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NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2011

W dniach od 1 kwietnia 
do 30 czerwca 2011r. 
na terenie gminy Luzino 
zostanie przeprowadzony 
N a r o d o w y  S p i s 
Powszechny Ludności 
i Mieszkań (NSP 2011). 
Informacje będą zbierane 
według stanu na dzień 
31 marca 2011 r. godz. 
24.00.

Celem spisu jest dostarczenie informacji o liczbie ludności, 
jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demogra�czno-
społecznej i zawodowej, a także o społeczno-ekonomicznej 
charakterystyce gospodarstw domowych i ich rodzin oraz 
o ich zasobach i warunkach mieszkaniowych.
Spisem zostaną objęte:
- osoby sta le  zamieszkałe  i  czasowo przebywające  
 w  m i e s z k an i a ch ,  bu dy n k a ch  i  p om i e s z c z e n i a ch  
 niebędących mieszkaniami,
- osoby niemające zamieszkania,
- mieszkania i budynki, w których znajdują się mieszkania 
 oraz zamieszkane obiekty zbiorowego zakwaterowania 
 i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.
Prace dotyczące spisu na terenie Gminy Luzino będzie 
prowadziło Gminne Biuro Spisowe, w skład, którego wchodzi 
lider. Natomiast prace spisowe w terenie będą wykonywane 
za pośrednictwem rachmistrzów spisowych. Rachmistrz 
spisowy będzie nosić w widocznym miejscu identy�kator 
ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem oraz pieczęcią urzędu 
statystycznego, pieczątką i podpisem dyrektora urzędu. 
Najdogodniejszą formą udziału w Narodowym Spisie 
Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011 jest samospis 
internetowy, polegający na zaakceptowaniu lub korekcie danych 
pozyskanych z systemów informacyjnych. Samospisu będzie 
można dokonać w okresie od 1 kwietnia do 16 czerwca 2011.  
Na stronie http://www.spis.gov.pl lub http://www.stat.gov.pl 
dostępny będzie formularz identy�kacyjny, który można 
wypełniać przez 14 dni od pierwszego logowania.  Formularz 
można wypełniać etapami, wychodząc z aplikacji przyciskiem 
„wyloguj”. Wprowadzone dane są zapamiętywane. Przy 
ponownym uruchamianiu formularza należy wpisać PESEL 
i zapamiętane hasło. Po upływie 14 dni dane do logowania 
tracą ważność i spis w danym gospodarstwie domowym 
zostanie dokończony drogą telefoniczną lub przez rachmistrza. 
Na potrzeby NSP 2011 od dnia 1 kwietnia 2011 r. zostanie 
uruchomiona INFOLINIA, której numer będzie dostępny na 

ZRZESZENIE KASZUBSKO – 
POMORSKIE ODDZIAŁ W LUZINIE, 

INFORMUJE ….

Spis powszechny jest jednym z ważnych wydarzeń dla 
społeczności kaszubskiej. Mamy szansę określenia swojej 
identy�kacji i naszej liczebności. Szansy tej indywidualnie jak 
i wspólnota zmarnować nie możemy. Wyniki  spisu będą przez 
kolejne lata  podstawą do kształtowania polityki państwa wobec 
Kaszubów i języka kaszubskiego, a także mogą mieć wpływ na 
budowanie pozycji naszej społeczności w życiu publicznym 
regionu i kraju. Z tego powodu, każdy z nas jako obywatel 
powinien uczestniczyć w spisie powszechnym i deklarować 
przynależność do kaszubskiej wspólnoty, a także podawać 
że posługuje się językiem kaszubskim. Informacje te można 
zaznaczać odpowiednio w punkcie 14 i 15 formularza spisowego. 
Liczymy na aktywność wszystkich Kaszubów i miłośników 
Kaszub oraz prosimy o namawianie członków swoich rodzin, 
sąsiadów i znajomych do udziału w spisie powszechnym. 
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stronie internetowej GUS oraz w wojewódzkich i gminnych  
biurach spisowych. Ankieterzy statystyczni udzielą ogólnych 
informacji spisowych i pomogą w przypadku problemów 
z zalogowaniem się do formularza spisowego.
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INFORMACJA

Wójt Gminy Luzino, informuje, iż w związku z wyborami 
sołtysów sołectwa: Luzino, Kębłowo, Robakowo, Dąbrówka 
i Milwino, w terminie do dnia 14 kwietnia 2011 roku 
(codziennie w godzinach od 11.00 do 15.00) przyjmowane 
są zgłoszenia kandydatów do Gminnej Komisji Wyborczej 
oraz Sołeckiej Komisji Wyborczej w: Luzinie, Kębłowie, 
Robakowie, Dąbrówce i Milwinie. Zgłoszenia należy składać 
w Kancelarii Urzędu Gminy w Luzinie przy ul. Of. Stutthofu 
11. Druki zgłoszeń dostępne są w Kancelarii Urzędu Gminy 
oraz na stronie internetowej gminy www.luzino.pl, w zakładce 
dotyczącej wyborów sołtysów. W skład Gminnej Komisji 
Wyborczej powołuje się od 3 do 5 osób, będących mieszkańcami 
gminy, w tym 2 osoby z urzędu wskazane przez Wójta spośród 
pracowników samorządowych gminy. W skład sołeckich 
komisji wyborczych powołuje się od 3 do 6 osób, w tym 
z urzędu jako członek osoba wskazana przez Wójta spośród 
pracowników samorządowych gminy oraz od 2 do 5 spośród 
mieszkańców sołectwa. W przypadku zgłoszenia większej liczby 
kandydatów spośród mieszkańców sołectwa, do składu Gminnej 
Komisji Wyborczej i sołeckich komisji wyborczych, wybór 
członków następuje w drodze losowania publicznego. Termin 
losowania, jeżeli będzie ono konieczne,  ustala się na dzień 15 
kwietnia 2011 roku na godz.12.00. Kandydaci na członków 
komisji wyborczych zobowiązani są we własnym zakresie 
dowiedzieć się, czy losowanie się odbędzie czy też nie, pod 
nr tel. (58) 678 20 68, bowiem informacja o losowaniu nie będzie 
rozsyłana z urzędu. Członkiem komisji nie może być małżonek, 
wstępny, zstępny, rodzeństwo oraz powinowaty kandydata na 
Sołtysa, jak również osoba pozostająca z kandydatem w stosunku 
przysposobienia. 

INFORMACJA

Wójt Gminy Luzino, informuje, iż w związku z wyborami 
sołtysów sołectwa: Luzino, Kębłowo, Robakowo, Dąbrówka 
i Milwino, w terminie od 18 kwietnia 2011 roku do 29 kwietnia 
2011 roku, Gminna Komisja Wyborcza będzie  przyjmowała 
zgłoszenia i dokonywała rejestracji zgłoszonych kandydatów 
na sołtysa sołectwa: Luzino, Kębłowo, Robakowo, Dąbrówka 
i Milwino. Zgłoszenia należy składać w siedzibie Gminnej 
Komisji Wyborczej tj. w Sekretariacie Urzędu Gminy w Luzinie 
przy ul. Of.Stutthofu 11, w godzinach od 13.00 do 15.00 w dniach 
od 18 kwietnia do 28 kwietnia 2011 roku (z wyjątkiem soboty 
i niedzieli) oraz od 13.00 do 20.00 w dniu 29 kwietnia 2011 
roku. Druki zgłoszeń dostępne są w Sekretariacie Urzędu Gminy 
oraz na stronie internetowej gminy www.luzino.pl, w zakładce 
dotyczącej wyborów sołtysów. Zgłoszenie kandydata na sołtysa 
zawiera: pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na 
kandydowanie oraz podpisy co najmniej 10 osób posiadających 
czynne prawo wyborcze, tj. obywateli polskich, którzy najpóźniej 
w dniu wyborów ukończą 18 lat i stale zamieszkują na obszarze 
danego sołetctwa. Kandydatem na sołtysa może być osoba stale 
zamieszkała na obszarze działania danego sołectwa, mająca 
prawo wybierania (czynne prawo wyborcze). Nie mają prawa 
wybierania osoby: pozbawione praw publicznych prawomocnym 
wyrokiem sądu, pozbawione praw wyborczych orzeczeniem 
Trybunału Stanu, ubezwłasnowolnione prawomocnym 
orzeczeniem sądowym.

WYBORY SOŁTYSA W SOŁECTWIE: 
LUZINO, KĘBŁOWO, ROBAKOWO, DĄBRÓWKA I MILWINO.

Wójt Gminy informuje, iż w dniu 08 maja 2011 roku (niedzie-
la) odbędą się  tajne, bezpośrednie wybory sołtysa w sołectwie: 
Luzino, Kębłowo, Robakowo, Dąbrówka i Milwino. Głosowanie 
przeprowadza się w godzinach od 8.00 do 16.00 w lokalu Sołec-
kiej Komisji Wyborczej:
• dla Sołectwa Luzino w Szkole Podstawowej im. Lecha 
 Bądkowskiego w Luzinie przy ul. Szkolnej 13
 (wejście od nowej część szkoły),
• dla Sołectwa Kębłowo w Szkole Podstawowej
 im. Jana Pawła II w Kębłowie,
• dla Sołectwa Robakowo w Oddziale Przedszkolnym
 w Robakowie,
• dla Sołectwa Dąbrówka w  Szkole Podstawowej
 im. płk Stanisława Dąbka w Sychowie,
• dla Sołectwa Milwino w Remizie Ochotniczej Straży 
 Pożarnej w Milwinie.

KALENDARZ WYBORCZY

• do 14 kwietnia 2011 roku (codziennie 11.00 – 15.00) 
 - przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do Gminnej Komisji
 Wyborczej oraz  Sołeckiej Komisji Wyborczej w: Luzinie, 
 Kębłowie, Robakowie, Dąbrówce i Milwinie,
• do 15 kwietnia 2011 roku (godz.12.00 ewentualne losowanie
  publiczne do składów komisji wyborczych –  w razie większej
  liczby zgłoszeń) oraz  powołanie Gminnej Komisji Wyborczej
 i Sołeckiej Komisji Wyborczej w: Luzinie, Kębłowie, 
 Robakowie, Dąbrówce i Milwinie,
• do 29 kwietnia 2011 roku - sporządzenie spisu osób 
 uprawnionych do głosowania w sołectwie: Luzino, Kębłowo,
  Robakowo, Dąbrówka i Milwino,  
• od 2 maja 2011 roku do 6 maja 2011 roku ( 9.00 –15.00) 
 - wyłożenie spisu do wglądu,
• od 18 kwietnia 2011 roku  (13.00 – 15.00) do 29 kwietnia 
 2011 roku  (13.00 – 20.00) - przyjmowanie zgłoszeń przez
 Gminną Komisję Wyborczą, i rejestracja kandydatów na 
 sołtysa sołectwa: Luzino, Kębłowo, Robakowo, Dąbrówka 
 i Milwino,
• 8 maja 2011 roku (8.00 – 16.00) – głosowanie,
• do 9 maja 2011 roku (godz.12.00 ewentualne losowanie 
 publiczne –  w razie równej ilości głosów uzyskanych przez 
 kandydatów na sołtysa) oraz  ustalenie wyników wyborów 
 Sołtysa sołectwa: Luzino, Kębłowo, Robakowo, Dąbrówka,
  Milwino.

KOMUNIKAT

Urząd Gminy w Luzinie przypomina, iż udając się do lokalu 
głosowania w wyborach sołtysa oraz na Zebranie Wiejskie 
w sprawie wyborów rady sołeckiej, należy ze sobą zabrać dowód 
osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem. Przed 
wydaniem karty do głosowania niezbędne jest stwierdzenie 
tożsamości  wyborcy, biorącego udział w głosowaniu. 
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WYBORY DO RAD SOŁECKICH W: 
LUZINIE, KĘBŁOWIE, ROBAKOWIE, DĄBRÓWCE I MILWINIE

Wójt Gminy informuje, iż wybory do rad sołeckich, 
w sołectwach: Luzino, Kębłowo, Robakowo, Dąbrówka, 
Milwino odbędą się podczas zebrań wiejskich, o godzinie 17.30 
w następujących terminach:
• Luzino 10 maja 2011 roku w Remizie Ochotniczej Straży
 Pożarnej w Luzinie,
• Kębłowo 11 maja 2011 roku w Szkole Podstawowej 
 im. Jana Pawła II w Kębłowie,
• Robakowo 12 maja 2011 roku w Oddziale Przedszkolnym 
 w Robakowie,
• Dąbrówka 13 maja 2011 roku w świetlicy wiejskiej 
 w Dąbrówce,
• Milwino 17 maja 2011 roku w Remizie Ochotniczej 
 Straży Pożarnej w Milwinie.

KOMUNIKAT

Przewodnicząca Rady Gminy informuje, że w każdy poniedziałek 
od 14.30 do 16.30 pełni dyżury, podczas których przyjmuje 
mieszkańców. Natomiast w sprawach pilnych mieszkańcy 
przyjmowani są codziennie od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 11.00 do 14.00, po uprzednim telefonicznym 
umówieniu się na spotkanie, za pośrednictwem Biura Rady 
Gminy (tel. 58 678 20 68 wew. 58)

VI SESJA RADY GMINY

Dnia 14 marca 2011 roku odbyła się VI sesja Rady Gminy Luzino, 
która została zwołana na wniosek Wójta Gminy. Tematem sesji 
było podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na 2011 roku. 
Uchwałą, której nadano Nr VI/45/2011, zabezpieczono środki 
�nansowe w pełnej wysokości na realizację zadania pod nazwą 
„Budowa szlaku turystycznego w miejscowośc Luzino – etap II” 
(ulica Robakowska - ciąg pieszojezdny Luzino – Robakowo). 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. Pełny tekst uchwały znajduje 
się na stronie internetowej gminy ww.luzino.pl w zakładce bip. 

POMORSKI DZIEŃ 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie zaprasza w dniu 
14 kwietnia 2011 roku, w godzinach od 10.00 do 14.00, wszystkie 
osoby zainteresowane rozpoczęciem własnej działalności, jak 
i również te, które prowadzą własną �rmę na Pomorski Dzień 
Przedsiębiorczości, w ramach którego odbędą się spotkania 
z przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy, Urzędu 
Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej 
Inspekcji Pracy, Urzędu Miejskiego w Wejherowie, Powiatowej 
Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, Powiatowego Centrum 
Informacyjnego (fundusz pożyczkowy),  Punktu Informacyjnego 
(fundusze unijne), Powiatowego Cechu Rzemiosł MiŚP. Miejscem 
spotkania jest Aula Kaszubsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej 
w Wejherowie ul.Dworcowa 7 (wejście od dziedzińca).

DZIEŃ OTWARTY

Urząd Skarbowy w Wejherowie zaprasza na „Dzień otwarty”
 do urzędu tj. w sobotę 30 kwietnia 2011 roku w godzinach od 9.00 
do 13.00.  W „Dniu otwartym” będzie można uzyskać informacje 
na temat rozliczenia podatku za rok 2010, w tym  m.in. pomoc 
w wyborze właściwego druku zeznania, informacje dotyczące 
rodzajów odliczeń i ulg oraz możliwości skorzystania z nich. 
Będzie można również, złożyć zeznanie podatkowe. Ponadto, 
w celu przyjmowania zeznań podatkowych za 2010 rok, 
w dniach 27 – 29 kwietnia br. i w dniu 02 maja br. wydłużone 
zostały godziny urzędowania, do godziny 18.00. 

INFORMACJA

Pełnomocnik Wójta Gminy ds. Pro�laktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych informuje, iż w Gminie Luzino 
działa Punkt Konsultacyjny Alkoholizm, Przemoc, Narkomania 
z siedzibą w  Luzinie przy ul.10 Marca 11 tel. 58 678 20 68 w.66, 
e-mail: punktkonsultacyjnyapn@luzino.pl Punkt czynny jest w 
godzinach: poniedziałek 10.00 -  19.00, wtorek   8.00 -  16.00, 
środa 9.00 – 17.00,  czwartek, piątek 8.00  -  16.00.

III TARGI PRACY I EDUKACJI

Powiatowy Urząd Pracy zaprasza na III Targi Pracy i Edukacji, 
które odbędą się dnia 14 kwietnia 2011 roku w godzinach 
od 10.00 do 13.00, w Sali Gimnastycznej Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych  Nr 3 w Wejherowie przy ul. Dworcowej 5. 
W ofercie targów: oferty pracy, praca za granicą, staże zawodowe, 
oferty szkoleniowe, oferty edukacyjne. 

PIĘKNA WIEŚ 2011

„Konkurs Piękna Wieś 2011”, jest organizowany w kategoriach 
„Wieś” i „Zagroda”. Organizatorami są Województwo Pomorskie,
Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 
Województwa Pomorskiego, Pomorski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Gdańsku. Współorganizatorami są urzędy gmin 
i starostwa powiatowe Województwa Pomorskiego. Konkurs 
rozstrzygany jest w trzech etapach: gminnym, powiatowym
i wojewódzkim. Celem konkursu jest ochrona i poprawa 
wartości krajobrazu przyrodniczego oraz kulturowego wsi, 
a także identy�kacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych 
praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie 
informacji na ich temat zgodnie z założeniami Planu Działania 
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Pomorskiego 
na lata 2010-2011. Warunkiem przystąpienia do konkursu 
w kategorii „Wieś” jest złożenie podpisanej przez sołtysa wsi karty 
zgłoszenia. Natomiast w kategorii „Zagroda” mogą brać udział 
zagrody rolnicze z wyłączeniem gospodarstw agroturystycznych 
i kwater turystyki wiejskiej oraz laureatów pierwszych miejsc 
zdobytych w �nałach wojewódzkich w poprzednich V edycjach 
konkursu. Warunkiem przystąpienia jest złożenie podpisanej 
przez właściciela zagrody karty zgłoszenia. Druki zgłoszeń 
dostępne są na stronie internetowej gminy. Zgłoszenia należy 
złożyć do 15 kwietnia 2011r. w kancelarii Urzędu Gminy 
w Luzinie przy ulicy O�ar Stutthofu 11. Konkurs trwa od 
15 kwietnia do 12 sierpnia 2011r. Szczegółowe informacje oraz 
regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej gminy 
www.luzino.pl.
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Równanie i pro�lowanie dróg gruntowych  na terenie Gminy 
Luzino (powtórzenie postępowania).
W dniu 25.03.2011r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego jak wyżej, prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego. Do terminu składania 
ofert, wpłynęły 2 (dwie) oferty,  z oferowaną ceną za wykonanie 
zamówienia w kwocie: 516.969,00 zł brutto i 537.879,00 zł 
brutto. Obecnie trwają prace związane ze sprawdzeniem 
złożonych ofert, w celu wyłonienia wykonawcy do realizacji 
przedmiotowego zadania.

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 
8.815.230,00 PLN na �nansowanie planowanego de�cytu 
budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek 
i kredytów.
Postępowanie wszczęto w dniu .03.2011r. w trybie przetargu 
nieograniczonego. Termin składania ofert upływa 21.04.2011r.  
o godzinie 10:00.

Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Luzino.
Postępowanie wszczęto w dniu .03.2011r. w trybie przetargu 
nieograniczonego. Termin składania ofert upływa 11.04.2011r.  
o godzinie 10:00.

Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad 
realizacją zadania: Budowa sieci wodociągowej na terenie 
Gminy Luzino.
Postępowanie wszczęto w dniu 24.03.2011r. w trybie przetargu 
nieograniczonego. Termin składania ofert upływa 04.04.2011r.  
o godzinie 10:00.

W związku z kończącym się okresem ważności dowodów 

osobistych wydanych w 2001 roku, przypominamy o składaniu 

wniosków o wydanie nowych dokumentów. Dokument jest 

ważny właśnie 10 lat. W przypadku osób, które nie ukończyły 

18 roku życia, jest to 5 lat. Osoby, które ukończyły 65 rok życia, o ile 

zwróciły się o wydanie dowodu osobistego na czas nieoznaczony 

– nie muszą wymieniać dokumentu, gdyż dowód jest ciągle 

ważny. Data ważności dowodu umieszczona jest w prawym, 

dolnym rogu, na awersie dokumentu (strona ze zdjęciem). 

W pierwszej kolejności wnioski powinny złożyć osoby, które 

miały wydane dowody osobiste w styczniu, lutym lub marcu. 

Średni czas oczekiwania na nowy dowód osobisty wynosi około 

miesiąca. Od 1 stycznia 2010 roku opłata za wyrobienie dowodu 

osobistego nie jest pobierana. Wnioski o nowy dowód osobisty 

składa się osobiście w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu 

Gminy w Luzinie przy ul.10 Marca 11.

WYKAZ PRZETARGÓW 
OD 26 LUTEGO DO 25 MARCA 

2011 ROKU
Rozbudowa budynku szkoły podstawowej we wsi Kębłowo 

– etap II.
W dniu 22.02.2011r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego jak wyżej, prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego. Do terminu składania 
ofert, wpłynęło 18 ważnych ofert.  Zamawiający do realizacji 
zamówienia przyjął ofertę, którą złożył Wykonawca: 
Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Drogowo-Mostowe „Kunikowski 
i Spółka” Sp. z o.o., 83-304 Przodkowo ul. Topolowa 12, 
z oferowaną ceną 563.424,80 zł brutto. 

Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad 
realizacją zadania: Rozbudowa budynku szkoły podstawowej 
we wsi Kębłowo – etap II.
W dniu 24.02.2011r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego jak wyżej, prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego. Do terminu składania 
ofert, wpłynęło 8 ważnych ofert. 
Zamawiający do realizacji zamówienia przyjął ofertę, którą 
złożył Wykonawca: Nadzory Budowlane inż. Eugeniusz 
Gryczewski, 84-239 Bolszewo, ul. Szkolna 34, z oferowaną ceną 
4.148,00 zł brutto. 

Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad 
realizacją zadania: równanie i pro�lowanie dróg gruntowych 
na terenie Gminy Luzino.
W dniu 01.03.2011r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego jak wyżej, prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego. Do terminu składania 
ofert, wpłynęły 3 (trzy) ważne oferty. 
Zamawiający do realizacji zamówienia przyjął ofertę,
którą złożył Wykonawca: Nadzory Budowlane inż. Eugeniusz 
Gryczewski, 84-239 Bolszewo, ul. Szkolna 34, z oferowaną ceną 
6.027,00 zł brutto. 

Równanie i pro�lowanie dróg gruntowych  na terenie Gminy 
Luzino.
W dniu 03.03.2011r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego jak wyżej, prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego. Do terminu składania 
ofert, wpłynęły 4 (cztery) oferty. 
Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego jak wyżej, zostało unieważnione, 
na podstawie art.93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień 
publicznych, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, 
którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na s�nansowanie tego 
zamówienia i nie może jej zwiększyć do ceny najkorzystniejszej 
oferty.

KOMUNIKAT
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MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA 
OJCZYSTEGO

21 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języka 
Ojczystego UNESCO ustanowiony w 1999 roku dla chronienia 
zanikających języków. W trosce o kulturę języka i poprawne 
posługiwanie się polszczyzną na co dzień, w Szkole Podstawowej 
w Wyszecinie odbył się konkurs ortogra�czny. Jego celem 
było sprawdzenie umięjętności poprawnego posługiwania się 
językiem polskim przez uczniów szkoły. Dyktanda przygotowali 
i przeprowadzili nauczyciele: Sabina Schulz w klasach I-III 

i Lechosław Czoska w klasach IV-VI. Wśród młodszych uczniów 
mistrzem poprawnej polszczyzny zostali:  w klasie I Monika 
Hewelt i Cezary Stasiak, którzy zdobyli taką samą ilość punktów, 
w klasie II Magda Jarzembińska, a w klasie III Seweryn Bartecki. 
W klasach starszych I miejsce zajęła uczennica kl. VI  Marta 
Jereczek, II miejsce Natalia Wandtke z kl. VI i Martyna Dzienisz 
z kl. IV, III miejsce zdobył Mariusz Korżyński z kl. VI. Uczniowie 
obejrzeli także inscenizację pt. „Wesoła ortogra�a” przygotowaną 
przez uczniów klasy III. Obchody dnia języka ojczystego były 
okazją do przypomnienia, że o język należy dbać codziennie, 
a nie tylko od święta.

„NIECH MOC WARZYW BĘDZIE Z WAMI” 

Szkoła Podstawowa w Wyszecinie od wielu lat należy do Sieci 
Szkół Promujacych Zdrowie, realizując program edukacyjny 
„Trzymaj formę” współorganizowany przez Główny Inspektorat 
Sanitarny i Polską Federację Producentów Żywności oraz 
uczestniczy w ogólnopolskiej kampanii „5 porcji warzyw, owoców 
lub soku”. W ramach promocji i kształtowania wśród dzieci 
zdrowego trybu życia  9 marca 2011 roku do szkoły przyjechał 
Teatr Edukacji i Pro�laktyki „Maska” z Krakowa ze spektaklem 
autorskim „ Niech moc warzyw będzie z wami”. Barwne postacie 
króliczka Maciusia, koleżanki Agatki i Żabki ukazały jak ważną 
rolę odgrywają w codziennym życiu owoce i warzywa, a jak 
zgubny wpływ na nasze zdrowie mają na przykład słodycze czy 
chipsy. Spektakl promował zdrowy styl życia: prawidłową dietę 
i codzienną gimnastykę. Aktorzy zwrócili  uwagę na łakomstwo 
i brak umiaru w jedzeniu słodyczy, które często kończą się 
chorobą. Poprzez zabawne dialogi, piosenki i zagadki dzieci 

VI GMINNY TURNIEJ EKONOMICZNY

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kębłowie już po 
raz szósty odbyły się w dniu 10.03.2011r. potyczki ekonomiczne 
na szczeblu gminnym między uczniami szkół podstawowych. 
Do rywalizacji zgłosiły się cztery szkoły podstawowe: Luzino, 
Sychowo, Wyszecino i Kębłowo. Uczniowie rozwiązując zadania 
konkursowe, doskonalili umiejętności wykorzystania wiedzy 
w życiu codziennym oraz rozwijali myślenie ekonomiczne.  
Konkurencja była duża, ale w ostateczności wygrali: w kategorii 
klas trzecich:  I m-ce Karol Malottki,  II m-ce Aleksander 
Potrykus, którzy są uczniami Szkoły Podstawowej im.Jana 
Pawła II w Kębłowie, III m-ce  Adam Pieńkowski, uczeń  Szkoły 
Podstawowej im.Lecha Bądkowskiego w  Luzinie. W kategorii 
klas czwartych: I m-ce Błażej Zdanowicz ze Szkoły Podstawowej 
w  Wyszecinie, II m-ce Marek Sielawa ze Szkoły Podstawowej 
im.Lecha Bądkowskiego w  Luzinie, III m-ce Michał Kwidziński  

ze Szkoły Podstawowej im. płk Stanisława Dąbka z  Sychowa.  
W kategorii klas piątych: I m-ce Piotr Wołodko ze Szkoły 
Podstawowej im.Lecha Bądkowskiego w Luzinie, II m-ce 
Monika Hewelt ze Szkoły Podstawowej im. płk Stanisława Dąbka 
z  Sychowa, III m-ce Weronika Wenta  ze Szkoły Podstawowej 
im.Jana Pawła II w Kębłowie. W kategorii klas szóstych I m-ce 
Maciej Nadolski ze Szkoły Podstawowej im.Lecha Bądkowskiego 
w  Luzinie, II m-ce Filip Hinz, III m-ce Wojtek Grzenia uczniowie 
Szkoły Podstawowej im.Jana Pawła II w Kębłowie. Gratulujemy 
zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów ekonomicznych, także 
w życiu codziennym. Organizatorzy potyczek ekonomicznych 
pani dyrektor Teresa Koszałka, Ewa Nowak, Ewa Baranowska, 
Agnieszka Klawikowska oraz Ilona Barczak,  dziękują 
nauczycielom: Elżbiecie Dzionk, Danucie Staszewskiej, Emilii 
Prus-Myszka, Grażynie Grzegrzółka, Marii Goike, Grażynie 
Hinz, Lucynie Janusz, Luizie Grochowalskiej, Sabinie Schulz, 
Barbarze Hojan, Elżbiecie Szymańskiej, Żanecie Tobias, 
za zainteresowanie konkursem i przygotowanie do niego 

c.d. str. 6

uczniów. Musimy wszyscy pamiętać o tym, że w dzisiejszych 
czasach ekonomiczna sfera życia społeczeństwa rozwija się 
w zawrotnym tempie, więc stykanie się z jej elementami już 
na poziomie szkoły podstawowej jest bardzo zasadne. Wszak 
chodzi nam o rozwój naszego młodego pokolenia.
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uczestniczyły w perypetiach bohaterów i zrozumiały jak ważne 
jest zdrowe jedzenie, mycie zębów i aktywne spędzanie czasu 
wolnego.

WYBORY „SUPER DZIEWCZYNY”

8 marca 2011 roku społeczność Szkoły Podstawowej 
w Wyszecinie świętowała Międzynarodowy Dzień Kobiet. 
W tym dniu chłopcy stanęli na wysokości zadania i nie zabrakło 
życzeń, kwiatów i czekoladek. Obchody 8 marca uświetniły 
wybory „SUPER DZIEWCZYNY”. Konkurs zorganizował 
Samorząd Uczniowski. Zgłosiło się 21 kandydatek z klas I – VI. 
Zdobycie tytułu nie było łatwe. Kandydatki wcześniej poznały 
program wyborów i pracowały nad nim od pierwszych dni 

marca. Zawierał on występy indywidualne, między innymi 
konkurencje sportowe – kręcenie hula – hop, podbijanie piłeczki 
pingpongowej oraz wykonanie układu tanecznego. W dalszej 
części uczennice zaprezentowały swoje umiejętności wokalne. 
Publiczność oceniała przede wszystkim wdzięk i urok osobisty 
kandydatek. Po zakończeniu prezentacji publiczność oddała 
głos na swoją kandydatkę. Następnie komisja w składzie dwóch 
nauczycieli i dwóch przedstawicieli SU podliczyła głosy. „SUPER 
DZIEWCZYNĄ” została Monika Bojka z klasy V. Konkurs 
przebiegał w miłej atmosferze, publiczność dopingowała 
kandydatki, wszyscy świetnie się bawili. Zwyciężczyni 
gratulujemy.

ACH, TE WALENTYNKI…

14 lutego obchodzimy Święto Zakochanych, zwane popularnie 
Walentynkami. W Szkole Podstawowej w Wyszecinie, jak 
co roku, ten dzień był okazją do miłej zabawy. Samorząd 
Uczniowski, pod opieką nauczyciela Haliny Jarzembińskiej, już 
kilka dni wcześniej otworzył specjalną Pocztę Walentynkową 

„WSZYSTKO O BEZPIECZNYM 
ZACHOWANIU

 SIĘ W RUCHU DROGOWYM” 

W trosce o bezpieczeństwo uczniów w Szkole Podstawowej 
w Wyszecinie odbyły się warsztaty dydaktyczno – wychowawcze 
„Wszystko o bezpiecznym zachowaniu się w ruchu drogowym” 
przygotowane przez nauczyciela,  Jolantę Bistram. Celem zajęć 
było wyrabianie w uczniach nawyku prawidłowego zachowania 
się na ulicy w drodze do i ze szkoły. Uczniowie klasy VI 
zaprezentowali inscenizację na podstawie opowiadania Wandy 
Chotomskiej pt. „Pies z ulicy Bałamutów”. Spisane na kartkach złe 
zachowania głównego bohatera posłużyły uczniom do ćwiczeń 
praktycznych na przygotowanej makiecie skrzyżowania. Dzieci 
zademonstrowały pięć zasad prawidłowego przechodzenia przez 

i na głównym holu umieścił kolorową „skrzynkę walentynkową”, 
gdzie wszyscy mogli wrzucać kartki z życzeniami. W dniu 
Świętego Walentego uczniowie przyszli do szkoły ubrani na 
czerwono. Sale lekcyjne i korytarze zostały przyozdobione 
czerwonymi balonami i serduszkami. Poczta walentynkowa 
cieszyła się dużym zainteresowaniem, o czym świadczyła 

pokaźna ilość walentynek o�cjalnie wręczonych na sali 
sportowej. Wręczaniu kartek towarzyszyły duże emocje. Szkolną 
Walentynką, z największą ilością życzeń, została uczennica klasy 
II, Magda Jarzembińska. Wśród chłopców wyłoniono dwóch 
Walentych – Mariusza Korżyńskiego i Mateusza Stolc, uczniów 
klasy VI. Ponadto uczniowie klas I-III przygotowali krótkie 
inscenizacje popularnych utworów dla dzieci, a uczniowie klas 
IV-VI zaśpiewali piosenki, w których myślą przewodnią były 
oczywiście uczucia. Szkolne Walentynki  zakończyły się wspólną 
zabawą przy dźwiękach muzyki przygotowanej specjalnie na tę 
okazję przez uczniów klasy IV.
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ulicę, omówiły i pokazały jak bezpiecznie przechodzić przez 
jezdnię w wyznaczonych miejscach i  poruszać się chodnikiem 
oraz poboczem. Uczniowie klasy III w swojej prezentacji 
przypomnieli o konieczności noszenia znaczków i kamizelek 
odblaskowych. Na zakończenie warsztatów zaprezentowano 
„Dekalog bezpiecznego zachowania się podczas zabaw na śniegu 
i lodzie”.

(taniec), III miejsce egzekwo: Mariusz Stromski (magia) i Filip 
Sajnok (bitboks). W kategorii zespoły I miejsce zajął zespół 
„Dody” w składzie: Weronika Richert, Marta Szweda, Weronika 
Boyke, Dominika Loewnau, Marcel Płotka, Damian Płotka 
(śpiew i taniec), II miejsce zespół „Soad” w składzie: Roksana 
Stenka, Oliwia Falk, Julia Bargańska, Angelika Bojka (taniec), 
III miejsce zespół „Dziewczynki z Akademii Pana Kleksa” 
w składzie Olga Bobkowska i Maria Boyke (śpiew). Był to dzień 
pełen wrażeń i dobrej zabawy . PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

21.03.2011 w Szkole Podstawowej im. Księdza Jana 
Twardowskiego w Barłominie obchodzono Pierwszy Dzień 
Wiosny. Z tej okazji zorganizowano pokaz mody wiosennej. 
Każda klasa miała za zadanie przebrać się, a następnie 

zaprezentować swoje kreacje. Jury w składzie: Halina Białk, 
Jadwiga Kobiela, Ewelina Pobłocka, miało ciężki orzech 
do zgryzienia. Stroje były bardzo ciekawe i pomyślane z wielką 
fantazją. Po burzliwej dyskusji wygrała klasa pierwsza. Ponadto 
wyróżniono pięć najciekawszych strojów. Po pokazie część 
uczniów, zgodnie ze zwyczajem, poszła nad rzekę pożegnać 
zimę, a przywitać wiosnę. Tradycyjna Marzanna została spalona. 
To był bardzo kolorowy i wesoły dzień. 

MAM TALENT

Dnia 24.02.2011 roku w Szkole Podstawowej im. Księdza Jana 
Twardowskiego w Barłomminie odbyła się II edycja konkursu 
wewnątrzszkolnego: „Każdy talent ma”. Wśród występujących 
zaprezentowali się: wokaliści, tancerze indywidualni jak 
również zespoły taneczne. Podziwialiśmy również pokaz magii 
i bitboksu. Jury, w składzie: Aleksandra Dunst, Natalia Stenka 
i Kacper Semak, wyłoniło zwycięzców w kategorii soliści: 
I miejsce: Jagoda Bobkowska (śpiew), II miejsce: Agata Laskowska 

SPOTKANIA Z CIEKAWYMI LUDŹMI

W marcu uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Barłominie mięli 
okazję spotkać się z pszczelarzem 
Panem Edmundem Bargańskim. 
Przez godzinę Pan Edmund 
opowiadał dzieciom o swojej pasji, 
którą miał już od dziecka. W latach 
późniejszych stała się ona również 
sposobem na życie i tak zostało do 
dziś. Dzieci poznały zachowania 
i zwyczaje pszczół. Najwięcej 
pytań do Pana Bargańskiego miały 
małe dzieci. Okazało się także, 
że jest już jego następca – wnuk 
Dawid Bargański.

WARSZTATY „PAPIER CZERPANY”

W ramach wykorzystywania surowców wtórnych uczniowie 
klasy IV i V Szkoły Podstawowej im. Księdza Jana Twardowskiego 
w Barłominie wzięli udział w warsztatach, na których 
z makulatury wykonali papier czerpany. Po sporządzeniu pulpy 

na specjalnym sitku odsączyli wodę, pozostałość rozwałkowali 
i pozostawili do wyschnięcia. Po kilku godzinach otrzymali 
papier czerpany. Uczniowie mogli na nim pisać, a nawet rysować, 
byli bardzo zadowoleni z tych zajęć warsztatowych.

PODRÓŻE PO ŚWIECIE

Uczennice klasy szóstej Szkoły Podstawowej im. Księdza 
Jana Twardowskiego w Barlominie, 23 marca uczestniczyły 
w spotkaniu Klubu Podróżników zorganizowanym przez 

c.d. str. 8
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wejherowską leśniczówkę „MUZA”. Podczas spotkania 
prezentowana była podróż do Nowej Zelandii leśnika 
i podróżnika Pana Tadeusza Balewicza. Uczennice z dużym 
zainteresowaniem wysłuchały i obejrzały prezentację z pięknymi 
zdjęciami tego zakątka świata. Była też okazja do spotkania nie 
tylko z człowiekiem z pasją, ale także do wzbogacenia swojej 
wiedzy. To spotkanie na długo pozostanie w pamięci wszystkich 
uczestników.

LAUREAT KIERMASZU
 „ŚWIĄTECZNY SEZAM”

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kębłowie, w okresie 
świątecznym,  uczestniczyła w konkursie, ogłoszonym przez  

PILOTAŻ W SZKOLE PODSTAWOWEJ 
W BARŁOMINIE

Szkoła Podstawowa im. Księdza Jana Twardowskiego 
w Barłominie, jako jedna z nielicznych szkół w Polsce, została 
wytypowana przez Pomorskiego Kuratora Oświaty  do pilotażu 
Ministerstwa Edukacji w zakresie „Podniesienia Efektywności 
Kształcenia Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi”. 
Szkoła  posiada  doświadczenie w pracy z uczniami o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych. W roku szkolnym 2008/2009 wspólnie 
z Wydawnictwem Operon rozpoczęła realizację  zajęć z terapii 
pedagogicznej w ramach projektu „Szkoła Przyjazna Uczniom 
z dysleksją” . Od kilku lat w centrum uwagi nauczycieli znaleźli 
się także uczniowie o specy�cznych problemach z matematyki. 
Dzięki wdrażaniu indywidualnych programów udało się pokonać 
problemy w  zakresie operacyjnego rozumowania.  Nauczyciele  
skupiają uwagę na każdym uczniu i oferują profesjonalną pomoc 
psychologiczno – pedagogiczną dla dziecka i jego rodziny. 
W szkole zapewnia się  każdemu uczniowi optymalne warunki 
do nauki, poprzez   wykorzystanie  różnorodnych form pracy 
i specjalistycznych metod kształcenia.  Szkoła jest  miejscem 
integracji uczniów, rodziców i nauczycieli, które sprzyja 
wszechstronnemu rozwojowi dzieci w duchu tolerancji.  Udział 
naszej   szkoły w pilotażu Ministerstwa Edukacji daje możliwość 
brania czynnego udziału w działaniach państwa na rzecz 
podnoszenia efektywności kształcenia,  zapewnia szkole wsparcie 
merytoryczne ekspertów MEN - doświadczonych praktyków 
w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej i organizacji 
kształcenia uczniów o specy�cznych potrzebach edukacyjnych 
oraz jest okazją do doposażenia placówki w niezbędne narzędzia 
diagnostyczne w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych.

„POSTAW NA RODZINĘ!”

W ramach akcji „Postaw na rodzinę!”, w której bierze 
udział Szkoła Podstawowa im. Księdza Jana Twardowskiego 
w Barłominie zorganizowała w placówce rodzinne spotkania 
pod hasłem „Mamo, tato pograjmy razem”. W każdy czwartek 
tygodnia w godzinach popołudniowych rodzice z dziećmi 
wspólnie grają z w gry planszowe oraz sportowe. Zarówno 
rodzice, jak i dzieci są z tych spotkań bardzo zadowoleni, gdyż 
przypominają, że nigdy za wcześnie i nigdy za późno, by dbać 
o kontakt z własnym dzieckiem.

PASOWANIE UCZNIÓW KLAS 
PIERWSZYCH NA CZYTELNIKA

    28 lutego 2011r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Kębłowie odbyła się uroczystość pasowania 44 uczniów klas 
pierwszych na czytelników biblioteki szkolnej. Po powitaniu 
przez panią bibliotekarkę Monikę Potrykus i krótkiej rozmowie 
na temat książek, członkowie  kółka teatralnego pod kierunkiem 
pani Marzeny Czerwionka przedstawili inscenizację  pt. „Kłótnia 
wróżek”.  Baśniowe postacie, występujące w przedstawieniu, 
przeniosły widzów w świat książki, a skrzaty  sprawdziły czy 
pierwszoklasiści  znają  tytuły baśni, w których dana postać 
występuje. Przedstawienie urozmaiciły piosenki w wykonaniu 

naszego chóru, którym opiekuje się pani Aleksandra Szmagaj. 
Widowisko bardzo się wszystkim podobało a młodzi aktorzy 
zostali nagrodzeni długimi brawami. Następnie pierwszoklasiści 
złożyli  przyrzeczenie, że będą szanować  książki  i przystąpili 
do pasowania na czytelnika. Każdy pierwszoklasista otrzymał 
pamiątkowy dyplom i zakładkę. Na zakończenie chętni 
uczniowie mogli wypożyczyć po raz pierwszy książkę. Teraz 
przy każdym wypożyczaniu noszą zakładkę i przekładają 
z książki zdawanej do wypożyczanej. Od czasu pasowania 
pierwszoklasiści stanowią największy procent wypożyczających. 
Oby ten zapał im  nie minął!

PKO Bank Polski na kiermasz  świąteczny i została jednym 
z laureatów tego konkursu – III miejsce w regionie pomorskim. 
Tym samym otrzymując nagrodę pieniężną. W dniu  08 marca 
2011 roku szkoła otrzymała informację, iż Komisji Konkursowa, 
przygotowany przez szkołę kiermasz uznała za jeden 
z najciekawszych i najbardziej oryginalny. Dziękujemy 
wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu.
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SPOTKANIE Z POEZJĄ

18 lutego 2011r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Kębłowie odbyła się kolejna edycja Szkolnego Konkursu 
Recytatorskiego Poezji i Prozy Polskiej. Celem konkursu 
jest: promowanie polskiej poezji wśród dzieci i młodzieży, 
popularyzacja szeroko rozumianej kultury słowa, uwrażliwienie 
na piękno poezji polskiej, kształtowanie umiejętności 
zapamiętywania przez dzieci treści utworów, nabywanie 
doświadczenia w wystąpieniach publicznych. Przesłuchania 
odbyły się w dwóch kategoriach wiekowych. Na ocenę jury miały 
wpływ następujące czynniki: dobór wiersza dostosowanego 
do wieku dziecka,  interpretacja utworu, opanowanie 
pamięciowe tekstu, dykcja, donośność głosu, modulacja, tempo 
mówienia oraz  ogólne wrażenia artystyczne. Wyłoniono 
następujących zwycięzców. W kategorii klas I – III: I miejsce 
– Hanna Wiśniewska kl. Ia i Paulina Formella kl. I b, II miejsce 
– Karolina Klawikowska kl. IIIb i Mikołaj Grzenkowicz kl.Ib, 
III miejsce – Adriana Dosz kl.IIa i Weronika Wrzesińska kl.Ia. 
Wyróżnienie: Aleksandra Marzejon kl. Ia.  Natomiast w kategorii 
klas IV – VI zwyciężyły: I miejsce – Wiktoria Kaczmarek kl. 
VIb, II miejsce – Aneta Westfal kl.Via, III miejsce – Zuzanna 
Bodzoń kl. VI b i Kornelia Paczoska kl. VI b. W Gminnym 
Konkursie  Recytatorskim Poezji i Prozy Polskiej, który odbył 
się 5 marca 2011r. w Szkole Podstawowej w Sychowie naszą 
szkołę reprezentowali: Hanna Wiśniewska, Paulina Formella, 
Wiktoria Kaczmarek i Aneta Westfal. Hanna Wiśniewska  
otrzymała wyróżnienie, natomiast  Wiktoria Kaczmarek zdobyła 
I miejsce i będzie reprezentować naszą gminę w eliminacjach 
powiatowych Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji 
i Prozy Polskiej. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

LUZIŃSCY GIMNAZJALIŚCI LAUREATAMI 
KONKURSU EKOLOGICZNEGO

24.02.2011r. w Gimnazjum nr 1 im. Lecha Wałęsy w Redzie 
odbyły XIV Spotkania Ekologiczne pod hasłem „ Ziemia Wyspa 
Zielona”.W ramach spotkań odbyły się konkursy: plastyczny, 
fotogra�czny i literacki. Uczniowie Gimnazjum Publicznego 
w Luzinie wzięli udział we wszystkich konkursach, zdobywając 
bardzo dobre wyniki. W konkursie plastycznym I miejsce zajęła 
Anna Szur z klasy II a, II miejsce zajął Jakub Fikus z klasy I e. 
W konkursie fotogra�cznym III miejsce równorzędnie zajęły 
Marta Kamińska z klasy I h i Monika Gularek z klasy I c. 
W konkursie literackim III miejsce zajęła Anna Szlaga z klasy 
I c. Do konkursów uczniowie przygotowywali się pod kierunkiem 
nauczycieli: Ireny Kaliszewskiej, Dariusza Nadolskiego, 
Mieczysława Bistroń. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy 
i życzymy sukcesów.

LITERATURA A LAS
Dnia 24 marca 2011r. odbyła się uroczystość wręczenia nagród 

laureatom II edycji Konkursu Literackiego „Las słowem pisany” 
pod tegorocznym tytułem „Las zimową porą”. Celem konkursu 
było kształtowanie pozytywnych postaw lasu jako dobra 
narodowego, rozwijanie wyobraźni i zdolności literackich, a także 
zafascynowanie młodzieży pięknem, potęgą i różnorodnością 
otaczającej ich przyrody. W tych eliminacjach udział wzięli 
uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych znajdujących 
się w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Strzebielino.
Z Gimnazjum Publicznego im. Pisarzy Kaszubsko – 
Pomorskich w Luzinie 
z o s t a l i  w y r ó ż n i e n i 
następujący uczniowie: 
Eliza  Bertrand (kl.IIIe) 
- I miejsce w kategorii 
Proza, Anna Szlaga (kl.Ic) 
– II miejsce w kategorii 
Proza, Bartosz Dopke 
(kl.IIe) – wyróżnienie 
w kategorii Proza, 
M a t e u s z  P e l c e r 
(kl.If) – wyróżnienie 
w kategorii Poezja. 
W s z y s c y  n a g ro d z e n i 

WOJEWÓDZKI KONKURS GEOGRAFICZNY

D u ż y m  s u k c e s e m 
z a koń c z y ł  s i ę  u d z i a ł 
u c z n i ów  G i m n a z j u m 
Publicznego w Luzinie 
w  W o j e w ó d z k i m 
Konkursie Geogra�cznym.   
Gimnazjaliści w tym roku 
szkolnym musieli wykazać 
się szczegółową wiedzą, 
związaną z tematyką 
M o r z a  B a ł t y c k i e g o . 
W  �nale, który odbył 
się 16 marca 2011r. 
w Gdyni gimnazjum  
reprezentowali uczniowie 
trzeciej klasy: Paulina 
Richert, zdobywając tytuł 

laureata oraz Piotr Grzenkowicz, otrzymując tytuł �nalisty.   
Należy dodać, że tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu 
Geogra�cznego zwalnia ucznia z pisania części matematyczno-
przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego, przyznając jednocześnie 
maksymalnie 50 pkt. z tej części egzaminu. Sukces naszej 
gimnazjalistki jest wynikiem szczególnych zainteresowań 
geogra�ą ekonomiczną oraz jej aktywnego uczestnictwa 
w zajęciach pozalekcyjnych. Tegoroczny tytuł laureata 
to zwieńczenie jej  wieloletniej pracy. Paulina jest bardzo zdolną 
uczennicą o szerokich zainteresowaniach i ambicjach. Tym 
bardziej cieszy fakt, iż uzyskała tak wysoki wynik w konkursie 
na koniec edukacji w gimnazjum. Tytuł laureata zapewnia 
naszej uczennicy pierwszeństwo przyjęcia do wymarzonej 
szkoły ponadgimnazjalnej jaką jest Liceum nr 3 w Gdyni. 
Niech odniesione sukcesy będą dla nich inspiracją do dalszego 
zgłębiania wiedzy geogra�cznej .

c.d. str. 10
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uczestnicy i ich opiekunowie zostali zaproszeni do Szkółki 
Leśnej w Kochanowie, gdzie nadleśniczy Mariusz Kaliszewski 
wręczył im dyplomy i nagrody. Następnie leśniczy Zygmunt 
Rohraf  zaproponował spacer, w czasie którego opowiadał 
o pracy na szkółce. Przepojeni urokiem otaczającej przyrody 
wszyscy udali się na wspólne biesiadowanie przy ognisku. 

NAUCZYCIELE GIMNAZJUM  Z WIZYTĄ 
W CASSINO WE WŁOSZECH

Od września 2010 roku Gimnazjum Publiczne w Luzinie 
realizuje zadania programu „Better Understanding – Better 
Future” w ramach projektu „Uczenie się przez całe życie 
– Comenius” W realizacji projektu współpracują dwie szkoły: 
po stronie polskiej gimnazjum Publiczne im. Pisarzy Kaszubsko 
– Pomorskich w Luzinie, po stronie włoskiej szkoła Instituto 
Magistrale Statale „M.T. Varrone” z miejscowości  Cassino. 
Pod koniec listopada 2010 roku mieliśmy przyjemność 
gościć nauczycieli włoskich, którzy przeprowadzili wówczas 
lekcje języka włoskiego skierowane do uczniów naszej szkoły  

zaangażowanych w realizację projektu. Z niecierpliwością 
oczekiwaliśmy momentu rewanżu. 7 marca 2011 roku troje 
polskich nauczycieli z luzińskiego Gimnazjum rozpoczęło 
wizytę we Włoskiej szkole w  Cassino: dyrektor szkoły, 
Kazimierz Bistroń oraz nauczycielki języka angielskiego, Joanna 
Neubauer i Joanna Nadolska – koordynator działań. Program 
pięciodniowego pobytu obejmował przede wszystkim realizację 
lekcji nauki języka polskiego, które skierowane były do młodzieży 
włoskiej. Ponadto była okazja zapoznać się ze sposobem pracy 
włoskich szkół, wymienić informacje na temat systemów 
edukacji w obu krajach, porównać sposób pracy polskich oraz 
włoskich pedagogów, a także określić cele i zamierzenia dalszej 
współpracy, które aktualnie są realizowane. Dodatkowym 
cennym doświadczeniem była możliwość obserwacji zajęć 
języka angielskiego prowadzonych przez włoskich nauczycieli. 
Cała wizyta przebiegała w bardzo miłej i ciepłej atmosferze. 
W maju b.r. nastąpi kolejna, trzecia, wymiana podczas której 
gimnazjum będzie gościć dwudziestoosobową grupę włoskiej 
młodzieży z Cassino wraz z opiekunami. 

KASZUBSKI MARATON W LUZINIE
„KASZUBSZCZYZNA JEST NAJWAŻNIEJSZA!”

Nie dalej jak w sobotę 5 marca br. w Gimnazjum Publicznym 
im. Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich w Luzinie odbył się VIII 
Konkurs Wiedzy o Kaszubach i Pomorzu. Tym razem znalazł się 

GIMNAZJUM Z LUZINA ZWYCIĘZCĄ 
HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ 

O PUCHAR DYREKTORA SZKOŁY W 
KOSTKOWIE

HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR 
DYREKTORA SZKOŁY W KOSTKOWIE odbył się 18.02.2010r. 
Były to rozgrywki dla adeptów piłki nożnej uczęszczających 
do pierwszej klasy gimnazjum i młodszych. W turnieju 
organizowanym przez Dyrekcję oraz nauczycieli wychowania 
�zycznego Samorządowego Zespołu Szkół w Kostkowie wzięło 

on w kalendarium imprez kuratoryjnych i do swej nazwy dopisał 
dumne słowo „Wojewódzki”. Odpowiadało ono zwiększonemu 
zainteresowaniu imprezą, na którą zgłoszono aż 28 szkół. 
Przyjechali stali bywalcy, m.in. z Bolszewa, Brus, Chojnic, Jastarni, 
Strzepcza czy Wejherowa, ale również niewidziani wcześniej 
goście, np. z Damna k. Słupska, o którym mało kto tutaj słyszał. 
Wszystkich powitano serdecznie i ugoszczono po kaszubsku. 
W pierwszym etapie - pisemnym - wyłoniono czołówkę, którą 
potem przepytano na okoliczność wiedzy o słynnych postaciach, 
miejscach czy faktach z historii i współczesności Kaszub. Nie było 
łatwo, a stres zbierał ob�te żniwo. Na ostatniej prostej zawodnicy 
wykazywali jednakowo dobre przygotowanie, a o kolejności na 
podium zdecydowały ułamki punktów. I tu niespodzianka, bo po 
raz pierwszy w historii zwyciężyła reprezentantka gospodarzy! 
Najlepszą uczestniczką zawodów okazała się Magdalena Sikora 
z kl. IIIg luzińskiego gimnazjum. Drugi był Tomasz Rolbiecki 
z Kościerzyny, a trzecia Agata Klawikowska z Bożegopola 
Wielkiego. Warto dodać, że koleżanka liderki Aneta Ziemann 
zajęła czwarte miejsce. Obie przygotowywane przez panie 
Katarzynę Jedynak i Alinę Koczorska, wychowawczyni klasy. 
Luzińskie dziewczyny przyznały, że nie było łatwo i że także 
w trakcie zawodów niejednego się dowiedziały. Magda Sikora 
już rok temu dostała się do czołówki, ale zabrakło jej wtedy 
odrobiny szczęścia. Doświadczenie jednak zaprocentowało, 
a o tym, że wiedza o regionie się przydaje i opłaca, świadczą 
cenne nagrody: radioodtwarzacze i egzemplarze „Pana Tadeusza” 
po kaszubsku, które otrzymali zwycięzcy. Konkurs podsumował 
szef jury p. Alfons Miłosz z Szemuda, dziękując organizatorom 
i uczestnikom. „Wy jesteście dziś najważniejsi, bo najważniejsza 
jest kaszubszczyzna” - zwrócił się do młodzieży. Dziękował 
też dyrektorowi luzińskiego gimnazjum Kazimierzowi Bistroń 
za organizację i kontynuację dobrego pomysłu, jakim jest ten 
konkurs.
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udział 8 zespołów reprezentujących 7 szkół- Luzino, Żelistrzewo, 
Bożepole, Gniewino, Łęczyce, Mosty oraz dwie drużyny 
z Kostkowa. Uczestnicy turnieju zostali podzieleni na dwie grupy. 
W grupie „A” pierwsze miejsce zajęło Żelistrzewo, za nimi zostali 
sklasy�kowani kolejno Kostkowo I, Bożepole i Mosty. Drużyna 
z gimnazjum w Luzinie swoje zmagania w grupie „B” rozpoczęła 
od przegranej 0:1 z Łęczycami. Jak się później okazało była 
to ich jedyna porażka w tym turnieju. W kolejnych meczach 
grupowych Luzino pokonało Kostkowo II 3:1 oraz Gniewino 
4:3 i zajęło, za Łęczycami, drugie miejsce w grupie, co dało im 
prawo gry w pół�nale. W meczu pół�nałowym piłkarze z Luzina 
nie dali żadnych szans drużynie z Żelistrzewa wygrywając aż 7:0. 

W drugim pół�nale gimnazjum z Łęczyc bez trudu poradziło 
sobie z gospodarzami turnieju pokonując ich 5:0. W wielkim 
�nale drużynie z naszego gimnazjum znowu przyszło 
się zmierzyć z doskonale tego dnia dysponowaną drużyną 
z Łęczyc, tym razem jednak udało się ich pokonać 3:1 i odnieść 
zwycięstwo w całym turnieju. Na najniższym miejscu podium 
stanął pierwszy zespół z Kostkowa pokonując Żelistrzewo 
2:1. Wynik osiągnięty przez młodych piłkarzy z Luzina dobrze 
rokuje na przyszłość i daje nadzieje na kolejne sukcesy. Skład 
zwycięskiej drużyny: Hirsz Tomasz, Pobłocki Łukasz, Hewelt 
Oskar, Stolc Mikołaj, Brzóska Beniamin, Wenta Zdzislaw, Roppel 
Adrian, Cedrowski Karol.

ZAPROSZENIE
Gminna Biblioteka Publicza im. L. Roppla oraz Stowarzyszenie 
Inicjatyw Obywatelskich Pro Bono w Luzinie zapraszają na 
otwarcie międzynarodowej wystawy pt. „Niegasnące - Portrety 
Kobiet”, które odbędzie się dnia 16.04.2011 (sobota) o godz. 
17.00 w czytelni biblioteki.

„AKTYWNA BIBLIOTEKA”

„Bajki, które leczą” to program realizowany w luzińskiej 
bibliotece. Zajęcia odbywają się w soboty i uczestniczą 
w nich dzieci niepełnosprawne wraz z rodzicami i prawnymi 
opiekunami. Zajęci te mają na celu pobudzić wyobraźnię 
i zachęcić do czytania, rysowania, pisania, opowiadania. 
W marcu odbyły się dwa spotkania. Jedno z ilustratorami 

Jovanką i Wojciechem Kołyszko. Ilustratorzy obdarowali dzieci 
kredkami oraz kolorowankami, wydanymi przez Fundację 
wspomagającą dzieci niepełnosprawne. Drugie spotkanie 
z pisarzem książek dla dzieci Roksaną Jędrzejewską-Wróbel. 
Pani Roksana na spotkanie przywiozła wielką torbę swoich 
książek, oraz wielkie pióro największego latającego ptaka 
z Ameryki Południowej - kondora, misę i dzwonki z klasztoru 
w Tybecie, afrykański bęben. Dzięki tym rekwizytom dzieci miały 
okazję poznać ciekawe dźwięki wydobywane z przywiezionych 
przedmiotów oraz wystukiwać na bębnie sylaby własnych imion. 
W kwietniu odbędą się również dwa spotkania: 9 kwietnia 
–  zajęcia teatralne, a 30 kwietnia  odbędzie się spektakl teatru 
kukiełkowego „Kufer”.

KĄCIKI CZYTELNICZE

Gminna Biblioteka Publiczna w Luzinie serdecznie dziękuje 
samorządom szkolnym, nauczycielom, bibliotekarzom, rodzicom 
i dzieciom za przekazane książki do „kącików czytelniczych”. 
Stworzenie takich kącików w różnych miejscach gminy 
zaproponowała przewodnicząca Rady Programowej działającej 
przy bibliotece Pani Genowefa Kasprzyk. Kąciki te będą m.in. 
w poczekalni PKP, w Ośrodku Zdrowia, w Galerii, w zakładach  
fryzjerskich, w para�ach. „Kąciki” mają na celu propagowanie 
czytelnictwa. Każdy kto będzie miał ochotę przeczytać wybraną 
książkę, może ją zabrać do domu, a po przeczytaniu zwrócić do 
„kącika”. Każdy kto posiada zbędne książki w dobrym stanie, 
może je przekazać do gminnej biblioteki.

 I POWIATOWY PRZEGLĄD 
AMATORSKICH ZESPOŁÓW 

MUZYCZNYCH – LUZINO 2011

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia zespołu jest przesłanie do dnia 
15.04.2011 r. karty zgłoszenia zawierającej krótki opis zespołu, 
jego skład, dorobek i dokonania artystyczne oraz materiału 
demo na płycie CD/DVD, w jednym z powszechnie używanych 
formatów plików audio lub audio-video (mp3, mpg i in.). 
Do karty zgłoszenia należy także załączyć tzw. „rider” i zdjęcie 
zespołu. Materiały te można dostarczyć osobiście lub pocztą 
na adres organizatora. Na podstawie przesłanych materiałów 
powołana przez organizatora komisja kwali�kacyjna dokona 
wyboru zespołów, które zostaną dopuszczone do przeglądu. 
Wybrane zespoły zostaną zawiadomione o zakwali�kowaniu 
się do przeglądu najpóźniej do dnia 22.04.2011r. Zespoły 
zakwali�kowane do przeglądu muszą w terminie 3 dni od daty 
otrzymania zawiadomienia dokonać wpłaty tzw. „wpisowego” 
w wysokości 50 zł na rzecz organizatora. Przesłuchania 
w ramach przeglądu odbywać się będą dnia 3 maja 2011r. 
na scenie plenerowej w Luzinie, w tradycyjnym miejscu 
festynów, tj. przy boisku gminnym obok gimnazjum.  Więcej 
informacji na stronie www.gok.luzino.pl. Zapraszamy zespoły 
z całej Gminy Luzino!
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NASZA GMINA NA TARGACH 
MIĘDZYNARODOWYCH W BERLINIE!
W dniach 9 – 15 marca 2011 roku w Berlinie zostały 

zorganizowane Międzynarodowe Targi Turystyczne. Z tej 
okazji gdańska �rma „Biuro Promocji i Reklamy BS” wydała 
okolicznośćiową broszurę prezentującą walory turystyczne 
Pomorza – „Pomeranka”. Wśród promowanych gmin naszego 
regionu znalazła się Gmina Luzino. Publikacja ta ukazała 
się w języku niemieckim, a zamieszczone w niej zdjęcia dotyczące 
naszej gminy zostały wykonane przez znanego nam dobrze 
fotogra�ka, pisarza i pasjonata - Feliksa Sikorę z Luzina.  

SUKCES NASZEJ MIESZKANKI 
NATALII RUTKOWSKIEJ

Uc z e n n i c a  k l a s y  V I 
S z k o ł y  P o d s t a w o w e j 
w Luzinie Natalia Rutkow-
ska od pięciu lat trenuje 
w zespole cheerleaders, 
od dwóch lat w grupie 
ESKA z MDK Gdynia. 
W  m a r c u  2 0 1 1 r.  Na -
talia wraz z grupą ju-
n i o r e k  m ł o d s z y c h  z 
Gdyni  zaprezentowały 
s i ę  n a  X I V  m i s t r z o -
stwach Polski, gdzie po-
b i ł y  C h o r z ó w  s w o j ą 

c h o r e o g r a f i ą  p o d  t y t u ł e m 
„Pszczółka Maja” i wywalczyły złoty medal. Po raz pierw-
szy w historii mistrzostw, noty wystawiali sędziowie 
z pięciu państw, a gościem specjalnym był prezydent Świato-
wej Federacji Cheerleadingu  Setsuo Nakamura. Poprzednie 
Sukcesy Natalii, to III miejsce w Otwartych Mistrzostwach 
Gdańska Dzielnicowych Ośrodków Zespołów Cheerleaders  
(25.04.2009r.), III miejsce w Gdyńskim Festiwalu Zespołów 
Cheerleaderskich GYM SHOW (25.05.2009r.). Od trzech lat 
Natalia co roku bierze udział w grudniowym Przestawieniu 
Świątecznym MDK Gdynia w Teatrze Muzycznym w Gdyni. 
Natalia, nie tylko pasjonuje się sportem, jest również wzorową 
uczennicą  i osiąga bardzo dobre wyniki w nauce. W ślad za nią 
podąża jej siostra – Daria, która obecnie trenuje w SGA Gdynia, 
którego zawodniczki reprezentują Polskę na najważniejszych 
imprezach rangi mistrzostw Świata i Europy oraz Igrzyskach 

ZAKOŃCZENIE HALOWEJ LUZIŃSKIEJ 
LIGI PIŁKI NOŻNEJ

W dniach 26 - 27 lutego 2011 roku w Hali Widowiskowo – 
Sportowej im. Marszałka Macieja Płażyńskiego w Luzinie miała 
miejsce ostatnia odsłona Halowej Luzińskiej Ligi Piłki Nożnej. 
W zimowej przerwie ligowej w rozgrywkach organizowanych 
przez Sylwestra Piątka i Adama Olejniczaka z Gminnego 
Ośrodka Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie rywalizowało 
18 drużyn podzielonych na dwie klasy rozgrywkowe. Najpierw 
w sobotę ostateczne rozstrzygnięcia zapadły w I lidze.  Zwycięstwo 
w rozgrywkach sezonu 2010/11 przypadło  drużynie Wikęd 
Kębłowo .Mistrzowie ligi reprezentować będą naszą gminę 

w turnieju Kibol Cup. Drugą drużyną rozgrywek został  SOCHA 
Luzino. Trzecie miejsce w lidze przypadło zespołowi Amator 
Gościcino. Najlepsza trójka ligi otrzymała puchary oraz komplety 
medali ufundowane przez Pana Jarosława Wejera, Wójta Gminy 
Luzino. Pozostałe drużyny dostały pamiątkowe statuetki oraz 
dyplomy. Królem strzelców ligi został: Paweł Rutkowski z Socha 
Luzino, tytuł najlepszego bramkarza przypadł zawodnikowi tej  
samej drużyny Patrykowi Kotłowskiemu. Nagroda FAIR PLAY: 
przypadła JW. Gdynia. Skład drużyny Wikęd Kębłowo: Zielka 
Mariusz, Katzor Michał, Dąbrowski Michał, Konkol Wiesław, 
Okrój Sławomir, Brzeski Mariusz, Czaja Damian, Przybylski 
Jakub, Opłatkowski Krystian, Wicon Jacek, Podbielski Daniel, 
Mienik Dariusz, Mienik Dawid, Kędziora Rafał, Miotk Adam. 
Mistrzem II ligi została drużyna Korowód Bożepole Wielkie, 
która wyprzedziła Sołecką Kębłowo. Trzecie miejsce w lidze 
przypadło również zespołowi z Bożegopola, Jumby. Najlepsza 
trójka ligi otrzymała pamiątkowe puchary i komplet medali, 
a pozostałe drużyny statuetki i dyplomy.

KUBA BOBKOWSKI NAJLEPSZYM 
ZAWODNIKIEM!!

W niedzielę 13 marca 2011 roku. W Redzie odbył się 
turniej halowej piłki nożnej dla najmłodszych adeptów 
futbolu urodzonych w 2003 roku i młodszych. Gminę Luzino 
reprezentował trenowany przez Pawła Radeckiego zespół 

Olimpijskich. Sukcesy Darii to: II miejsce z zespołem „Motyl-
ki” w III Konkursie Tańca z Przyborem, w kategorii Formacje 
7-10 lat (7.06.2009r.), II miejsce w Zawodach Mikołajkowych 
w Gimnastyce Artystycznej (29.12.2010r.).
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GOSRiT/el professional Luzino. Organizatorem turnieju był 
MOSiR Reda. Dla wielu zawodników była to pierwsza okazja 
by zaprezentować szerszej publiczności swoje umiejętności. 
W meczu z UKS I Reda 1 nasz zespół odniósł okazałe 
zwycięstwo 4:0. Bohaterem meczu został Kuba Bobkowski, 
który strzelił wszystkie bramki dla naszego zespołu. 
Nie były to jednak jedyne gole, jakie tego dnia nasza drużyna 
zdobyła. W rywalizacji z SAPA Rumia padł remis 1:1, 
a bramkę strzelił ponownie Kuba. Bardzo dobrze na bramce 
prezentował się Konrad Formela, który kilkakrotnie uratował 
zespół przed utratą gola. Kolejny mecz z UKS I Reda 2, 
zakończył się wynikiem 3:0 z czego dwie bramki zdobył Kuba, 
a jedną Brajan Domaradzki. Dwa ostatnie mecze turnieju  

drużyna grała z zespołami z Gdyni. Pierwszy mecz 
zakończył się wynikiem 2:0, a gole zdobyli Kacper Miotk, 
po bardzo ładnej indywidualnej akcji oraz nie kto inny jak Kuba. 
Ostatni mecz to pojedynek z Arką Gdynia, który zakończył 
się wynikiem 1:0 dla drużyny z Gdyni. Na zakończenie turnieju 
wszyscy zawodnicy otrzymali medale oraz dyplomy. Każdy 
zespół otrzymał również pamiątkowy puchar. Bardzo miłym 
akcentem kończącym turniej było wyróżnienie jakie otrzymał 
Kuba Bobkowski. Został on mianowicie wybrany najlepszym 
zawodnikiem turnieju wzbudzając podziw nie tylko wśród 
organizatorów ale również wśród kibiców innych zespołów. Skład 
drużyny z Luzina: Konrad Formela, Kacper Miotk, Filip Angel, 
Brajan Domaradzki, Dorjan Gozdecki, Norbert Robakowski, 
Mikołaj Stolc, Kuba Bobkowski, Wiktor Wilczyński.

TURNIEJ „NADZIEJE POLSKIEJ PIŁKI”
 IM. MARSZAŁKA MACIEJA 

PŁAŻYŃSKIEGO

W Hali Widowiskowo – Sportowej im. Marszałka Macieja 
Płażyńskiego, 26 lutego 2011 roku odbył się turniej halowej piłki 
nożnej „Nadzieje Polskiej Piłki”. Impreza współorganizowana 
przez GOSRiT Luzino, KS Olivia Gdańsk oraz KTS-K od tego roku 
nosi imię patrona hali. W zawodach uczestniczyło 10 czołowych 
drużyn z terenu Pomorza z rocznika 2001, które rywalizowały 
o okazały puchar ufundowany przez Wójta Gminy Luzino, Pana 
Jarosława Wejera. Od początku zawodów łatwo można było 
wskazać faworytów turnieju, najlepsze wrażenie wśród licznej 
publiczności sprawiali młodzi piłkarze Lechii Gdańsk oraz Arki 
Gdynia, którzy ostatecznie spotkali się w wielkim �nale. Tutaj 
lepsi okazali się biało – zieloni wygrywając 4:0. W nagrodę za 
zwycięstwo otrzymali oni puchar, komplet medali oraz sprzęt 
sportowy ufundowany przez Krystiana Węsierskiego z �rmy 
Vigo. Żółto- niebiescy otrzymali również okazały puchar, 
komplet medali i komplet sprzętu sportowego. Po zwycięstwie 
z Sapa Rumia trzecim zespołem turnieju został Chemik Bydgoszcz, 

który otrzymał puchar i komplet medali ufundowanych przez 
Piotra Klechę, Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu, Rekreacji 
i Turystyki w Luzinie. Gościem honorowym turnieju był Pan 
Ryszard Stachurski, Wiceminister Sportu i Turystyki, który był 
pod wrażeniem umiejętności młodych piłkarzy. Pan Minister 
wraz ze sponsorem turnieju Panem Mariuszem Maszota z �rmy 
el Professional, oraz organizatorami turnieju Piotrem Klechą 
z GOSRiT Luzino oraz Olafem Dramowiczem z KS Oliwia, 
wręczał nagrody uczestnikom turnieju. Królem strzelców 
turnieju został Czyż Szymon z Arki Gdynia. Najlepszym 
zawodnikiem turnieju wybrano Pruss Szymona z Chemika 
Bydgoszcz. Najlepszym bramkarzem został Karwacki Wojciech 
z Lechii Gdańsk. Najmłodszym strzelcem bramki (3 gole) 
został urodzony w 2004 roku  Formela Konrad z GOSRiT/el 
professional Luzino. Nagrody indywidualne w postaci sprzętu 
sportowego ufundował Bartosz Dolański, trener koordynator 
Pomorskiego ZPN. Końcowa kolejność turnieju: 1-Lechia 
Gdańsk, 2-Arka Gdynia, 3-Chemik Bydgoszcz, 4-Sapa Rumia, 
5-Akademia Piłkarska Gdynia, 6-GOSRiT/el Professional 
Luzino, 7- Gryf Wejherowo, 8-FC Gowidlino, 9-Olivia Gdańsk, 
10-Wikęd Kębłowo. 
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Centrum Powiadamiania Ratunkowego …….............……....112

Straż Pożarna …………………………………..........…...….998

Policja ........ ….……………………………….......……....…997

Pogotowie ratunkowe…………….........………………....….999

Posterunek Policji w Luzinie ……..........................58 678  20 97

Komenda Powiatowa Policji w Wejherowieul. .......58 672 97 22

Powiatowy Ambulatoryjny Punkt  Opieki Całodobowej 

„Falck” Medycyna Wejherowo...... .........................58 672 17 68

Szpital Specjalistyczny w Wejherowie ....…….......58 572 72 00

NZOZ Ośrodek Zdrowia Piotr Pelcer Luzino..........58 678 20 13

..................................................................................58 678 20 85 

Urząd Gminy Luzino .............................................58 678  20 68

Urząd Stanu Cywilnego ………...............… 58 678 20 68 w. 40

Rada Gminy Luzino ……………..................58 678 20 68 w. 58

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ...........58 678 20 68 w.60

Gminna Biblioteka Publiczna Luzino ....................58 678 20 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 95

Szkoła Podstawowa Wyszecino ….....................…58 678 00 01

Szkoła Podstawowa Sychowo ………................…58 678 20 87

Gminne Przedszkole Luzino ……….............58 678 20 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 

Hospicjum Luzino ..................…….….............…..58 678 24 61

Interwencji Kryzysowej Wejherowo...............58 672 40 63 w.21

NZOZ – Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych Wejherowo..................58 736  37 84

Gminna Komisja d/s Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Luzinie......58 678  20  68 wew.66

Telefon Zaufania ……………………............…….58 301 00 00

Policyjny Telefon Zaufania ....................................800 12 02 26

Telefon  „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 ..........................….58 678 21 21

Narodowy Fundusz Zdrowia o/Gdańsk ..................58 75 12 500

Teatr Muzyczny Gdynia ……………….............…58 621 60 24

Teatr Miejski Gdynia ………………….............….58 660 59 46

Informacja PKS ……………………..................…58 672 29 14

Informacja SKM ……………………...............…..58 721 21 70

Informacja MZK ………………………................58 672 31 38 

WAŻNE TELEFONYZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO 
– WYBORCZE JEDNOSTEK 
OCHOTNICZYCH STRAŻY 

POŻARNYCH

Dnia 11.03.2011r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-
Wyborcze OSP Milwino. W skład nowego Zarządu na kadencję 
2011-2015 weszli: Prezes – Rajmund Gae, Naczelnik – Rafał 
Repeta, Sekretarz – Agnieszka Potrykus, Skarbnik – Edmund 
Sikora, Gospodarz – Mariusz Brzeski, członek zarządu – Daniel 
Gae. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został wybrany 
Andrzej Kepka, sekretarzem – Magda Tempska, członkiem 
Komisji – Wojciech Janca.

W dniu 17.03.2011 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-
Wyborcze OSP Luzino. W skład nowego Zarządu weszli: Prezes 
- Jan Schulz, Naczelnik -  Sławomir Miotk, Z-ca naczelnika 
- Janusz Drabik, Z-ca naczelnika - Marek Miotk, Sekretarz 
- Andrzej Małaszycki, Skarbnik - Alicja Hinz, Kronikarz - 
Sabina Schulz,  Gospodarz -  Grzegorz Miotk oraz członkowie 
zarządu - Marian Paszki, Jan Dettlaff i Rafał Lieder. Komisja 
Rewizyjna ukonstytuowała się, podobnie jak w ubiegłej kadencji: 
Przewodniczący -  Zygmunt Brzeziński, Sekretarz -  Stanisław 
Cejrowski oraz członek -  Tadeusz Teclaf.

JUBILEUSZ 

W roku 2011 Ochotnicza Straż Pożarna w Zelewie obchodzi 
jubileusz 100 – lecia. Z tej okazji w dniu 28 maja 2011 roku odbędą 
się uroczystości obchodów jubileuszu połączone z wręczaniem 
sztandaru dla jednostki OSP Zelewo oraz organizacją Zjazdu 
Strażaków Ochotników powiatu wejherowskiego. Uroczystości 
rozpoczną się o godzinie 10.00 mszą świętą w kościele 
p.w. św.Mateusza w Górze, na której zostanie poświęcony 
sztandar. Około godziny 11.15 planowany jest przejazd 
uczestników do Zelewa na miejsce uroczystości, gdzie 
o godzinie 12.00 rozpocznie się wręczenie sztandaru, odznaczeń 
i podziękowań, a także będą miały miejsce okolicznościowe 
przemówienia. Przebieg uroczystości będzie przebiegał zgodnie 
z Ceremoniałem OSP. Na zakończenie zaplanowano poczęstunek 
dla zaproszonych gości. Serdecznie zapraszamy mieszkańców 
gminy do udziału w obchodach jubileuszu 100 – lecia jednostki 
OSP w Zelewie.
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Nakład 1500 egzemplarzy. Skład i druk BWM Studio, Rumia ul. Abrahama 12, tel. 58 679 48 71

POWOŁANE DO KADRY 
WOJEWÓDZKIEJ

Dobra postawa zawodniczek GOSRiT Luzino w trakcie 

turnieju Kaszub Cup dla dziewczyn została zauważona przez 

trenerów Kadry Pomorza. Wydział Szkolenia na wniosek 

trenera Kadry Wojewódzkiej Młodziczek Mirosława Urbana 

powołał luzińskie zawodniczki w osobach:  Grubba Klaudia 

i Kołacz Magda na halowy turniej w Stargardzie Gdańskim. 

Jest to duże wyróżnienie dla zawodniczek i ich trenera Tomasza 

Myszewskiego

II TURNIEJ GRAND PRIX 2011 LUZINA
W dniu 12 marca na Hali Widowiskowo Sportowej im. 

Marszałka Macieja Płażyńskiego w Luzinie odbył się II 
turniej z cyklu Grand Prix 2011 Luzina w Tenisie Stołowym 

o puchar Wójta Gminy Luzino p. Jarosława Wejera. Był to drugi 
turniej z cyklu GRAND PRIX 2011 Luzina. Turniej rozpoczął 
się o godzinie 9.30 kiedy to rozlosowano 37 zawodników 
i zawodniczek z różnych miejscowości tj. Luzina, Robakowa, 
Kębłowa, Połchowa, Rzucewa, Smolna, Nowej Wsi Lęborskiej, 
Wierzchucina, Sychowa oraz miast: Wejherowa, Gdyni, Redy 
i Lęborka i o godzinie 10.00 o�cjalnie rozpoczęto rozgrywki. 
Uwagę turnieju przykuła wejherowska telewizja TTM, która 
zrelacjonowała rozgrywki. Mecze rozgrywane były na 8 stołach 
w 2 kategoriach: KOBIETY OPEN i MĘŻCZYŹNI OPEN. 
W kategorii kobiet aby wyłonić najlepszą zawodniczkę rozegrano 
23 mecze. Zwyciężyły: I miejsce - Hildebrandt Katarzyna, 
II miejsce - Rosinke Martyna , III miejsce - Płotka Magda, 
IV miejsce - Borkowska Natalia. Natomiast w kategorii mężczyzn, 
aby wyłonić zwycięzcę rozegrano 59 meczy. Zwycięzcami 
zostali: I miejsce - Lange Mateusz, II miejsce - Rybaczek Marek, 
III miejsce - Gruszczyński Krzysztof , IV miejsce - Płotka 
Waldemar.

GMINA LUZINO WYRÓŻNIONA NA 
XI PLEBISCYCIE SPORTOWYM

12 marca 2011 roku w GDK w Lini odbył się XI Plebiscyt 
Sportowy na 10 Najlepszych Sportowców i Trenerów LZS 
Województwa Pomorskiego. Na imprezie, w której wyróżniono 
najlepszych zawodników, trenerów i działaczy sportowych 
ze środowisk wiejskich z terenu całego województwa, nie 
zabrakło przedstawicieli Gminy Luzino. W kategorii najlepszych 

10 sportowców nagrodzono Martę Kąkol,  lekkoatletkę 
Gminnego Klubu Sportowego LZS w Luzinie, Mistrzynię 
Polski Juniorek w rzucie oszczepem z wynikiem 51,11 metra,  
brązową medalistkę Mistrzostw Polski w kategorii  seniorek 
z wynikiem 48,10 metra, Mistrzynię Okręgu Pomorskiego 
w Rzucie Oszczepem w kategorii juniorek, wielokrotną 
medalistkę na ogólnopolskich igrzyskach LZS. W imieniu 
Marty nagrodę odebrał jej ojciec i trener Stanisław Kąkol, który 
również został wyróżniony w kategorii najlepszych trenerów 
LZS. W kategorii na najaktywniejsze kluby sportowe LZS nie 

zabrakło Kaszubskiego Towarzystwa Sportowo – Kulturalnego, 
organizatora licznych imprez sportowo – rekreacyjnych nie 
tylko na terenie naszej gminy. W kategorii „Przyjaciela Sportu 
Wiejskiego” nagrodę otrzymał Jarosław Wejer Wójt Gminy 
Luzino oraz Piotr Klecha, Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu, 
Rekreacji i Turystyki w Luzinie.



KONKURS
Nadleśnictwo Strzebielino organizuje 

konkurs na piosenkę o charakterze leśno – ekologicznym. 
Prezentacja zwycięskich  utworów odbędzie się w czerwcu 

2011, w ramach koncertów letnich w arboretum przy 
Nadleśnictwie w Luzinie, a także na profesjonalnej scenie 

w ramach Festynu Leśnego na Molo w Sopocie w dniu 
10 września 2011r. Termin zgłoszeń upływa 10.06.2011r. 

Regulamin konkursu dostępny jest 
na www.strzebielino.gdanskie.lasy.gov.pl

KALENDARIUM WYDARZEŃ IV/2011:

1. Cykliczne wycieczki plenerowe piesze i rowerowe 
 z leśnikiem.

2. Całoroczna Wystawa Fotogra�czna. Charakter wystawy 
 czasowy, w szkołach i w Galerii Luzino.

3. II edycja Konkursu Literackiego Nadleśnictwa Strzebielino 
 „Las słowem pisany”.

4. Wystawa prac Zygfryda Szycha, leśnika, artysty malarza 
 w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - 
 Pomorskiej w Wejherowie.

5. Sadzenie lasu z przedstawicielami lokalnych samorządów.

6. XIII Powiatowy Konkurs Plastyczno – Ekologiczny 
 pod hasłem „Lasy dla ludzi”  w Szkole Podstawowej 
 im. Ks. Jana Twardowskiegow Barłominie z pokonkursową 
 wystawą prac nagrodzonych w siedzibie nadleśnictwa.

7. Dzień Ziemi  w Szkole Podstawowej i Gimnazjum 
 w Bożympolu.

 Szczegółowe informacje zawierające dokładne terminy i 
miejsca spotkań dostępne są na stronie internetowej
www.strzebielino.gdansk.gov.pl w aktualnościach.   

MIĘDZYNARODOWY ROK LASÓW

    W 2006 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło rok 2011  Międzynarodowym 
Rokiem Lasów (MRL). Głównym przesłaniem jest hasło: „Lasy dla ludzi”. 
Leśnicy z Nadleśnictwa Strzebielino biorą udział w obchodach Międzynarodowego 
Roku Lasów poprzez  realizację szeregu projektów i akcji wspólnie z mieszkańcami 
gmin: LUZINO I ŁĘCZYCE, pragnąc wszystkim przybliżyć jak wielkie znaczenie 
mają lasy dla nas i dla przyszłych pokoleń, a przy tym zapewnić również miłą 
atmosferę i świetną zabawę.

LASY PRACODAWCĄ I PARTNEREM 
W BIZNESIE

Drewno pozyskiwane w lesie oraz tzw. pożytki uboczne, 
których waga i znaczenie zmieniały się na przestrzeni wieków, 
to nie jedyne korzyści gospodarcze, które człowiek czerpie 
z lasu. Dzisiaj ogromne znaczenie ma rynek pracy, związany 
z lasem bezpośrednio i pośrednio.    

Choć w samej gospodarce leśnej większość przychodów 
pochodzi ze sprzedaży drewna (w wypadku Polski dostarcza 
ona ponad 90% przychodów nadleśnictw LP), to drewno 
nie jest jedynym surowcem pozyskiwanym w lesie. Z lasu 
pochodzą również tzw. użytki uboczne: zwierzyna (tusze i trofea 
myśliwskie), owoce leśne, miód, grzyby, zioła i inne części runa 
leśnego, żywica, igliwie, kora, karpina, oraz choinki. Dla wielu 
lokalnych społeczności wiejskich w Polsce, dochody sezonowo 
czerpane ze sprzedaży grzybów, owoców leśnych czy nawet 
poroża zrzucanego przez jeleniowate wciąż stanowią liczącą się 
część domowych budżetów. Wśród ekonomicznych funkcji lasu 
trzeba zauważyć funkcje dochodotwórcze – dochód powstaje 
w wyniku sprzedaży materialnych i niematerialnych pożytków 
z lasu. Pro�ty osiągają jego właściciele (osoby i �rmy, Skarb 
Państwa w postaci podatków), dla których las jest zarazem 
lokatą majątkową. Bezpośrednią i pośrednią korzyścią z lasu 
jest zatem wzrost dochodu narodowego. Ale to nie wszystko 
– las jest niezwykle ważnym czynnikiem bezpieczeństwa 
ekologicznego kraju poprzez znaczenie naturalnej regulacji przez 
las powierzchniowego spływu wód opadowych i roztopowych 
czy rola terenów zalewowych, porośniętych łęgami, w ochronie 
przeciwpowodziowej. W Polsce las i gospodarka leśna mają 
znaczący wymiar ekonomiczny. Państwowe Gospodarstwo Leśne 
Lasy Państwowe zarządza aktywami trwałymi o wartości prawie 
4 mld zł i zatrudnia w całym kraju prawie 25 tys. pracowników. 
Las jest jednak również miejscem pracy dla blisko 50 tys. ludzi 
zajmujących się bezpośrednio w nim działalnością gospodarczą, 
hodowlaną i ochronną. Na 300 tys. osób szacuje się łączną liczbę 
zatrudnionych w przemysłach: drzewnym i wyrobów z drewna, 
meblarskim, papierniczym i zaopatrujących je branżach. Polskie 
�rmy sprzedają za granicę drewno i artykuły z drewna za blisko 
9 mld zł. Tradycyjnie polską specjalnością eksportową są 
meble. Las i czerpane z niego pożytki to podstawa tego biznesu. 
Nie powinno się przy tym jednak zapominać, że sprzedaż drewna 
zapewnia ekonomiczne warunki prowadzenia gospodarki 
leśnej. Lasy Państwowe zajmują się swoją działalnością 
na zasadzie samodzielności �nansowej i pokrywają jej koszty 
z własnych przychodów. Mówiąc wprost, mobilizuje to Lasy 
Państwowe do dobrego układania stosunków z odbiorcami 
drewna na płaszczyźnie poszanowania i partnerstwa. I takiej 
też postawy oczekują z drugiej strony. Tymi przesłankami 

kierowano się, wybierając nowoczesną, przyjazną dla odbiorców 
surowca, platformę internetową Portalu Leśno-Drzewnego 
i internetowych aukcji „e-drewno”. Po to, by system sprzedaży 
drewna możliwie jak najlepiej zaspokajał potrzeby wszystkich 
partnerów w biznesie, a przy tym był bezpieczny, sprawny 
i skuteczny. 




