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UROCZYSTA SESJA
Nagrody dla najlepszych
 29 grudnia 2010r. odbyła się IV sesja Rady Luzino. Miała ona charakter uroczysty. 
Rada Gminy oraz Wójt wyróżnili najlepszych uczniów, sportowców, -działaczy-społeczno-
kulturalnych specjalnymi nagrodami i dyplomami. Na sesji Medalem XX-lecia samorządu 
uhonorowano: ks. Prałata Henryka Szydłowskiego, ks. Krzysztofa Lorek proboszcza z parafii 
p.w. św. Jadwigi w Kębłowie, za propagowanie idei i wartości humanistycznych, wychowanie 
do kultury i przez kulturę oraz dbanie o rozwój życia duchowego i umacnianie więzi między 
ludzkich wśród społeczności samorządu terytorialnego Gminy Luzino, panią Janinę Herbasz, 
prowadzącą Dom Opieki Społecznej w Kochanowie, panią Ewę Kwidzińską Bielską, 
prowadzącą Pogotowie Opiekuńcze,  przedstawicieli Hospicjum :panią Annę Post, panią 
Ewelinę Krause i ks. Bartłomieja Bentkowskiego, za niestrudzoną działalność na rzecz osób 
chorych i będących w potrzebie, poświęcenie i ogromną wrażliwość na ludzkie potrzeby oraz 
niesienie bezinteresownej pomocy, nadziei i miłości.
 W roku 2010 Rada Gminy Luzino przyznała nagrody finansowe następującym 
osobom: Feliksowi Sikora za aktywną działalność na rzecz rozwoju tradycji i kultury w Gminie 
Luzino oraz za dokumentowanie rodzimej historii i osiągnięcia w dziedzinie twórczości literackiej i fotograficznej; Tomaszowi Fopke,  dyrygentowi 
chóru „Lutnia” za całokształt działalności na rzecz rozwoju kultury w Gminie Luzinio;  trenerom GKS -Stanisławowi Kąkol, Wiesławowi Szmidtka, 
Sylwestrowi Piątek,  Grzegorzowi Lisewskiemu i  Arkadiuszowi Potrykus; trenerom i opiekunom drużyn „Ligi Sołeckiej” –  Witoldowi Dąbrowskiemu,  
Andrzejowi Tobiaskiemu, Zbigniewowi Tobias, Krzysztofowi Guzmann,  Andrzejowi Żywickiemu, Jarosławowi Reszke, Tomaszowi Klas, Wiesławowi 
Woelk, Mirosławowi Joskowskiemu i Waldemarowi Formela; sportowcom –  Marcie Kąkol, Sebastianowi Mielke, Filipowi Kąkol, Dawidowi Myszka, 
Alicji Pipka, Sandrze Sicha, Dominice Nadolskiej, Karolinie  Graczyk,Pawłowi Hinz i Magdzie Pipka; studentom – Mariuszowi Kotłowskiemu, Sylwii 
Sorn, Michałowi Sorn, Monice Perszon,Katarzynie Dampc, Joannie Kielinskiej, Gracjanie Kwidzińskiej,  Krzysztofowi Sielaff, Adamowi Sielaff, Dorocie 
Gruba,  Justynie Płotka; uczniom szkół średnich – Joannie Wróblewskiej,  Agnieszce Konczak, Natalii Szczepaniak,  Annie Westphal, Magdalenie Grubba, 

Aleksandrze Musiał, Magdalenie Zinkel, Annie Plichta.
Nagrody rzeczowe otrzymali uczniowie: 
 -Gimnazjum Publicznego im. Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich w Luzinie: 
Dominika Nadolska, Sandra Sicha, Justyna Odwald, Paula Wicon, Dorota Kotłowska, 
Anna Szur, Luiza Skrzypkowska, Piotr Zinkel, Aleksandra Patelczyk, Kinga Damps, 
Dawid Czoska, Leszek Dybowski , Paulina Richert, Mariusz Brylowski, Anna  Bach, 
Aleksandra Chrabkowska, Sebastian Sorn; 
 -Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Barłominie - 
Maciej Bargański, Weronika Richert, Marta Szweda, Agata Laskowska, Dawid 
Bargański,Daria Nowicka, Karolina Bargańska,, Wiktoria Maszota, Seweryn  
Maszota, Błażej Bojka, Sandra Stencel, Jagoda Bobkowska, Julia Bargańska, Marta 
Bobkowska,  Mariusz Stromski, Filip Sajnok, Anna Szlaga;
 -Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kębłowie - Dagmara Blok, Katarzyna 
Papke, Anna Guzmann, Krystian Guzmann, Weronika Pieper, Estera Pechrat, Karina 
Hallmann, Agata Dampc, Marek Malottki, Jordan Nowak, Dominika Puzdrowska, 

Agnieszka Kalkowska, Wiktoria Kaczmarek, Filip Hinz, Wojciech Grzenia, Karolina Hinz, Marta Kamińska, Katarzyna Aderek, Magdalena Korosacka, 
Marta Furman, Cezary Janusz;
 -Szkoły Podstawowej im. płk Stanisława Dąbka w Sychowie - Patryk Dampz, Leszek Bollin, Weronika Lieban, Marta Paszki, Kamil Bolin, 
Jakub Stenka, Zuzanna Bojke, Marcin Stenka, Ewelina Kupc,  Sandra Noculak, Wiktoria Skibińska, Adrian Czarnecki, Adam Rychert, Dawid Hebel, Aneta 
Neumuller, Aleksandra Labun, Julia Stężewska, Monika Hewelt, Dawid Stenka,  Natalia Grzenkowicz, Daria Noculak, Kinga Hebel, Anna Bonk, Agelika 
Kożyczkowska , Sandra Zembrzuska, Agata Dampc, Michał Skrzypkowski; 
 -Szkoły Podstawowej w Wyszecinie - Lidia Hinc, Joanna Paszko, Beata Riegel, Kinga Erdmańskiej, Marta Jereczek, Weronika Klein, Natalia 
Wandtke, Monika Bojka, Dominika Engelbrecht, Weronika Hirsz,  Julia Mielke, Magda Jarzembińska, Paulina Hirsz, Adam Klein;
 -Szkoły Podstawowej im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie - Michalina Baranowska, Agata Białk, Wiktoria Bladowska, Angelika Bruhn, Janusz 
Bruhn, Agata Brzeska, Michał Cyman, Dariusz Dampc, Julia Dampc, Alicja Dobek,  Wiktoria Dybowska, Łukasz Dybowski, Jakub Fikus, Wiktoria 
Gąsiorowska, Dominik Gąsiorowski, Agata Gelińska, Szymon Gruba, Karolina Halman, Julia Hebel, Szymon Henning, Wiktoria Jagnow, Hanna 
Jóskowska, Kacper Kankowski, Aleksandra Klein, Magda Kołacz, Mateusz Kołacz,  
Michał Kożyczkowski, Klaudia Kunkel, Weronika Langa, Agnieszka Lesner, Kinga 
Małaszycka, Michał Meyer, Kacper Mielewczyk, Zuzanna Milewska, Kacper 
Misiak, Maciej Nadolski, Agata Nastały, Jakub Ossowski, Jan  Ossowski, Greta 
Pałasz,  Magda Płotka, Jakub Pobłocki, Łukasz Pobłocki,  Adrianna Pranczke, 
Patrycja Rewińska, Jakub Rompca,  Paulina Schulz, Ewelina Semak, Estera Sikora, 
Joanna Skrzypkowska, Karolina  Szlagowska, Maria Szreder, Agnieszka Szur, 
Kajetan Śmigielski, Szymon Tempski, Karolina Tobias, Zofia Topp,  Ilona Treder, 
Maciej Urban, Piotr Wołodko, Oliwia Woss, Kinga Wydra.
 Przedstawienie jasełkowe przygotowali uczniowie ze Szkoły 
Podstawowowej w Wyszecinie. Obecni na sesji goście nagrodzili ich gromkimi 
oklaskami.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 
Fotorelacja z uroczystości na stronie internetowej www.luzino.pl
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Wykaz uchwał podjętych na  IV Sesji Rady Gminy Luzino.
Na sesji w dniu 29 grudnia 2010 roku Rada Gminy podjęła następujące uchwały:
− Nr  IV/12/2010 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Luzino na rok 2011,
− Nr IV/13/2010 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 – 2017,
− Nr  IV/14/2010 w sprawie budżetu gminy na 2010 rok,
− Nr IV/15/2010 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/256/02 Rady Gminy Luzino z dnia 15 marca 2002r. w sprawie uchwalenia Miejscowych 
Planów Zagospodarowania Przestrzennego fragmentów wsi Luzino i fragmentów  wsi Kębłowo w gminie Luzino (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 28, poz. 
682 z dnia 6 maja 2002 r.),
− Nr  IV/16/2010 w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Zelewo – część działki nr 7/9, 
gmina Luzino,
− Nr IV/17/2010 w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej,
− Nr IV/18/2010 w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy (miesięczne wynagrodzenie  wynosi: płaca zasadnicza 5.900 zł,  dodatek 
funkcyjny 1.900 zł, dodatek specjalny 3.120 zł, dodatek stażowy zgodnie z nabytymi prawami i obowiązującymi przepisami),
− Nr IV/19/2010 w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (obszaru 147 m2 położonej we wsi Luzino, obręb geodezyjny Luzino, oznaczonej 
w ewidencji gruntów jako działka nr 303/1 (KW 67058), stanowiącej drogę wewnętrzną, przekazanej w formie darowizny przez właścicieli: 
Joannę i Piotra mał. Fikus),
− Nr IV/20/2010 w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (obszaru 106 m2 położonej we wsi Luzino, obręb geodezyjny Luzino, oznaczonej 
w ewidencji gruntów jako działka nr 304/1 (KW 26827), stanowiącej drogę wewnętrzną, przekazanej w formie darowizny przez właścicielkę  
– Ewę Jagusiak),
− Nr IV/21/2010 w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (obszaru 807 m2 położonej we wsi Luzino, obręb geodezyjny Luzino, oznaczonej 
w ewidencji gruntów jako działka nr 306/3 (KW 42426), stanowiącej drogę wewnętrzną, przekazanej w formie darowizny przez właścicieli: 
Katarzynę i Ryszarda małż. Parchem),
− Nr IV/22/2010 w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (obszaru 443 m2 położonej we wsi Luzino, obręb geodezyjny Luzino, oznaczonej 
w ewidencji gruntów jako działka nr 306/5 (KW 41709), stanowiącej drogę wewnętrzną, przekazanej w formie darowizny przez właściciela – Jana 
Ptach),
− Nr IV/23/2010 w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (obszaru 521 m2 położonej we wsi Luzino, obręb geodezyjny Luzino, oznaczonej 
w ewidencji gruntów jako działka nr 309/1 (KW 5476), stanowiącej drogę wewnętrzną, przekazanej w formie darowizny przez właścicielkę 
– Zenobię Peplińską),
− Nr IV/24/2010 w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (obszaru 114 m2 położonej we wsi Luzino, obręb geodezyjny Luzino, oznaczonej 
w ewidencji gruntów jako działka nr 310/1 (KW 19934), stanowiącej drogę wewnętrzną, przekazanej w formie darowizny przez właścicieli: 
Brygidę i Piotra małż. Ziontkowskich),
− Nr IV/25/2010 w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Luzino,
− Nr IV/26/2010 w sprawie  zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2011,
− Nr IV/27/2010 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy,
− Nr IV/28/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego współpracy z Gminą Gniewino, Gminą Choczewo, Gminą 
Krokowa, Gminą Wejherowo i Gminą Łęczyce,
− Nr IV/29/2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wejherowskiego,
− Nr IV/30/2010 w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Luzino z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2011 rok”,
− Nr w sprawie zmiany Uchwały nr I/10/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 2 grudnia 2010 r.  w sprawie składów osobowych  stałych Komisji Rady 
Gminy Luzino,
− Nr w sprawie IV/31/2010  zmiany Uchwały nr I/3/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 2 grudnia 2010 r.  w sprawie ustalenia liczby składu 
osobowego Komisji Rewizyjnej. 
Pełne teksty uchwał znajdują się na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej.

Gmina Luzino pięknieje 
Wystąpienie noworoczne Przewodniczącej Rady Gminy Genowefy 
Kasprzyk na uroczystej sesji w dniu 29 grudnia 2010 roku.  
  Szanowni Państwo,
 Takim chwilom jak ta towarzyszą zawsze radosne 
przeżycia, również refleksja nad tym co było i co ma być. Rok 
2010 był dla Gminy Luzino rokiem bardzo dobrym i udanym. 
Pozyskaliśmy zaskakująco dużo środków zewnętrznych, 
dzięki którym z powodzeniem mogliśmy realizować wiele 
inwestycji gminnych. Z pozyskanych w roku 2010 funduszy 
zmodernizowaliśmy ulice: Wilczka, Kaszubską, Szkolną, drogę 
gminną i powiatową na odcinku Kębłowo- Zelewo wraz z ulicą 
Wiejską w Kębłowie, wyremontowaliśmy Gminny Ośrodek  
Kultury, rozpoczęliśmy rozbudowę oczyszczalni ścieków, 
w niedługim czasie ukończymy budowę świetlicy wiejskiej 
w Dąbrówce  i sali gimnastycznej w Sychowie i wykonaliśmy 
wiele innych inwestycji. Swoistego charakteru dodał starej 
części Luzina pięknie ukwiecony Plac Św. Józefa, a prawdziwym 
życiem kulturalnym zaczęły tętnic ogrody Nadleśnictwa, gdzie 
podczas Rodzinnych Letnich Koncertów mieszkańcy mogli 
relaksować się i podziwiać z tego miejsca piękne widoki naszej gminy. Jednak prawdziwą ucztą dla naszych zmysłów stały się setki świątecznych 
światełek, które rozbłysły w centrum Luzina w okresie przedświątecznym.
 Są to tylko niektóre bardzo udane przedsięwzięcia gminne i warto przy tym dodać, że Gmina Luzina nie musiała odstąpić od żadnych 
zaplanowanych inwestycji, a żyjemy w czasach, gdy ciągle dokłada się samorządom zadań, a nie idą w ślad za tym środki finansowe. Pomimo 
tego daliśmy sobie radę i nie musimy kryć zadowolenia z bardzo dobrej pracy Wójta Jarosława Wejera i jego najbliższych współpracowników, 
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Skład Rady Gminy Luzino na kadencję 2010-2014
     Wybory samorządowe już za nami. Wyborcy wyłonili skład nowej władzy uchwałodawczej w Gminie Luzino. W nowej Radzie zasiadać będzie 
aż dziesięciu nowych radnych. Przedstawiamy cały skład Rady Gminy na VI kadencję 2010-2014.

6. Stanisław Engelbrecht 
przewodniczący komisji 

Rewizyjnej

7. Katarzyna Szczepaniak  
przewodnicząca komisji 

Zdrowia i Opieki 
Społecznej

8. Józef  Kandzora 
zastępca komisji 

Gospodarczej 
i Samorządu

9. Dariusz Richert 
zastępca 

przewodniczącego 
komisji Rewizyjnej

10. Rajmund Gaffke  
zastępca komisji Zdrowia 

i Opieki Społecznej

1. Genowefa Kasprzyk  
przewodnicząca Rady 

Gminy

2. Zdzisław koszałka  
zastępca przewodniczącej 

Rady Gminy 

3. Aleksandra Meyer  
przewodnicząca komisji 

Oświaty, Kultury i Sportu

4. Bartłomiej Formela  
przewodniczący 

komisji Gospodarczej 
i Samorządu

5. Zygmunt Wiśniewski 
przewodniczący komisji 

Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska

11. Kazimierz Budnik
zastępca komisji 

Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska

12. Mieczysław Brzeski  
zastępca komisji 

Oświaty,Kultury i Sportu

13. Edmund Słowi 
 radny

14. Andrzej Janusz 
 radny

15.Waldemar Kunz 
 radny

brak zdjęcia brak zdjęcia

którym w imieniu całej Rady Gminy bardzo serdecznie dziękuję. Oprócz sukcesów ekonomiczno-gospodarczych mieliśmy w mijającym roku 
szereg znaczących osiągnięć w dziedzinie kultury i oświaty. Bardzo udanym przedsięwzięciem było powstanie Ogólnokształcącego Liceum dla 
Dorosłych, dzięki osobistym staraniom Dyrektora Gimnazjum Kazimierza Bistronia. Kształci się tam obecnie 90 uczniów z całej gminy i spoza 
niej. Udało się po raz pierwszy zorganizować Ogólnopolski Plener Malarski, który zakończył się wernisażem wystawy pt.: ,,Apetyt na Sztukę”. 
Po wielu latach starań odbudowaliśmy pomnik Towarzystwa Powstańców i Wojaków, ale ponieśliśmy też niepowetowaną stratę. Odszedł od nas 
na wieczny spoczynek śp. prof. Gerard Labuda; wybitny Luzinianin i Honorowy Obywatel Gminy Luzino. 
 Kończąc pragnę bardzo podziękować osobom, które pracowały na to, aby rok 2010 stał się dla Gminy Luzino Rokiem Sukcesu. Życzę 
wszystkim, aby kolejny rok nie był gorszy.
 Składam też najlepsze życzenia noworoczne mieszkańcom Gminy Luzino i wszystkim Państwu tutaj obecnym życząc szczęścia, które 
niech będzie inspiracją dla wielu ciekawych działań samorządowych. 
 Radnym życzę wiele pokoju w sercach, oby pozwolił na budowanie nowych płaszczyzn porozumienia i dobrą współpracę.
Bardzo dziękuję za uwagę.
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Wykaz Przetargów za okres   OD 10 GRUDNIA 2010 R. do 14 STYCZNIA 2011 R.
1. Wywóz nieczystości stałych niesegregowanych i segregowanych z terenu Gminy Luzino.
W dniu 14.12. 2010 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jak wyżej, prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego. Do terminu składania ofert, wpłynęły  oferty odpowiednio na zadania jak niżej:

Zadanie nr 1 - Wywóz nieczystości stałych niesegregowanych –  wpłynęły 2 ważne oferty:
− EKO LOGISTYK Usługi Komunalno-Transportowe Dariusz Gruba ul. Wilczka 14, 84-242 Luzino, 
− Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „AGORA” Sp. z o.o.ul. 12-go Marca 188, 84-200 Wejherowo.

Zamawiający do realizacji zamówienia przyjął ofertę, którą złożyło Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „AGORA” 
Sp. z o.o., z siedzibą w  Wejherowie przy ul. 12-gp Marca 188,  z oferowaną ceną 36.195,96 zł brutto.

Zadanie nr 2 - Wywóz nieczystości stałych segregowanych –wpłynęły 2 ważne oferty:
− EKO LOGISTYK Usługi Komunalno-Transportowe Dariusz Gruba ul. Wilczka 14, 84-242 Luzino,
− Przedsiębiorstwo Składowania i Przerobu Odpadów Sp. z o.o. Czarnówko 34, 84-351 Nowa Wieś Lęborska.

Powstanie kolejny chodnik ze ścieżką rowerową
     Zadanie inwestycyjne „ Budowa chodników, ścieżki rowerowej i wjazdów przy ul. Młyńskiej w Luzinie” obejmuje swym zakresem odcinek od ul. 
Robakowskiej do ul. 10- go Marca o długości 869 mb., po lewej stronie ulicy Młyńskiej, patrząc w kierunku ul. Robakowskiej. W ramach zadania 
zostanie wymieniona większość krawężnika, wybudowana ścieżka rowerowa o szerokości 2,0 m z kostki betonowej koloru czerwonego, następnie 
wykonany zostanie chodnik o szerokości 1,5 m z kostki betonowej koloru szarego umocniony obrzeżem od strony posesji. Do poszczególnych 
działek wykonane zostaną wjazdy szerokości 3,0 m z kostki betonowej koloru czarnego umocnione krawężnikiem betonowym. Odwodnienie 
ścieżki rowerowej i chodnika powierzchniowe w kierunku jezdni.

Przeciwdziałanie bezrobociu młodzieży
     W dniu 13 stycznia 2011 roku pomiędzy Gminą Luzino, a Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Gdańsku zostało zawarte 
porozumienie mające na celu podejmowanie i wspieranie wspólnych działań służących przeciwdziałaniu bezrobociu młodzieży oraz przygotowaniu 
jej do poruszania się po lokalnym rynku pracy. Działania te będą obejmować w szczególności:
-utworzenie Młodzieżowego Centrum Kariery w budynku Gminnego Ośrodka Sportu,  Rekreacji i Turystyki w Luzinie przy ul. Mickiewicza 22,
-wspólną realizację projektów oraz innych przedsięwzięć na lokalnym rynku pracy, inicjowanych w celu aktywizacji zawodowej młodzieży,
-wspieranie rozwoju usług poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, pośrednictwa pracy dla młodzieży.
Ze strony Gminy Luzino osobą odpowiedzialną za realizację porozumienia będzie Dyrektor GOSRiT w Luzinie Piotr Klecha.

Współpraca sześciu gmin
     W dniu 17 stycznia 2011 roku zawarte zostało porozumienie pomiędzy gminami: Choczewo, Gniewino, Krokowa, Luzino, Łęczyce, 
Wejherowo. Porozumienie dotyczy współpracy w celu efektywnej realizacji projektów rozwojowych na obszarze wymienionych gmin, w latach 
2011 – 2014 oraz jak najlepszego przygotowania się do pozyskiwania środków finansowych w perspektywie lat 2014 – 2020.

Znów będziemy wybierać sołtysów
     W najbliższym czasie na terenie sołectw Gminy Luzino odbędą się wybory sołtysów oraz do rad sołeckich. Harmonogram zebrań wiejskich, 
na których odbędą się wybory przedstawia się następująco: 
- Sołectwo Tępcz  03.02.2011r. godz.18.00, świetlica wiejska,
- Sołectwo Barłomino 04.02.2011r. godz.18.00, szkoła podstawowa,
- Sołectwo Sychowo 07.02.2011r. godz.19.00, szkoła podstawowa,
- Sołectwo Kochanowo 08.02.2011r. godz.18.00, świetlica wiejska,
- Sołectwo Wyszecino 11.02.2011r. godz.18.00, szkoła podstawowa,
- Sołectwo Zielnowo 18.02.2011r. godz.17.00, dom sołtysa,
- Sołectwo Zelewo 18.02.2011r. godz.18.30, świetlica remizy OSP.
Zebrania wiejskie będą odbywały się według następującego porządku obrad:  
1. Otwarcie zebrania.
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.
3. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej.
4. Dyskusja nad przedstawionym sprawozdaniem.
5. Wybór sołeckiej komisji wyborczej dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.
6. Wybór Sołtysa:
a) zgłoszenie kandydatów na sołtysa,
b) głosowanie,
c) ogłoszenie wyników głosowania przez Przewodniczącego Sołeckiej Komisji Wyborczej.
7. Wybór Rady Sołeckiej:
a) zgłoszenie kandydatów do rady,
b) głosowanie,
c) ogłoszenie wyników głosowania przez Przewodniczącego Sołeckiej Komisji Wyborczej.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie zebrania.
     Natomiast wybory w sołectwach: Dąbrówka, Kębłowo, Luzino, Milwino, Robakowo odbędą się w dniu 08 maja 2011 roku (niedziela). Wybory 
będą przeprowadzone w wyznaczonych do tego celu i odpowiednio przygotowanych lokalach głosowania. Kalendarz wyborczy dla w/w sołectw 
zostanie ogłoszony w terminie późniejszym.

WÓJT GMINY INFORMUJE
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Zamawiający do realizacji zamówienia przyjął ofertę, którą złożyło Przedsiębiorstwo Składowania i Przerobu Odpadów Sp. z o.o., z siedzibą w  
Czarnówku 34,  z oferowaną ceną 41.874,02 zł brutto.

2. Wywóz ścieków ze zbiorników bezodpływowych znajdujących się na terenie Gminy Luzino.
W dniu 21.12. 2010 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jak wyżej, prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego. Do terminu składania ofert, wpłynęła  1 oferta odpowiednio na zadania jak niżej: 

Zadanie nr 1 - Wywóz ścieków, ze zbiorników bezodpływowych znajdujących się na terenie miejscowości Kębłowo, Kochanowo, Zelewo 
i Zielnowo, wpłynęła 1 ważna oferta:
- Firma „BODZIO” Bogdan Wenta Kębłowo, ul. Topolowa 10, 84-242 Luzino.

Zamawiający do realizacji zamówienia przyjął ofertę, którą złożyła firma jak wyżej, za cenę 339.746,40.

Zadanie nr 2 - Wywóz ścieków, ze zbiorników bezodpływowych znajdujących się na terenie miejscowości Tępcz, Wyszecino, Barłomino 
i Luzino, wpłynęła 1 ważna oferta:
− Firma „BODZIO” Bogdan Wenta Kębłowo, ul. Topolowa 10, 84-242 Luzino.

Zamawiający do realizacji zamówienia przyjął ofertę, którą złożyła firma jak wyżej, za cenę 339.746,40.

Zadanie nr 3 - Wywóz ścieków, ze zbiorników bezodpływowych znajdujących się na terenie miejscowości Milwino, Sychowo, Dąbrówka 
i Robakowo, wpłynęła 1 ważna oferta:
− Firma „BODZIO” Bogdan Wenta Kębłowo, ul. Topolowa 10, 84-242 Luzino.

Zamawiający do realizacji zamówienia przyjął ofertę, którą złożyła firma jak wyżej, za cenę 107.856,00.

„NASZA PRZYSZŁOŚĆ W NASZYCH RĘKACH”
 Projekt zakłada objęcie wsparciem  8 osób (6 kobiet i  2 mężczyzn). Głównym zadaniem jest wsparcie beneficjentów w powrocie bądź 
zdobyciu pierwszej pracy. W tym celu przeprowadzone zostaną bezpłatne szkolenia m.in. z autoprezentacji, umiejętności psychospołecznych, jak 
również doradztwo zawodowe. Najistotniejsze będzie skierowanie beneficjentów na praktyki zawodowe zgodne z wyznaczoną wcześniej przez 
doradcę zawodowego ścieżką zawodową.
Potencjalni beneficjenci muszą spełniać następujące kryteria:
- korzystają ze świadczeń pomocy społecznej,
- są bezrobotni z prawem lub bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych z Powiatowego Urzędu Pracy,
-  są w wieku produkcyjnym.
 W sumie przewiduje się około 300 godzin różnego typu działań mających na celu nabycie bądź podniesienie umiejętności, poprawy 
samooceny oraz zdobycia doświadczenia niezbędnego do skutecznego znalezienia stałej pracy.
 Osoby zainteresowane winny kontaktować się z koordynatorem projektu Panem Pawłem Radeckim tel. 516 322 848, bądź Panią Joanną 
Rutkowską pracownicą GOPS w Luzinie tel. 58-678-20-68 wew. 63.

SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE
 W dniu 23 grudnia 2010 r. w Sali Gminnej Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Luzinie odbyło się świąteczne spotkanie 
z osobami samotnymi, korzystającymi ze stałych świadczeń pomocy społecznej oraz opiekunkami sprawującymi opiekę nad osobami chorymi.
 W spotkaniu udział wzięło około 50 osób. Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przygotowali dla uczestników paczki 
świąteczne.
 Osobom, które nie mogły przybyć na spotkanie  - paczki dowiezione zostały przez pracowników socjalnych GOPS jeszcze tego samego 
dnia. W spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Luzino.

WOLONTARIAT
 W dniu 30 listopada 2010 r. pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Luzinie a Państwem Marią i Jerzym Nadolskimi, 
zam. w Luzinie, ul. Wrzosowa 17 , opiekunami prawnymi córki, Pani Dominiki Nadolskiej , uczennicy kl. III Gimnazjum w Luzinie, zawarte 
zostało porozumienie następującej treści :
 Mając na względzie ideę wolontariatu, u podstaw której stoi dobrowolne, bezpłatne wykonywanie czynności, a także biorąc pod uwagę 
charytatywny, pomocniczy i uzupełniający charakter wykonywanych przez wolontariuszy świadczeń, 
Strony porozumienia uzgadniają, iż DOMINIKA NADOLSKA  będzie świadczyć nieodpłatną pomoc na rzecz osób w podeszłym wieku.
 Dominika jest bardzo zadowolona z możliwości świadczenia pomocy wymienionym wyżej osobom. Robi to z wielkim oddaniem 
i wykazuje daleko idącą odpowiedzialność. Pomaga w robieniu zakupów, myciu naczyń po posiłkach, wynoszeniu śmieci, itp.
Porozumienie z rodzicami Dominiki podpisane zostało do 30 kwietnia 2011r. Mamy nadzieję, że dobry przykład Dominiki zachęci innych 
do współpracy z Ośrodkiem Pomocy. Czekamy.

ŻYWNOŚĆ Z UNII EUROPEJSKIEJ
 W okresie od  3 listopada 2010 r. do chwili obecnej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozdysponował 14 ton żywności pochodzącej 
z nadwyżek Unii Europejskiej, w tym : makaron, mleko, cukier, kawa zbożowa, mąka, sery : żółty i topiony, płatki „ MUSLI”
Żywność przekazana została na rzecz osób i rodzin żyjących w niedostatku. Ogółem skorzystały z tej formy pomocy 202  osoby i rodziny.
Żywność wydawana jest z magazynu GOPS, głównie w piątki od godz. 9,00 – 12,00. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach żywność wydaje 
się natychmiast, po zgłoszeniu się osoby potrzebującej.
 Kolejny transport żywności, w ilości około 6 ton, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej planuje przyjąć w pierwszej dekadzie marca.

WIEŚCI Z URZĘDU
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Młodzi Nobliści w gimnazjum
 Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej otworzyło wiele możliwości w pozyskiwaniu funduszy europejskich na różnego rodzaju 
projekty. Do jednego z nich przystąpiło w bieżącym roku szkolnym gimnazjum luzińskie. Projekt nosi nazwę Akademia Młodych Noblistów i jest 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Będzie realizowany w naszym gimnazjum 
w ciągu trzech lat (wrzesień 2010 – czerwiec 2013).
 W ramach projektu w szkole są prowadzone zajęcia pozalekcyjne tzw. Laboratoria w kilku blokach przedmiotowych: matematyczno-
fizycznym, biologiczno-chemicznym, języka angielskiego, ICT. Każdy blok pracuje wg autorskiego programu rozwijającego kompetencje 
kluczowe. Drugim rodzajem zajęć jest tzw. Pogotowie, czyli zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających kłopoty w nauce.
 Dodatkową atrakcją dla uczestników będą wycieczki tematyczne organizowane w ramach poszczególnych Laboratoriów.
Uczniowie z różnych gimnazjów realizujących projekt będą spotykać się cyklicznie na tzw. Ponadregionalnej  Akademii 
Młodych Noblistów. Pod koniec każdego roku szkolnego będzie odbywać się ponadregionalny festyn naukowy połączony 
z konkursem na najlepsze prezentacje naukowe uczniów oraz olimpiadą. Młodzi Nobliści będą także mieli okazję 
do „Spotkań z ludźmi z pasją” – naukowcami, podróżnikami, przedsiębiorcami, specjalistami z wybranych dziedzin itp. Dodatkowo każdy 
uczeń będzie miał możliwość udziału w spotkaniu „Zostań Noblistą”, na którym wykładowcy akademiccy będą prezentowali wybrane dawne 
i współczesne osiągnięcia nagrodzone Nagrodą Nobla.
 Organizatorzy projektu – Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie i Wydział Nauk Humanistyczno-
Społecznych w Olsztynie – stawiają także na rozwój osobisty uczniów, stąd każdy z nich będzie mógł wziąć udział 
w warsztatach „Klucz do sukcesu”. Projekt przewiduje również możliwość indywidualnych konsultacji z psychologiem, a także zajęcia 
z preorientacji zawodowej.
 Jednak największą atrakcją, według uczniów, będzie możliwość uczestnictwa w obozach edukacyjnych, które będą łączyły wypoczynek 
z nauką. W sumie do projektu przystąpiło 136 uczniów z klas pierwszych naszego gimnazjum. Uczestniczą oni w ośmiu laboratoriach, 
prowadzonych przez nauczycieli uczących w naszej szkole. Każdy chętny uczeń zadeklarował swój udział w projekcie na trzy lata, zgodnie 
ze swoimi zainteresowaniami. 

Kolejny sukces gimnazjalistki Pauliny Richert!
 W sobotę 18 grudnia 2010r. nasza szkoła wzięła udział  w Międzyszkolnym Konkursie 
Szekspirowskim w Anglojęzycznym Społecznym Liceum Ogólnokształcącym w Lęborku. Szkołę tę 
znamy bardzo dobrze z corocznych anglojęzycznych konkursów krasomówczych, na których nasi 
uczniowie już od lat zajmują wysokie lokaty. W konkursie szekspirowskim uczestniczyliśmy po raz 
pierwszy, co nie przeszkodziło w zdobyciu pierwszej nagrody! Paulina Richert, uczennica klasy III 
a, popisała się doskonałą znajomością życia i twórczości Williama Szekspira i pokonała 20 innych 
uczestników, uczniów gimnazjów i liceów. Jury konkursowe skierowało do Pauliny szczególne 
słowa uznania, doceniając wysoki poziom wykonania trudnych zadań w teście wiedzy na temat życia 
dramaturga i „Hamleta”.
 W konkursie uczestniczyli też uczniowie klas pierwszych i drugich naszej szkoły, Angelika 
Bruhn, Alicja Dobek, Emanuela Richert i Przemek Skrzypkowski, którzy spróbowali swoich sił 
w konkursie wiedzy i recytacji twórczości Szekspira. 
 Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wysiłek włożony w przygotowanie do konkursu. 
Jesteśmy przekonani, że jeszcze o nich usłyszymy.

Z ŻYCIA SZKÓŁ

Wigilia w gimnazjum  
 Boże Narodzenie to przede wszystkim czas pokoju, miłości i zgody.  21 grudnia 2010 r w naszym gimnazjum odbyło się przedstawienie 
wigilijne pt. „ Czas Wigilii- czas spokoju” przygotowane przez uczniów klasy III  i kl. I pod kierunkiem A. Koczorskiej i N. Kupskiej. Między 
kolejnymi aktami przedstawienia zabrzmiały piękne kolędy przygotowane przez zespół szkolny prowadzony przez p. Z Meyer oraz piosenki 
bożonarodzeniowe w wykonaniu O. Dunst z klasy III b oraz A. Kupczyńskiej z kl. III g. 
 Tym razem Dzień Bożego Narodzenia został przeniesiony w czasy współczesne. Głównym naszym zamierzeniem było zwrócenie uwagi 
poprzez przeżycia bohaterki na wyjątkowość nadchodzących świąt. Odejście od utrwalonego w naszej świadomości obrazu przyjścia na świat 
Jezusa w betlejemskiej stajence uświadomiło wszystkim, iż często zabiegani, zapracowani nie dostrzegamy tego, co w życiu jest najważniejsze- 
uczucia i drugiego człowieka.                    
 Słowa matki z ostatniego aktu przedstawienia: „Przepraszam Was, a Ciebie mamo, przede wszystkim. Zgubiłam się w tej codziennej 
gonitwie, zamieszaniu. Niechcący Was raniłam” niech uzmysłowią wszystkim, iż czas świąt jest okazją do odbudowy życia rodzinnego. 
                  W przedstawieniu brali udział następujący uczniowie:       
Matka- Antonina Koszutowska (kl.IIIg)

Ojciec- Dawid Bobrucki (kl.IIIa)
Babcia- Małgorzata Woźniak (kl.Ia)
Jacek-Jonasz Tempski (kl.Ia)
Ewa- Dorota Grablowska( kl. III g)
Dziewczyna- Daniela Nastały (kl.Ia)
 Anioł-  Monika Baranowska kl.Ih)       
 

Z racji Świąt Bożego Narodzenia, niech w sercach zagości miłość, wyrozumiałość 
do drugiego człowieka.  

Pomódlmy się w Noc Betlejemską 
w Noc szczęśliwego rozwiązania, 
by wszystko się nam spełniło  
węzły, konflikty, powikłania   
(ks. J. Twardowski)
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Szkoła otwarta dla społeczności    
 Dnia 12 grudnia 2010r. w Szkole Podstawowej im. Księdza Jana  Twardowskiego w Barłominie po raz kolejny odbył się świąteczny 

Dzień Otwarty, tym razem pod hasłem 
„W krainie bombek”. W to grudniowe 
popołudnie społeczność wiejska i goście 
mogli obejrzeć widowisko jasełkowe 
przygotowane przez uczniów i nauczycieli, 
którego scenariusz powstał w oparciu 
o twórczość naszego Patrona. Po występie 
dzieci zostały obdarowane świątecznymi 
prezentami przez dwóch świętych Mikołajów. 
Mogliśmy też usłyszeć świąteczne kolędy 
w wykonaniu Eweliny Pobłockiej oraz 

zaśpiewać razem do akompaniamentu absolwenta naszej szkoły Szymona Bargańskiego. 
Na koniec wszystkich czekał słodki poczęstunek przy kawie.

Turniej Mikołajkowy w Barłominie
 Dnia 6 grudnia w naszej szkole odbył się Mikołajkowy Turniej Sportowo - Zabawowy. Udział w nim wzięła cała szkoła, która podzielona 
została na pięć zespołów: BIAŁE, CZARNE, CZERWONE, ZIELONE I NIEBIESKIE KOSZULKI. Turniej polegał na zabawach sportowych 
przeplatanych zabawami umysłowymi, a między konkurencjami każda klasa przygotowała piosenkę związaną ze Św. Mikołajem. Na zakończenie 
imprezy przyszedł Mikołaj z koszykiem łakoci, a na zakończenie obdarował dzieci słodkimi batonikami.

Trudne powroty
 Dnia 12 stycznia 2011r. dla uczniów Gimnazjum Publicznego im. Pisarzy Kaszubsko –Pomorskich w Luzinie, z przedstawieniem 
o charakterze profilaktycznym wystąpił Teatr  Edukacji i Profilaktyki „Maska” z Krakowa. W dzisiejszych czasach dużo się mówi, pisze, 
ostrzega i informuje na temat różnego rodzaju uzależnień. Wydaje się to wciąż za mało, stąd przedstawienie skierowane było na przeciwdziałanie 
uzależnieniom. Spektakl był ostrzeżeniem dla uczniów przed zgubnymi konsekwencjami palenia papierosów, picia alkoholu, czy zażywania 
narkotyków. 
 Cytując aktorów Teatru „Maska”:
„…To historia czworga uczniów: uzależnionego od narkotyków, alkoholu i papierosów Włochatego, jego dostawcy, Daniela, 
zakochanej w Danielu Marceliny oraz Gaby - klasowej kujonki, dla której całym światem jest nauka. Marcelina, chcąc zwrócić 
na siebie uwagę Daniela, postanawia brać narkotyki. Ta zaskakująca wszystkich decyzja zbiega się z pościgiem policji za pijącym 
w parku piwo Włochatym. To punkt zwrotny sztuki. Marcelina poznaje historię stopniowego pogrążania się Włochatego w uzależnieniu. 

Jego tęsknota za normalnym życiem skłania dziewczynę do rezygnacji 
z pomysłu sięgnięcia po narkotyki. Jednocześnie podejmuje ona próbę wyciągnięcia kolegi 
z nałogów. W tym czasie Gaba dostrzega znaczenie przyjaźni i pomocy koleżeńskiej. 
Daniel za posiadanie podejrzanej substancji zostaje zatrzymany przez policję…”
 Aktorzy w przystępny sposób pokazali młodzieży jak zgubną drogą jest korzystanie 
z różnego rodzaju używek. Przedstawili jak wygląda życie osoby pogrążonej w nałogu, a także 
to jak niewiele czasem wystarczy, aby poczuć chęć spróbowania i dlaczego warto tę chęć 
przezwyciężyć.
 Młodzież oglądała przedstawienie w skupieniu i z zainteresowaniem. 
Po przedstawieniu, na prośbę Dyrektora aktorzy opowiedzieli też uczniom nieco więcej o swojej 
pracy, o drodze aktorskiej i o tym dlaczego zajmują się taką tematyką, co chcą osiągnąć.
Gimnazjaliści czekają z niecierpliwością na kolejne spektakle.

„SERCE PEŁNE DOBRA MIEJ”
 Kolejne Święta Bożego Narodzenia za nami. Trwamy jeszcze w świątecznej atmosferze 
pełnej wiary i nadziei, że blask betlejemskiej gwiazdy rozjaśni nam chwile życia, jego kręte 
ścieżki i sprawi, że nadchodzący rok będzie lepszy i szczęśliwszy.
Taki właśnie wydźwięk ma przedstawienie jasełkowe przygotowane przez uczniów Szkoły 
Podstawowej w Sychowie pt. „Serce pełne dobra miej”. 
Dziewczynka z zapałkami, jedna z bohaterek przedstawienia, to nie tylko postać ze znanej baśni, 
to także symbol dzisiejszych czasów szukającego pomocy, pragnącego znaleźć oparcie w innym 
człowieku.
 Mali aktorzy swoją grą ukazują potrzebę czynienia dobra, dzielenia się tym, co 
posiadamy, otwierania serca, czułego i wrażliwego na krzywdę innych. W ten sposób uczą siebie 
i innych prawdy prostej i potrzebnej, że każdy z nas może być człowiekiem wielkiego serca 
– dobrym, wielkodusznym, szlachetnym. Człowiekiem, który nigdy nie przejdzie obojętnie obok 
kogoś, kto potrzebuje pomocy. Zawsze zatrzyma się i zapyta, co może zrobić, w czym pomóc.
 Dzieci do przestawienia przygotowały:
Danuta Frankowska – Myszka (autorka scenariusza), Bożena Frąckowiak – Zinkel, Barbara Klońska (oprawa muzyczna).
Skład grupy teatralnej:
Bojke Zuzanna, Bolin Kamil, Wejher Norbert, Wolter Paulina, Lieban Martyna, Kielińska Weronika, Gibowicz Szymon, Paszki Marta, Stenka 
Jakub, Mielnik Filip, Bollin Maksymilian, Frąckowiak Mateusz, Neumuller Aneta, Szymerowski Adam, Labun Aleksandra, Bollin Monika, 
Rutkowska Roksana, Klas Marlena, Teclaf Marta, Malinowska Magdalena, Hewelt Monika, Teclaf Sandra, Grzenkowicz Natalia.
 Opiekunowie grupy wyrażają podziękowania ks. Proboszczowi Dariuszowi Zalewskiemu z parafii Św. Józefa w Sychowie oraz ks. 
proboszczowi Andrzejowi Galińskiemu z parafii MB Różańcowej w Luzinie za umożliwienie zaprezentowania jasełek szerszej społeczności 
z terenu Gminy Luzino  oraz za tak cenne słowa pochwały skierowane do dzieci. Szczególne podziękowanie kierujemy do rodziców za pomoc 
w przygotowaniu dzieci oraz P. D. Joniec za przygotowanie dekoracji. 
 Przedstawienie zaprezentowano również na Przeglądzie Zespołów Kolędniczych w Wejherowie (I miejsce), Gminnym Przeglądzie 
Jasełek w Wyszecinie i na Wigiliach szkolnych.
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Bajkowe jasełka w SP Kębłowo
 W dniu 22 grudnia 2010 roku w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej 
w Kębłowie wystąpili uczniowie z tradycyjnym już przedstawieniem jasełkowym. 
Przedstawienie odbyło się pod kierunkiem doświadczonych w tej dziedzinie 
nauczycieli: p.Ewy Tempskiej oraz p. Aleksandry Szmagaj, zaś nad fantastycznymi 
bajkowymi dekoracjami pracowały panie Monika Potrykus, Agnieszka Kowalke oraz 
p.Agnieszka Klawikowska.
 Tegoroczne jasełka były dość oryginalne, gdyż obok Maryi, Józefa i aniołów 
głównymi bohaterami były postacie z bajek m.in. takie jak Czerwony Kapturek, 
Calineczka, Smerfetka i wiele innych. Teksty kolęd w wykonaniu anielskiego chóru 
były również innowacyjne i pięknie zaśpiewane przez nasze maluchy.
 08.01.2011r. cała „świąteczna załoga” wystąpiła w Wejherowie 
na Powiatowym Przeglądzie Jasełek, gdzie zajęła wysokie II m-ce. Kilka dni później, 
bo 14.01.2011r. podczas XI Gminnego Przeglądu Jasełek i Zespołów Kolędniczych 
w Wyszecinie wyróżniono trzech małych aktorów z naszej szkoły: Szymona Miotk 
za rolę rybaka oraz Aleksandrę i Mateusza Marzejon za rolę Jasia i Małgosi. Wszyscy wyróżnieni aktorzy to uczniowie klas pierwszych. Warto 
dodać, iż nasza szkoła otrzymała również nagrodę w wysokości 200zł, którą to kwotę przeznaczymy na potrzeby SP Kębłowo.
 Gratulujemy sukcesów zarówno uczniom jak i ich opiekunom, i już z niecierpliwością czekamy na Jasełka 2011r.

Jasełka w Szkole Podstawowej im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie
 Świąteczny nastrój zawitał 22 grudnia do Szkoły Podstawowej w Luzinie. W tym 
dniu odbyły się dwa występy jasełek,  połączone z wigiliami klasowymi. Uczniowie klas I-VI 
wystawili świąteczne przedstawienie pod tytułem: „Dobrze widzi się tylko sercem”, przygotowane 
pod kierunkiem: H. Trybowskiej, D. Hinc,  ks. B. Zentkowskiego B. Klein oraz M. Bargańskiej 
– Konkol. Dzień ten upłynął we wspaniałej i wyjątkowej atmosferze.
Luzińskie Betlejem
 We wtorek 11 stycznia 2011 roku  w Szkole Podstawowej  im. L. Bądkowskiego       
w Luzinie z  bożonarodzeniowym przesłaniem dla  rodziców, dziadków  i najbliższych 
wystąpiły dzieci  świetlicowe, prezentując na scenie jasełka oraz przepiękne kolędy i pastorałki. 
Uczniowie w specjalnie przygotowanych kostiumach oraz w pięknej scenografii nawiązującej 
do Betlejem,  przedstawili scenę narodzin Chrystusa. Był św. Józef, Maryja, Trzej Królowie, 
pasterze, anioły, babcia, żołnierz, Kaszubi, gwiazdeczka i dzieci. Mali aktorzy z dużym przejęciem 
i poświęceniem wiernie odtworzyli swoje role. Przygotowania   do przedstawienia trwały od  dwóch miesięcy, uczniowie poświęcili wiele czasu 
na próby i przygotowania, tym bardziej, że poza nauką tekstu, dzieci uczyły się też śpiewać, by w pełni oddać radość z narodzenia Pana. Dzieci 
zaśpiewały poza znanymi kolędami, pastorałki „Gore  gwiazdka Jezusowi” , „Świeć Gwiazdeczko” oraz jedną kolędę w języku kaszubskim.  

Atmosfera kolęd śpiewanych przez dzieci udzieliła się także rodzinom dzieci, które 
przyłączyły się do wspólnego kolędowania.
 Całość przedstawienia została przygotowana pod kierunkiem p. E. 
Sikora-Bartek, p.A.Bużan, nauczycielki-wychowawczynie w świetlicy. Jasełka 
w wykonaniu dzieci wprowadziły wszystkich w iście świąteczny nastrój oraz swym 
pięknym i oryginalnym występem, podbiły serca publiczności. Kiedy artystyczna 
część dobiegła końca, wszyscy występujący na scenie, otrzymali gromkie brawa, 
które były uznaniem za piękne wykonanie przedstawienia.
 Na zakończenie wicedyrektor p. H. Plecke podziękowała serdecznie 
wszystkim małym artystom oraz paniom wychowawczyniom, a także rodzicom 
i wszystkim gościom za piękny występ oraz przybycie .

Bliżej Chopina w Kębłowie
 Rok 2010 został ogłoszony Rokiem Fryderyka Chopina, dlatego też uczniowie naszej szkoły od września  do grudnia 2010r. brali udział 
w projekcie edukacyjnym „Bliżej Chopina”. Głównym celem projektu było bliższe poznanie i spopularyzowanie wśród uczniów wiedzy na temat 

życia i twórczości najwybitniejszej postaci polskiej kultury muzycznej - Fryderyka 
Chopina. W związku z tym ogłoszono następujące konkursy:
- plastyczny pt. „Obraz malowany muzyką Chopina”;
- literacki pt. „Moje spotkanie z Chopinem”;
- informatyczny na najciekawszą prezentację multimedialną o Chopinie.
 Przez trzy miesiące uczniowie przygotowywali się do wybranego konkursu 
poszukując informacji o F. Chopinie, słuchając jego muzyki i poznając ciekawostki 
z jego życia.
 Dnia 20 grudnia 2010r. odbył się apel szkolny, na którym nastąpiło 
rozstrzygnięcie wszystkich konkursów wraz z pokazem prac uczniów. Zaś członkowie 
kółka teatralnego przygotowali przedstawienie pt. „CHOPIN 2010” prezentując 
fragmenty z życia F.Chopina przeplatane jego kompozycjami. Na występie w naszej 
szkole gościliśmy uczniów ze Szkoły Podstawowej z Sychowa, a 12 stycznia 2011r. 
pojechaliśmy do Szkoły Podstawowej w Wyszecinie, aby im także przybliżyć postać 
naszego kompozytora.
 Natomiast 13 styczna 2011r. grę aktorską swoich dzieci mogli podziwiać 

rodzice,  których zaproszono na  inscenizację przed zebraniem rodziców. Nad realizacją projektu czuwały następując osoby: p.Aleksandra 
Szmagaj, p. Marzena Czerwionka, p. Ewa Tempska, p. Monika Potrykus oraz p. Joanna Tederko. Mamy nadzieję, że dzięki realizacji projektu 
udało się nam przybliżyć postać i muzykę Fryderyka Chopina. 
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Pomorski Konkurs Literacko-Plastyczny
 Już po raz 16-ty, w grudniu, odbył się Pomorski Konkurs Literacko – Plastyczny „GWIAZDKA TUŻ… TUŻ…” – SZOPKA 
KASZUBSKA, KARTKA ŚWIĄTECZNA, adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Organizatorem konkursu jest Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Wejherowie przy wsparciu Starostwa Powiatowego 
Wejherowo i Urzędu Miejskiego w Wejherowie. Głównymi celami konkursu jest utrwalenie i przechowywanie ponadczasowych tradycji 
kulturowych przez sztukę, zapoznanie z tradycją regionu oraz podtrzymywanie tradycji i zwyczajów związanych z obrzędami bożonarodzeniowymi 
funkcjonującymi w kulturze polskiej, a także popularyzacja i prezentacja twórczości dziecięcej.
 Od kilku lat uczniowie Szkoły Podstawowej w Luzinie, z sukcesami, biorą udział w  tym konkursie prezentując wysoki poziom swoich 
prac w kategoriach: szopka trójwymiarowa, kartki świąteczne – techniki plastyczne: malarstwo, grafika, kolaż oraz kartki świąteczne – technika: 

grafika komputerowa.
  W tym roku werdyktem Jury Konkursu nagrodzono następujących uczniów 
z naszej szkoły:

1. Anetę Landowską z kl. IV c – I miejsce – kategoria Kartki świąteczne – grafika 
komputerowa (opiekun – p. J. Sikora);
2. Aleksandrę Klein z kl. IV e – I miejsce – kategoria Szopka trójwymiarowa 
      (opiekun – p. M. Mielewczyk);
3. Mateusza Kotłowskiego z kl. V d – II miejsce – kategoria Szopka trójwymiarowa 
      (opiekun – p. M. Brzeski);
4. Jakuba Meyera z kl. VI c – III miejsce – kategoria Szopka trójwymiarowa 
      (opiekun – p. J. Sikora);
5. Bartłomieja Bonk z kl. IV a – wyróżnienie – kategoria Szopka trójwymiarowa 
     (opiekun – p. M. Mielewczyk).
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.

Świątecznie w Sychowie
 Czas przedświąteczny to wyjątkowy okres w całym roku. Przepełniony świąteczną refleksją, miłością bliźniego, szczególnie tego 
potrzebującego. W tym duchu w Szkole Podstawowej w Sychowie miało miejsce szereg świątecznych przedsięwzięć. Uczniowie pod kierunkiem 
nauczycieli oraz przy pomocy rodziców przygotowali świąteczne ozdoby oraz stroiki, które w niedzielę 12 grudnia 2010r. były sprzedawane 
w kościelnej kaplicy. Proponowane prace cieszyły się dużym zainteresowaniem kupujących. Z inicjatywy Dyrekcji całkowity dochód pozyskany 
z kiermaszu został przeznaczony na paczki świąteczne dla dzieci z ubogich rodzin naszej szkoły.
 Ponad to, odbyły się liczne konkursy. Jednym z nich był konkurs na najładniejszą dekorację świąteczną 
sali lekcyjnej. W konkursie uczestniczyły wszystkie klasy. Świąteczne dekoracje wykonywali uczniowie wraz 
z wychowawcami i rodzicami, którzy szczególnie włączyli się w przygotowania klas I-III. Wystrój klas, włożony wkład pracy, zaangażowanie 
uczniów oraz rodziców oceniało jury, w którego skład wchodzili przedstawiciele rodziców, nauczyciele organizujący konkurs oraz pani dyrektor 
Władysława Jóskowska. Wyróżnione klasy otrzymały słodki poczęstunek oraz pamiątkowe dyplomy. 
Oto wyniki:
Kategoria I-III: 
 I miejsce – klasa I b wraz z wychowawcą p. Danutą Joniec
II miejsce – klasa II a wraz z wychowawcą p. Justyną Bobrucką
III miejsce – klasa I a wraz z wychowawcą p. Bożeną Frąckowiak-Zinkel
III miejsce – klasa II b wraz z wychowawcą p. Danutą Frankowską-Myszke
Kategoria IV-VI
I miejsce – klasa VI b wraz z wychowawcą p. Ewą Kotłowską
II miejsce - klasa IV b wraz z wychowawcą p. Emilią Prus-Myszka
III miejsce -  klasa V b wraz z wychowawcą p. Sławomirem Pienschke
Uczniowie również mieli możliwość zaprezentowania swoich zdolności plastyczno-technicznych w konkursie na najładniejszy stroik świąteczny. 
Często samodzielnie lub przy niewielkiej pomocy rodziców wykonywali zarówno ze świeżych gałązek świerkowych, jak i sztucznych przepiękne 
stroiki. Większość z nich była udekorowana własnoręcznie wykonanymi ozdobami. Wszystkie stroiki zostały również sprzedane na świątecznym 
kiermaszu. Zwycięzcy tego konkursu również otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz 
słodkie niespodzianki. 
Nagrodzeni zostali:
Kategoria 0-III: 
I miejsce – Dawid Gruba z klasy I a
II miejsce – Krystian Jetke z klasy 0 a 
  Jakub Hartwig z klasy 1 b 
III miejsce – Weronika Szylerowska z klasy 0b 
Kategoria IV-VI:
I miejsce – Patrycja Repeta z klasy V a 
II miejsce –Natalia Grzenkowicz z klasy VI a 
III miejsce -  Robert Jetke z klasy VI b.

Gratulujemy zwycięzcom konkursów. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom, 
nauczycielom oraz rodzicom, którzy zaangażowali się w świąteczne przedsięwzięcia w naszej szkole. Były one prawdziwą lekcją dzielenia się 
z drugim, żyjącym obok nas człowiekiem naszą pracą, czasem i  zdolnościami. Wniosły w nasze szkolne życie wiele radości oraz wspomogły 
proces wychowawczy. Organizatorami akcji były: p. Emilia Mielnik, p. Emilia Prus-Myszka, p. Justyna Schwann.
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Romantyczny pozytywista, czyli o Florianie Ceynowie
 Rok szkolny 2010/2011 społeczność Gimnazjum im. Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich 
postanowiła poświęcić na przybliżenie sylwetki twórczej Floriana Stanisława Wenancjusza 
Ceynowy. Postać ta jest zjawiskiem wyjątkowym w historii literatury kaszubskiej, nie byłoby 
dzisiaj tak prężnie rozwijającej się kultury kaszubskiej, gdyby nie podjęte w życiu przyszłego 
lekarza, polityka, działacza społecznego, pisarza ze Sławoszyna działania pionierskie 
w odkrywaniu spraw kaszubskich na tle badań nad Słowiańszczyzną. Ceynowa urodził się 4 maja 
1817 r. właśnie w Sławoszynie pod Puckiem w rodzinie wielodzietnej (ośmioro rodzeństwa), 
ojciec Floriana posiadał gospodarstwo oraz zajmował się kowalstwem, tutaj przyszły budziciel 
Kaszubów rozpoczął edukację w szkole czteroklasowej.
 Oczywiście elementarna edukacja odbywała się w szkole pruskiej (zabór ziem 
polskich, w których skład wchodziły Kaszuby). Gimnazjum Ceynowa ukończył w Chojnicach 
w latach 1831-1841, tutaj należał do koła filomackiego „Polonia”, w którym uczył się języka 
polskiego oraz poznawał prawdziwą historię i takąż literaturę polską, niczym jeden z bohaterów 
późniejszych „Syzyfowych prac” Stefana Żeromskiego. W wieku 24 lat Ceynowa podejmuje 
studia na Uniwersytecie Wrocławskim. Początkowo studiuje filozofię, później medycynę. 
We Wrocławiu był aktywnym członkiem Towarzystwa Literacko-Słowiańskiego  i już w 1843 r. 
napisał pracę na temat zwyczajów bożonarodzeniowych pt. Wileja Noweho Roku i Szczodraki.  
W latach 1843-1846 przebywał w Królewcu, gdzie kończył studia medyczne i odsłużył wojsko. 
W tym okresie w sposób radykalny zaangażował się w działalność patriotyczną Towarzystwa 
Demokratycznego Polskiego, czego konsekwencją było przejęcie dowództwa nad powstańcami 

kociewskimi i kaszubskimi w przeprowadzonym w roku 1846 ataku na pruski garnizon w Starogardzie Gdańskim. Atak skończył się aresztowaniem 
i osadzeniem Ceynowy w więzieniach, początkowo w Starogardzie, następnie w berlińskim Moabicie. Powstaniec został oskarżony o „zdradę 
stanu” i skazany na karę śmierci, którą zamieniono mu na dożywocie. Wybuch berlińskiej Wiosny Ludów w roku 1848 szczęśliwie kończy pobyt 
Ceynowy w więzieniu. Pomaga leczyć powstańców w Poznaniu i kończy później kształcenie medyczne, uzyskując dyplom doktora medycyny 
na uniwersytecie berlińskim na podstawie rozprawy dotyczącej przesądów mieszkańców ziemi puckiej w dziedzinie medycyny. Następnie 
zamieszkał w Bukowcu pod Świeciem, jako lekarz prywatny rodziny Czapskich, później otwiera prywatną praktykę ( apteka, własna klinika ), 
często lecząc za darmo. Ceynowa zmarł 26 marca 1881 r. w Bukowcu i spoczął na cmentarzu w pobliskim Przysiersku.
    Oprócz leczenia ludzi Ceynowa całe swe życie poświęcił budzeniu w Kaszubach poczucia tożsamości, szczególnie w zakresie języka 
kaszubskiego, który uważał za najważniejszy czynnik kulturotwórczy mogący ochronić Kaszubów przed germanizacją. Praca Ceynowy 
nad językiem kaszubskim bardzo przypomina pozytywistyczne hasła pracy u podstaw  i pracy organicznej, czyli twórca ten był działaczem 
wyprzedzającym epokę, w której przyszło mu żyć. Ceynowa tworzył fundament literackiej kaszubszczyzny, starał się pisać przede wszystkim 
po kaszubsku. Jest autorem „Rozmňwë Pňlocha z Kaszebą” i „Rozmňwë Kaszëbë z Pňlochă” i to są najważniejsze jego dokonania literackie, 
są to dialogi, które w sposób nieco groteskowy propagują podstawową wiedzę o Kaszubach na tle ówczesnej Europy. Ceynowa napisał także 
mnóstwo artykułów omawiających sprawy pisowni kaszubskiej oraz historii Kaszub. Ze względu na swe poglądy słowianofilskie współcześni 
komentowali dwuznacznie jego prace, oburzając się na kontakty z Rosjanami, był to bowiem czas wzmożonej nienawiści do caratu.
   Obecnie nikt już nie podważa roli Ceynowy jako budziciela ludu kaszubsko-pomorskiego, budziciela jego prawdziwej, rodzimej kultury, 
a przede wszystkim odkrywcy pięknego języka kaszubskiego. Misję autora artykułów „Kaszëbi do Pňlôchów” będzie kontynuował na swój sposób 
Hieronim Derdowski, który znał Ceynowę osobiście. Pięknie o znaczeniu Ceynowy dla Kaszubów napisał Jan Trepczyk w wierszu „Do Floriana 
Cenôwë”. Czytamy tam m.in.:

Të jes to napňczął dëcha swiăté bňje,
Przemógł jes spik nasz! W naji piers jak gróm
Ůderził dobëtno, jak Sambňrów wňje,
Miłotë, wňlë twňji swiăti płom

    Działania Ceynowy nigdy nie były obliczone na bieżący koniunkturalizm, człowiek ten wewnętrznie przesiąknięty był ideologią romantyczną, 
którą potrafił wykorzystać w iście pozytywistyczny sposób i to chyba jest najważniejsze wskazanie także dla nas.

Wieczór wspomnień o prof. Gerardzie Labudzie
 Gminna Biblioteka Publiczna w Luzinie 28.12.2010 r. zorganizowała, w rocznicę urodzin śp. prof. Gerarda Labudy, wieczór wspomnień. 
W wieczorze tym uczestniczyła między innymi przewodnicząca Rady Gminy Genowefa Kasprzyk. Wieczór przebiegał w miłej atmosferze 
wspomnień o życiu i działalności prof. Gerarda Labudy.
 Bibliotekarze organizując ten wieczór przygotowali wiele ciekawych materiałów audiowizualnych, chcąc pokazać, że prof. Gerard 
Labuda był człowiekiem zwyczajnym i bardzo skromnym. Profesor wszystkim starał się pomagać swoją wiedzą, dobrym słowem, a nawet 
własnymi pieniędzmi, m.in. nieodpłatnie napisał „Historię Luzina”, napisał i współfinansował wydanie „Historii Kaszubów”. W testamencie 
postanowił przekazać księgozbiór zgromadzony przez całe życie do Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubskiej w Wejherowie, a wartość tego 
księgozbioru jest o wiele wyższa od wartości księgozbioru naszej biblioteki. Księgozbiór ten nie ma być zbiorem muzealnym, lecz ma świadczyć 
o licznych zainteresowaniach prof. Gerarda Labudy, oraz być pomocnym przy badaniach i pisaniu prac przez młodych kaszubskich naukowców.
 Profesor Labuda ciągle powtarzał, że magister może przestać się uczyć lecz profesor musi się uczyć i zdawać relacje ze swojej wiedzy 
do śmierci.
 Wspomnienia o prof. Gerardzie Labudzie będą odbywały się w luzińskiej bibliotece, by młodsze pokolenie mogło czerpać nadzieję 
i wzorce po to by wiedzieć, że rodząc się w małej kaszubskiej wsi można dostąpić wielu sukcesów i godności dzięki własnej pracowitości.
 Należy też pamiętać, że „nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”, a w przyszłości znajdą się osoby, które z szacunku zapalą 
świeczkę na grobie profesora w Luzinie.

KULTURA W GMINIE
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GOK  w lutym 
Kabaret „Senior-i-ta”   z Redy, który wystąpi w czytelni Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Luzinie w środę 6 II 2011 r. o godz. 17.00. 

Wstęp Wolny.   

Dziedzictwo kulturowe coraz istotniejsze w edukacji
 Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie 
Dariusz Rompca zakwalifikował się do udziału w międzynarodowym kursie 
szkoleniowym organizowanym i finansowanym przez Komisję Europejską 
w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”, działanie: „Mobilność 
szkolnej kadry edukacyjnej.”
 Szkolenie odbyło się w Sevilli. Wzięli w nim udział pracownicy 
kuratoriów, instytucji oświatowych, dyrektorzy szkół oraz nauczyciele z 14 państw 
(Belgia, Niemcy, Dania, Estonia, Grecja, Finlandia, Francja, Holandia, Litwa, 
Chorwacja, Słowacja, Turcja, Rumunia oraz Polska). Tematyka kursu dotyczyła 
dziedzictwa kulturowego Europy, wzajemnego oddziaływania kultur oraz metod 
i sposobów przekazywania wiedzy, i uczenia o kulturze w szkołach.
 Nauka o dziedzictwie kulturowym jest obecnie jednym z priorytetów 
jakie Komisja Europejska stawia przed szkołami i instytucjami edukacyjnymi 
w Europie. Świadomość zróżnicowania kulturowego Europy, jego bogactwa 
oraz wiedza na temat wzajemnego oddziaływania kultur, połączona z otwartością 
i wzajemnym poszanowaniem jest bardzo istotnym elementem kształcenia we współczesnym świecie.
 Udział w kursie dał również możliwość zaprezentowania własnego regionu: Luzina i Kaszub. Nasze dziedzictwo kulturowe oraz 
działania edukacyjne podejmowane na Kaszubach i w Szkole Podstawowej im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie okazały się na tyle interesujące, 
że organizator kursu ECNO (instytucja kształcenia nauczycieli) z Holandii zaproponowała dyrektorowi luzińskiej podstawówki udział w kolejnym 
projekcie pt. The Baltic Sea Museum, którego celem jest upowszechnianie dziedzictwa kulturowego basenu Morza Bałtyckiego.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Luzinie
  Kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już za nami. Dzięki 

wielkiemu zaangażowaniu i entuzjazmowi młodych mieszkańców naszej gminy, 
w tym zwłaszcza harcerzy i zuchów z 70. LWDH ZHP, w dniu 9 stycznia br. w 
Luzinie i Kębłowie zebrano do puszek kwotę 4.785,79 zł. Ponadto podczas 
koncertu galowego w hali GOSRiT w Luzinie zlicytowano atrakcyjne przedmioty, 
które zasiliły konto fundacji W.O.Ś.P. łączną kwotą 700 zł. Ogółem, w ramach tej 
akcji zebrano kwotę 5.485,79 PLN oraz bilon w walutach obcych, a mianowicie: 
6 koron CZK, 100 forintów  HUF, 5 lip HRK oraz 15 centów EUR. Wynik ten 
jest lepszy o ponad 1.500 zł od rezultatu zeszłorocznego! Gminny Ośrodek 
Kultury w Luzinie, w imieniu Fundacji, a także własnym, składa wszystkim 

darczyńcom, także tym anonimowym gorące podziękowania.
 Lista sponsorów, którzy przekazali przedmioty na licytację 
19. finału WOŚP w Luzinie:
- Sklep Jubilerski „Karacik”  Marzena Halk-Derkowska, Luzino
- Dom Handlowy Waldemar i Edmund Kunz, Luzino
- Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie
- Klub GOSRiT/CHECZ Luzino.

WYDARZENIA KULTURALNE

Niezwykła wizyta
 Podczas ostatniej próby chóru „Lutnia” niespodziewanie zawitał do naszej świetlicy znany artysta, piosenkarz lider zespołu „Leszcze” 
Maciej Miecznikowski, wraz z ekipą telewizyjną. Celem wizyty było poszukiwanie kandydatów do nowego programu TV pt. „  Bitwa na głosy”. 
Chór zaśpiewał kilka kolęd, za które otrzymaliśmy miłe pochwały. Do programu zakwalifikował się nasz dyrygent p. Tomasz Fopke, któremu 
życzymy zwycięstwa i pierwszej nagrody. Na zakończenie spotkania nasz gość wykonał wspaniałą piosenkę z repertuaru Wioletty Willas, do której 
sam  sobie akompaniował na pianinie „Nie ma miłości bez zazdrości”. Spotkanie upłynęło we wspaniałej i serdecznej atmosferze. Rozpoczęcie 
programu w TV-2 w dniu 5 marca. 
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Opłatek dla emerytów i rencistów 
     Tradycyjnie na początku nowego roku Rada Sołecka wsi Luzino zorganizowała spotkanie  opłatkowo-noworoczne dla emerytów rencistów 
i inwalidów. Na spotkanie przybyli: Wójt Gminy Jarosław Wejer, radna powiatowa Genowefa Słowi. Uroczystość rozpoczęła się od składania 
życzeń oraz łamania się opłatkiem. Śpiewano kolędy, do których przygrywali na akordeonie: Edmund Klas i na gitarze Ryszard Kryża.   
 Kulminacyjnym punktem spotkania było przybycie gwiazdora na którego czekano z utęsknieniem  Gwiazdor obdarował wszystkich 
skromnymi podarunkami, które ufundowała Rada Sołecka. Przy kawie , ciastach i owocach toczyły się długie rozmowy i wspomnienia z nadzieją 
na następne spotkanie już za rok.
                                                                                     

Gimnazjalistki odniosły sukces w Szemudzie
 Pełnym sukcesem zakończył się dla naszych gimnazjalistek VI Pomorski 
Konkurs Kaszubskiej Pieśni Bożonarodzeniowej w Szemudzie. Tam, w dniu 
14 stycznia 2011 r. odbył się konkurs, w którym rokrocznie bierzemy udział, lecz 
po raz pierwszy otrzymaliśmy największe wyróżnienie – Grand Prix, czyli Nagrodę 
Główną.
 Kaszubskie kolędy są niezwykle piękne i melodyjne. Czasem bywają 
rytmiczne, utrzymane w żywym tempie, a czasem są kantylenowe. Należą one 
niewątpliwie do najpopularniejszych i najbardziej lubianych pieśni religijnych. Są 
inspiracją dla kompozytorów jak i wykonawców. Pisali je między innymi P. Szefka, 
A. Pepliński, J. Trepczyk. Obecnie twórcami kolęd są T. Fopke, J. Stachurski, E. 
Pryczkowski, T. Dargacz. Celem organizowanego przeglądu kaszubskiej kolędy jest 

popularyzacja tych pięknych pieśni kolędniczych 
oraz promowanie talentów wokalnych wśród młodzieży.
W konkursie wzięła udział solistka Alicja Wejer, uczennica klasy IIc, która zajęła I miejsce w kategorii 
solistów gimnazjum. Ponadto otrzymała nagrodę dodatkową – Puchar Rektora Akademii Muzycznej 
w Gdańsku profesora Bogdana Kulakowskiego. Wykonała ona kolędy do słów L. Roppla i muzyki Witosławy 
Kamińskiej pt. „Spiewta ptoszci” oraz kolędę współczesną autorstwa E. Pryczkowskiego i J. Stachurskiego 
pt. „Zrodzony na sanku”. Alicja zachwyciła jury hipnotyzującym głosem i urokliwą interpretacją utworów 
kolędowych. 
 W kategorii zespół wzięło udział 9 zespołów wokalnych ze szkół w Bolszewie, Stężycy, Szemudzie, 
Bożegopola Wielkiego, Kostkowa, Kamienicy Szlacheckiej i Rumi. I miejsce zajął zespół „Lento” 
z Kostkowa. Uczestnicy najczęściej wykonywali kolędy współczesne. Nasza grupa wokalna zaśpiewała 
utwory pt. „Bibi synku, bi…” do słów L. Roppla i muzyki K. Guzowskiego i „Czemu płoche dzys spiewają” 
P. Szefki. W skład zespołu weszły: Daria Myszk klasa IIIi, Daria Tempska IIIa, Daria Szweda IIIf, Anna Bonk 

Ii, Julia Bobkowska IIIf, Julianna Kotłowska IIIa, Magdalena Doering IIIa, Julia Waga 
IIIh, Beata Riegel  If i Ewelina Engelbrecht IIIf.
 Jury w składzie Tomasz Fopke, Weronika Korthals-Tartas, Waldemar 
Górski oraz Tadeusz Formela uznało, że zespół z Luzina wykonał kolędy kaszubskie 
na najwyższym poziomie, ukazując ich piękno i urok. Nagroda Specjalna GRAND 
PRIX, zwana „Wielką Nagrodą”, ufundowana przez Przewodniczącego Sejmiku 
Województwa Pomorskiego Jana Kleinszmidta jest dla nas ogromnym sukcesem. 
Wokalistki pracują regularnie i sumiennie. Ich praca i poświęcony czas na próby 
zaowocowały. W utworach ukazały swój talent śpiewając z niebywałą ekspresją 
i artyzmem.
 W trakcie trwania konkursu panował niesamowity nastrój. Organizatorzy 
prócz miłej atmosfery zapewnili uczestnikom poczęstunek i atrakcyjne nagrody. 
Wyjeżdżając do Luzina byliśmy pełni radości, niezapomnianych wrażeń 

Hej kolęda, kolęda….
    Radosny czas Bożego Narodzenia sprzyja spotkaniom różnych środowisk. 
Członkowie luzińskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego wraz 
z paniami z Koła Gospodyń Wiejskich  zorganizowali opłatkowe spotkanie 
członków i sympatyków tej pozarządowej organizacji społecznej. Uroczystość 
odbyła się w Gimnazjum im. Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich w dniu 9 stycznia 
2011 roku. Prezes oddziału Sławomir Klas powitał bardzo serdecznie wszystkich 
zgromadzonych gości. Wspólne śpiewanie kaszubskich kolęd pod czujnym 
okiem Alicji Klinkosz stworzyło atmosferę rodzinnego ciepła. Kolędę odprawił 
ks. Jan Minkiewicz, który doskonale radził sobie z językiem kaszubskim, 
dodatkowo akompaniując dzieciom i młodzieży wspaniałą grą na skrzypcach. 
Po złożeniu życzeń był czas na poczęstunek złożony z tego, co członkowie 
zrzeszenia i panie z Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały. Nikt nie zamierzał 
odchodzić od stołu. Wieczór cudownie uzupełniały występy dzieci i młodzieży 
przygotowanej przez Alicję Klinkosz oraz Piotra Skrzypkowskiego z istotną 

pomocą muzyka- regionalisty Edmunda Klas.
 Ważnym elementem spotkania była wizyta redaktora Eugeniusza Pryczkowskiego, który przedstawił sylwetkę twórczą Jana 
Karnowskiego oraz oferował mnóstwo ciekawych książek kaszubskich. Chętnych do nabycia literatury w rodnej mowie nie zabrakło. Całe 
spotkanie prowadził z iście estradową swadą prezes Sławomir Klas, który zorganizował nawet konkurs z nagrodami dotyczący życia i twórczości 
Jana Karnowskiego. Pod koniec uroczystości Adam Hebel wyjaśnił obecnym istotę kaszubskiego święta, które po raz kolejny obchodzić będziemy 
19 marca, w przeddzień ma odbyć się msza z kaszubską liturgią słowa, na którą prezes luzińskiego oddziału  wszystkich serdecznie zaprosił 
(18 marca 2011 g. 18:00 w kościele pw. św. Wawrzyńca).
 Wszystkim za przybycie gorąco dziękujemy, zapraszając równocześnie na inne uroczystości organizowane przez luziński oddział ZKP.
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Promują Gminę Luzino
 Nie od dziś wiadomo, że w Luzinie aktywnie działa Koło Gospodyń Wiejskich, 
ale warto również wiedzieć, że ostatnio ta organizacja zrzeszająca kobiety w coraz 
to większym stopniu przyczynia się do promocji naszej gminy poprzez swój udział 
w imprezach kulturalnych o zasięgu powiatowym i wojewódzkim.   
 13 listopada w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Turystyki i Sportu 
w Gniewinie odbył się XII Powiatowy Turniej Kół Gospodyń . Koło z Luzina wzorem lat 
poprzednich zaprezentowało się w pięciu kategoriach:
1. plansza „Sołtys naszej wsi”
2. scenka kabaretowa „Szukam pracy”
3. widowisko taneczne na wesoło „Kankan”
4. Moda XXII wieku
5. produkt tradycyjny pochodzenia roślinnego – ziemniaki

   
   Nasze gospodynie udowodniły, że potrafią tańczyć, śpiewać, dobrze 
gotować, a przede wszystkim doskonale  bawić publiczność. Koło 
z Luzina zdobyło I nagrodę za strój Moda XXII wieku. Otrzymały one nagrodę 
dodatkową  od Naczelnika Wydziału Promocji i Kultury Powiatu Wejherowskiego 
– Pana Tomasza Fopke za scenkę kabaretową „Szukam Pracy”. Scenka ta została 
w całości zagrana w języku kaszubskim, a tekst do niej napisał felietonista i znawca 
rodnej mowy Roman Drzeżdżon z Luzina. 
  Natomiast 13 grudnia 2010 roku w Oddziale Pomorskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w Starym Polu odbył się VI Wojewódzki Przegląd „Pomorski 
Stół Bożonarodzeniowy”. W przeglądzie wzięło udział 21 kół gospodyń wiejskich 
z województwa pomorskiego. Patronat honorowy objął marszałek województwa 
pomorskiego Mieczysław Struk. Panie z Koła Gospodyń z Luzina  przygotowały nasze 
tradycyjne potrawy świąteczne. Na bogato ozdobionych stołach znalazły się pyszne 

pierogi z kapustą i grzybami, wigilijny barszcz z uszkami, paszteciki, smakowite ryby i kapusta z pieczarkami oraz inne potrawy.
 W świątecznym nastroju wszystkie kobiety wspólnie śpiewały kolędy.

Mieszkańcy chorym na stwardnienie rozsiane 
 Podczas koncertu Krzysztofa Krawczyka odbyła się publiczna zbiórka pieniędzy na rzecz członków Koła Polskiego Towarzystwa 
Stwardnienia Rozsianego. Dzięki hojności mieszkańców udało się zebrać ponad 2.865 zł, 100 koron SEK i 25 centów EUR. Środki te przeznaczone 
zostaną na rehabilitację chorych będących pod opieką PTSR. W akcję włączyli się wolontariusze, którzy rozdając ulotki tematyczne usiłowali 
przybliżyć specyfikę tego schorzenia i uwrażliwić ludzi na krzywdę osób dotkniętych tą chorobą. Świadomi tego jak duży nakład finansowy 
potrzebny jest ludziom chorującym na stwardnienie rozsiane oraz ich rodzinom zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o przekazanie 1% 
swojego podatku na rzecz PSTR. Numer KRS: 0000 11 46 18 z dopiskiem „Dla Wejherowa”. Ten 1% może zdziałać bardzo wiele. W pomoc dla 
osób dotkniętych tą chorobą włączył Wójt Jarosław Wejer.  Stowarzyszenie finansowo wspierane jest również przez Państwa Piotra i Halinę Waga, 
pana Romualda Puzdrowskiego, pana kierownika apteki Sebastiana Klein w Luzinie przy ulicy Ofiar Stuthoffu  oraz firmę Marengo-Fashion 
z Gdyni, którym władze stowarzyszenia z serca dziękują.

Krzysztof Krawczyk w Luzinie
 7 stycznia bieżącego roku na zaproszenie Wójta Gminy Luzino Jarosława Wejera 
zagościł  w Luzinie Krzysztof  Krawczyk. W Hali Widowiskowo-Sportowej GOSRiT im. 
Macieja Płażyńskiego w Luzinie odbył się świąteczno-noworoczny koncert zatytułowany 
„Luzińskie kolędowanie z Krzysztofem Krawczykiem”. Artysta koncertował  na żywo 
i z całym zespołem. Organizatorami tego dużego przedsięwzięcia byli: Gminny Ośrodek 
Kultury w Luzinie, Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Turystyki. 
Patronat nad koncertem objął Wójt Gminy Luzino Jarosław Wejer. Wieczór ten był 

dla obecnych prawdziwą ucztą 
kulturalną. 
 Wypełniona po brzegi 
sala koncertowa rozbrzmiewała 
pięknymi dźwiękami, a muzycy 
do samego końca tworzyli doskonały świąteczno-noworoczny klimat.  
 Tego wieczora mogliśmy usłyszeć wiele niezapomnianych polskich standardów 
muzycznych oraz pośpiewać z artystami najpiękniejsze polskie kolędy. Przed koncertem 
Krzysztofa Krawczyka mieliśmy okazję podziwiać talent wokalny naszych luzińskich 
zespołów wokalnych. Wystąpili: 
zespół muzyczny pod kierunkiem 
Zofii Meyer- nauczycielki 
z miejscowego Gimnazjum, 

w którego skład wchodzą uczniowie: Daria Myszk, Daria Tempska, Daria Szweda, 
Julia Bobkowska, Julianna Kotłowska, Magdalena Doering, Anna Bonk, Beata Riegiel, 
Ewelina Engelbrecht, Julia Waga i Alicja Wejer oraz dzieci z kaszubskich „Luzińskich 
Dzwoneczków” przygotowane przez Alicję Klinkosz i Piotra Skrzypkowskiego. Oba 
zespoły reprezentowały Gminę Luzino na II Pomorskim Konkursie Kaszubskiej Pieśni 
Bożonarodzeniowej w Szemudzie i znalazły się w gronie zwycięzców tego konkursu. 
Koncert Krawczyka był niepowtarzalny i na długo pozostanie w pamięci obecnych 
mieszkańców. Organizatorzy tego wydarzenia bardzo dziękują sponsorom, do których 
należą:  Bank Spółdzielczy Krokowa, Zajazd „Czardasz”, Firma „Elpol” oraz Firma „Wakoz”.
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TELEFONY ALARMOWE
Centrum Powiadamiania Ratunkowego …….............……...112
Straż Pożarna …………………………………..........…..….998
Policja – tel. ….……………………………….......……...…997
Posterunek Policji w Luzinie ……..........................58 678 20 97
Komenda Powiatowa Policji Wejherowo ul. Dworcowa 14 .......
…………………………………….............…58 672 97 22, 997
Pogotowie ratunkowe…………….........………………...….999
Powiatowy Ambulatoryjny Punkt  Opieki Całodobowej 
„Falck” Medycyna ul. Gdańska 47 ........................58 672 17 68
Szpital Specjalistyczny w Wejherowie O/Ratunkowy –............…
....……………………………………........…….....58 572 72 00
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia
 Piotr Pelcer Luzino (rejestracja tel. od godz. 7.15) ....................
……..................................….…..58 678 20 13 lub 58 678 20 85 
Zintegrowany System Ratowniczy ………..........…………..998
Urząd Gminy Luzino ..............…58 678 20 68 –kancelaria w.44
Urząd Stanu Cywilnego ………...............… 58 678 20 68 w. 40
Rada Gminy Luzino …………….............58 678 20 68 wew. 58
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej .............58 6782068 w.60
Gminna Biblioteka Publiczna Luzino .....................58 67820 86
Gimnazjum Publiczne Luzino …………................58 678 26 13
Szkoła Podstawowa Luzino …………..............….58 678 20 14
Szkoła Podstawowa Kębłowo ………...............….58 678 20 24
Szkoła Podstawowa Barłomino ….....................….58 678 20 ??
Szkoła Podstawowa Wyszecino ….....................….58 678 20 ??
Szkoła Podstawowa Sychowo ………................…58 678 20 87
Gminne Przedszkole Luzino ………..............58 67820 68 w. 57
Urząd Pocztowy Luzino ……………................….58 678 20 67 
Bank Spółdzielczy w Krokowej O/Luzino .............58 678 20 20
Nadleśnictwo Strzebielino z siedzibą w Luzinie ……...........….
…………………………………………….............58 678 20 77 
SPON Koło Luzino (środa od godz. 9.00 -14.00)........................
………………………………………..... 58 678 20 68 wew. 64
Hospicjum Luzino (Pani Post)…….….............…..58 678 24 61
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Centrum......................... 
Interwencji Kryzysowej Wejherowo..............58 672 40 63 w.21
/dni robocze w godzinach urzędowania/
NZOZ – Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych Wejherowo..................58 736  37 84
/od pn. –czw. 8.00- 20.00 pt.

Gminna Kom.d/sPiRPA ……...............…58 678  20  68 wew.66
Telefon Zaufania ……………………............…….58 301 00 00
Policyjny Telefon Zaufania (od godz. 8.30 -15.30) 800 12 02 26
Telefon interwencyjno- informacyjny „Niebieska Linia” ...........
…………………………………….........…………801 12 00 02
Telefon Zaufania narkotyki/narkomania…..............801 199 990
Dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw dziecka…...........…
…………………………………………........…… 800 12 12 12
Gabinet Weterynaryjny Luzino ul. Słoneczna 5 ….............…….
…………………………………………….........…58 678 21 21
Telefon Zaufania Izby Celnej w Gdyni …...........…800 800 119
…………………………………………...........…..58 666 93 90
Narodowy Fundusz Zdrowia o/Gdańsk ..................58 75 12 500
Teatr Muzyczny Gdynia ……………….............…58 621 60 24
Teatr Miejski Gdynia ………………….............….58 660 59 46
Biuro Poselskie Jarosława Sellina (pn.-pt. 9.00 - 16.00)..............
………………………………...........58 66 12 333, 606 907 025
Biuro  parlamentarne posła Tadeusza Aziewicza ...58 661 85 84
Biuro poselskie Marka Biernackiego (pon.-czw.12.00-17.00).....
……………………………………………….........58 620 61 68
Biuro Poselskie PIS Zbigniewa Kozaka .................58 661 44 11
Informacja PKS ……………………..................…58 672 29 14
Informacja SKM ……………………...............…..58 721 21 70
Informacja MZK ………………………................58 672 31 38 

WAŻNE TELEFONYGwiżdże w Kębłowie
 Popularny niegdyś bożonarodzeniowy zwyczaj – kolędowanie 
z gwiazdą, szopką czy turoniem należy dziś do rzadkości. Spotykany jest 
głównie we wsiach. Od kilku lat zgodnie z tradycją kaszubską, w drugi dzień 
świąt Bożego Narodzenia w Kębłowie wyruszyli kolędnicy.
Odwiedzali mieszkańców, chodząc od domu do domu, składając im życzenia 
wierszem albo kolędą. Życząc pomyślności w Nowym Roku i płatając 
figle. W zamian za życzenia, przyjmowane jako pomyślna wróżba urodzaju 
i powodzenia, gospodarze hojnie obdarowywali przebierańców świątecznymi  
„smakołykami”.
 Starokaszubski obyczaj kolędowania jest kultywowany dzięki 
inicjatywie 13 osobowej grupy w składzie: Mieczysław Kąkol, Marek 
Miotk, Paweł Łaga, Andrzej Manicki, Zbigniew Manicki, Michał Bulman, 
Eugeniusz Skrzypkowski, Piotr Soldatke, Dariusz Gruba, Mateusz Melcer, 
Józef Domarus, Piotr Michałek, Zdzisław Koszałka. Wizyty kolędników były 
wielką atrakcją dla mieszkańców wsi. 

Brawa dla Wójta na zebraniu wiejskim
 25 stycznia 2011 roku w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Luzinie odbyło się zebranie wiejskie, na którym obecny był Wójt Gminy 
Luzino Jarosław Wejer, przewodnicząca Rady Gminy Genowefa Kasprzyk 
i radni. Na zebranie to bardzo licznie przybyli mieszkańcy gminy. Po 
przywitaniu wszystkich obecnych sołtys wsi Luzino Zygmunt Brzeziński 
przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności sołectwa za rok poprzedni. 
Nikt z mieszkańców nie miał uwag w związku z czym zostało ono przyjęte 
w głosowaniu jednogłośnie. Podobnie było z przedstawioną propozycją 
rozdysponowania środków sołectwa, które na ten rok wyniosą 28 311,41 zł. Głos 
zabrała przewodnicząca Rady Gminy Genowefa Kasprzyk, która stwierdziła, 
że środki te nie są imponujące, ale ich podział uwzględnia interesy wielu 
grup społecznych. Zwróciła mieszkańcom uwagę na aktywność obecnego 
sołtysa Zygmunta Brzezińskiego oraz  jego osobisty wkład w życie kulturalne 
i samorządowe wsi Luzino. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Jarosław 
Wejer. Przedstawił on  mieszkańcom plan  inwestycyjny na bieżący rok. 
Został on przyjęty z akceptacją. Zainteresowanie  wzbudziła propozycja 
budowy nowego centrum rekreacyjno-wypoczynkowego. Obecni na zebraniu 
podziękowali Wójtowi brawami za świąteczne światełka w centrum Luzina 
podkreślając, że  są one bardzo efektowne. W dyskusji poruszali oni również 
kwestie wykonania odwodnienia, budowy chodnika przy krajowej drodze 
nr 6, awarii sieci kanalizacyjnej, podatku od psów, poprawy stanu dróg  itp. 
Dyskusja toczyła się w rzeczowej i merytorycznej atmosferze.           

Ogólnoposki Turniej VIGO
 Za nami ogólnopolski turniej VIGO el professional Kaszub 
Cup. Tym razem 15/16 stycznia w Hali GOSRiT im. Marszałka Macieja 
Płażyńskiego w Luzinie rywalizowali młodzi piłkarze. Do grona 
tegorocznych triumfatorów dołączyła drużyna Concordia Elbląg, która 
w finałowej grupie okazała się lepsza od  LKS Pogoń/Trójka Lębork, 
Gwardii Koszalin oraz gospodarzy GOSRiT Luzino.
 Najlepszą drużyną turnieju została Concordia. Nagrody 
ufundował Wójt Gminy Luzino. Drużyna otrzymała również sprzęt 
sportowy, który zakupił Krystian Węsierski z firmy VIGO. 
 Najlepszym zawodnikiem został Nawotka Tomasz z Concordii 
Elbląga a najlepszym bramkarzem Baranowski Dariusz z Pogoni/Trójka 
Lębork, królem strzelców został z 12 bramkami Robert Stenka z GOSRiT 
Luzino.



14 15

Sychowo zwycięzcą halowego turnieju
 W dniu 6 stycznia 2011 roku w Hali Widowisko- Sportowej w Luzinie odbył się już V halowy turniej piłki nożnej o puchar 
Przewodniczącej Rady Gminy Luzino. W turnieju udział brały zespoły z ligi sołeckiej gminy Luzino. Wśród 10 zespołów najlepszym okazał się 
ubiegłoroczny zwycięzca zespół z Sychowa. Turniej organizowany przez Witolda Dąbrowskiego i Gminny Ośrodek Sportu Rekreacji i Turystyki 
w Luzinie, zapewnił wiele emocji. W fazie grupowej najlepiej pokazały się zespoły z Sychowa, Milwina z grupy A oraz Barłomino i Robakowo 
w grupie B awansując do półfinału. 
 W pierwszym meczu półfinałowym spotkały się zespoły z Robakowa oraz Sychowa. Wygrało Sychowo 3:0. W drugim meczu spotkały 
się Barłomino z drużyną z Milwina.  Po zakończeniu spotkania na tablicy wyników widniał wyniki 0:0. Mecz walki, musiał się zakończyć 
konkursem rzutów karnych. Najcelniej na bramkę strzelali zawodnicy z Barłomina wygrywając 3:1 i awansowali do finału turnieju. 
Mecz o trzecie miejsce zaczynał się interesująco i zapowiadał wiele niespodziewanych emocji. Zespół z Robakowa strzelił pierwszą bramkę 
otwierającą wynik meczu. Chwilę później Milwino wyrównało, i takim wynikiem zakończył się mecz. Zwycięzcę znów musiały rozstrzygnąć 
rzuty karne. Po siedmiu kolejkach rzutów karnych Robakowo wygrało z Milwinem 3:2, tym samym zajmując trzecie miejsce w turnieju. 
W meczu finałowym spotkały niepokonane do tej pory Sychowo i Barłomino. Mecz zakończył się w samej końcówce spotkania. Zespół z Sychowa 
w ostatniej minucie spotkania, po rzucie wolnym strzelił bramkę i obronił tytuł wywalczony w zeszłym roku. 
Na zakończenie odbyło się uroczyste wręczenie nagród pamiątkowych medali i pucharów ufundowanych przez Przewodniczą Rady Gminy 
Luzino Genowefę Kasprzyk. Puchary wręczył z-ca przewodniczącej Zdzisław Koszałka  oraz organizator rozgrywek Witold Dąbrowski. Nagrody 
w postaci pamiątkowych statuetek otrzymali również sędziowie Labuda Jarosław, Klas Kazimierz, Gaffke Rajmund oraz Sikora Radosław. 
Zawody poprowadzili Adam Olejniczak oraz Artur Niwald. Czujnym okiem nad zdrowiem zawodników czuwał Jaroś Stanisław.
Najlepsza czwórka turnieju:1) Sychowo2) Barłomino3) Robakowo 4) Milwino  

Zakończenie piłkarskiego roku 2010
 W dniu 23.12.2010 r. w Hali Widowiskowo Sportowej im. Marszałka Macieja Płażyńskiego w Luzinie odbyło się uroczyste zakończenie 
piłkarskiego roku 2010 dla młodzieżowych drużyn z gminy Luzino. Do luzińskiej hali przybyło ponad 170 zawodników i zawodniczek, którzy 
reprezentowali drużyny GOSRiT Luzino, GKS Luzino oraz Wikęd Kębłowo w rozgrywkach ligowych w 2010 roku.
 O godzinie 16.00 nastąpiło oficjalne rozpoczęcie. Następnie rozpoczęły się mecze pomiędzy drużynami. W pierwszym meczu turnieju 
GOSRiT/el professional Luzino 2001/2002  prowadzone przez Pawła Radeckiego ulegli nieznacznie po rzutach karnych zespołowi Wikęd 
Kębłowo 2000 prowadzonemu  przez Piotra Jasielskiego. 
 W kolejnym meczu podopieczni Grzegorza Semaka Wikęd Kębłowo 1999 zwyciężyli 5:2 z GKS Luzino 1998 prowadzonych przez 
Adama Olejniczaka. W bardzo ciekawym kolejnym spotkaniu zmierzyły się dwa najstarsze roczniki GOSRiT Luzino. Chłopcy z rocznika 
1996 prowadzeni przez Tomasza Joryn wygrali wysoko 8:1 z  drużyną rocznika 1997 prowadzonych przez Sylwestra Piątek. 
 Swój mecz rozegrały także dziewczęta trenujące w GOSRiT Luzino. Mecz pomiędzy dziewczynami z rocznika 1996 i starszych wygrały 
nieznacznie 2:1 z dziewczętami z rocznika 1997/1998 . Oba zespoły prowadzi Myszewski Tomasz. Na zakończenie odbył się mecz rodzice kontra 
trenerzy. W meczu nie brakowało emocji wynik był sprawą otwartą. Ostatecznie trenerzy pokonali Rodziców10:4. 
 Po rozegraniu oficjalnych meczy wszyscy zawodnicy trenujący w Luzinie otrzymali pamiątkowe dyplomy, kalendarze oraz paczki 
świąteczne. Nagrody oraz pamiątki wręczał osobiście  Karol Piątek były kapitan Lechii Gdańsk obecnie zawodnik I Ligowego LKS Nieciecza oraz 
dyrektor GOSRiT Luzino Piotr Klecha.  

SPORT W GMINIE
Wyszecino Mistrzem rozgrywek sołeckich

 W niedzielę 7 listopada w Hali Widowiskowo – Sportowej im. Marszałka Macieja Płażyńskiego odbyło się uroczyste zakończenie 
Luzińskiej Ligi Sołeckiej. Na tę uroczystość, która była jednocześnie podsumowaniem 10 lat tych rozgrywek przybyli licznie przedstawiciele 
wszystkich drużyn uczestniczących w lidze. Wójt Gminy Luzino, Pan Jarosław Wejer, Przewodniczący Rady Gminy Luzino, Waldemar Kunz, 
Dyrektor GOSRiT Luzino, Piotr Klecha oraz organizator rozgrywek Witold Dąbrowski.
 Bieżąca edycja ligi , co podkreślił na zakończeniu Wójt Gminy Luzino, Pan Jarosław Wejer, była wyjątkowo wyrównana i do ostatniej 
kolejki ważyły się losy zwycięstwa oraz medalistów rozgrywek. Jeszcze w dniu zakończenia ligi rozegrane zostały dwa zaległe spotkania. W 
pierwszym z nich Robakowo pokonało na swoim boisku Milwino aż 5:0. W drugim spotkaniu Kochanowo wygrało u siebie z Sychowem 4:2, 
dzięki czemu zespół Andrzeja Tobiaskiego zajął 3 miejsce na zakończenie całych rozgrywek.
 Zwycięzcą Luzińskiej Ligi Sołeckiej 2010 okazało się Wyszecino, mimo, że przez większą część ligi to Kębłowo było na szczycie tabeli.  
Niestety podopieczni Krzysztofa Guzmana zaczęli tracić punkty w ostatnich meczach ligi, przez co musieli zadowolić się drugim miejscem. Skład 
Wyszecina: Waldemar Formela – kierownik drużyny, Mateusz Hinc, Daniel Krefta, Daniel Kwidziński, Wiesław Kwidziński, Jarosław Tokarski,  
Joachim Tokarski, Sławomir Dzenisz, Kacper Zielka, Sławomir Gdański, Dariusz Dargacz, Paweł Kleisa, Grzegorz Gila, Tobiasz Szweda. 
Po wstępnych przemówieniach i podziękowaniach dla wszystkich kapitanów drużyn, zawodników oraz sędziów przybyłe drużyny otrzymały z 
rąk fundatora, Wójta Gminy Luzino, Jarosława Wejera, okazałe puchary, komplet sprzętu sportowego oraz piłki nożne. Najlepsza trójka po za tym 
otrzymała medale. Nagrody od Wójta otrzymali również sędziowie. W uroczystości uczestniczył również Waldemar Kunz, Przewodniczący Rady 
Gminy Luzino, który wręczył wszystkim zespołom piłki oraz pamiątkowe dyplomy.

Wikęd Kębłowo niespodziewanym zwycięzcą Kaszub Cup U-1 w Luzinie
 Za nami kolejny turniej Kaszub Cup. W miniony  weekend 11/12 grudnia 2010 roku w Hali Widowiskowo – Sportowej im. Marszałka 
Macieja Płażyńskiego w Luzinie rywalizowało 20 drużyn z terenu całego Pomorza składających się z młodych piłkarzy. Niespodziewanym 
zwycięzcą tego turnieju został przedstawiciel gospodarzy Wikęd Kębłowo. Podopieczni trenera Grzegorza Semaka byli bezkonkurencyjni 
i w wielkim finale pokonali Czarnych Pruszcz Gdański 2:1. Najlepszy zespół turnieju w nagrodę otrzymał puchar i komplet medali ufundowanych 
przez Wójta Gminy Luzino. Trzecim zespołem turnieju okazał się Santos Gdańsk, który w decydującym spotkaniu pokonał Gryf Wejherowo. 
Najlepszym zawodnikiem turnieju został wybrany Szymon Milewski z firmy Wikęd Kębłowo. Najlepszym bramkarzem Krauza Mateusz z Gryfa 
Wejherowo, a królem strzelców okazał się zawodnik Gryfa Tczew, Polański Adrian. Turniej organizowało Kaszubskie Towarzystwo Sportowo 
– Kulturalne oraz GOSRiT Luzino. Skład zwycięskiej drużyny: Jakub Krakowiak, Gracjan Bobkowski, Karol Czerwonka, Szymon Milewski, 
Mariusz Rybka, Michał Kożyczkowski, Maciej Kożyczkowski, Adam Wencel, Radek Kuczmiński, Mariusz Labuda, Seweryn Baranowski, Filip 
Stasiak, Sebastian Dąbrowski. Trener Grzegorz Semak, kierownik Witold Dąbrowski. 
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Wójt wręcza Jubilatom Medale Róży
 Z okazji Jubileuszu 50-lecia pożycia 
małżeńskiego Państwo Feliksa i Brunon Pupacz z 
Luzina w dniu 20 grudnia 2010 roku zostali odznaczeni 
przez wójta Jarosława Wejera Medalami Róży 
przyznawanymi przez prezydenta RP. Otrzymali oni 
również pamiątkowy dyplom, kwiaty oraz upominek 
pieniężny od władz gminy.

     

 Z okazji Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego 
Państwo Regina i Klemens Pelcer z Luzina w dniu 27 
grudnia 2010 roku zostali odznaczeni przez wójta Jarosława 
Wejera Medalami Róży przyznawanymi przez prezydenta 
RP. Otrzymali oni również pamiątkowy dyplom, kwiaty 
oraz upominek pieniężny od władz gminy.

    

 Z okazji Jubileuszu 50-lecia pożycia 
małżeńskiego Państwo Henryka i Zygmunt 
Niedźwiedzcy z Luzina w dniu 28 grudnia 2010 roku 
zostali odznaczeni przez wójta Jarosława Wejera 
Medalami Róży przyznawanymi przez prezydenta 
RP. Otrzymali oni również pamiątkowy dyplom, 
kwiaty oraz upominek pieniężny od władz gminy.

60 lat razem
     Z okazji Jubileuszu 60 - lecia pożycia małżeńskiego 
Państwa Władysławy i Albina  Dzienisz z Wyszecina 
w dniu 07 stycznia 2011 roku Wójt Gminy Luzino Jarosław 
Wejer złożył dostojnym Jubilatom najserdeczniejsze 
życzenia, wręczył pamiątkowy dyplom, kwiaty oraz 
upominek pieniężny od władz gminy.

JUBILEUSZE

 W imieniu mieszkańców i władz Gminy Luzino składamy Dostojnym Jubilatom 
najserdeczniejsze życzenia: szczęścia, zdrowia, pomyślności i kolejnych Jubileuszy.


