sztuk 
ZK-P, KGW.

Piêknych na Uniwersytecie im. Miko³aja Kopernika w Toruniu. 
Otwarcia wystawy dokona³a dyrektor biblioteki Maria 

By³ organizatorem i komisarzem kilku ogólnopolskich spotkañ 
Kroœnicka, przedstawienia twórczoœci autora prac dokona³a 

malarskich. Zorganizowa³ w b.r. pierwszy ogólnopolski plener 
przewodnicz¹ca Stowarzyszenia Pro Bono Genowefa Kasprzyk. 

malarski w Luzinie pt.: "Apetyt na sztukê".
W programie artystycznym wyst¹pi³ kaszubski duet artystyczny 

Bra³ udzia³ w wielu plenerach i wystawach regionalnych 
w sk³adzie: Tomasz Fopke (œpiew), Ryszard Borysionek 

i ogólnopolskich. Prowadzi zajêcia plastyczne dla s³uchaczy 
(akompaniament) - "Muzyczne oblicza patriotyzmu". Prezentacji 

Akademii Edukacyjnej "Pro Bono" w Luzinie.
wystawionych prac dokona³ artysta Marian Mielewczyk.

Za swoj¹ dzia³alnoœæ otrzyma³ m.in. odznakê honorow¹ 
Maria Kroœnicka

Wystawa Mariana Mielewczyka"Moje pasje" 

 i dokonania kaszubskich twórców, co  luziñski chór promuje nie W dniach 9-14 czerwca chór „LUTNIA” odby³  tournée na 
tylko na Kaszubach czy w Polsce, ale równie¿ za granica. Po trasie Luzino- Zakopane-Budapeszt.  Chórzyœci swoja trasê 
wyczerpuj¹cych koncertach, które odby³y sie w bardzo upalny koncertow¹ rozpoczêli od wystêpu w zabytkowym koœciele 
dzieñ , chórzyœci  udali sie na dalsze zwiedzanie panoramy w Zakopanem  p.w  œw. Jana   Apostola  i Ewangelisty,  gdzie 
Budapesztu.  swoim œpiewem promowali zarówno swój chór jak i jêzyk 

Na zakoñczenie pobytu w stolicy Wêgier  odby³ siê  godzinny kaszubski.
rejs po Dunaju sk¹d mo¿na by³o podziwiaæ  przepiêkn¹  W czasie krótkiego  pobytu w piêknych polskich Tatrach, 
architekturê miasta zarówno tê zabytkow¹  jak i wspó³czesn¹. niektórzy  chórzyœci poprzez piesze wêdrówki  poznawali  szlaki 
Nastêpnego ranka wszyscy w radosnych nastrojach wyruszyli turystyczne, które mia³y swój fina³ m.in. na szczycie Sarnia 
w drogê powrotn¹.Ska³a, sk¹d  roztacza³y siê przepiêkne  widoki. 

Prezes chóru Zygmunt BrzeziñskiPo dwudniowym pobycie w Zakopanem,  chór wyruszy³ 
w dalsz¹ trasê.  Docelowym miejscem by³a stolica Wêgier – 
Budapeszt,  do którego zostali zaproszeni  przez proboszcza  
polskiej parafii  w tym mieœcie  ks. Leszka  Kry¿ê 
pochodz¹cego tak¿e z Luzina.  Swój pobyt w Budapeszcie 
uczestnicy wycieczki rozpoczêli od krótkiego zwiedzania  
z pani¹  przewodnik, która stara³a siê przybli¿yæ dzieje 
miasta. Nastêpny  dzieñ okaza³ sie szczególnie pracowity 
dla chórzystów, gdy¿ rozpocz¹³ siê od uczestnictwa 
a zarazem uœwietnienia  œpiewem mszy œw. w koœciele  
p.w  Matki Bo¿ej Wspomo¿ycielki Wiernych . 

Po zakoñczonej mszy chór zaprezentowa³  kilka pieœni  
patriotycznych, co zosta³o bardzo mile i z zainteresowaniem  
przyjête przez s³uchaczy. Nastêpny koncert na zaproszenie 
Polonii  odby³ siê w plenerze, gdzie zaprezentowany zosta³ 
ró¿norodny repertuar  - pocz¹wszy od polskiej klasyki 
(Moniuszko i Chopin) przez piosenki  biesiadne do 
wspó³czesnych  piosenek  kaszubskich, w których chór 
LUTNIA  siê specjalizuje. 

Szczególnie  za granic¹ mo¿na by³o pokazaæ  poprzez 
œpiew  nie tylko piêkno polskiej kultury, ale tak¿e jêzyk

Tournée   chóru   „LUTNIA”
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WYKAZ PRZETARGÓW ZA OKRES    OD 28 CZERWCA 2010 ROKU DO  10 GRUDNIA 2010 ROKU

ZRZESZENIOWÔ KLËKA
Wybory w luziñskim oddziale Zrzeszenia Kaszubsko-

Pomorskiego  
Dnia 16 listopada 2010 roku w Gimnazjum im. Pisarzy 

Kaszubsko-Pomorskich odby³o siê zebranie sprawozdawczo-
wyborcze luziñskiego oddzia³u Zrzeszenia Kaszubsko--
Pomorskiego. Po podsumowaniu przez prezesa Marka 
Mudlawa dzia³alnoœci organizacji za ostatnie trzy lata, 
przyst¹piono do procedury wyboru prezesa i w³adz oddzia³u. 
Spoœród dwóch kandydatur najwiêcej g³osów uzyska³ 
S³awomir Klas, który zosta³ nowym prezesem oddzia³u ZKP w 
Luzinie, jego wyborczy kontrkandydat - Teofil Sirocki zosta³ 
wiceprezesem tej najwiêkszej w naszym kraju organizacji 
pozarz¹dowej. Funkcjê sekretarza luziñskiego oddzia³u 
powierzono Mieczys³awowi Bistroniowi, natomiast 
skarbnikiem zosta³a Alicja Klinkosz . Do zarz¹du weszli tak¿e: 
Feliks Sikora, Marek Mudlaw i Roman Klinkosz. Powo³ano 
tak¿e komisjê rewizyjn¹ w sk³adzie: Maria Rygulska, Maria 
Kroœnicka, Kazimierz Klas.

   Spotkanie zamkn¹³ nowy prezes luziñskiego oddzia³u ZKP 
S³awomir Klas, który jeszcze raz podziêkowa³ Markowi 
Mudlawowi za szeœæ lat pracy na rzecz kaszubszczyzny oraz 
zaprosi³ wszystkich do wspó³pracy, dziêkuj¹c za przybycie.

M.B.
Redosnëch i bëlnëch Godów, prze¿ëtëch w domôcym grónie, 

przë nocë spiéwónych koladów i snô¿o wëstrojony dance, a w 
Nowim Roku 2011 wiele zdrowiô i szczescô, ¯ëczi wszëtczim 
mieszkañcóm lëzynsczi  part Kaszëbsko - Pomórsczégo 
Zrzeszeniô.
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p.n."Zwiêkszenie bezpieczeñstwa na obszarze powiatu Sesja z dnia 26 kwietnia 2010 roku:
wejherowskiego i puckiego poprzez zakup specjalistycznego Uchwa³a Nr XLI/368/2010 w sprawie wyra¿enia zgody na 
sprzêtu ratowniczo - gaœniczego dla jednostek OSP w gminach zawarcie umowy partnerstwa przez Gminê Luzino z Fundacj¹ 
Gniewino, Luzino i Krokowa,Zenona Plecha - wspierania rozwoju kultury fizycznej i sportu 
! Uchwa³a Nr XLIII/386/2010  w sprawie zajêcia stanowiska, z siedzib¹ w Gdañsku na wspóln¹ realizacjê projektu p.n."Czyste 
w sprawie skargi Pana Leszka Krause,powietrze Gminy Luzino" z dzia³ania 5.4 "Rozwój energetyki 
! Uchwa³a Nr XLIII/387/2010 w sprawie zajêcia stanowiska, opartej na Ÿród³ach odnawialnych" w ramach Regionalnego 
w sprawie skargi Pani Konrady Bladowskiej,Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 
! Uchwa³a Nr XLIII/388/2010 w sprawie nadania imienia Hali 2007 - 2013.
Widowiskowo - Sportowej w Luzinie,Sesja z dnia 28 kwietnia 2010 roku:
! Uchwa³a Nr XLIII/389/2010 w sprawie udzielenia pomocy 

! Uchwa³a Nr XLII/369/2010 w sprawie bud¿etu gminy na 2010 
finansowej dla Powiatu Wejherowskiego, · Uchwa³a Nr rok,
XLIII/390/2010 w sprawie sprzeda¿y czêœci nieruchomoœci w 

! Uchwa³a Nr XLII/370/2010  w sprawie zmiany Uchwa³y nr 
drodze bezprzetargowej (dot. dzia³ki nr 222/3 w Luzinie.XI/86/95 Rady Gminy Luzino z dnia 09 czerwca 1995r. w sprawie 
Sesja z dnia 06 sierpnia 2010 roku:ustalenia nazw ulic we wsi Luzino i we wsi Kêb³owo,
! Uchwa³a Nr XLV/391/2010 w sprawie zmiany Uchwa³y Nr 

! Uchwa³a Nr XLII/371/2010  w sprawie okreœlenia wymagañ 
XLIII/373/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 28 czerwca 2010r. jakie powinien spe³niaæ przedsiêbiorca posiadaj¹cy lub ubiegaj¹cy 
w sprawie zaci¹gniêcia kredytu d³ugoterminowego,siê o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzia³alnoœci 
! Uchwa³a Nr XLV/392/2010 w sprawie zaci¹gniêcia po¿yczki w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w³aœcicieli 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska,nieruchomoœci i opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych 
! Uchwa³a Nr XLV/393/2010 w sprawie zatwierdzenia "Planu i transportu nieczystoœci ciek³ych,
Odnowy Miejscowoœci Bar³omino na lata 2010 - 2017",

! Uchwa³a NR XLII/372/2010 w sprawie sprostowania oczywistej 
! Uchwa³a Nr XLV/394/2010 w sprawie zatwierdzenia "Planu omy³ki w Uchwale Nr IX/93/2003 z dnia 15 paŸdziernika 2003 
Odnowy Miejscowoœci Wyszecino na lata 2010 - 2017",roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
! Uchwa³a Nr XLV/395/2010 w sprawie zatwierdzenia "Planu przestrzennego fragmentów wsi Kochanowo /obrêb geodezyjny 
Odnowy Miejscowoœci Têpcz na lata 2010 - 2017",Kêb³owo/ (dzia³ki nr 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 
! Uchwa³a Nr XLV/396/2010 w sprawie zatwierdzenia "Planu 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 
Odnowy Miejscowoœci Milwino na lata 2010 - 2017",683, 684, 685, 686,687, 688, 689, 286/14, 286/15, 286/16, 286/11) 
! Uchwa³a Nr XLV/397/2010 w sprawie zatwierdzenia "Planu w gminie Luzino.
Odnowy Miejscowoœci Sychowo na lata 2010 - 2017",Sesja z dnia 28 czerwca 2010 roku:
! Uchwa³a Nr XLV/398/2010 w sprawie zatwierdzenia "Planu 

! Uchwa³a Nr XLIII/373/2010 w sprawie zaci¹gniêcia kredytu 
Odnowy Miejscowoœci Robakowo na lata 2010 - 2017",d³ugoterminowego,
! Uchwa³a Nr XLV/399/2010 w sprawie zatwierdzenia "Planu 

! Uchwa³a Nr XLIII/374/2010  w sprawie udzielenia pomocy 
Odnowy Miejscowoœci Kêb³owo na lata 2010 - 2017",finansowej dla Pañstwowej Szko³y Muzycznej I Stopnia im. 
! Uchwa³a NR XLV/400/2010 w sprawie zatwierdzenia "Planu Fryderyka Chopina w Wejherowie,
Odnowy Miejscowoœci Kochanowo na lata 2010 - 2017",

! Uchwa³a Nr XLIII/375/2010 w sprawie bud¿etu gminy na 
! Uchwa³a Nr XLV/401/2010 w sprawie zatwierdzenia "Planu 2010r.,
Odnowy Miejscowoœci Zelewo na lata 2010 - 2017",

! Uchwa³a Nr XLIII/376/2010 w sprawie nadania nazw ulic we wsi 
! Uchwa³a Nr XLV/402/ 2010  w sprawie bud¿etu gminy na 2010 Bar³omino,
rok.

! Uchwa³a Nr XLIII/377/2010 w sprawie w sprawie nadania nazw 
Sesja z dnia 31 sierpnia 2010 roku:ulic we wsi Têpcz,
! Uchwa³a Nr XLVI/403/2010 w sprawie bud¿etu gminy na 2010 

! Uchwa³a Nr XLIII/378/2010 w sprawie nabycia nieruchomoœci 
rok,(dot. dzia³ek nr 305 i nr 313/2 w Luzinie),
! Uchwa³a Nr XLVI/404/2010 w sprawie trybu prac nad projektem 

! Uchwa³a Nr XLIII/379/2010 w sprawie pozbawienia statusu 
uchwa³y bud¿etowej,pomnika przyrody,
! Uchwa³a Nr XLVI/405/2010 w sprawie okreœlenia zakresu 

! Uchwa³a Nr XLIII/380/2010  w sprawie sprostowania 
i formy informacji o przebiegu wykonania bud¿etu Gminy, oczywistej omy³ki w Uchwale Nr XXXIX/353/2010 Rady Gminy 
informacji o kszta³towaniu siê wieloletniej prognozy finansowej Luzino z dnia 24 marca 2010r w sprawie uchwalenia miejscowego 
oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino (obrêb 
samorz¹dowych instytucji kultury za I pó³rocze roku geodezyjny Luzino),gm.Luzino,
bud¿etowego,

! Uchwa³a Nr XLIII/381/2010  w sprawie uchwalenia zmiany 
! Uchwa³a Nr XLVI/406/2010 w sprawie nadania nazw ulic we wsi Studium Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania 
D¹brówka,Przestrzennego Gminy Luzino,
! Uchwa³a Nr XLVI/407/2010 w sprawie uchwalenia zmiany 

! Uchwa³a Nr XLIII/382/2010 w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
wsi Sychowo, czêœæ dzia³ki nr 204 w zakresie dzia³ek nr 204/1 Luzino pod trasê gazoci¹gu DN 700 wraz z urz¹dzeniami 
i 204/2, gm. Luzino,infrastruktury towarzysz¹cej,
! Uchwa³a Nr XLVI/408/2010 w sprawie udzielenia pomocy 

! Uchwa³a Nr XLIII/383/2010 w sprawie przyst¹pienia do 
finansowej dla Powiatu Wejherowskiego,sporz¹dzenia zmiany Studium Uwarunkowañ i Kierunków 
!Uchwa³a Nr XLVI/409/2010 w sprawie zawarcia umowy Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Luzino,
partnerskiej z Powiatem Wejherowskim w zakresie udzielenia 

! Uchwa³a Nr XLIII/384/2010 w sprawie zmiany uchwa³ Rady 
dotacji celowej na realizacjê projektu "Remont drogi powiatowej Gminy Luzino o podziale gminy na okrêgi wyborcze,
nr 1451 G na odcinku Luzino - Wyszecino wraz z remontem 

! Uchwa³a Nr XLIII/385/2010 w sprawie wyra¿enia zgody na 
i budow¹ ci¹gów pieszych oraz remont nawierzchni drogi gminnej zawarcie umowy partnerstwa przez Gminê Luzino z Gmin¹ 
(ulicy Ks. Jana Twardowskiego) w miejscowoœci Bar³omino wraz Gniewino oraz Gmin¹ Krokowa na wspóln¹ realizacjê projektu 
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z budow¹ chodnika", wspó³finansowanego z bud¿etu pañstwa w Zelewie na rzecz Parafii w Górze),
w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych ! Uchwa³a Nr XLIX/432/2010  w sprawie bonifikaty od ceny 
2008 - 2011", sprzeda¿y nieruchomoœci (dot. na cele sakralne w Zelewie),
! Uchwa³a Nr XLVI/410/2010 w sprawie nabycia nieruchomoœci ! Uchwa³a Nr XLIX/433/2010 w sprawie zmiany Uchwa³y Nr 
(dot dzia³ki nr 745/18 w Luzinie), XLVI/406/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie nadania nazw 
! Uchwa³a Nr XLVI/411/2010 w sprawie zmiany Uchwa³y Nr ulic we wsi D¹brówka,
XXXVI/328/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 07 grudnia 2009 ! Uchwa³a Nr XLIX/434/2010 w sprawie przyjêcia darowizny 
roku w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy nieruchomoœci (dot. dzia³ki nr 119/1 w Zelewie),
oraz Uchwa³y Nr XXXVI/327/2009 z dnia 07 grudnia 2009r. ! Uchwa³a Nr XLIX/435/2010 w sprawie przyjêcia darowizny 
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy. nieruchomoœci (dot. dzia³ki nr 408/10 w Kêb³owie),

! Uchwa³a Nr XLIX/436/2010 w sprawie przyjêcia darowizny Sesja z dnia 29 wrzeœnia 2010 roku:
nieruchomoœci (dot. dzia³ki nr 408/7 w Kêb³owie,

! Uchwa³a Nr XLVII/412/ 2010 w sprawie bud¿etu gminy na 2010 
! Uchwa³a Nr XLIX/437/2010 w sprawie zatwierdzenia "Planu rok,
Odnowy Miejscowoœci Luzino na lata 2010 - 2017",

! Uchwa³a Nr XLVII/413/2010 w sprawie zajêcia stanowiska, 
! Uchwa³a Nr XLIX /438/2010 w sprawie bud¿etu gminy na 2010 w sprawie wniosku Pani Konrady Bladowskiej,
rok,

! Uchwa³a Nr XLVII/414/2010 w sprawie przyjêcia gminnego 
! Uchwa³a Nr XLIX /439/2010 w sprawie zajêcia stanowiska Rady programu zdrowotnego pod nazw¹ "Program przeciwdzia³ania 
Gminy dotycz¹cego wykazu zadañ inwestycyjnych na 2011 rok,rakowi szyjki macicy w Gminie Luzino na lata 2010 - 2014".
! Uchwa³a Nr XLIX /440/2010 w sprawie przygotowania Sesja z dnia 08 paŸdziernika 2010 roku:
uroczystoœci ods³oniêcia Pomnika Powstañców i Wojaków 

! Uchwa³a Nr XLVIII/415/2010 w sprawie wyra¿enia czci i ho³du 
w Luzinie,prof. Gerardowi Labuda,
! Uchwa³a Nr XLIX /441/2010 w sprawie wyra¿enia zgody na 

! Uchwa³a Nr XLVIII/416/2010  w sprawie ustanowienia tablicy 
zamianê nieruchomoœci (dot. dzia³ek 152 i 153 w Luzinie),upamiêtniaj¹cej Profesora Gerarda Labudê,
! Uchwa³a Nr XLIX /442/2010 w sprawie zmiany Uchwa³y Nr 

! Uchwa³a Nr XLVIII/417/2010 w sprawie utworzenia izby 
XXXIX/349/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 24 marca 2010 roku poœwiêconej ¿yciu i dzia³alnoœci naukowej Profesora Gerarda 
w sprawie wyra¿enia zgody na udzielenie w roku 2010 dotacji Labudy.
Samodzielnemu Publicznemu Zak³adowi Opieki Zdrowotnej Sesja z dnia 15 paŸdziernika 2010 roku:
Szpitalowi Specjalistycznemu im. Floriana Ceynowy 

! Uchwa³a Nr XLIX/418/2010 w sprawie okreœlenia liczby 
w Wejherowie,nowych licencji przeznaczonych do wydania w roku 2011 na 
Sesja z dnia 12 listopada 2010 roku:wykonywanie transportu drogowego taksówk¹,
! Uchwa³a Nr L/443/2010 w sprawie bud¿etu gminy na 2010 rok,

! Uchwa³a Nr XLIX/419/2010 w sprawie ustalenia wysokoœci 
! Uchwa³a Nr L/444/2010 w sprawie obni¿enia œredniej ceny stawek op³aty za zajêcie 1 m2 pasa drogowego dróg publicznych, 
skupu ¿yta dla celów podatku rolnego na 2011 rok,dla których zarz¹dc¹ jest Wójt Gminy Luzino,
! Uchwa³a Nr L/445/2010 w sprawie przyst¹pienia do zmiany 

! Uchwa³a Nr XLIX/420/2010 w sprawie okreœlenia stawek 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu podatku od nieruchomoœci oraz op³at lokalnych na 2011 rok,
miejscowoœci Luzino, gmina Luzino,

! Uchwa³a Nr XLIX/421/2010 w sprawie okreœlenia wysokoœci 
!· Uchwa³a Nr L/446/2010 w sprawie zmiany czêœci miejscowych stawek podatku od œrodków transportu,
planów zagospodarowania przestrzennego,

! Uchwa³a Nr XLIX /422/2010 w sprawie zatwierdzenia taryf dla 
! Uchwa³a Nr L/447/2010 w sprawie upowa¿nienia zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania 
Przewodnicz¹cego Rady Gminy Luzino,œcieków w Gminie Luzino,
! Uchwa³a Nr L/448/2010 w sprawie likwidacji rachunku 

! Uchwa³a Nr XLIX /423/2010 w sprawie likwidacji zak³adu 
dochodów w³asnych w jednostkach bud¿etowych Gminy Luzino,bud¿etowego, w celu przekszta³cenia w jednostkê bud¿etow¹,
! Uchwa³a nr L/449/2010 w sprawie okreœlenia jednostki 

! Uchwa³a Nr XLIX/424/2010 w sprawie okreœlenia stawek op³aty 
bud¿etowej, Ÿróde³ dochodów gromadzonych na wydzielonym targowej na 2011 rok,
rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporz¹dzania 

! Uchwa³a Nr XLIX /425/2010 w sprawie okreœlenia maksymalnej 
planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów.kwoty dofinansowania op³at za kszta³cenie pobierane przez szko³y 

wy¿sze i zak³ady kszta³cenia nauczycieli oraz specjalnoœci i form 
kszta³cenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, Pe³ne teksty uchwa³ znajduj¹ siê w BIP
! Uchwa³a Nr XLIX /426/2010 w sprawie uchwalenia "Programu  na stronie www.luzino.pl
Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych Gminy 
Luzino na 2011 rok" ,
! Uchwa³a Nr XLIX /427/2010 w sprawie uchwalenia "Gminnego 
Programu Przeciwdzia³ania Narkomanii na rok 2011",
! Uchwa³a Nr XLIX /428/2010 w sprawie przyjêcia "Planu potrzeb 
Gminy Luzino w zakresie wykonywania prac spo³ecznie 
u¿ytecznych w na rok 2011",
! Uchwa³a Nr XLIX/429/2010 w sprawie wyra¿enia zgody na 
zawarcie umowy partnerstwa przez Gminê Luzino ze 
Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Dzia³ania "Kaszubska Droga", 
z Gmin¹ Szemud oraz Gmin¹ Linia na wspóln¹ realizacjê projektu 
p.n."Szlakiem Kaszubskich Duchów",
! Uchwa³a Nr XLIX/430/2010 w sprawie sprzeda¿y 
nieruchomoœci w celu poprawienia warunków zagospodarowania 
nieruchomoœci s¹siednich (dot. dzia³ki nr 913/30 w Luzinie),
! Uchwa³a Nr XLIX/431/2010 w sprawie sprzeda¿y 
nieruchomoœci w trybie bezprzetargowym (dot. dzia³ki nr 54/5 

Reklama
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Stawki op³at za wodê i œcieki obowi¹zuj¹ce w 2011 roku

Do  taryf I - III  dolicza siê stawkê op³aty abonamentowej, w zale¿noœci od posiadanego wodomierza g³ównego, zaœ do 
taryfy V op³atê za przy³¹cze, wed³ug nastêpuj¹cych stawek: 

Stawki op³at dodatkowych:

Ceny podane w poszczególnych taryfach oraz w op³atach abonamentowych i op³atach dodatkowych, s¹ cenami netto - nale¿y 
do nich doliczyæ obowi¹zuj¹c¹ stawkê podatku VAT.

Stawki op³aty od posiadania psów obowi¹zuj¹ce w 2011 roku
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Stawki podatku od nieruchomoœci obowi¹zuj¹ce w roku 2011

Projekt systemowy zrealizowany zosta³ w ramach Priorytet 
VII Promocja Integracji Spo³ecznej, Dzia³anie 7.1. Rozwój 
i Upowszechnianie aktywnej integracji, Poddzia³anie 7.1.1 
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez oœrodki 
pomocy spo³ecznej w ramach Programu Operacyjnego 

przebiegu projektu w roku 2010, w oparciu o przygotowan¹ Kapita³ Ludzki wspó³finansowanego ze œrodków 
prezentacjê.  Uczestnikom projektu wrêczone zosta³y Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
zaœwiadczenia o ukoñczonym procesie aktywnej integracji oraz W roku 2010 wniosek o dofinansowanie projektu opiewa³ na 
drobne upominki.kwotê 70 349,65z³, z czego wk³ad w³asny Oœrodka Pomocy 

Projekt systemowy bêdzie równie¿ realizowany w roku 2011, Spo³ecznej w Luzinie wynosi³ 6 859,09z³ zaœ kwota 63 490,56 z³ 
w zwi¹zku z tym zapraszamy  osoby zainteresowane udzia³em stanowi³a kwotê finansowan¹ ze œrodków Unii Europejskiej. 
w projekcie, do Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej Sukces zrealizowanego projektu jest zwieñczeniem pracy wielu 
w Luzinie.  osób. Na poœwiêcenie szczególnej uwagi zas³uguj¹ jednak 

beneficjentki projektu Panie:  Danuta Ptach, El¿bieta M³yñska,  
Anna Konczak, Alicja Zocholl , Miros³awa Halman, Dominika 
Lidzbarska, Bo¿ena Tobiaska  oraz Lidia Kupc.  To dziêki ich 
zaanga¿owaniu, systematycznoœci oraz ogromnej chêci zrobienia 
czegoœ dla siebie, mo¿emy mówiæ dziœ o sukcesie. Panie przesz³y 
przez wiele etapów aktywnej integracji. Wziê³y udzia³ 
w proponowanych z myœl¹ o ich przysz³oœci warsztatach, kursach 
i szkoleniach. Zakoñczeniem realizacji projektu by³a konferencja 
podsumowuj¹ca jego realizacjê, która odby³a siê  29 listopada 
2010 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Luzinie. 
W konferencji udzia³ wziêli Pani Marzena Meyer - Zastêpca  
Wójta Gminy Luzino, Pani Ewa Walczak - Kierownik Gminnego 
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Luzinie, Pani Irena Sirocka - 
emerytowany Kierownik Gminnego Oœrodka Pomocy 
Spo³ecznej, jak i równie¿ pracownicy socjalni oraz beneficjenci 
projektu. Konferencja mia³a na celu podsumowanie realizacji 

INFORMACJA z realizacji projektu systemowego "NASZA PRZYSZ£OŒÆ W NASZYCH RÊKACH"
- projektu wspó³finansowanego ze œrodków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
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Kalendarz  imprez  organizowanych przez 
Gminn¹ Bibliotekê Publiczn¹ im. Leona Roppla  w Luzinie

Styczeñ 2011

Kalendarz  imprez organizowanych b¹dŸ wspó³organizowanych przez
 Gminny Oœrodek Kultury w Luzinie

Kalendarz  imprez sportowych organizowanych b¹dŸ wspó³organizowanych przez
 Gminny Oœrodek, Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie
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Dorota Grablowska - srebrny medal.W dniu 16 paŸdziernika 2010 roku na terenie jednostki 
Zawody, które odby³y siê w Gdyni, by³y jednoczeœnie Marynarki Wojennej w Gdyni odby³y siê Mistrzostwa 

eliminacjami do Miêdzywojewódzkich Mistrzostw M³odzików, Województwa  Pomorskiego w Biathlonie Letnim. 
które odby³y siê w dniach 21 - 23 paŸdziernika równie¿ na 
obiektach Marynarki Wojennej w Gdyni. Po sukcesach 
odniesionych na Mistrzostwach Województwa Pomorskiego, 
zawodniczki z Luzina zosta³y powo³ane do reprezentowania 
naszego województwa na Miêdzywojewódzkich Mistrzostwach 
M³odzików w Biathlonie Letnim. W zawodach tych  nasza strefa 
skupia piêæ województw: pomorskie, zachodnio-pomorskie, 
kujawsko-pomorskie, warmiñsko-mazurskie i wielkopolskie. Na 
zawody zjecha³o siê 90 zawodników. Podczas trzech dni 
zawodów rozegrano cztery konkurencje: bieg sprinterski, bieg 
poœcigowy, bieg klasyczny i bieg sztafetowy. Pomimo tak du¿ej 
liczebnie strefy nasze utalentowane zawodniczki wypad³y wprost 
rewelacyjnie w ka¿dym biegu staj¹c na podium: w biegu 
sprinterskim  - z³oty medal (Dominika Nadolska), w biegu 
poœcigowym  - srebrny medal (Dominika Nadolska),  w biegu 
klasycznym   - srebrny medal (Dominika Nadolska),  w biegu 
sztafetowym - z³oty medal (Dominika Nadolska, Dorota Rozegrano dwie konkurencje: bieg sprinterski i bieg 
Grablowska, Paula Wicon, Karolina Graczyk), br¹zowy medal poœcigowy. Tak te¿ by³o i tym razem, w obu biegach luzinianki 
(Magda Pipka, Anna Zawielak, Magda Okroj, Agata Bojka).stawa³y na podium zdobywaj¹c:

Dziêki dwóm medalom w biegu sztafetowym wszystkie 1) w biegu sprinterskim: Karolina Graczyk - z³oty medal;  
dziewczêta, które pojecha³y z Luzina na zawody, wróci³y z tych Dominika Nadolska - srebrny medal;  Anna Zawiœlak - br¹zowy 
zawodów z medalami. Dziewczêtom sk³adamy serdeczne medal.
gratulacje i szkoda, ¿e na szczeblu m³odzika nie rozgrywa siê 2) w biegu poœcigowym:  Dominika Nadolska - z³oty medal;  
Mistrzostw Polski. (Tekst i fot: Wies³aw Szmidtka)

Gdynia. Biathlon Letni Luziñskie dziewczêta znowu na medal

W œrodê 6 paŸdziernika odby³y siê w Wejherowie zawody Równie¿ indywidualnie najlepsze okaza³y siê biegaczki 
w Biegu na Orientacjê.  By³ to fina³ wojewódzki Igrzysk z Luzina zajmuj¹c:
M³odzie¿y Szkolnej, Wojewódzka Gimnazjada oraz 1) w kategorii szkó³ podstawowych: Ko³acz Magda - 1 msc
Wojewódzka Licealiada. i z³oty medal,  Wróblewska Ilona - 3 msc i br¹zowy medal,  

M³odzie¿ startowa³a w trzech kategoriach wiekowych: szko³y Semak Ewelina - 4 msc,  Damps Wiktoria - 6 msc,  Szur 
podstawowe, gimnazja i szko³y œrednie. Ogó³em wystartowa³o Agnieszka - 7 msc
ponad 200 osób z terenu ca³ego województwa. Prowadzona by³a 2) w kategorii gimnazjum:  Nadolska Dominika - 1 msc i z³oty 
klasyfikacja indywidualna oraz zespo³owa. Do klasyfikacji medal,  Sicha Sandra - 2 msc i srebrny medal,  Graczyk Karolina - 
zespo³owej liczy³y siê wyniki piêciu najlepszych zawodników 4 msc,  Pipka Magda - 8 msc,  Bojka Agata - 10 msc
z danej szko³y. W klasyfikacji zespo³owej bezkonkurencyjne 3) kategorii szkó³ œrednich:, Liñska Angelika - 1 msc i z³oty 
okaza³y siê szko³y z Luzina, które zajê³y pierwsze miejsca medal,  Hinc Dorota - 8 msc
zdobywaj¹c dla szkó³ piêkne puchary i dyplomy: Szko³a Bieg na Orientacjê by³ pierwsz¹ w tym roku szkolnym 
Podstawowa w Luzinie - 1 miejsce w klasyfikacji szkó³ rozgrywan¹ dyscyplin¹ sportow¹, a wiêc pod wzglêdem 
podstawowych,  Szko³a Podstawowa w Sychowie - 2 miejsce w sportowym rok szkolny 2010/2011 zosta³ rozpoczêty na bardzo 
klasyfikacji szkó³ podstawowych, Gimnazjum w Luzinie wysokim poziomie.
- 1 miejsce w klasyfikacji szkó³ gimnazjalnych Wies³aw Szmidtka

Wejherowo. Bieg na Orientacjê. Luziñskie szko³y najlepsze w województwie
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Luziñskie biegaczki na podium
W sobotê 11 wrzeœnia 2010 roku odby³y siê w Gdañsku 

Mistrzostwa Województwa w Biegu na Orientacjê. 
Zawody odbywa³y siê na dystansie œrednim (od 3 do 5 km). Bardzo 

udanie wypad³y w tych zawodach zawodniczki z gminy Luzino 
zdobywaj¹c a¿ 6 medali:

1) w kategorii m³odziczek (13-14 lat): Magda Pipka - srebrny medal  
Karolina Graczyk - br¹zowy medal; 2) w kategorii juniorek m³odszych 
(15-16 lat): Sandra Sicha - z³oty medal Dominika Nadolska; - srebrny 
medal; 3) w kategorii juniorek (17-18 lat): Angelika Liñska - srebrny 
medal; 4) w kategorii seniorek (19-34 lata):  Alicja Pipka - z³oty medal.

Nastêpnego dnia w niedzielê w Parku Adventure w Gdyni odby³ siê 
bieg na dystansie sprinterskim (1500 - 2500 m).Tam luziñskie biegaczki 
potwierdzi³y swoje wysokie umiejêtnoœci, w tej dyscyplinie 
kilkakrotnie staj¹c na podium:

1) w kategorii m³odziczek: · Magda Pipka - II miejsce Karolina 
Graczyk - III miejsce; 2) w kategorii juniorek m³odszych: Sandra Sicha;  
- I miejsce;  Dominika Nadolska - II miejsce. 3) w kategorii juniorek: 
Angelika Liñska - I miejsce, Dorota Hinc - III miejsce. 4) w kategorii 
seniorek: Alicja Pipka - III miejsce
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W dniu 28.10.2010 na hali sportowej Miejskiego Oœrodka Sportu 
i Rekreacji w Rumi, odby³y siê Mistrzostwa Powiatu 
Wejherowskiego Dziewcz¹t w Unihokeju. 

W zawodach wziê³o udzia³ ponad 60 zawodniczek z ca³ego Powiatu 
Wejherowskiego. Bardzo dobrze zaprezentowa³y siê dziewczêta 
z Gimnazjum w Luzinie, które po zaciêtych meczach zajê³y 
ostatecznie III miejsce. Poziom rywalizacji by³ bardzo wysoki. 
Zwyciêzc¹ turnieju zosta³a dru¿yna Gimnazjum nr 3 z Wejherowa. Na 
zakoñczenie zawodów zespo³y zosta³y nagrodzone statuetkami, 
medalami i dyplomami, które wrêczali Grzegorz Janiszewski - trener 
zespo³u i wielki animator tej dyscypliny sportowej oraz referent ds. 
sportu w PZPOW w Wejherowie Pan Bart³omiej WoŸniak. 
Organizatorami zawodów byli: Powiatowy Zespó³ Placówek 
Oœwiatowo Wychowawczych w Wejherowie oraz Miejski Oœrodek 
Sportu i Rekreacji w Rumi.

Zespó³ z Luzina wyst¹pi³ w sk³adzie: Monika Pielowska (kapitan 
zespo³u), Maria Liñska, Natalia Nasta³y, Anna Bargañska, Dorota 
Grablowska, Ewelina Engelbreht,  Martyna Rohde, ̄ aneta Wojewska, 
Sandra Kankowska, Martyna Mielewska.  Gratulujemy sukcesu.

W dniach 9-10 paŸdziernika odbywa³y siê w okolicach Rumi 
oraz Gdyni Miêdzywojewódzkie Mistrzostwa M³odzików (13-14 
lat) w Biegu na Orientacjê. 

MMM obejmuj¹ obszar czterech województw: pomorskiego, 
zachodnio-pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz warmiñsko-
mazurskiego. Rozegrano trzy rodzaje biegów: bieg klasyczny, bieg 
sprinterski oraz bieg sztafetowy. We wszystkich trzech biegach na 
podium stawa³y uczennice luziñskiego gimnazjum, trenuj¹ce na co 
dzieñ bieg na orientacjê w Gminnym Klubie Sportowym w Luzinie 
oraz w Powiatowym Zespole Placówek Oœwiatowo-
Wychowawczych w Wejherowie.

Radoœæ by³a tym wiêksza, ¿e wszystkie startuj¹ce dziewczêta (szeœæ 
osób), które z Luzina pojecha³y na zawody, wróci³y z medalami:
! w biegu klasycznym - Graczyk Karolina - srebrny medal
! w biegu sprinterskim - Graczyk Karolina - z³oty medal
! w biegu sztafetowym- srebrny medal (Pipka Magda, Bojka 

Agata, Graczyk Karolina),  br¹zowy medal (Dampc Agata, Dzienisz 
Magdalena, Riegel Beata)

Miêdzywojewódzkie Mistrzostwa M³odzików Trzy biegi - cztery medale

Medal Gimnazjalistek na Mistrzostwach Powiatu Wejherowskiego

We wrzeœniu odby³a siê, na terenie Szko³y Podstawowej Klasa II - ch³opcy 300m: 1. Damps Beniamin; 2. Pikron 
w Luzinie, jesienna edycja "Biegów po Zdrowie 2010", w której Tymoteusz; 3. Nasta³y Miko³aj.
wziê³o udzia³ 834 startuj¹cych w 7 kategoriach wiekowych Klasa III - dziewczêta 300m: 1. Sikora Wiktoria; 2. Stankowska 
z podzia³em na ch³opców i dziewczêta. Martyna; 3. Piepiórka Wiktoria

£¹cznie w obu edycjach w 2010 roku(tj. wiosna i jesieñ) udzia³ Klasa III - ch³opcy 300m: 1. Bargañski Dawid; 2. Stobbe 
wziê³o  1776 startuj¹cych.  Zainteresowanie biegami zapewne jest Krzysztof; 3. Owczarzak Dominik.
tak du¿e ze wzglêdu na dobr¹ zabawê przy muzyce, któr¹ zapewnia Klasa IV - dziewczêta 1000m: 1. Topp Zofia; 2. Damps Julia
p. Mieczys³aw Brzeski  oraz wrêczane nagrody. Ka¿dy uczestnik jest 3. Siemann Aleksandra.
bowiem nagradzany s³odkim upominkiem i ka¿dy uczestnik mo¿e Klasa IV - ch³opcy  1000m; 1. Bojka Szymon; 2. Zielonka Szymon; 
otrzymaæ nagrodê rzeczow¹, gdy¿ wszyscy startuj¹cy bior¹ udzia³ 3. Pikron Sebastian
w losowaniu nagród po zakoñczonym biegu. Zwyciêscy Klasa V -dziewczêta 1000m: 1. Szur Agnieszka; 2. Magulska 
poszczególnych biegów nagradzani s¹ medalami, dyplomami Agata; 3. Stobbe Sandra
i s³odyczami. Dziêkujemy Wójtowi Jaros³awowi Wejer, Radzie Klasa V - ch³opcy 1000m; 1. Ko³acz Mateusz; 2. Stenka Dawid
So³eckiej w Luzinie z so³tysem Zygmuntem Brzeziñskim  i Staroœcie 3. Dawidowski Adam
Wejherowskiemu Józefowi Reszke za wsparcie finansowe, Klasa VI - dziewczêta 1000m: 1. Sikora Monika; 2. Damps 
a Dyrektorowi Dariuszowi Rompca za umo¿liwienie Wiktoria; 3. Jóskowska Karolina
przeprowadzenia imprezy na terenie szko³y. Poni¿ej medaliœci Klasa VI - ch³opcy 1000m: 1. Konczak Robert 2. Chmielnik 
poszczególnych kategorii jesiennej edycji "Biegów Po Zdrowie Maciej; 3. Necel Gracjan
2010": Open- kobiety 1000m: 1. Pielowska Monika; 2. Topp Marta;

Klasa I - dziewczêta 300m: 1. Bojka Natalia; 2. Landowska 3. Damps Kinga
Bernadeta 3. Szlagowska Agata Open - mê¿czyŸni 1000m: 1. Krêcisz Bart³omiej; 2. Wicki Bartosz; 

Klasa I - ch³opcy 300m: 1. Wiczkowski Igor; 2. Patelczyk Kacper; 3. Kot³owski Piotr.
3. Sikora Maciej. Gratulujemy zwyciêzcom i zapraszamy w nastêpnym roku.

Klasa II - dziewczêta 300m: 1. Zielonka Julia; 2. Bojke Paulina Stanis³aw K¹kol
3. Szulc Anna.

BIEGI PO ZDROWIE - Jesieñ 2010
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Luziñskie gimnazjum od 2006 zaanga¿owane jest w unijne 
projekty edukacyjne polegaj¹ce na wspó³pracy szkó³ krajów 
Unii Europejskiej. Trzyletnia praca nad projektem 
zatytu³owanym "Ró¿norodnoœæ - uroda ¿ycia" przynios³a 
ca³ej spo³ecznoœci szkolnej wiele korzyœci, a przede wszystkim 
otworzy³a drogê ku dalszym przedsiêwziêciom na polu 
wspó³pracy miêdzynarodowej.

W dniach 20-24 wrzeœnia grupa 28 uczniów gimnazjum 
w Luzinie odwiedzi³a duñsk¹ szko³ê w Starup, poznaj¹c tam 
funkcjonowanie szko³y, lokalne atrakcje turystyczne oraz styl 
¿ycia ich rówieœników z Danii. Program pobytu polskich uczniów 
w Danii obfitowa³ w wiele ró¿norodnych zajêæ. Pierwszego dnia 
koledzy i kole¿anki z Danii opowiedzieli o ró¿nych aspektach 

spotkanie nowych przyjació³. Program wizyty przewidywa³ ¿ycia swojej szko³y, a nastêpnie oprowadzili swoich goœci po 
wspólne zajêcia szkolne, wspóln¹ zabawê oraz wycieczki szkole. Wszyscy uczniowie wykonali te¿ wspólnie pracê 
krajoznawcze po okolicy.plastyczn¹ przedstawiaj¹c¹ ich interpretacjê s³owa "przyjaŸñ".

Pierwszy dzieñ wizyty ju¿ tradycyjnie spêdziliœmy w szkole. Kolejny dzieñ grupa spêdzi³a na wycieczce na zachodnie 
Zajêcia zaczêliœmy od multimedialnej prezentacji  wybrze¿e Danii, gdzie odwiedzi³a wyspê Romo, popularny 
przedstawiaj¹cej pocz¹tki gimnazjum oraz ¿ycie szko³y. kurort nadmorski. Stamt¹d skierowaliœmy siê na pole golfowe, 
Nastêpnie wszyscy uczniowie uczestniczyli w zajêciach aby rozegraæ turniej football golfa. Dobrej zabawie sprzyja³a 
integracyjnych, wspólnie pracowali nad projektem na temat piêkna pogoda, która nie opuœci³a nas a¿ do koñca pobytu 
systemu edukacji w Danii i Polsce oraz rywalizowali w konkursie w Danii. Na zakoñczenie dnia udaliœmy siê na obserwacjê 
wiedzy ogólnej. Po intensywnym wysi³ku umys³owym wszyscyptaków, zlatuj¹cych siê du¿ymi stadami na swoje miejsca 
 z przyjemnoœci¹ spêdzili czas na hali sportowej, rozgrywaj¹c noclegowe.
mecze siatkówki i pi³ki no¿nej. Dzieñ zakoñczy³ siê tanecznie - na Ostatni dzieñ up³yn¹³ pod znakiem sportu. Zajêcia rozpoczê³y 
dyskotece szkolnej.siê od wspólnej zabawy ze œpiewem, póŸniej uczniowie zmierzyli 

Kolejne dwa dni up³ynê³y na zwiedzaniu okolicy. Uczniowie siê z torem przeszkód, a na koniec rozegrali mecze pi³ki no¿nej 
odwiedzili Gdañsk, gdzie poznali wiele ciekawych faktów i w dwa ognie. Drug¹ czêœæ dnia wszyscy uczestnicy wymiany 
i legend dotycz¹cych tego piêknego miasta, zaœ drugiego dnia spêdzili na wodzie - zorganizowano sp³yw fiordem od 
pojechali do Szymbarka. Szczególnie to drugie miejsce zapadnie miejscowoœci Haderslev do Starup. Zwieñczeniem dnia, 
goœciom w pamiêci. Wspólnie odœpiewany alfabet kaszubski, a jednoczeœnie ca³ego pobytu w Starup, by³o spotkanie 
pobyt w Domu Sybiraka spod Irkucka i replice bunkra z czasów II wszystkich zaanga¿owanych w wymianê - uczniów, rodzin 
wojny œwiatowej by³y piêkn¹ lekcj¹ regionalizmu i historii. Nikt goszcz¹cych oraz zaanga¿owanych nauczycieli. W mi³ej 
nie przeszed³ te¿ obojêtnie obok nietypowego, wywróconego do atmosferze, przy grillu i muzyce, spêdziliœmy ten ostatni wspólny 
góry nogami domu. Po powrocie do Luzina i krótkim wieczór.
odpoczynku, zobaczyliœmy siê ponownie na po¿egnalnym Ca³y pobyt w Danii dostarczy³ wielu wra¿eñ polskim uczniom. 
spotkaniu w "Dampcówce" w Bar³ominie.By³y zachwyt i zazdroœæ, kiedy pierwszy raz zobaczyliœmy szko³ê 

Po¿egnaliœmy siê w pi¹tek rano. Us³yszeliœmy wiele ciep³ych duñsk¹ i jej wyposa¿enie, by³o te¿ zdumienie na widok relacji 
s³ów na temat naszej goœcinnoœci i dobrej organizacji. I po raz pomiêdzy duñskimi nauczycielami i ich uczniami, czy 
kolejny pokazaliœmy, ¿e mimo trudniejszych warunków ¿yciawszechobecnych rowerów i parkingów rowerowych. 
 i koniecznoœci doganiania Europy Zachodniej w wielu aspektach Wracaliœmy do domu pe³ni wra¿eñ, nowych doœwiadczeñ 
¿ycia jako szko³a i spo³ecznoœæ gminy Luzino jesteœmy i obserwacji
partnerami zaanga¿owanymi i godnymi zaufania. Natomiast w dniach 25-29 X 2010 r. gimnazjum w Luzinie 

Joanna Nadolskagoœci³o grupê uczniów ze Starup. Po wrzeœniowej wizycie 
polskich uczniów w Danii, nadszed³ czas na rewan¿ i ponowne 

Wymiana uczniów

Nr 116 / 20 grudnia 2010 r.

W ramach programu wspó³pracy Gimnazjum Publicznego w którym to pop³ynê³o morze ³ez, najlepiej pokaza³ ilu nowych 
im. Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich w Luzinie ze szko³¹ przyjació³ pozyskali nasi uczniowie. Ju¿ nie mo¿emy siê 
Realschule Schloss-Schule w Stolzenau mia³a miejsce doczekaæ do maja, kiedy to niemieccy uczniowie zagoszcz¹ 
wymiana m³odzie¿y w dniach 20-27 wrzeœnia 2010 roku. w naszej szkole i w naszych rodzinach. P.Jasiñska
Dwunastu uczniów naszego gimnazjum. K.Jedynak

na okres tygodnia zamieszka³o w rodzinach swoich niemieckich 
kolegów i kole¿anek. Pobyt w zaprzyjaŸnionej gminie rozpocz¹³ 
siê od wspólnego grillowania, a przez kolejne dni uczniowie 
w mieszanych, polsko-niemieckich grupach, realizowali projekt 
pod tytu³em: "Nasza szko³a - nasza miejscowoœæ - nasz region". 
Rezultaty swojej pracy nad tym¿e projektem m³odzie¿ mia³a 
okazjê zaprezentowaæ na wspólnie przygotowanej wystawie. 
Uczniowie z Luzina mieli okazjê poznania Stolzenau. Niemieccy 
gospodarze przygotowali równie¿ inne ciekawe atrakcje. Do nich 
zaliczyæ mo¿na, zarówno zwiedzanie stolicy kraju zwi¹zkowego 
Dolnej Saksonii - Hannoweru, jak te¿ spacer po parku 
dinozaurów Muenchenhagen. Weekend uczniowie polscy 
spêdzili wraz z niemieckimi rodzinami, które niezwykle 
serdecznie przyjê³y ich w swoich domach. Dzieñ wyjazdu, 

WIZYTA POLSKICH UCZNIÓW W NIEMCZECH
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W  sobotê, 6 listopada 2010 roku w Hali Widowiskowo - 
Sportowej im. Marsza³ka Macieja P³a¿yñskiego goœci³ prezes 
Polskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej, Pan Grzegorz Lato. 

Zanim dosz³o do z³o¿enia podpisów pod dokumentami, Wójt 
Gminy Luzino, Pan Jaros³aw Wejer przypomnia³ wszystkim 
obecnym, zw³aszcza licznie przyby³ej m³odzie¿y , sylwetkê 
goœcia - Grzegorza Lato. Wójt zaznaczy³ równie¿ ile m³odych 

By³y znakomity pi³karz dwukrotny medalista mistrzostw œwiata adeptów futbolu na co dzieñ trenuje w naszej gminie pi³kê no¿n¹ 
oraz król strzelców tej imprezy przyby³ do Luzina, aby byæ (obecnie jest a¿ 11 zespo³ów m³odzie¿owych, 2 seniorskie i 10 
œwiadkiem podpisania porozumienia zawartego pomiêdzy so³eckich). By³o widaæ, ¿e iloœæ m³odych pi³karzy trenuj¹cych 
Gmin¹ Luzino, a Gmin¹ Gniewino. Porozumienie dotyczy w Luzinie zrobi³a wra¿enie na goœciu. 
wspó³pracy w celu najefektowniejszego wykorzystania przez Po zakoñczeniu czêœci oficjalnej w asyœcie dyrektora GOSRiT, 
strony porozumienia, faktu organizacji Mistrzostw Europy UEFA Pana Piotra Klecha oraz Wójta Gminy Grzegorz Lato zwiedzi³  
Euro 2012. Porozumienie w imieniu Gminy Luzino podpisa³ obiekt hali. Na koniec spotkania mo¿na by³o zrobiæ sobie 
Wójt Gminy,  Pan Jaros³aw Wejer, a ze strony Gminy Gniewino, pami¹tkowe zdjêcie oraz otrzymaæ autograf, z czego oczywiœcie 
Wójt Gminy,  Pan Zbigniew Walczak. m³odzie¿ skorzysta³a.

Grzegorz Lato Prezes PZPN w Luzinie
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Mistrzostwa Gminy Luzino w szachach, warcabach i tenisie sportowym
Dnia 28 listopada na Hali Widowiskowo Sportowej 

im. Marsza³ka Macieja P³a¿yñskiego w Luzinie odby³y siê  
Mistrzostwa Gminy Luzino w szachach, warcabach oraz tenisie 
sto³owym. 

zwyciêstwo Waldemara P³otka, który pokona³ w finale Henryka 
P³otka. Trzecie miejsce nale¿a³o do Adama Miotk. Pan Waldemar 
tego dnia wygra³ rywalizacjê w tenisie sto³owym broni¹c tym samym 
tytu³u oraz zdoby³ drugie miejsce w warcabach. Natomiast pan 
Henryk P³otka wygra³ rywalizacjê w szachach oraz uleg³ tylko 
w finale tenisa sto³owego. Najwiêksz¹ niespodziank¹ ca³ych 
mistrzostw by³o zwyciêstwo najm³odszej uczestniczki ca³ego 
turnieju Magdy P³otka. Bardzo m³oda zawodniczka pod okiem Licznie zgromadzeni uczestnicy rywalizowali o tytu³ najlepszego 
swojego ojca p. Waldemara P³otka wygra³a w podobnym stylu zawodnika w ca³ej gminie. Rywalizacja rozpoczê³a siê o godzinie 
rywalizacje w tenisie sto³owym kobiet. Na drugim miejscu znalaz³a 10 rano. Rozgrywki w warcaby w kategorii kobiet wygra³a Magda 
siê Dzienisz Magda oraz na trzecim P³otka Kasia. Wszyscy Pipka pokonuj¹c Emiliê Kwidziñsk¹. W tym samym czasie 
zwyciêzcy zostali nagrodzeni pami¹tkowymi pucharami, odbywa³y siê kolejne konkurencje. Wiele emocji mia³y rozgrywki 
dyplomami oraz medalami. Klasyfikacja koñcowa:w warcaby wœród mê¿czyzn. Najlepszym zawodnikiem okaza³ siê 

Warcaby kobiet: 1)Pipka Magda; 2)Kwidziñska Emilia; Warcaby Zieliñski Adrian pokonuj¹c w finale Waldemara P³otka. Na trzecim 
mê¿czyzn: 1)Zieliñski Adrian; 2)P³otka Waldemar; 3)Kawka Adam.miejscu uplasowa³ siê Kawka Adam. Wiele emocji przynios³y tak¿e 

Szachy mê¿czyzn: 1)P³otka Henryk; 2)Rompca Jakub; 3)Lesner rozgrywki w szachach. Niestety w tym roku nie odby³y siê szachy 
Robert.kobiet, z braku uczestniczek. Natomiast szachy mê¿czyzn wygra³ 

Tenis sto³owy kobiet: 1)P³otka Magda; 2)Dzienisz Magda; P³otka Henryk pokonuj¹c w fina³owej rozgrywce Jakuba Rompcê. 
3)P³otka Kasia.Na trzeciej pozycji sklasyfikowany zosta³ Robert Lesner.

Tenis sto³owy mê¿czyzn: 1)P³otka Waldemar; 2)P³otka Henryk; Tenis sto³owy zapowiada³ siê bardzo interesuj¹co. Ubieg³oroczny 
3)Miotk Adam.mistrz i w tym roku okaza³ siê niepokonany. Bezapelacyjne 
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Dnia 13 X 2010r. w Szkole Podstawowej w Luzinie 
obchodzono uroczyœcie Dzieñ Edukacji Narodowej.

Od rana uczniowie prezentowali siê w nienagannych 
strojach galowych, aby w ten sposób wyraziæ swoj¹ 
wdziêcznoœæ oraz szacunek wszystkim pracownikom oœwiaty.

Marian Mielewczyk oraz pani Katarzyna WoŸniak.
Wœród pracowników obs³ugi jubileusz obchodzi³y trzy panie - 

pani Bar-bara Czoska - 35 lat pracy, pani Teresa Rumpczyk - 35 lat 
pracy oraz pani Gra-¿yna Ropel - 30 lat pracy zawodowej.

Uczniowie z tej okazji przygotowali rozbudowany program 
artystyczny. W pierwszej czêœci zaprezentowa³y siê dzieci z klasy 
IIId wraz z nauczycielk¹ pani¹ Barbar¹ Pob³ock¹. Drug¹ czêœæ 
zabawnego programu przedstawili ucznio-wie klas starszych. 

W godzinach popo³udniowych odby³a siê uroczysta akademia. M³odzi aktorzy z klasy VIa bardzo sugestywnie zaprezentowali 
Nie zabrak³o w³adz samorz¹dowych: wójta - Jaros³awa Wejera realia szkolne, wcielili siê w ró¿ne typy uczniowskie oraz 
oraz przewodnicz¹cego Rady Gminy - Waldemara Kunz. Swoj¹ nauczycielskie, czym zas³u¿yli sobie na ogromne brawa i liczne 
obecnoœci¹ zaszczycili te¿ nasz¹ placówkê przedstawiciele Rady s³owa uznania. Natomiast uczniowie z klasy Ve przygotowali dla 
Rodziców w osobie pana Marka Tempskiego i pani Aleksandry jubilatów okolicznoœciowe "ordery" z dedy-kacj¹.
Meyer. Licznie przybyli równie¿ emerytowani pracownicy Sukces uczniów to zas³uga nauczycieli: p. Hanny Piechowskiej 
szko³y. By³ to dzieñ szczególny dla spo³ecznoœci szkolnej, gdy¿ - Hirsz, p. Miros³awy Bia³k i p. Grzegorza Bia³k. Oprawê 
obchodzono  jubileusze pracy zawodowej. Wœród dostojnych muzyczn¹ przygotowa³a pani Beata Pietruszewska. Chór szkolny 
jubilatów znalaz³o siê 11 nauczycieli oraz 3 pracowników wykona³ dwie przeróbki w³oskich przebojów: "Felicita", czyli 
obs³ugi. "Awans ci da" oraz piosenkê "Nauczycielu" na melodiê "Italiano 

Jubileusz 30 - lecia pracy w zawodzie nauczyciela obchodzi³y: vero" a tak¿e utwór "ChodŸ, pomaluj mój œwiat" oraz 
pani Bo-¿ena Klawikowska, pani Alicja Klinkosz, pani Irena okolicznoœciowe "Sto lat...". Piêkn¹ scenografiê przygotowa³y 
P³ukarska, pani Teresa Skielnik i pani Wanda Tambelli. panie: Izabela Mrozek oraz Izabela Cholcha.

Jubileusz 25 - lecia œwiêtowali: pani Beata Beckier, pani Maria Gratulacjom i ¿yczeniom nie by³o koñca.
Goike, pani Danuta Hinc, pani Miros³awa Marszewska, pan M.Bia³k

Dzieñ Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej im. Lecha B¹dkowskiego w Luzinie

Dnia 13 paŸdziernika 2010r. obchodziliœmy w naszej szkole " Drodzy Nauczyciele, musimy odwa¿yæ siê zaufaæ swoim 
Œwiêto Pracowników Oœwiaty, czyli popularnie zwany Dzieñ obserwacjom i odczuciom, zaufaæ swojej wiedzy, doœwiadczeniu, 
Nauczyciela. sercu, by œwiat wróci³ do normy, a m³ode pokolenie odnalaz³o 

Gimnazjaliœci klas pierwszych i drugich pod czu³ym okiem dziêki naszej codziennej pracy w³aœciw¹ drogê".
p. Beaty Bonk i p. Natalii Kupskiej oraz p. Zofii Meyer Dyrektor podziêkowa³ wszystkim pracownikom oœwiaty za 
przygotowali czêœæ artystyczn¹ bêd¹c¹ histori¹ edukacji w codzienny nie³atwy wysi³ek na "uczniowskim ugorze". Na 
pigu³ce. Mieliœmy okazjê zobaczyæ próby "szkolenia" m³odego zakoñczenie nauczyciele wszystkich stopni awansu zawodowego 
cz³owieka  epoki kamienia ³upanego, przyjrzeæ siê nauczaniu w podzielili siê z uczniami odpowiedzi¹ na pytanie dyrekcji, 
dobie epoki oœwiecenia, w epoce , w której w 1773r. powsta³a dlaczego wybrali pracê w tym zawodzie ? Okaza³o siê, ¿e nasze 
Komisja Edukacji Narodowej, a na koniec zajrzeliœmy do szko³y drogi do tego  zawodu by³y ró¿ne, ale  znaczna wiêkszoœæ z nas 
tak dobrze nam znanej z codziennej szarej rzeczywistoœci , czyli wybra³a go z powo³ania i z tego, ¿e lubi pracê z m³odymi ludŸmi, 
szko³y XXI wieku. bo  lubi go odkrywaæ i kszta³towaæ.

Te krótkie scenki rodzajowe przeplatane  by³y rewelacyjnie Tekst: G. Kulas, Zdjêcia: D. Nadolski
dobranymi tekstami piosenek w wykonaniu szkolnego chóru. 
Dodatkowo  Oliwia Dunst zaprezentowa³a solo, przygrywaj¹c 
sobie na gitarze, piosenkê z repertuaru "D¿em".

 Oczywiœcie nie zabrak³o te¿  kwiatów i ¿yczeñ od spo³ecznoœci 
uczniowskiej dla dyrekcji, nauczycieli, pracowników obs³ugi 
i administracji oraz pani pielêgniarki.

Na zakoñczenie spotkania g³os zabra³ dyrektor szko³y - 
p. K. Bistroñ , zadaj¹c wszystkim zgromadzonym pytanie: Jaki 
jest œwiat m³odego cz³owieka w dobie telewizji, Internetu, 
narkotyków i w narastaj¹cym chaosie w sferze wartoœci?

W swoim krótkim przemówieniu dyrektor zwróci³ siê do 
pedagogów s³owami:

" Oto jest nasz trud codzienny , nasze ma³e budowanie" …
- obchody Dnia Edukacji Narodowej
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Œwiêto Szko³y  na sta³e zosta³o wpisane do kalendarza 
naszych uroczystoœci szkolnych. Tegoroczne œwiêto  
odbiega³o konwencj¹ od wczeœniejszych. Myœl¹  przewodni¹ 
uroczystoœci by³y s³owa Stefana Wyszyñskiego "Sztuk¹ jest 
umieraæ dla ojczyzny, ale najwiêksz¹ sztuk¹ jest dobrze ¿yæ 
dla niej".

bohaterowi. Jesienna dekoracja, s³owa pieœni i ich przepiêkne 
wykonanie przez szkolny chór  wprowadzi³y widzów w pe³en 
zadumy nastrój i przygotowa³y zgromadzonych do obejrzenia 
filmu, który przybli¿y³ uczniom i  goœciom  losy p³k. Stanis³awa 
D¹bka.

Projekcja filmu umo¿liwi³a inne spojrzenie na postaæ naszego 
patrona. Pu³kownik, wykazuj¹c siê  bohaterstwem, ofiarnoœci¹
i poœwiêceniem, zrobi³ wszystko, aby jak najlepiej przygotowaæ 
obronê i ocaliæ Gdyniê. (...) Ka¿dy siê w jakimœ stopniu boi, 
ka¿dy ma jakiœ pierwiastek strachu. W chwilach najwy¿szego 
napiêcia ludzkie reakcje i ludzkie odczucia siê zmieniaj¹. Je¿eli 
cz³owiek tak jest zwi¹zany z mi³oœci¹ do Ojczyzny, to w chwilach 
napiêcia wszystko jest mo¿liwe.(…) Pu³kownik D¹bek by³ 
wielkim realist¹, który w ¿yciu realizowa³ has³o 
II Rzeczpospolitej - Bóg, Honor, Ojczyzna. Zwyciêstwo albo 
œmieræ. Dla niego innej drogi nie by³o. Nie by³o drogi niewoli czy 
ucieczki.(…) Tymi s³owami scharakteryzowali naszego patrona 
syn siostry p³k. D¹bka Szczepan £ukasiewicz oraz Tadeusz 
Konkol, syn Leona Konkola, oficera ³¹cznikowego p³k. D¹bka-  
jedni z bohaterów filmu.

Po projekcji filmu nast¹pi³o z³o¿enie przez delegacje kwiatów, 
zapalenie zniczy przed obeliskiem p³k. D¹bka. Minut¹ ciszy 
uczciliœmy pamiêæ o naszym patronie. Na zakoñczenie 
uroczystoœci g³os zabrali szanowni goœcie.

Tegoroczne Œwiêto Szko³y sk³oni³o do refleksji, które 
niew¹tpliwie  uda³o siê wzbudziæ wœród zebranych. Cisza, która 
zapanowa³a po czêœci artystycznej, nawet wœród uczniów, jest 
tego najbardziej wymownym dowodem. Obejrzenie historii 
bohaterskiej obrony polskiego Wybrze¿a i honorowej œmierci 
pu³kownika w niekonwencjonalny,  ale  przystêpny  sposób 
przybli¿y³o sylwetkê p³k. D¹bka. Œwiêto Szko³y sta³o siê okazj¹, 
by po raz kolejny zastanowiæ nad tym, czym dla nas powinna byæ 
Ojczyzna i jak wiele zawdziêczamy tym, którzy oddali za Ni¹ 
¿ycie. W tym  dniu  z³o¿yliœmy  ho³d wszystkim walcz¹cym
i poleg³ym, zw³aszcza naszemu patronowi p³k. Stanis³awowi S³owo powitania, po uroczystym wprowadzeniu sztandaru  
D¹bkowi. Pamiêtajmy s³owa Stefana Wyszyñskiego-"Sztuk¹ jest i odœpiewaniu hymnu, wyg³osi³a pani dyrektor, W³adys³awa 
umieraæ dla ojczyzny, ale najwiêksz¹ sztuk¹ jest dobrze ¿yæ dla Joskowska. Podczas uroczystoœci Œwiêta Szko³y przygotowanej 
niej".pod kierunkiem p. Barbary Kloñskiej i moim, wykorzystano 

Wszystkim, którzy w tym dniu zaszczycili nas swoj¹ fabularyzowany dokument w re¿yserii Bartosza Paducha 
obecnoœci¹, sk³adamy serdeczne wyrazy wdziêcznoœci.pt. "Pu³kownik D¹bek. Obrona Gdyni 1939 r."- pierwszy film 

S³awomir Pienschkepoœwiêcony jednemu z najwa¿niejszych wydarzeñ wrzeœnia 1939 
r. - trwaj¹cej do 19 wrzeœnia obronie Kêpy Oksywskiej i jej 

Œwiêto Szko³y 

18 paŸdziernika 2010r. ju¿ po raz dziesi¹ty obchodziliœmy Œwiêtoœci". Uczniowie pod opiek¹ p. Ewy Tempskiej, p. 
Dzieñ Papieski, zwi¹zany z rocznic¹ wyboru na Stolicê Katarzyny  Westphal i p. Aleksandry Szymagaj przygotowali 
Piotrow¹ Papie¿a - Polaka. Z tej okazji na nasz¹  akademiê przedstawienie, w którym zaprezentowali  wybrane epizody z 
zaprosiliœmy ks. Krzysztofa Lorek i diakona  Piotra ¿ycia Jana Paw³a II.
Liszewskiego. Przedstawili nam cz³owieka, który pokazywa³ swoj¹ wielkoœæ - 

Has³o tegorocznych obchodów  brzmia³o -  "Odwaga cierpliwoœci¹, zrozumieniem, ubóstwem, pokor¹ i modlitw¹.

Obchody Dnia Papieskiego w Szkole Podstawowej im. Jana Paw³a II w Kêb³owie
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W tym roku ruszy³a pierwsza edycja Rodzinnych 
Koncertów Letnich pod patronatem Wójta Gminy Luzino - 
Jaros³awa Wejer, które odbywa³y siê w dniach: 11 lipca, 
15 sierpnia oraz 28 sierpnia 2010 roku. 

Symfoniczn¹, recital wokalny  Mateusza Mielewczyka, 
m³odzie¿ow¹ Orkiestrê "Big Band" z Stolzenau. Mieliœmy okazjê 
równie¿ obejrzeæ pokaz tañca i uczestniczyæ w nauce tañca salsa. 
Funkcjonowa³a równie¿ kawiarenka plenerowa przygotowana 
przez Ko³o Gospodyñ Wiejskich z Luzina. Dziêkujemy osobom 
oraz zespo³om, które wyst¹pi³y i umili³y nam czas podczas Rodzinne Koncerty Letnie zosta³y bardzo mi³o przyjête przez 
koncertów ale równie¿ dziêkujemy wszystkim tym, które nasz¹ spo³ecznoœæ gminn¹. Koncerty odbywa³y siê w bardzo 
przyczynili siê do organizacji tych imprez. Organizatorami piêknym, a niektórym z nas nieznanym miejscu czyli 
tegorocznych koncertów byli: Stowarzyszenie Inicjatyw w Arboretum przy Nadleœnictwie. Podczas Rodzinnych 
Obywatelskich PRO BONO, Gminny Oœrodek Kultury Koncertów Letnich mogliœmy podziwiaæ nastêpuj¹cych artystów 
w Luzinie, Biblioteka Publiczna w Luzinie, Nadleœnictwo i ich wystêpy: Orkiestrê Dêt¹ OSP Luzino, kwartet smyczkowy - 
Strzebielino z siedzib¹ w Luzinie oraz Urz¹d Gminy Luzino.Moniki Topp z Luzina, Chór Lutnia z Luzina, Gdyñsk¹ Orkiestrê 

 GOK

W dniach 1 – 10 sierpnia 2010 roku odby³ siê pierwszy Paluch – Gliwice, Anna Rosiek – Limanowa (woj. ma³opolskie), 
Ogólnopolski Plener Malarski pod tytu³em „Apetyt na Sztukê – Ma³gorzata Irena Kaliszewska – Luzino, Jolanta Biedroñ - (woj. 
Luzino i Okolice w Malarstwie”. ma³opolskie), Aleksander Skotarczak – Choczewo, Joanna Kas – 

Przedsiêwziêcie to uda³o siê zorganizowaæ dziêki bardzo dobrej Robakowo, Ma³gorzata Osowska – Bytów, Marian Mielewczyk – 
wspó³pracy pracowników Gminnego Oœrodka Kultury, Luzino.
Stowarzyszeniu Inicjatyw Obywatelskich „PRO – BONO”  oraz  Plener zakoñczy³ siê piêkn¹ wystaw¹ prac w dniu 9 sierpnia
Urzêdowi Gminy w Luzinie. Celem pleneru by³o m. in.:   w Bibliotece Gminnej w Luzinie. Po raz pierwszy mieliœmy okazjê 
popularyzacja i promowanie naszej gminy,integracja œrodowiska zobaczyæ nasz¹ gminê z innej perspektywy. Spojrzeæ na ni¹ oczami 
artystycznego,doskonalenie warsztatu twórczego,  wymiana artystów. Mam nadziejê, ¿e to wydarzenie wpisze siê na d³ugie lata 
doœwiadczeñ. w kalendarz gminnych imprez kulturalnych.

W plenerze brali udzia³: Wies³awa Pa³asz – Wejherowo, Ewelina Komisarz pleneru Marian Mielewczyk

Apetyt na Sztukê – Luzino i Okolice w Malarstwie

Rodzinne Koncerty Letnie

9 wrzeœnia 2010 r. uczniowie Szko³y Podstawowej 
w Wyszecnie wziêli udzia³ w ogólnopolskiej akcji "Bezpieczna 
droga do szko³y"zorganizowanej przez Komendê G³ówn¹ 
Policji. 

Do szko³y przyjecha³a naczelnik sekcji ruchu drogowego 
w Wejherowie, p. komisarz Dorota Majewska oraz przedstawiciele 
wydzia³u bezpieczeñstwa wejherowskiego starostwa. Pani 
komisarz spotka³a siê z uczniami klas I-III i przeprowadzi³a 
pogadankê n/t bezpiecznego i œwiadomego uczestnictwa w ruchu 
drogowym. Dzieci otrzyma³y ¿ó³te kamizelki i kolorowe odblaski 
na tornistry zakupione przez Radê Powiatu Wejherowskiego. 
Dziêki takim akcjom wspierajacym dzia³ania podejmowane przez 
szko³ê dzieci wyposa¿one w elementy odblaskowe s¹ bardziej 
widoczne na drodze i staj¹ siê œwiadomymi uczestnikami ruchu 
drogowego. 

Akcja "Bezpieczna droga do szko³y"w Szkole Podstawowej w Wyszecinie

Wrzesieñ jest miesi¹cem, w którym corocznie jest prawid³owe zachowania i nawyki oraz koniecznoœæ 
przeprowadzana akcja "Bezpieczna droga do szko³y". przestrzegania zasad bezpieczeñstwa na drodze i przejœciach dla 

W zwi¹zku z tym dnia 9 wrzeœnia 2010 r. komisarz Dorota pieszych. Dzieci zosta³y obdarowane naklejkami i kamizelkami 
Majewska, naczelnik drogówki wraz z Mari¹ Mocek z wydzia³u odblaskowymi, które mog¹ zak³adaæ id¹c do szko³y, czy jad¹c na 
bezpieczeñstwa spotka³y siê z uczniami klas pierwszych Szko³y rowerze. Dziêki nim zwiêksz¹ swoje bezpieczeñstwo na drodze. 
Podstawowej im. Lecha B¹dkowskiego w Luzinie Uczniowie klas pierwszych podziêkowali goœciom wierszami
i przeprowadzi³y pogadankê na temat "Bezpieczne dojœcie do  i piosenkami.
szko³y oraz powrót dzieci do domu". Uœwiadomi³y uczniom Irena P³ukarska

Bezpieczna droga do szko³y
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Wraz z pocz¹tkiem roku szkolnego 2010/2011 Gimnazjum 
Publiczne im. Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich w Luzinie po 
raz kolejny przyst¹pi³o do realizacji programu Unii 
Europejskiej "Uczenie siê przez ca³e ¿ycie - Comenius". 

W dniach 22 - 26 listopada 2010r. w luziñskim Gimnazjum 
odby³a siê pierwsza z czterech planowanych wizyt. Goœciliœmy 
³¹cznie troje nauczycieli wraz z pani¹ dyrektor tamtejszej szko³y, 
Filomen¹ Rossi. W³oscy goœcie przeprowadzili krótki kurs jêzyka 
w³oskiego dla naszych uczniów, którzy w maju przysz³ego roku 
przyjm¹ w swoich domach w³oskich partnerów i bêd¹ mieli 
okazjê wykorzystaæ nowe umiejêtnoœci. Istotnym i ciekawym 

Program przewiduje dwuletni¹ wspó³pracê. Naszym partnerem elementem wizyty by³a video konferencja zorganizowana na 
jest w³oska szko³a Instituto Magistrale Statale "M.T. Varrone" terenie naszej szko³y, podczas której zarówno polska jak i w³oska 
z miejscowoœci Monte Cassino, a myœl¹ przewodni¹ bie¿¹cej m³odzie¿ mia³a okazjê zobaczyæ siê po raz pierwszy i prze³amaæ 
edycji jest has³o "Better Understanding - Better Future". pierwsze lody.

Za³o¿enia programu to przede wszystkim doskonalenie jêzyka Wizyta w³oskich goœci by³a niebywa³¹ okazj¹ do wymiany 
angielskiego, nauka jêzyka ojczystego kraju-partnera, wymiana doœwiadczeñ pomiêdzy partnerskimi szko³ami. Mimo zimowej 
doœwiadczeñ i informacji oraz wzajemna wspó³praca nad ró¿nego aury spotkanie przebieg³o w bardzo ciep³ej i przyjaznej 
rodzaju przedsiêwziêciami, takimi jak projektowanie wspólnego atmosferze. Ju¿ nie mo¿emy doczekaæ siê naszej wizyty 
logo, zdobywanie podstawowej wiedzy o kraju partnerskim, w Cassino.
poznawanie zwyczajów i kultury nowych przyjació³. Nauczyciele angliœci

Nauczyciele z w³oskiego Cassino w Luzinie

Helu oraz inne ciekawe zak¹tki tego urokliwego, rybackiego W dniach od 4 do 8 paŸdziernika gmina Luzino znów 
miasta.przyjmowa³a goœci z Wileñszczyzny. W tym roku mija 10 lat 

 Drugiego dnia, równie¿ p A. Mi³osz zachwyca³ goœci piêknem wspó³pracy naszej gminy ze spo³ecznoœci¹ wsi Turgiele na 
"Szwajcarii Kaszubskiej". Wycieczka odwiedzi³a Neclów w WileñszczyŸnie. 
Chmielnie, wie¿ê widokow¹ na Wie¿ycy oraz Szymbark. 
Najwiêkszym zainteresowaniem zwiedzaj¹cych cieszy³ siê 
odwrócony dom.

Trzeciego dnia p.A. Janusz pokaza³ Turgielanom Trójmiasto.
Czas pobytu naszych goœci w Luzinie by³ bardzo wype³niony. 

Warto wspomnieæ wyj¹tkowy wieczór - 6 paŸdziernika nazwany 
" Wileñsko - Kaszubskim". Uczniowie z Turgiel przedstawili 
wspania³y spektakl o przyjaŸni pt. " Król wschodz¹cego S³oñca" 
wiele piosenek i wierszy w jêzyku litewskim i polskim. 
Uczniowie naszego gimnazjum œpiewali piosenki i recytowali 
wiersze g³ównie w jêzyku kaszubskim. Wyst¹pi³y te¿ " Luziñskie 
Dzwoneczki" ze Szko³y Podstawowej w Luzinie z piêknymi 
piosenkami i tañcami kaszubskimi oraz Ko³o Gospodyñ 
Wiejskich. Na koniec wieczoru odby³a siê degustacja wielu 
bardzo smacznych potraw wileñskich i kaszubskich. Turgielanki Tegoroczna wizyta Turgielan by³a ju¿ pi¹t¹ wycieczk¹ na 
w regionalnych strojach prezentowa³y sowje potrawy i podawa³y Kaszuby, zaœ uczniowie naszego gimnazjum odwiedzili 
przepisy kulinarne.Wileñszczyznê cztery razy. PóŸnym popo³udniem 4 paŸdziernika 

Wizyta Turgielan pozostawi³a wiele mi³ych wspomnieñ. przyjecha³o do nas 26 uczniów Szko³y Œredniej im. P.K. 
Zawi¹za³y siê nowe przyjaŸnie. Pani Micha³owska napisa³a Brzostowskiego w Turgielach z opiekunami: wicedyrektor 
póŸniej :" W Polsce by³am wiele razy. Ka¿da wizyta w tym kraju Tatian¹ Micha³owsk¹, Walentyn¹ Jagliñsk¹ i Jewgienijem Furso. 
jest dla mnie wielkim wydarzeniem, ale Luzino i Kaszuby mnie Po radosnym przywitaniu uczestnicy wycieczki zostali 
zauroczy³y.zakwaterowani w rodzinach mieszkaj¹cych w Luzinie, 

Dziêkujemy za wielki dar serca wszystkim, którzy w Bar³ominie i Kêb³owie.
jakikolwiek sposób zaanga¿owali siê w organizacjê pobytu W kolejnych trzech dniach zorganizowano dla goœci bardzo 
Polaków z Wileñszczyzny w Luzinie.interesuj¹ce wycieczki. Pierwszego dnia zaprzyjaŸniony z 

M. Gajowskagimnazjum p. A. Mi³osz pokaza³ im  Pó³wysep Helski. Z 
ogromnym zainteresowaniem m³odzie¿ ogl¹da³a fokarium na 

Goœcie z Wileñszczyzny znów w Luzinie
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i odœpiewanie  przez  zebranych  hymnu narodowego. Nastêpnie  Jedn¹ z chlubnych tradycji Szko³y Podstawowej im. Lecha 
g³os zabra³ dyrektor Szko³y Podstawowej w Luzinie - pan Dariusz B¹dkowskiego w Luzinie jest dba³oœæ o wartoœci patriotyczne 
Rompca, który mówi³ miêdzy innymi o ods³oniêciu pomnika oraz zaszczepianie  w serca i  umys³y  m³odych  Polaków -  
Powstañców i Wojaków przy ul. Koœcielnej w Luzinie.uczniów naszej  szko³y , poszanowania  historii , a tak¿e 

W czêœci artystycznej uczniowie klas V i VI zaprezentowali ukazywanie  postaw bohaterów narodowych , którzy mog¹ by
historiê naszego   kraju, pocz¹wszy  od  czasu  utraty  przez 
Polskê niepodleg³oœci. Trzy  zakapturzone  postacie  uczniów 
symbolizowa³y pañstwa  zaborcze... A  potem  bolesna, 
123 - letnia  niewola,  zrywy niepodleg³oœciowe, scena 
przedstawiaj¹ca strajk  polskich  dzieci  we Wrzeœni, w której 
uczniowie naszej szko³y  wykazali siê nie tylko gr¹ aktorsk¹, ale 
równie¿ znajomoœci¹ jêzyka niemieckiego.

Monta¿ s³owno - muzyczny  przeplatany  faktami z historii 
Polski i  utworami lirycznymi  o treœci patriotycznej  
przypomnia³ m³odzie¿y , ¿e   mimo  ucisku  i  zaborów  Polska 
istnieje, ...  aby 11  listopada  1918 r. odrodzi

 siê  na  nowo. Inscenizacja  by³a  ¿yw¹ lekcj¹ historii, podczas 
której m³ode pokolenie Polaków  mog³o uczy

 siê patriotyzmu i odpowiedzialnoœci  za  kraj.
Nad opraw¹  artystyczn¹ uroczystoœci czuwali nauczyciele: 

historii- pan Piotr Ja¿d¿ewski, jêzyka polskiego - pani Wanda 
 wzorem do naœladowania, dlatego w przeddzieñ rocznicy Tambelli, techniki- pani Teresa Skielnik oraz informatyki - pan 

Narodowego Œwiêta  Niepodleg³oœci- 10  listopada 2010 r. Mieczys³aw Brzeski, który zadba³ o stronê muzyczn¹ 
w naszej szkole odby³a siê uroczysta akademia poœwiêcona: przedstawienia.

" Tym,co [...] nigdy w Polskê nie zw¹tpili." H.P.H.
Uroczystoœæ rozpoczê³o wprowadzenie sztandaru szko³y 

Dnia 10 listopada 2010r. w naszej szkole odby³a siê uroczysta 
akademia z okazji 92 rocznicy odzyskania przez Polskê 
niepodleg³oœci.

Uczniowie klas VI pod kierunkiem pana Krzysztofa Rozenkranc 
przygotowali przedstawienie, które mia³o na celu przybli¿yæ 
uczniom historiê Polski od zaborów do odzyskania 
niepodleg³oœci. 

Nad oprawê muzyczn¹ do inscenizacji czuwa³a pani Aleksandra 
Szmagaj, która z uczennicami ze szkolnego chóru przygotowa³a 
pieœni patriotyczne. W ten sposób uczniowie wraz z nauczycielami 
uczcili pamiêæ osób, które odda³y ¿ycie za ojczyznê.

Œwiêto Niepodleg³oœci w Szkole Podstawowej w Kêb³owie

Rocznica Odzyskania Niepodleg³oœci

Choæ minê³o ju¿ tyle lat od momentu, kiedy rozpoczê³a swoj¹ 
dzia³alnoœæ Komisja Edukacji Narodowej, to do dzisiejszych czasów 
przetrwa³a tradycja obchodzenia w placówkach oœwiatowych Dnia 
Edukacji Narodowej.

 Jest to Œwiêto wszystkich pracowników oœwiaty: zarówno 
administracyjnych, jak i obs³ugi czy wreszcie nauczycieli. Zwyczaj 
organizowania akademii z okazji DEN praktykowany jest tak¿e od lat 
w Szkole Podstawowej w Kêb³owie. W tym roku odby³a siê ona w dniu 
14 X 2010 r. Czêœæ artystyczna uczniów klas IV i V by³a w tym roku 
bardzo humorystyczna, a przygotowana zosta³a pod kierunkiem 
p.Wies³awy Moryson-Mirowskiej oraz p.Doroty Szreder. Impreza by³a 
form¹ podziêkowania pracownikom szko³y za codzienny wk³ad pracy 
w wychowanie i nauczanie uczniów, a tak¿e za opiekê, trud i okazywane 
na co dzieñ serce. Za swój wystêp uczniowie zostali nagrodzeni 
gromkimi brawami. SPK

Dzieñ Edukacji Narodowej

SKARBY GMINY LUZINO
WIELKI KONKURS FOTOGRAFICZNY O  GMINIE LUZINO
DLA ZWYCIÊZCÓW CZEKAJ¥ ATRAKCYJNE NAGORDY

NAJLEPSZE PRACE ZOSTAN¥ OPUBLIKOWANE W ALBUMIE O GMINIE LUZINO
Regulamin konkursu dostêpny na stronie www.luzino.pl

ORGANIZATORZY
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Rolnicy oraz mieszkañcy Gminy Luzino tradycyjnie 
w ostatni¹ niedzielê sierpnia br. obchodzili swoje œwiêto. 
O godzinie 13.15 odprawiona zosta³a msza œwiêta 
dziêkczynna za plony w parafii pw. Œwiêtego Wawrzyñca 
w Luzinie, na któr¹ przybyli nie tylko mieszkañcy  i rolnicy, 
ale równie¿ liczni goœcie z ca³ych Kaszub, a tak¿e delegacja 
z zaprzyjaŸnionej gminy Stolzenau w Niemczech.

Dzieciêcego Zespo³u z Sierakowic "Mali Hopowianie". Na 
scenie równie¿ mogliœmy zobaczyæ nie tak dawno za³o¿ony, ale 
za to bardzo dobry zespó³ muzyczny "2Bloud" z Luzina.

O godzinie 18.30 wyst¹pi³a gwiazda piosenki polskiej 
i kaszubskiej - Weronika Korthals. Gwiazd¹ wieczoru by³ zespó³ 
disco-polo "BAYER FULL", który jesieni¹ wyjedzie na tournee 
zagraniczne do Chin. Publicznoœæ  z niecierpliwoœci¹ czeka³a na 
ich koncert. W czasie trwania festynu do¿ynkowego odbywa³a siê 
loteria fantowa, z której ca³kowity dochód zosta³ przeznaczony Po mszy œwiêtej spod koœcio³a wyruszy³ barwny korowód 
na zakup zbo¿a dla mieszkañców wsi Zastów Polanowski do¿ynkowy. Przejazd korowodu ulicami Luzina, tak jak i w latach 
w gminie Wilków, którzy najbardziej ucierpieli w tegorocznej ubieg³ych, podziwia³o wielu mieszkañców Luzina i okolic. Po raz 
powodzi. Ponadto po wystêpie  zespo³u "BAYER FULL" odby³a trzeci z rzêdu pobity zosta³ rekord œwiata w d³ugoœci korowodu. 
siê licytacja przedmiotów, z której ca³kowity dochód zosta³ Wyniós³ on w tym roku 1125 m !
przeznaczony na ten sam szlachetny cel co z loterii, czyli zakup W sk³ad korowodu do¿ynkowego wchodzi³y: bryczki i inne 
zbo¿a dla powdodzian.  Na koniec wyst¹pi³ zespó³ biesiadny zaprzêgi, maszyny rolnicze oraz konie.
"OSKAR" z Gdañska. Zabawa z tym zespo³em trwa³a do godziny Uroczystego otwarcia Do¿ynek Gminnych w Luzinie dokona³ 
24.00.  Natomiast nieco wczeœniej, o godzinie 22.00, nast¹pi³ Wójt Gminy Luzino Jaros³aw Wejer oraz Przewodnicz¹cy Rady 
d³ugo oczekiwany moment, czyli pokaz sztucznych ogni. Gminy Waldemar Kunz. Zaszczytna funkcja Starostów 
Wszystkim sponsorom tegorocznych do¿ynek dziêkujemy do¿ynkowych przypad³¹ w tym roku Pañstwu Dorocie i 
z ca³ego serca, jak te¿ osobom, które w jakikolwiek sposób Marcinowi Baranowskim z Têpcza. Jak co roku na wysokoœci 
przyczyni³y siê do organizacji GMINNEGO ŒWIÊTA zadania stanêli luziñscy go³êbiarze, dziêki którym ceremoniê 
ROLNIKÓW.otwarcia mog³y znów uœwietniæ go³êbie wypuszczane ze sceny 
Liczymy, ¿e w przysz³ym roku do¿ynki bêd¹ równie udane.przez dostojnych goœci. Po oficjalnych uroczystoœciach do¿ynki 
SPONSORZY  DO¯YNEK GMINNYCH 2010przebiega³y zgodnie z programem. O godzinie 15.00 wyst¹pi³a na 

Bank Spó³dzielczy w Krokowej - Prezes  Zygmunt Dudek, scenie Orkiestra Dêta Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Luzinie 
Energobud - Ireneusz Kandzorra, Firma  "EL PROFESSIONAL "  oraz Big Band ze Stolzenau. Po wystêpie orkiestr zacz¹³ siê 
Mariusz Maszota, Firma "AMBUD" -  Andrzej Mielke, Firma coroczny turniej so³ecki, w którym bra³y udzia³ wszystkie 
"ARKABUD"-  Arkadiusz Teclaf, Firma "BRACIA so³ectwa z Gminy Luzino. Uczestnicy turnieju  mogli siê 
BERTRAND"- Bronis³aw Bertrand, Firma "BUDREM" sprawdziæ w takich konkurencjach jak: rzut podkow¹, bieg w 
- Roman Rybak, Firma "EKOLOGISTIC "- Dariusz Gruba, Firma workach, wchodzenie na s³up oraz marsz na szczud³ach. Ponadto 
"ELPOL"  Hubert Szweda, Firma "MS BRUKI" Miros³aw ocenie podlega³  równie¿ wieniec do¿ynkowy oraz upieczony 
Sirocki, Firma "PROTEL"  Miros³aw Kopacz, Firma "TREE chleb i ciasto. Turniej so³ecki, w tym roku wygra³o so³ectwo 
CLONE"  Maciej Lebecki, Firma "WAKOZ"  Edmund ,Ireneusz , Kêb³owo. Po turnieju so³eckim odby³ siê wystêp folklorystyczny 
Jacek Wêccy, Firma "WIKÊD"  Rafa³ Kêdziora i Grzegorz 
Wiœniewski, Firma FRANK  Franciszek Landowski, Firma 
Ogólnobudowlana "WP-ELEWACJE" Piotr Waga,, "Hewelix" 
Us³ugi Ogólnobudowlane Jaros³aw Hewelt, Hurtownia 
Wielobran¿owa "KWADJA"  Krystyna Hinc - Hewelt, Centrum 
Wyprzeda¿y SKLEP -  5 z³ Koy  Sylwia, Dom Handlowy 
"KUNZ" Edmund i Waldemar Kunz, Agencja Artystyczno - 
Promocyjna "T&A" - Gertruda Brzóska , Instalatorstwo 
Sanitarno-Gazowe  Stanis³aw Richert, Kiosk RUCH 4556  -  
Jadwiga Klas, Kwiaciarnia "MARANTA"  Miros³aw 
Mielewczyk, Pawilon Handlowo - Us³ugowy  El¿bieta Góra, 
PHU "DEKORACJA"  Danuta Bola, Piekarnia "KASZUBSKA"  
Kazimierz Meyer, SKLEP  "AVANS"  Zygmunt Labuda, Sklep 
"York" - Lucyna Kandzorra, Sklep Obuwniczy - Bo¿ena 
Trepczyk, Us³ugi Transportowe  Józef Formela, Zak³ad Instalacji  
Sanitarnych i CO  W³adys³aw Richert.

DO¯YNKI GMINNE W LUZINIE
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Wielki kiermasz œwi¹teczny w Luzinie
9 grudnia w Szkole Podstawowej im. Lecha B¹dkowskiego uznaniem kupuj¹cych cieszy³y siê kartki œwi¹teczne, wspania³e 

w Luzinie odby³ siê coroczny kiermasz œwi¹teczny po³¹czony ozdoby œwi¹teczne oraz oczywiœcie domowe wypieki. Ca³y 
z wywiadówkami. dochód z kiermaszu wp³acony zosta³ na konto Rady Rodziców i 

W œwi¹tecznej atmosferze, przy kawie, herbacie i domowych zostanie wykorzystany na potrzeby uczniów. Dyrektor Szko³y 
wypiekach rodzice mogli spotkaæ siê z nauczycielami. Poza tym dziêkuje wszystkim rodzicom z przewodnicz¹c¹ Rady 
zaopatrzyæ siê w kartki œwi¹teczne, œwi¹teczne dekoracje oraz Rodziców Aleksandr¹ Meyer na czele, nauczycielom oraz 
upominki. uczniom, którzy zaanga¿owali siê w organizacjê kiermaszu. 

Organizacj¹ ca³oœci zajêli siê wspólnie rodzie oraz nauczyciele Tylko dziêki wspólnym wysi³kom wydarzenie to cieszy siê tak 
i uczniowie. Wszystkie artyku³y zosta³y wykonane przez du¿¹ popularnoœci¹  i przynosi wszystkim du¿o radoœci.
organizatorów lub pozyskane od sponsorów. Szczególnym 

Nr 116 / 20 grudnia 2010 r.

Drugi Kiermasz Œwi¹teczny na rzecz "Skrzyd³a Anio³a"
Gminny Oœrodek Kultury w Luzinie oraz KTS-K Œwietlica 

Integracyjna "Skrzyd³o Anio³a" byli organizatorami 
drugiego z kolei Kiermaszu Œwi¹tecznego, a za cel obrali sobie 
zebranie niezbêdnych œrodków finansowych na podtrzymanie 
dzia³alnoœci integracyjnych warsztatów plastycznych 
w GOK-u, w roku 2011. 

i stowarzyszenia. Parê dni wczeœniej w GOK-u odby³o siê 
rozstrzygniêcie Gminnego Konkursu Plastycznego, na który 
wp³ynê³o wiele prac od osób w ró¿nym wieku, g³ównie doros³ych. 
Nagrodzone ozdoby choinkowe i kartki œwi¹teczne zosta³y 

Uczestnikami tych zajêæ s¹ podopieczni "Skrzyd³a Anio³a", równie¿ wystawione na sprzeda¿ podczas kiermaszu, który odby³ 
a prowadzi je w formie terapii zajêciowej wykwalifikowana siê po d³ugich przygotowaniach w namiocie ustawionym przed 
instruktor, a jednoczeœnie malarka z Luzina - Pani Joanna Kas. budynkiem Gminnego Oœrodka Kultury, 5 grudnia, w niedzielê. 
Warsztaty plastyczne dla dzieci ze "Skrzyd³a Anio³a" s¹ Ponadto w ramach kiermaszu zorganizowano kawiarenkê 
czêœciowo dotowane przez Gminê Luzino, jednak¿e dostêpne z pysznymi domowymi wypiekami i atrakcyjn¹ loteriê.
œrodki nie pozwalaj¹ na prowadzenie regularnych zajêæ przez ca³y Ofiarnoœæ mieszkañców gminy Luzino tak jak w ubieg³ym roku 
rok, a przecie¿ tak jak u wszystkich, równie¿ u tych dzieci wa¿na by³a ogromna. Pokazaliœmy wszyscy nie po raz pierwszy, ¿e nie 
jest  potrzeba bezpoœredniego uczestnictwa w sztuce. jest nam obojêtny los drugiego cz³owieka. Dziêki 

Idea kiermaszu integruje ró¿ne œrodowiska i mobilizuje ludzi do przeprowadzeniu kolejnego Kiermaszu Œwi¹tecznego 
wspó³pracy na rzecz potrzebuj¹cych. Liczni darczyñcy organizatorzy zebrali kwotê blisko 1.800 z³, która w ca³oœci 
samodzielnie wykonali ozdoby choinkowe, handlowcy, zostanie przekazana na sfinansowanie dzia³añ kulturalnych 
przedsiêbiorcy i osoby prywatne ufundowali elementy dekoracji Œwietlicy Integracyjnej "Skrzyd³o Anio³a", w tym zw³aszcza na 
sto³u œwi¹tecznego i inne przedmioty, które sprzedano podczas przysz³oroczn¹ dzia³alnoœæ integracyjnych warsztatów 
kiermaszu. Pomocy przy organizacji udzielili m.in. harcerze z 70- plastycznych dla dzieci niepe³nosprawnych.
tej Luziñskiej Wodnej Dru¿yny Harcerskiej  ZHP, dzieci ze Scholi <gok>
parafialnej w Luzinie, a tak¿e niektóre szko³y, przedszkola 
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