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SESJA RADY GMINY
W dniu 28 marca 2011 roku odbyła się VII sesja 

Rady Gminy Luzino zwołana przez Przewodniczącą Rady 
Gminy, Genowefę Kasprzyk, zgodnie z planem pracy Rady 
Gminy. Radni zapoznali się ze sprawozdaniem dotyczącym 
bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy 

Luzino, które przedstawił Kierownik Posterunku Policji 
w Luzinie sierż.sztab. Artur Kaszuba, ze sprawozdaniem 
z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej, które 
przedstawił Prezes Gminnego Zarządu OSP dh Jan 
Schulz, z informacją na temat przestępczości w powiecie 
wejherowskim za rok 2010 oraz ze  sprawozdaniem 
z działalności Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
Ośrodek Zdrowia, które zreferował Kierownik Ośrodka  
Zdrowia lek.med. Piotr Pelcer. W trakcie dyskusji nad 
sprawozdaniami zwrócono się m.in. z prośbą do Kierownika 
Posterunku Policji o egzekwowanie zakazu spożywania 
alkoholu w obrębie sklepów, częste patrolowanie ulic, 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Natomiast w zakresie 
podstawowej opieki zdrowotnej w gminie, najwięcej czasu 
poświęcono sprawie związanej z brakiem dostępności do 
lekarza pierwszego kontaktu. Rada Gminy zwróciła się 
do Pana Piotra Pelcera o zatrudnienie, dodatkowo, co 
najmniej jednego lekarza oraz o przygotowanie programu, 
w zakresie poprawy funkcjonowania   ośrodka. 

Na VII Sesji Rady Gminy podjęto następujące uchwały:

• Nr VII/46/2011 w sprawie przystąpienia do zmiany 
 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
 fragmentu miejscowości Luzino, Gmina Luzino,
• Nr VII/47/2011 w sprawie budżetu gminy na 2011 rok,
• Nr II/48/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
 Finansowej na lata 2011-2017,
• Nr VII/49/2011 w sprawie nadania nazw ulicom we wsi 
 Sychowo (obręb Robakowo), 
• Nr VII/50/2011 w  sprawie przyjęcia darowizny 
 nieruchomości (działki nr 3/2 położonej w Zelewie), 
• Nr VII/51/2011 w sprawie przyjęcia darowizny 
 nieruchomości (działki nr 313/1 położonej w Luzinie),
• Nr VII/52/2011 w sprawie przyjęcia darowizny 
 nieruchomości (działek nr 210/31 i 210/32 położonych 
 w Sychowie), 
• Nr VII/53/2011 w sprawie przyjęcia darowizny
 nieruchomości (działki nr 276/7 położonej w Milwinie), 
• Nr VII/54/2011 w sprawie sprzedaży części 
 nieruchomości w drodze bezprzetargowej (działka 
 nr 287/16 w Luzinie),

• Nr VII/55/2011 w sprawie sprzedaży części 
 nieruchomości w drodze bezprzetargowej (działka 
 nr 1062/1 w Luzinie), 
• Nr VII/56/2011 w sprawie nadania Statutu Gminy Luzino,
• Nr VII/57/2011 w sprawie nadania Statutu Gminnej
  Bibliotece Publicznej im. Leona Roppla w Luzinie,
• Nr VII/58/2011 w  sprawie użyczenia powierzchni
 dachowych budynków w celu umocowania masztów 
 z oprzyrządowaniem.
Teksty uchwał dostępne są na stronie www.luzino.pl 
w zakładce BIP.

100 URODZINY

W dniu 13 kwietnia 2011r. mieszkaniec naszej 
gminy Pan Władysław Wróblewski obchodził 
100 urodziny. Urodził się w Zelewie, gdzie 
przeżył cały wiek. Ciężko pracował jako rolnik 
i wychował sześcioro dzieci. W tak doniosłej uroczystości 
wziął udział Wójt Gminy Luzino Pan Jarosław Wejer, 
pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Luzinie Pani Ewa Jankowska-Detlaf, przedstawiciel Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz proboszcz 
Para�i pw. Św. Mateusza Apostoła w Górze ks. Jerzy 
Osowicki, a także rodzina, sąsiedzi i znajomi Jubilata. 
Wszyscy zgromadzeni życzyli Dostojnemu Jubilatowi 
dalszych lat życia w dobrym zdrowiu. Gości zaproszono 
na uroczysty poczęstunek. Pan Władysław Wróblewski 
był wzruszony, ale jak zawsze uśmiechnięty i tryskający 
dobrym humorem. Ta chwila pozostanie na długo 
w naszych wspomnieniach.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
PRZEWODNICZĄCEJ RADY W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM

(od 29 grudnia 2010 r. do 14 marca 2011r.)

Wysoka Rado!
Panie Wójcie!
Szanowni Mieszkańcy!
W okresie międzysesyjnym wykonywałam statutowe 
obowiązki w następujących  sprawach:
1. W zakresie organizowania prac Rady:
 -Zwołanie sesji w terminie : 29 grudnia 2010r., 
 21 lutego 2011 r.,14 marca 2011 r.
 -Zwołanie Komisji stałych: Gospodarczej 
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terminowym udostępnianiem w BIP protokołów 
z sesji i innych ważnych informacji dla  mieszkańców. 
Zajmowałam się współredakcją Gminnego Biuletynu 
Informacyjnego Rady i Wójta Gminy Luzino. Zgodnie 
ze Statutem Gminy Luzino pełniłam rolę rzecznika 
prasowego Rady Gminy, jak również reprezentowałam 
Radę na zewnątrz. Obecnie odbywam trzymiesięczny kurs 
agroturystyczny, aby pozyskaną wiedzę przekazać członkom 
Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska i wspólnie 
z Wójtem Jarosławem Wejerem, Przewodniczącym 
Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Zygmuntem 
Wiśniewskim oraz sołtysami wsi sołeckich zachęcać 
rolników z terenu Gminy Luzino do inwestowania 
w agroturystykę.
    (-) Genowefa Kasprzyk 
          Przewodnicząca 
            Rady Gminy

 i Samorządu, Oświaty , Kultury i Sportu, Zdrowia 
 i Opieki Społecznej, Rolnej i Ochrony Środowiska, 
 Statutowej i Rewizyjnej.
Informuję Radę Gminy, iż Biuro Rady zarejestrowało 
utworzenie trzech Klubów Radnych: „Nasza Gmina 
– Wspólnym Dobrem”, „Nasza Aktywna Wspólnota”, 
„Wspólnota Samorządowa”.
2. W zakresie dyżurów stałych i przyjmowania 
mieszkańców w Biurze Rady Gminy: Przyjmowałam 
mieszkańców na co tygodniowych dyżurach, udzielałam 
im pomocy w rozwiązywaniu zgłaszanych problemów 
i na bieżąco zgłaszałam Wójtowi Gminy Luzino prośby 
mieszkańców, ewentualne wnioski i  uwagi.
3. W zakresie innych spotkań: 
W styczniu br. zainicjowałam spotkanie z radnymi 
powiatowymi i Wójtem Gminy Luzino w sprawie 
rozważenia możliwości budowy chodnika przy 
ul.Wejherowskiej w Luzinie. Uczestniczyłam w wielu 
wydarzeniach kulturalno-oświatowych w Gminie Luzino. 
Upoważniłam Zastępcę Przewodniczącego Rady Zdzisława 
Koszałkę do reprezentowania Rady na spotkaniach 
rekreacyjno-sportowych i innych ważnych wydarzeniach. 
Odbyłam szereg spotkań z przedstawicielami środowisk 
samorządowych, kulturalnych i oświatowych. 
14 lutego br. zorganizowałam spotkanie dyrektorów szkół 
i przedstawicieli instytucji kulturalnych z udziałem 
Wójta Gminy Luzino w sprawie omówienia problematyki 
luzińskiej oświaty, której funkcjonowanie dyrektorzy szkół 
ocenili bardzo pozytywnie. Wspólnie z Wójtem przyjęliśmy 
w Biurze Rady Gminy Zarząd SPON w Sopocie, który 
poinformował o zamiarze rozwiązania �lii w Luzinie. 
Na prośbę reprezentacji osób niepełnosprawnych 
w Gminie Luzino odbyliśmy spotkanie w celu 
udzielenia im pomocy w zakresie zawiązania własnego 
stowarzyszenia osób niepełnosprawnych. Wzięłam udział 
w naradzie Rady Bibliotecznej przy Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Luzinie, która zainicjowała akcję zbierania  
starych książek, aby zachęcić mieszkańców do czytania. 
Dziękuję wszystkim dyrektorom szkół i przedstawicielom 
samorządów szkolnych za zaangażowanie 
w zbiórkę. Wspólnie z Zastępcą Wójta Marzeną Meyer 
i Przewodniczącą Komisji  Oświaty, Kultury i Sportu  
Aleksandrą Meyer przystąpiłam do organizacji 
�lii bibliotecznej w Sychowie. Wzięłam udział 
w promocji książki ,,Pan Tadeusz”, przełożonej na język 
kaszubski.  Przystąpiłam do tworzenia Młodzieżowej Rady 
Gminy, która będzie działać przy Gimnazjum Publicznym 
im. Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich w Luzinie. 
Bardzo dziękuję za pomoc dyrektorowi Gimnazjum 
Kazimierzowi Bistroń. W ostatnim okresie przystąpiłam 
do współorganizacji Gminnego Konkursu ,,Piękna Wieś 
2011” z udziałem sołtysów poszczególnych wsi sołeckich.
4. W zakresie prowadzenia korespondencji Rady Gminy: 
W okresie międzysesyjnym prowadziłam bieżącą 
korespondencję Rady Gminy. Odpowiadałam na 
skargi, które na działalność Przewodniczącej Rady 
Gminy składali radni: Waldemar Kunz, Andrzej 
Janusz, Mieczysław Brzeski i Edmund Słowi m.in. 
w sprawie wstrzymania im wypłaty diet za opuszczenie 
sesji Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2010r. bez 
usprawiedliwienia u Przewodniczącej Rady Gminy. 
5. W zakresie innych statutowych obowiązków 
Przewodniczącej Rady Gminy: Czuwałam nad 

BIURO RADY GMINY INFORMUJE

Posiedzenia komisji  Rady Gminy odbędą się:
• Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska – 20 kwietnia 
 2011 roku, godzina 10.00 w sali posiedzeń Biura Rady 
 Gminy przy ul.10 Marca 11 w Luzinie, 
• Komisja Gospodarcza i Samorządu – 26 kwietnia 
 2011 roku, godzina 12.00 w Remizie Ochotniczej Straży 
 Pożarnej przy ul.Of.Stutthofu 39 w Luzinie,
• Komisja Oświaty Kultury i Sportu –  27 kwietnia 
 2011 roku, godzina 12.00 w Szkole Podstawowej w Wyszecinie, 
• Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej – 28 kwietnia 
 2011 roku, godzina 12.00 w sali posiedzeń Biura Rady 
 Gminy przy ul.10 Marca 11 w Luzinie
Natomiast sesja planowana jest na dzień 09 maja 2011 roku 
na godzinę 11.00 w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej 
przy ul.Of.Stutthofu 39 w Luzinie.

KOMUNIKAT

W dniu 26 kwietnia 2011 roku o godzinie 12.00 w Remizie 
Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul.Of.Stutthofu 39 
w Luzinie odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarczej 
i Samorządu, na którym odbędzie się spotkanie 
z przedstawicielami G.EN. GAZ ENERGIA SA w sprawie 
pisma skierowanego do odbiorców gazu dotyczącego 
nowych taryf dla paliw gazowych z wyodrębnieniem 
specjalnej grupy taryfowej dla odbiorców gazu 
w  Gminie Luzinie. Zainteresowanych mieszkańców gminy 
zapraszamy na spotkanie.

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA
ZA OKRES OD 10 GRUDNIA 2010R. DO 28 MARCA  2011R.

1. Zadanie inwestycyjne – Budowa chodników, 
ścieżki rowerowej i wjazdów przy ul.Młyńskiej 
w Luzinie” obejmuje swoim zakresem odcinek 
od ul.Robakowskiej do ul.10 Marca o długości 
869mb, po lewej stronie ulicy Młyńskiej, 
patrząc w kierunku ul.Robakowskiej. W ramach 
zadania zostanie wymieniona większość 
krawężników, wybudowana ścieżka rowerowa 

c.d. str. 4
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wyboru sołtysów i członków rad sołeckich na kadencję 
2010 – 2014, w następujących sołectwach:

• w Barłominie Sołtysem Wsi została Pani Iwona Hewelt, 
natomiast w skład Rady Sołeckiej weszły następujące 
osoby: Pan Jarosław Hewelt, Pan Mieczysław 
Bargański, Pani Marzena Kwidzińska, Pan Kazimierz 
Kobiela,

• w Kochanowie Sołtysem Wsi została Pani Łucja 
Tokarska, natomiast w skład Rady Sołeckiej weszły 
następujące osoby: Pan Franciszek Liedtke, Pan 
Dariusz Dampc, Pan Janusz Pobłocki,

• w Sychowie Sołtysem Wsi został Pan Dariusz Młyński, 
natomiast w skład Rady Sołeckiej weszły następujące 
osoby: Pani Lidia Kupc, Pani Ewa Baranowska, Pani 
Krystyna Paluszkiewicz, Pan Józef Złoch, 

• w Tępczu Sołtysem Wsi została Pani Małgorzata Licau, 
natomiast w skład Rady Sołeckiej weszły następujące 
osoby: Pani Dorota Baranowska, Pani Krystyna 
Engelbrecht, Pan Wacław Kamiński, Pani Anna Licau, 
Pani Natalia Owczarzak, 

• w Wyszecinie Sołtysem Wsi został Pan Zygmunt 
Wiśniewski, natomiast w skład Rady Sołeckiej 
weszły następujące osoby: Pan Piotr Erdmański, 
Pani Anastazja Talaśka, Pan Stanisław Kołacz, Pan 
Władysław Krauze, Pan Mirosław Halman,

• w Zelewie Sołtysem Wsi został Pan Ryszard Groth, 
natomiast w skład Rady Sołeckiej weszły następujące 
osoby: Pan Mirosław Falk, Pan Łukasz Karczewski, 
Pani Eugenia Korosacka, Pan Dariusz Miotk, Pani 
Regina Szymańska, Pani Joanna Bujak,

• w Zielnowie Sołtysem Wsi został Pan Stanisław 
Chojnacki, natomiast w skład Rady Sołeckiej 
weszły następujące osoby: Pan Zenon Formela, 
Pani Joanna Białczak, Pan Eugeniusz Szulc. 
Ponadto odbyły się zebrania wiejskie w pozostałych 
wsiach: tj. Luzino, Kębłowo, Milwino, Robakowo 
i Dąbrówka, na których podzielono fundusze sołeckie. 
W tych wsiach zgodnie ze statutem wybory odbędą się 
8 maja. W najbliższych dniach zostanie opublikowany 
kalendarz wyborczy dot. wyborów sołtysa.

      (-) Jarosław Wejer
            Wójt Gminy

o szerokości 2m z kostki betonowej koloru 
czerwonego, a następnie wykonany zostanie chodnik 
o szerokości 1,5m z kostki betonowej koloru 
szarego, umocniony obrzeżem od strony posesji. 
Do poszczególnych działek wykonane zostaną wjazdy 
szerokości 3m z kostki betonowej koloru czarnego 
umocnione krawężnikiem betonowym.

2. 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 działań służących przeciwdziałaniu 
bezrobociu młodzieży oraz przygotowanie jej 
do poruszania się na 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, 
w celu wspierania rozwoju usług poradnictwa 
zadowego i informacji zawodowej, pośrednictwa 
pracy dla młodzieży. Ze strony Gminy Luzino osobą 
odpowiedzialną za realizację porozumienia będzie 
Dyrektor GOSRiT w Luzinie Piotr Klecha.

3. 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 �nansowych 
w perspektywie lat 2014-2020.

4. Rozpoczęto budowę chodnika przy ul.Robakowskiej 
w Luzinie.

5. W dniach od 4 do 10 lutego br. w związku 
z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, na 
terenie gminy Luzino wystąpiły liczne podtopienia 
oraz wiatrołomy. Najgorzej przedstawiała się sytuacja 
w dniu 5 lutego, kiedy jednostki OSP Gminy Luzino 
brały udział w akcjach na terenie Luzina, Kębłowa, 
Barłomina i Milwina, walcząc z żywiołem ponad 24 
godziny. W wyniku napływu dużej ilości wody doszło 
do uszkodzenia drogi – ulicy Robakowskiej w Luzinie. 
W akcji uczestniczyło 28 strażaków z OSP Luzino, 12 
z OSP Zelewo oraz 12 z OSP Milwino. Składam im 
serdeczne podziękowania za zaangażowanie i okazaną 
pomoc. Niestety straty jakie zanotowano sięgają ponad 
150.000 zł, dotyczy to uszkodzonych przepustów, 
zerwanych rowów melioracyjnych i podmytych dróg 
gminnych. Większość tych uszkodzeń została już 
naprawiona.

6. Tegoroczna zima kosztowała do dnia dzisiejszego 
ponad 400 tyś zł. Jest to duży wydatek obciążający 
budżet gminy Luzino.

7. Ministerstwo Finansów poinformowało nas 
o zmniejszeniu subwencji oświatowej o 428 tyś. 
złotych. Tak duże zmniejszenie subwencji oświatowej 
powoduje, że kwotę którą zabrał nam Minister 
Finansów musimy pokryć z własnych środków, co 
zmniejszy ilość zadań inwestycyjnych.

8. Na zebraniach wiejskich, które odbywały się 
w terminach od 04 lutego do 11 lutego br. dokonano 

WYKAZ PRZETARGÓW OD 26 
MARCA DO 14 KWIETNIA 2011R.

Równanie i pro�lowanie dróg gruntowych  na terenie 
Gminy Luzino. 
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. Zamawiający 
do realizacji zamówienia przyjął ofertę, którą złożył 
Wykonawca: Produkcja i Eksploatacja Kruszywa 
„FORMELLA” s.c., z oferowaną ceną 516.969,00 zł brutto. 
Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 
nad realizacją zadania: budowa sieci wodociągowej na 
terenie Gminy luzino. 
W dniu 04.04.2011r. nastąpiło otwarcie ofert 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
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ZADANIA INWESTYCYJNE

1. Zakończono budowę chodnika przy ul.O�ar 
 Stutthofu w Luzinie, na odcinku od ul.Okrężnej 
 do ul.Jasnej. Długość chodnika wraz z wjazdami 
 na posesje wynosi 498mb.

2. Wybudowano chodnik przy ul.Robakowskiej 
 w Luzinie o długości 162mb.

jak wyżej, prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego. Do terminu składania ofert, 
wpłynęły 3 (trzy) oferty, z oferowaną ceną za wykonanie 
zamówienia w kwocie: od 2.189,00 zł brutto do 36.900,00 
zł brutto. Zamawiający do realizacji zamówienia 
przyjął ofertę, którą złożyła Firma Usługowa „AS’POL” 
Biuro Nadzoru i Dokumentacji Budowlanej, mgr 
inż. Andrzej ŚWIATEK, ul. Pucka 9, 84-240 Reda, 
z oferowaną ceną 2.189,00 zł brutto. 
Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Luzino. 
W dniu 11.04.2011r. nastąpiło otwarcie ofert 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jak 
wyżej, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 
Do terminu składania ofert, wpłynęło 6 (sześć) ofert,
z oferowaną ceną za wykonanie zamówienia w kwocie: 
od 71.264,85 zł brutto do 141.205,88 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 zł.
W dniu 10.03.2011r. w trybie przetargu nieograniczonego 
wszczęto postępowanie. Na �nansowanie planowanego 
de�cytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych 
pożyczek i kredytów. Termin składania ofert upływa 
21.04.2011 r. o godzinie 10:00.

3. Realizowana jest budowa chodnika i ścieżki 
 rowerowej przy ul.Młyńskiej w Luzinie. Chodnik 
 i ścieżka rowerowa powstanie na długości 869mb, 
 od ośrodka zdrowia do ul.Robakowskiej. Zadanie to 
 jest współ�nansowane ze środków Unii 
 Europejskiej w ramach Programu Rozwoju 
 Obszarów Wiejskich

4. Zakończono inwestycję dotyczączą ulicy Piaskowej 
 w Luzinie. Wykonano odwodnienie, wybudowano 
 chodnik oraz wykonano nawierzchnię bitumiczną 
 na całej długości.

5. Rozpoczęto budowę chodnika przy ul.Paraszyńskiej 
 w Luzinie. Długość chodnika w I etapie wynosi 
 150mb. (od sklepu do ul. Jałowcowej). W br. 
 po rozstrzygnięciu przetargu rozpoczniemy II etap  
 budowy chodnika w kierunku lasu.
6. Trwają prace wykończeniowe w świetlicy wiejskiej 
 we wsi Dąbrówka. W najbliższych tygodniach 
 nastąpi zakończenie tak bardzo oczekiwanej przez 
 mieszkańców inwestycji.
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NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2011

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 można dokonać 
do 16 czerwca 2011. Na 

stronie http://www.spis.gov.pp lub http://www.stat.gov.pl 
jest dostępny 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. 
Jeżeli nie mamy dostępu do Internetu, a chcemy 
dokonać samospisu, możemy zgłosić się do Urzędu 
Gminy Luzino, przy ul.Of.Stotthufu 11. Natomiast 
w terenie prace spisowe są wykonywane za pośrednictwem 
rachmistrzów spisowych w osobach: Anita Dampc, 
Aleksandra Kołacz, Tadeusz Klein, Alicja Lubiewska 
i Szymon Meyer.  Każdy rachmistrz spisowy nosi 
w widocznym miejscu identy�kator ze zdjęciem, imieniem 
i nazwiskiem oraz pieczęcią urzędu statystycznego, pieczątką 
i podpisem dyrektora urzędu. Tożsamość rachmistrza 
można potwierdzić w Gminnym Biurze Spisowym w Luzinie 
pod nr tel. (58) 678-20-68 wew. 31. Zgodnie z ustawą o NSP 
2011 w spisie należy udzielać ścisłych, wyczerpujących 
i zgodnych z prawdą odpowiedzi. Udzielenie odpowiedzi 
niezgodnych z prawdą oraz odmowa udzielenia 
odpowiedzi podlega grzywnie, karze ograniczenia 
wolności albo pozbawienia wolności do lat 2  (art. 56 
i 57 ustawy o statystyce publicznej). Wszystkie dane 
uzyskane podczas spisu są objęte ścisłą tajemnicą 
statystyczną i będą wykorzystane tylko i wyłącznie 
do zbiorczych opracowań statystycznych.

WYBORY DO RAD SOŁECKICH 

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.WYBORY SOŁTYSÓW

Wybory sołtysa w sołectwie: Luzino, Kębłowo, Robakowo, 
Dąbrówka i Milwino. Wójt Gminy informuje, iż w dniu 
8 maja 2011 roku (niedziela) 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 Sołeckiej 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 świetlicy wiejskiej 
` w Dąbrówce. 
• dla Sołectwa Milwino w Remizie Ochotniczej Straży 
 Pożarnej w Milwinie.  

KOMISJE WYBORCZE

Zarządzeniem Nr 12/2011 Wójta Gminy Luzino z dnia 
15 kwietnia 2011 roku powołano gminną i sołeckie komisje 
wyborcze. Składy komisji przedstawiają się następująco: 
• Gminna Komisja Wyborcza: Alicja Hinz
 (przewodnicząca), Katarzyna Engelbrecht, Marlena
  Górska, Paulina Płotka, Mirosława Kąkol.
• Sołecka Komisja Wyborcza w Dąbrówce: Tadeusz
 Klein (przewodniczący), Lucyna Kuraś, Agnieszka
 Potrykus, Stefania Sirocka.
• Sołecka Komisja Wyborcza w Kębłowie: Aleksandra
 Kołacz (przewodnicząca), Dominika Bach, Łukasz
  Kamerke, Patrycja Krakowiak.
• Sołecka Komisja Wyborcza w Luzinie: Ewa Rohraff
 (przewodnicząca), Katarzyna Stefanowska, Zbigniew
 Tobias, Klaudia Szczypior.
• Sołecka Komisja Wyborcza w Milwinie: Władysława 
 Joskowska (przewodnicząca), Danuta Gae, Zo�a
 Maryniewska, Jadwiga Sikora, Magda Tempska,
 Małgorzata Hebel.
• Sołecka Komisja Wyborcza w Robakowie: Edyta
 Wicka (przewodnicząca), Justyna Dzienisz, Sebastian
 Leśny, Jan Pallach, Stefania Siemann, Urszula Topp.

SPRZĄTANIE...

Trwa sprzątanie po zimie, większość ulic 
i chodników oczyszczono z zalegającego 
piasku. Tereny należące do gminy oczyszczono 
ze śmieci, które zalegały pod śniegiem. 
W następnej kolejności zostaną oczyszczone 
rowy melioracyjne i pobocza dróg. Załatano 
większość dziur na drogach, których zarządcą 
jest gmina. Na remont czekają drogi będące 
w zarządzie Starosty Wejherowskiego (np. ul. 
Kościelna). W dalszej kolejności będą sadzone 
kwiaty rabatowe i tam, gdzie jest to możliwe zostaną 
posadzone krzewy ozdobne.



6

LUZINO Biuletyn Informacyjny Rady i Wójta Gminy

Nr 120 / 30 kwiecień 2011r. 7

LUZINO Biuletyn Informacyjny Rady i Wójta Gminy

Nr 120 / 30 kwiecień 2011r

NASZA PRZYSZŁOŚĆ W NASZYCH RĘKACH

31 marca br. w Biurze Rady Gminy Luzino miało 
miejsce spotkanie z osobami zainteresowanymi 
udziałem w szkoleniach organizowanych przez 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Luzinie 
w ramach realizowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego, projektu „NASZA 
PRZYSZŁOŚĆ W NASZYCH RĘKACH”. 
W spotkaniu udział wzięło 14 osób - mieszkańców 
Gminy Luzino. Spotkanie zainaugurowane zostało 
przez Panią Ewę Walczak pełniącą obowiązki 
kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
a w dalszej jego części koordynator projektu Pan 
Paweł Radecki przedstawił zebranym  informację 
o zakresie i liczbie szkoleń oraz korzyści wynikających 
z udziału w projekcie polegających w szczególności 
na otrzymaniu certy�katów, przeprowadzeniu badań 
lekarskich oraz dostępie do pomocy prawnej. Dalszy 
udział w projekcie zadeklarowało 9 osób. Z tej grupy 
wyselekcjonowano tzw. bene�cjentów ostatecznych 
(8 osób w tym 6 kobiet i 2 mężczyzn), którzy podniosą 
kwali�kacje i umiejętności zawodowe oraz zostaną objęci 
wsparciem w ramach projektu „NASZA PRZYSZŁOŚĆ 
W NASZYCH RĘKACH”. Urząd Marszałkowski 
Województwa Pomorskiego zaakceptował wniosek 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie 
o do�nansowanie projektu, pod względem merytorycznym. 
Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem załączników 
niezbędnych do s�nalizowania umowy. Wyrażamy 
nadzieje, iż ostateczne podpisanie umowy nastąpi 
w kwietniu 2011r. W ślad za powyższym następować 
będzie sukcesywne przekazywanie środków �nansowych 
na realizację projektu. Wartość projektu wynosi ogółem 
124.000 zł, z czego 111.910 zł pochodzi ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego a 12.090 zł stanowi 
wkład własny Gminy Luzino.

c.d. str. 8

KASZUBI ŚWIĘTOWALI W LUZINIE

19 marca Kaszubi obchodzą swoje święto – Dzień 
Jedności Kaszubów. Dzieje się tak na pamiątkę wydarzenia 
z roku 1238, gdy Papież Grzegorz IX wydał dokument 
nazywający księcia zachodniopomorskiego Bogusława 
I „Księciem Kaszub”. Jak dotychczas jest to najstarsze 
źródło historyczne, w którym pojawia się nazwa Kaszuby. 
W przeddzień tego święta 18 marca 2011 luziński oddział 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego we współpracy 
z Kołem Gospodyń Wiejskich w Luzinie zorganizował 
uroczyste obchody tego szczególnego, dla coraz większej 
liczby Kaszubów, dnia. Wszystko rozpoczęło się mszą św. 
z kaszubską liturgią słowa, którą jako główny celebrans 
odprawił ks. kanonik Stanisław Bach z Gościcina. Oprawę 
muzyczno-wokalną tej szczególnej mszy przygotował chór 
„Pięciolinia” z Lini. Kolejna część uroczystości odbyła 

się w Szkole Podstawowej im. Lecha Bądkowskiego 
w Luzinie, która była również współorganizatorem 
uroczystości. Najważniejszym punktem programu 
obchodów święta Kaszubów był spektakl w wykonaniu 

teatru „Zymk”, który na ten wieczór przygotował 
sztukę wg scenariusza Adama Hebla pt. „Smãtkòwô 
spiéwa”. Sztuka została pomyślana jako przywołanie 
w skrótowy sposób pamięci o kaszubskiej wielowiekowej 
obecności nad Bałtykiem i podkreślała szacunek dla 
kaszubskiego dziedzictwa kulturowego. Aktorzy, którym 
za zrealizowanie przedsięwzięcia podziękował prezes 
luzińskiego oddziału ZKP Sławomir Klas (sam grający 
kilka ról w przedstawieniu), zostali nagrodzeni gromkimi 
brawami. Artystom za wielce budujące przedstawienie 
podziękował w imieniu zgromadzonych mieszkańców 
i Rady Gminy oraz swoim własnym Wójt Jarosław Wejer. 
Bez zaangażowania �nansowego władz samorządowych 
Luzina całe przedsięwzięcie byłoby trudne do realizacji. 
Po teatralnej uczcie duchowej wszyscy zebrani mieli 
okazję posmakować potraw przygotowanych przez 
panie z Koła Gospodyń Wiejskich oraz podyskutować 
o przedstawieniu i kondycji kaszubszczyzny. Przedsięwzięcie 
to dało początek kampani Zrzeszenia Kaszubsko - 
Pomorskiego, zachęcającej wszystkich do uczestnictwa 
w narodowym spisie powszechnym, nie zapominając przy 
tym o kaszubskiej tożsamości.

MIĘDZYNARODOWY ROK LASU
I ROCZNICA KATASTROFY 

SMOLEŃSKIEJ

Kampania odnowieniowa (sadzenie lasu) w pełni. 
W miesiącu kwietniu w ramach tej kampanii, również na 
terenie Gminy Luzino, miało miejsce kilka znaczących 
wydarzeń. W dniach 9 i 10 kwietnia 2011r. na terenie 
Nadleśnictwa Strzebielino, mającego swoją siedzibę 
w Luzinie, uczczono pamięć tragicznie zmarłych Polaków, 
którzy zginęli w katastro�e lotniczej pod Smoleńskiem 10 
kwietnia 2010r. 

W sobotę 9 kwietnia 2011 roku w godzinach od 15 do 
18 w lesie, niedaleko „ścieżki zdrowia” w Luzinie odbyło 
się uroczyste sadzenie lip, aby w ten sposób uczcić pamięć 
tych, którzy zginęli w katastro�e rządowego samolotu 
w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 roku. W uroczystości 
udział wzięli dyrektor, nauczyciele i uczniowie gimnazjum,  
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pracownicy Nadleśnictwa Strzebielino oraz mieszkańcy 
Luzina. 

10 kwietnia rankiem, dokładnie o 8:41 przy udziale 
pocztu sztandarowego harcerzy, leśników, społeczności 
Luzina, dźwięków wojskowego barytonu odczytany 
został apel oraz odsłonięto tablicę pamiątkową. Wokół 
posadzonych drzewek, symbolicznie została rozsypana 
ziemia z cmentarzy Katynia i Miednoje, przekazana przez 
Stowarzyszenie „Rodzina Katyńska” z Gdyni.

14 kwietnia 2011r. w chłody i mglisty poranek, przy 
„ścieżce zdrowia” w Luzinie, wspólnie  nadleśnictwa: 
Luzino, Choczewo i Wejherowo, zorganizowali 
sadzenie lasu, w ramach ogłoszonego przez ONZ 
„Międzynarodowego Roku Lasów” oraz ogłoszonego przez 
Sejmik Województwa Pomorskiego „Roku Lasów Pomorza”. 
W przedsięwzięciu tym udział wzięli przedstawiciele władz 
samorządowych, duchowni oraz leśnicy. Poza sadzeniem 
drzew sosny, uczestnicy mieli okazję zapoznać się 
z problematyką leśną i pozaprodukcyjnymi walorami 
lasu. Dla chętnych zorganizowano, „ścieżką zdrowia”, 
przejażdżkę zaprzęgiem konnym, w czasie której mogli 
obejrzeć znajdujące się tam obeliska, a także podziwiać 

piękną panoramę na pradolinę rzeki Łeby i Redy, 
z punktu widokowego. Ogrzać można się było przy ognisku, 
a spotkanie zakończyło się talerzem wojskowej grochówki.

KONKURS WIEDZY O TEATRZE
Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru przypadającego 

na 27 marca  Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 
w Wejherowie zorganizowała Konkurs Wiedzy o Teatrze 
dla szkół gimnazjalnych powiatu wejherowskiego. 

NIEGASNĄCE...

Dnia 16 kwietnia 2011r. w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Luzinie odbyło się otwarcie miedzynarodowej wystawy 
fotogra�cznej pt. „Niegasnące”, prezentującej portrety 
kobiet z pierwszej połowy XX wieku.  Zdjęcia udostępniło 
Archiwum Fotogra�i Ośrodka KARTA w Warszawie. 
Organizatorami wystawy była Gminna Biblioteka 
Publiczna im. Leona. Roppla w Luzinie,  Stowarzyszenie 
Inicjatyw Obywatelskich „PRO BONO” i Wójt Gminy 
Luzino. Na wstępie dyrektor biblioteki Maria Krośnicka 

przywitała zgromadzonych gości, Zastępcę Wójta Marzenę 
Meyer, dyrektora Gimnazjum Kazimierza Bistronia, 
dyrektora Szkoły Podstawowej w Luzinie Dariusza 
Rompcę, przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich 
i innych uczestników spotkania. Następnie zaprosiła 
do wysłuchania �lozo�cznego wywiadu  nagranego 
wcześniej z Przewodniczącą Rady Gminy, Panią Genowefą 
Kasprzyk na temat kobiet – nieprzemijającego ich piękna, 
omawianego przez �lozofów od antyku do współczesności. 
Po wysłuchaniu nagrania, zrealizowanego przy współpracy 
Dariusza Nadolskiego i Marka Hinz, zebrani oglądali 
wspaniałe fotogra�e i prowadzili konwersację zwiedzając 
wystawę. Utrzymane w kolorze sepii i czarno – białe 
fotogra�e pokazują niegasnące piękno kobiet, które mają 
w sobie ponadczasowy pierwiastek subtelności i uroku. 
Bohaterkami wystawy są anonimowe postacie, których 
losy odkrywają fascynujące życiorysy i niezwykłe 
historie. Niegasnącym pięknem obdarzone są  również  
fotogra�e, które miniony czas prezentują z niezwykłym 
wdziękiem i urodą. Fotogra�e te mają ogromną wartość 
historyczną i artystyczną. Bez nich nie pamiętalibyśmy 
wielu ważnych wydarzeń. Wystawę można oglądać 
do 14 maja 2011r. w czytelni biblioteki przy 
ul. Of. Stutthofu 56. Serdecznie zapraszamy
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ruchu drogowego, poprzez rozwiązanie testów z przepisów 
ruchu drogowego, zaprezentowanie zasad jazdy rowerem, 
poruszanie się rowerem na torze sprawnościowym, 
gdzie pokonać należało takie przeszkody jak: slalom 
pojedynczy, łezka, slalom podwójny, równoważnia 
i przejazd między listewkami. Po zaciętej rywalizacji wyniki 
turnieju przedstawiły się następująco: I miejsce – Szkoła 
Podstawowa im.Lecha Bądkowskiego w Luzinie, II miejsce 
– Szkoła Podstawowa w Wyszecinie i Szkoła Podstawowa 
im.Księdza Jana Twardowskiego w Barłominie i III miejsce 
– Szkoła Podstawowa im.Jana Pawła II w Kębłowie. 
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Lecha Bądkowskiego 
w Luzinie: Magda Kołacz, Robert Konczak, Łukasz 
Szulc będą reprezentowali Gminę Luzino na zawodach 
powiatowych z Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, 
które odbędą się w Rumi, 28 kwietnia br. Turniejowe 
zmagania obserwowali: Wójt Gminy Jarosław Wejer 
oraz Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
Aleksandra Meyer. Organizatorzy składają podziękowania 
druhom, Sławomirowi Miotk i Kamilowi Pipka 
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Luzinie, za zapewnienie 
bezpieczeństwem uczestnikom turnieju, podczas ich 
przejazdu  ulicami, w obrębie  Placu św. Józefa w Luzinie.

Celem konkursu było wzbudzenie  zainteresowania 
uczniów szkół gimnazjalnych tematyką teatralną 
oraz rozwijanie aktywności twórczej młodzieży. 

Uczestnicy konkursu mieli za zadanie odpowiedzieć na 
5 pytań  dotyczących teatru oraz napisać scenkę teatralną. 
W konkursie tym wzięły udział dwie uczennice Gimnazjum 
Publicznego im.Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich w Luzinie,  
Luiza Stromska z kl.IIIf oraz Paulina Richert z  kl.IIIa. Jak 
zapewniała przewodnicząca jury, Danuta Balcerowicz, 
prace uczennic gminazjum były bardzo ciekawe oraz 
cechowała je duża wyobraźnia i pomysłowość.

GMINNY TURNIEJ BRD LUZINO 2011

Dnia 31 marca 2011 roku o godzinie 13.00 w Szkole 
Podstawowej im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie odbył 
się Gminny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. 
Otwarcia turnieju dokonał Mieczysław Brzeski, 
Przewodniczący Komisji, witając uczestników turnieju, 
nauczycieli oraz gospodarza obiektu, dyrektora szkoły,  
Dariusza Rompcę. Uczestnicy turnieju musieli się zmierzyć 
z wiedzą teoretyczną i praktyczną dotyczącą bezpieczeństwa 

SUKCES MICHAŁA 
W Gdańskim Gimnazjum „Lingwista” odbyła się już 

po raz szósty MEGAOLIMPIADA WIEDZY dla klas 
piątych i szóstych. MEGAOLIMPIADA jest konkursem 
pod patronatem Pomorskiego Kuratorium Oświaty oraz 
„Gazety Wyborczej”. Konkurs odbywa się w następujących 
kategoriach: język polski, historia, przyroda, matematyka 
i język angielski. Głównym celem konkursu jest 
aktywizacja uczniów zdolnych, motywowanie ich do 
samodzielnego poszerzania wiedzy, zdobywania nowych 
umiejętności oraz wyłanianie talentów i wspieranie 
uczniów uzdolnionych. Do udziału w przedmiocie 
przyroda dla klas piątych, po przeprowadzeniu eliminacji 
szkolnych,  z województwa pomorskiego zakwali�kowało 
się 138 uczniów. Międzyszkolny konkurs przyrodniczy 
odbył się w dn. 08.02.2011r.  Szkołę Podstawową 
w Luzinie reprezentowali: Michał Cyman i Mateusz 
Kołacz z kl.Vb oraz Rafał Klawikowski z kl.Va. Uczniowie 
przygotowywali się pilnie do konkursu pod opieką 
nauczyciela - Joanny Sikora. Michał Cyman zdobył 
tytuł Laureata VI MEGAOLIMPIADY WIEDZY 
– Przyroda, kl.V. Pozostali uczniowie zajęli wysokie lokaty. 
Gratulujemy.

SPOTKANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

IM. L. BĄDKOWSKIEGO W LUZINIE
5 kwietnia 2011r. w Szkole Podstawowej im. 

Lecha Bądkowskiego w Luzinie odbyło się spotkanie 
Przewodniczącej Rady Gminy Luzino Genowefy Kasprzyk 
oraz Zastępcy Wójta Marzeny Meyer z rodzicami uczniów 
szkoły. Spotkanie, na które przybyło kilkudziesięciu 
rodziców, prowadziła przewodnicząca Rady Rodziców 
Aleksandra Meyer. Przedstawiciele władz gminy zapoznali 
rodziców z planami dotyczącymi szkoły, w tym przede 
wszystkim planami budowy sali gimnastycznej. Sala ma 
mieć rozmiary 18x36 m. Jej budowa ma rozpocząć się 
w 2013r. Rodzice pytali się również o inne sprawy 
dotyczące oświaty m.in. o zapewnienie opieki świetlicowej 
5-6 latkom, rozbudowę stołówki, zagospodarowanie 
terenu wokół szkoły czy rozbudowę gminnego 
przedszkola. Obecny na spotkaniu dyrektor szkoły Dariusz 
Rompca poinformował rodziców o zmianach, jakie mają 
nastąpić w nowym roku szkolnym i o problemach z tym 
związanych. Spotkanie przebiegało w miłej, spokojnej 
atmosferze. Wszystkie głosy były bardzo rzeczowe, 
a rodzice doskonale orientowali się w problemach przed 
jakimi stanął samorząd w wyniku wprowadzanych 
w oświacie zmian.
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i wszelkiej twórczości. Doskonali wrażliwość etyczną 
drugiego człowieka. Sprawia, że świat „duchowy” staje 
się doskonalszy i wrażliwszy. Odkrywaniem wartości 
poezji oraz drogą do jej poznawania jest konieczność 
obcowania i sięgania po nią. W czasach, gdy język 
nasz jest zaniedbywany i zniekształcany szczególnego 
sensu nabierają słowa Jana Pawła II: „Jeżeli Ojczyzna 
jest naszym domem, to język jest dachem ów dom 
osłaniającym”. Szkoła w Sychowie wychodząc naprzeciw 
pielęgnowaniu poprawnej wymowy, posługiwania 
się piękną polszczyzną oraz rozwijaniu poszukiwań 
twórczych stała się organizatorem Gminnych Eliminacji 
Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej. 
Komisja w składzie: Dorota Sychowska – przewodnicząca 
oraz Mirosław Odyniecki i Grażyna Kulas, przyznała 
uczestnikom następujące miejsca i wyróżnienia: 
w kategorii kl. I-III: I miejsce- Adam Pieńkowski (SP 
Luzino), II miejsce – Paulina Wolter (SP Sychowo), 
III miejsce – Adriana Bobkowska (SP Barłomino), 
Wyróżnienie – Anna Wiśniewska (SP Kębłowo)
W kategorii kl. IV-VI: I miejsce – Wiktoria Kaczmarek 
(SP Kębłowo), II miejsce – Natalia Grzenkowicz 
(SP Sychowo), III miejsce – Błażej Bojka (SP 
Barłomino), Wyróżnienie – Jagoda Bobkowska 
(SP Barłomino) i Paulina Pieńkowska (SP Luzino)
W kategorii kl. gimnazjalnych: I miejsce – Monika 
Baranowska, II miejsce – Eliza Bertrand i Daria Tempska, 
Wyróżnienie – Anna Szlaga i Beata Riegel. Gratulujemy.

OWOCE W SZKOLE
Szkoła Podstawowa w Sychowie objęta jest europejskim 

programem „Owoce w szkole”. W ramach tej akcji miało 
miejsce wiele interesujących przedsięwzięć: w klasach I-III 

KONKURS RECYTATORSKI W SYCHOWIE

W marcu w Szkole Podstawowej im. płk St. Dąbka 
w Sychowie przeprowadzono eliminacje gminne 
Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji 
Polskiej. Z terenu gminy Luzino zgłosiło się łącznie 23 
uczestników szkół podstawowych i gimnazjum. Poezja 
ma niezwykłą moc. Pozwala fantazjować, oddawać się 
marzeniom, zaznajamiać się ze światem wyobraźni 

SUKCESY TRZECIOKLASISTÓW
 Uczniowie Szkoły Podstawowej im.Jana Pawła II 

w Kębłowie reprezentowali Gminę Luzino w konkursie 
ortogra�cznym oraz matematycznym na szczeblu 
powiatowym. Mateusz Stolc, uczeń klasy IIIa, 10 marca 
2011r. w Szkole Podstawowej Nr 6 w Rumi zmierzył się 
z 28 uczestnikami Powiatowego Konkursu Ortogra�cznego. 
Natomiast Karol Malottki i Zbigniew Hinz, również 
uczniowie klasy IIIa,  24 marca 2011r. w Szkole Podstawowej 
Nr 9 w Wejherowie wzięli udział w Powiatowym Konkursie 
Matematycznym, na którym to Karol Malottki zajął I 
miejsce i w związku z tym, zakwali�kował się do udziału 
w etapie wojewódzkim konkursu matematycznego, 
który odbędzie się 12 maja 2011r. Życzymy powodzenia 
i trzymamy kciuki.

KRÓLEWNA ŚNIEŻKA 
W WERSJI ANGIELSKIEJ

Podążając za współczesnymi założeniami metodyki 
nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej, które 
wychodzą naprzeciw naturalnej tendencji dzieci do zabawy 
w odgrywanie ról, uczniowie klasy IVa Szkoły Podstawowej 

w Kębłowie wzięli udział w zajęciach kółka teatralnego 
w języku angielskim, przygotowując przedstawienie 
pt.”Snow White”. Efekty ich pracy mogli obejrzeć uczniowie 
klas I-VI. Głównym celem tego przedsięwzięcia była 
integracja zespołu klasowego, motywacja do działania, 
aktywizacja uczniów i wzmocnienie poczucia wzajemnej 
akceptacji i samoakceptacji. Natomiast wyuczone kwestie 
uczniowie będą z pewnością potra�li wykorzystać 
w codziennych sytuacjach, gdyż uczyli się nie tylko swoich 
ról, ale zapamiętywali też  role swoich kolegów i koleżanek, 
co z pewnością wzbogaciło ich słownictwo.
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zostały przeprowadzone lekcje o tematyce prozdrowotnej, 
wykonano gazetki ścienne. Ponadto, każda klasa dowolną 
techniką wykonała plakaty promujące zdrowy styl życia, 
chętni uczniowie napisali wiersze rymowane o tematyce 
prozdrowotnej. Uczniowie z klas IIIa i IIIb pod opieką 
p. E. Dzionk oraz p. J. Schwann przygotowali przedstawienie 
promujące zdrowy tryb życia pt. „Chcesz być zdrowy jak 
ryba, jedz owoce i warzywa”. Najciekawsze plakaty oraz 
wiersze zostały nagrodzone pamiątkowymi dyplomami 
oraz drobnymi upominkami. Zrealizowany projekt 
edukacyjny zwrócił uwagę uczniów na prawidłowy dobór 
składników codziennej diety oraz zdrowy styl życia.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TEATRU

Przedstawienia teatralne na stałe zostały wpisane 
w harmonogram pracy Szkoły Podstawowej im. płk 
Stanisława Dąbka w Sychowie, ponieważ wychowanie 
przez teatr tworzy szkołę umiejętności przeżyć, stanowi 
ważny czynnik kształcenia wrażliwości estetycznej 
oraz postaw moralnych i kultury ogólnej. W ramach 
tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia 
Teatru uczniowie klas drugich 30 marca br. obejrzeli 

w Teatrze Muzycznym w Gdyni spektakl dla dzieci ,,Na 
arce o ósmej”. Dramat Ulricha Huba, zdaniem krytyków 
jest jednym z najciekawszych współczesnych tekstów 
scenicznych dla dzieci, poruszający wartości religijne.
31 marca 2011 roku uczniowie naszej szkoły mieli 
przyjemność uczestniczyć w warsztatach teatralnych ,, Bliżej 
teatru – czyli kulisy teatru lalek”. Warsztaty przeznaczone 
dla klas 0-VI prowadził znany i lubiany przez dzieci aktor 
Teatru Klapa czyli Koperek i Kminek - pan Eugeniusz 

IDZIE WIOSNA...

Dzień 21 marca – niby zwyczajny, a jednak nie 
do końca. Podobnie jak w wielu szkołach w Polsce tego 
dnia i my obchodziliśmy  wczesnowiosenny zwyczaj 
topienia-palenia Marzanny. Po przestąpieniu progów 
szkoły wyraźnie dało się odczuć atmosferę wyjątkowości. 
Uczniowie wszystkich klas wraz z wychowawcami 
zgromadzili się w swoich klasach, aby tam opracować 
strategię działania. Każda bowiem klasa miała 

zaprezentować się w kilku konkurencjach. Pierwszą z nich 
był konkurs na Najładniejszą Marzannę. Jury w składzie 
p.Danuta Frankowska-Myszke, p.Emilia Prus-Myszka 
oraz przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Justyna 
Hewelt oceniało zaangażowanie uczniów i pomysłowość 
wykonania kukieł. Zwyciężyła Marzanna wykonana 
przez klasę Ib. Na kolejną konkurencję wszyscy czekali 
z niecierpliwością. Był nią konkurs Mam Talent. Uczniowie 
i nauczyciele podziwiać mogli występy indywidualne 
i zespołowe. I choć wszyscy prezentowali się znakomicie, 
ujawniając wokalne, aktorskie i sportowe talenty, to 
jednak bezkonkurencyjna okazała się klasa IVa, która 
zwyciężyła w tymże konkursie jako wykonawca zespołowy. 
Kolejnym punktem programu było udanie się na boisko 
szkolne i spalenie Marzanny, aby ostatecznie w ten sposób 
pożegnać zimę. Wszyscy bawili się znakomicie, emocji nie 
zabrakło. Wiele klas swoim przygotowaniem, organizacją 
i ogromnym poczuciem humoru mile zaskoczyło swoich 
wychowawców, innych nauczycieli i uczniów, a także 
samych siebie. Mamy nadzieję, że ten dzień, co roku będzie 
obchodzony w podobnej atmosferze oraz, że nie zabraknie 
nam pomysłów na to, by dobrze się bawić.

TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

W powiatowych 
eliminacjach Ogól-
nopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież Zapobiega 
Pożarom”, który odbył 
się 8 kwietnia 2011r. 
w Gminnym Ośrodku 
Sportu i Turystyki 
w Gniewinie, Natalia 
Grzenkowicz - uczen-
nica Szkoły Podstawo-
wej im. płk. Stanisława 
Dąbka w Sychowie 
zdobyła II miejsce 
w kategorii wiekowej 
10-13 lat. W nagrodę 

otrzymała plecak oraz uzyskała możliwość bezpłatnego 
pobytu na dwutygodniowym letnim obozie szkoleniowym, 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Wambierzycach 
k/Polanicy Zdroju, organizowanym przez Zarząd Woje-
wódzki Związku OSP RP w Gdańsku. Gratulujemy.

c.d. str. 12
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Sienkiewicz. Był to dzień pełen niezapomnianych wrażeń. 
Aktor otworzył przed uczniami drzwi teatru,  by zdradzić 
największe tajemnice pracy w teatrze lalek. Wszyscy 
z ogromnym zainteresowaniem słuchali informacji 
o powstawaniu i budowie lalek, które znali z wcześniej 
oglądanych  spektakli ,,Pinokio” czy „Nowe Szaty 
Cesarza”. Najwięcej entuzjazmu wśród zebranych 
wzbudziła jednak możliwość wejścia na scenę 
i animowania lalką. Okazało się, że wbrew pozorom, nie 
jest to zadanie łatwe. 

się drużyna prowadzona przez Andrzeja Myszk z Jednostki 
Wojskowej 1068 z Nowego Dworu Wejherowskiego, która 
w �nale pokonała JW 1660 z Warszawy.

MISTRZOSTWA 3 WBROP W PIŁCE 
KOSZYKOWEJ

W dniach 5/6 kwietnia 2011 roku w Hali Widowiskowo 
– Sportowej im. Marszałka Macieja Płażyńskiego w Luzinie 
odbyły się Mistrzostwa 3 Warszawskiej Brygady Rakietowej 
Obrony Powietrznej. W imprezie współorganizowanej 
przez Jednostką Wojskową 4646 z Gdyni oraz Gminny 
Ośrodek Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie 
uczestniczyło 10 zespołów reprezentujących jednostki 
z całego kraju. Rozpoczęcie zawodów odbyło się zgodnie 
z ceremoniałem wojskowym, w którym brali udział 
dowódcy jednostek pomorskich, wśród nich Zastępca 
Dowódcy płk dypl. Mirosław Marcin Bodnar oraz Jarosław 
Wejer Wójt Gminy Luzino, Kazimierz Bistroń Dyrektor 
Gimnazjum w Luzinie oraz Piotr Klecha Dyrektor GOSRiT. 
Po dwóch dniach sportowej rywalizacji najlepsza okazała 

ZAKOŃCZENIE HALOWEJ LUZIŃSKIEJ 
LIGI SOŁECKIEJ

W niedzielę 27 marca 2011 roku w Hali Widowiskowo 
– Sportowej im. Marszałka Macieja Płażyńskiego 
w Luzinie odbyła się ostatnia kolejka Halowej 
Luzińskiej Ligi Sołeckiej. Zwycięstwo w rozgrywkach 
organizowanych przez GOSRiT Luzino, zapewnił sobie 
zespół Zelewo. Podopieczni Witolda Dąbrowskiego 
(zarazem organizatora rozgrywek), w ostatniej kolejce 
w meczu na szczycie przegrali z Luzinem 1:2, które 
zakończyło rozgrywki na drugim miejscu. Trzecie miejsce 
po zwycięstwie nad Barłominem 7:1 zapewnił sobie 
zespół Sychowo. W pozostałych meczach Kochanowo 

pokonało Wyszecino 5:2, Kębłowo wygrało z Tępczem 
12:5. Za spotkanie z Milwinem, zespół Robakowo 
otrzymał 3 punkty walkowerem, ponieważ zespół 
z Milwina nie dojechał na to spotkanie. Po zakończeniu 
ostatniej kolejki odbyła się uroczystość zakończenia ligi. 
Wszystkie zespoły otrzymały puchary, a najlepsza trójka 
komplety medali ufundowanych przez obecnego na 
zakończeniu Pana Jarosława Wejera, Wójta Gminy Luzino. 
Wielkie słowa podziękowania za pomoc w organizacji ligi 
należą się społecznym, co warto podkreślić, kierownikom 
drużyn, są to: Kochanowo - Andrzej Tobiaski, Kębłowo - 
Krzysztof Guzmann, Luzino - Zbigniew Tobias, Milwino 

BIEG NA ORIENTACJĘ

Bardzo udanie rozpoczęły tegoroczny sezon luzińskie 
biegaczki na orientację, które całą zimę systematycznie 
przygotowywały się do nowego sezonu. W dniu 3 kwietnia 
2011 odbyły się w Kwidzynie pierwsze w tym roku zawody 
na orientację na terenie województwa pomorskiego. 

Były to otwarte MistrzostwaWojewództwa Pomorskiego 
i Kujawsko-Pomorskiego na dystansie klasycznym. 
W zawodach startowało blisko 300 zawodników z pięciu 
województw. Wyniki potwierdzają jedynie ciężką zimową 
pracę luzińskich biegaczek: srebrny medal w kategorii 
juniorek młodszych (15-16 lat) - Sicha Sandra, brązowy 
medal w kategorii seniorek (19-34 lat) – Pawlicka Alicja, 
złoty medal w kategorii weteranów – Jakielaszek Ryszard. 
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– Andrzej Żywicki, Robakowo – Jarosław Reszke, Sychowo 
– Tomasz Klas, Barłomino – Mirosław Joskowski, Zelewo 
– Witold Dąbrowski, Wyszecino- Zygmunt Wiśniewski. 
Oddzielne podziękowania należą się przede wszystkim 
organizatorowi rozgrywek Witoldowi Dąbrowskiemu 
oraz sędziom: Kazimierzowi Klas, Remigiuszowi Gaa, 
Jarosławowi Labuda, Radosławowi Sikora, Stanisławowi 
Jaroś, za opiekę medyczną.

2 Luzino 9 20 47:25
3 Sychowo 9 18 42:24 
4 Kochanowo 9 18 36:34 
5 Kębłowo 9 12 42:39 
6 Wyszecino 9 10 27:28 
7 Milwino 9 9 23:31 
8 Barłomino 9 9 21:43 
9 Robakowo 9 7 38:46 
10 Tępcz 9 4 31:68 

aby okazać swoje umiejętności. Wszystkie ataki na naszą 
bramkę świetnie zatrzymywała Magda Kołacz. Wysoka 
wygrana i świetna postawa obu naszych reprezentantek 
okazała że na dłużej powinny utrzymać się w kadrze. 

VI MISTRZOSTWA POLSKI 
SŁUŻBY LITURGICZNEJ 

W dniach 1-2 maja 2011 roku po raz pierwszy na 
terenie Diecezji Gdańskiej odbędą się VI Mistrzostwa 
Polski Służby Liturgicznej w Piłce Nożnej Halowej 
o Puchar  „KnC”. Zawody organizowane przez ks. Piotra 
Tartasa Duszpasterza Służby Liturgicznej Archidiecezji 
Gdańskiej, Ogólnopolski miesięcznik dla ministrantów 
„KnC”, GOSRiT Luzino oraz Kaszubskie Towarzystwo 
Sportowo – Kulturalne odbywać się będą na 9 halach 
w Gdańsku, Sopocie i Luzinie. Do udziału w mistrzostwach 

CZTERY PIŁKARKI Z LUZINA 
W KADRZE  POMORZA

W sobotę 09.04.2011 o godzinie 11.00 w Policach 
Kadra Pomorza U-15 rozegrała mecz rewanżowy z Kadrą 
Zachodnio-Pomorską przegrywając 1:0. W kadrze na ten 
mecz powołanie otrzymały Maria Lińska oraz Monika 
Pielowska z GOSRiT Luzino. Nasze reprezentantki 
rozegrały bardzo dobre spotkanie. Maria Lińska swoimi 
interwencjami na bramce udowodniła, że potra� zagrać 
na najwyższym poziomie. Bardzo dobra postawa naszej 
drugiej reprezentantki, która tra�ając w poprzeczkę, 
mogła doprowadzić do wyrównania. Bardzo dobry występ 
obu dziewczyn, potwierdził że wybór do Kadry nie był 
przypadkowy. Będziemy uważnie obserwować dalsze 
postępy piłkarek z Luzina.Tego samego dnia o godzinie 
13.00 w Policach Kadra Pomorza U-13 rozegrała mecz 
rewanżowy również z Kadrą Zachodnio-Pomorską. Nasze 
zawodniczki, okazały się lepsze od gospodarzy wygrywając 
8:0. Powołanie na ten mecz otrzymały Klaudia Grubba 
bramkarka GOSRiT Luzino, oraz grająca na obronie Magda 
Kołacz. Mecz stał na bardzo wysokim poziomie. Cały mecz 
przebiegał pod dyktando zawodniczek z Pomorza. Mimo 
bardzo dobrej gry Klaudia nie miała zbyt dużo okazji 

INAUGURACJA LUZIŃSKIEJ 
LIGI SOŁECKIEJ

W niedzielę 10 kwietnia odbyła się 1 kolejka, 
organizowanej przez Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji 
i Turystyki, rundy wiosennej Luzińskiej Ligi Sołeckiej. 
W zimowej przerwie rozgrywkowej zespoły sołeckie 
rywalizowały na hali. Najlepsza drużyna ligi halowej - 
Zelewo na inauguracji zremisowało na własnym boisku 
z Barłominem 2:2. Taki sam wynik padł w spotkaniu 
Milwino – Kębłowo. Od porażki bieżący sezon rozpoczął 
ubiegłoroczny mistrz z Wyszecina, który przegrał 
w Luzinie 1:4. Pewne zwycięstwo zanotowali zawodnicy 
Kochanowa pokonując na swoim boisku Robakowo 4:1.

FINAŁ MISTRZOSTW DIECEZJI 
GDAŃSKIEJ

W sobotę, 10 kwietnia na Hali Widowiskowo- Sportowej 
im. Marszałka Macieja Płażyńskiego w Luzinie odbył się 
ostatni tegoroczny turniej w ramach Mistrzostw Diecezji 
Gdańskiej Służby Ołtarza w halową piłkę nożną KNC24 
CUP. Rozgrywki organizowane przez ks.Piotra Tartasa, 
GOSRiT Luzino oraz Kaszubskie Towarzystwo Sportowo 
– Kulturalne rozpoczęły się  grudniowymi  eliminacjami 

dla 80 ministranckich drużyn z terenu całej diecezji i po 
4 turniejach, rozegraniu ponad 400 meczy, swój �nał 
miały tradycyjnie w Luzinie. Do turnieju �nałowego 
zaklasy�kowały się również dwa zespoły z Luzina 
z Para�i Św. Wawrzyńca. W kategorii szkoły podstawowe, 
luzinianie ubiegłoroczni zwycięzcy zajęli w generalnej 
klasy�kacji 11 miejsce, a gimnazjum ostatecznie zajęło 
dobre 6 miejsce. W nagrodę za postawę w tych turniejach 
drużyna św. Wawrzyńca z Luzina otrzymała komplet 
piłek ufundowanych przez obecnego na turnieju Pana 
Zygmunta Dudek, Prezesa Banku Spółdzielczego 
w Krokowej. Po zakończeniu turnieju w każdej kategorii 
wiekowej odbywała się uroczystość wręczenia nagród, 
na której oprócz organizatorów obecny był fundator 
pucharów dla najlepszych drużyn Wójt Gminy Luzino, 
Pan Jarosław Wejer oraz Dyrektor GOSRiT Piotr Klecha. 
Warto dodać, że wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe 
puchary, a najlepsze trzy dodatkowo komplet medali. 
Zwycięzcy poszczególnych kategorii reprezentować będą 
naszą Diecezję w Mistrzostwach Polski.

c.d. str. 14
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uprawnione są para�e, które wygrały eliminacje 
w swojej diecezji. Udział w turnieju potwierdziły już 32 
diecezje, które zgłosiły swoich reprezentantów. W sumie 
organizatorzy spodziewają się ponad 100 najlepszych 
drużyn wyłonionych we wcześniejszych eliminacjach 
w trzech kategoriach wiekowych. Imprezę patronatem 
honorowym objęli: JE Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź 
Metropolita Gdański, JE Biskup Adam Bałabuch Delegat 
KEP ds. Duszpasterstwa Ministrantów, JE Biskup Marian 
Florczyk Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Sportowców, 
Mieczysław Struk Marszałek Województwa Pomorskiego, 
Paweł Adamowicz Prezydent Miasta Gdańsk, Jacek 
Karnowski Prezydent Miasta Sopot, Jarosław Wejer Wójt 
Gminy Luzino. 

III KASZUBSKA PARAOLIMPIADA
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   KASZËBSCZÉ 
   SPIÉWË

Wójt Gminy Luzino, Dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie, Dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w Luzinie, Zrzeszenie 
Kaszubsko Pomorskie O/Luzino serdecznie zapraszają 
na kolejny Festiwal Piosenki Kaszubskiej „Kaszëbsczé 
Spiéwë”. W tym roku będzie to już jedenasta edycja 
tej szczególnej uroczystości, a dziewiąta o zasięgu 
wojewódzkim. Luziński festiwal kaszubskich pieśni na 
stałe wpisał się w kalendarz ważnych kulturotwórczych 
przedsięwzięć. Zapraszamy wszystkich do dobrej zabawy 
z pieśnią kaszubską. Do zobaczenia na widowni i scenie 
w Szkole Podstawowej im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie 
w dniu 7 maja 2011 r. godz. 9.00 na eliminacjach Powiatu 
Wejherowskiego oraz w dniu 29 maja 2011 r. godz. 
13.00 na  Finale Wojewódzkiego IX Festiwalu Piosenki 
Kaszubskiej „Kaszëbsczé Spiéwë”. W dniu 29 maja 
w trakcie trwania festiwalu zostanie zaprezentowana 
wystawa prac malarskich uczestników Akademii 
Umiejętności PRO BONO. Patronat honorowy nad 
festiwalem objęli: Marszałek Województwa Pomorskiego 
Mieczysław Struk, Przewodniczący Kaszubskiego Koła 
Parlamentarnego Senator Kazimierz Kleina.

KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ KARTKĘ 
I PALEMKĘ WIELKANOCNĄ

13 kwietnia 2011 roku o godzinie 10.00 w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Luzinie odbyło się rozdanie nagród 
w ramach I Gminnego Konkursu na najładniejszą kartkę 
i palemkę wielkanocną. Należy podkreślić, iż jest to 
nowa inicjatywa Gminnego Ośrodka Kultury w Luzinie.  
Konkurs został skierowany do uczniów szkół i przedszkoli 
z terenu gminy Luzino. Na konkurs wpłynęło: 36 kartek 
świątecznych oraz 10 palemek. W skład komisji oceniającej 
prace uczniów wchodzili: Łucja Włodek Jabłońska – 
przewodnicząca komisji, Alicja Hinz – członek, Agnieszka 
Langa – członek, Krystyna Potrykus – członek. Wszyscy 
uczesnitcy konkursu otrzymali nagrody i dyplomy, 
a najładniejsze z nich publikujemy poniżej.
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WAŻNE TELEFONY

Wszystkim serdecznie gratulujemy za pomysłowość. 
Mamy nadzieję że w przyszłym roku konkurs zachęci 
jeszcze więcej uczestników.

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)

KOMUNIKATY

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.

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

SPOTKANIE 
Z PROF. DR HAB. PIOTREM NIWIŃSKIM

Pod patronatem Przewodniczącej Rady Gminy 
Luzino Genowefy Kasprzyk, dnia 10 maja 2011r. 
(wtorek), o godz. 18.00 w czytelni Gminnej Biblioteki 
Publicznej im. Leona Roppla w Luzinie odbędzie 
się spotkanie z prof. dr hab. Piotrem Niwińskim 
z Uniwersytetu Gdańskiego nt.: MAJOR ZYGMUNT 
SZENDZIELORZ „ŁUPASZKA” - bohater czy osoba 
kontrowersyjna. Wszystkich zainteresowanych serdecznie 
zapraszamy.
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3 MAJA 2011 r. 
MIEJSCE: PLAC PRZY BOISKU GMINNYM 

 

W PROGRAMIE: 
 

14.00-17.30 występy uzdolnionych muzycznie dzieci,  
młodzieży i dorosłych w ramach konkursów muzycznych:  

XXXIIIIII   FFFiiinnnaaałłł   KKKooonnnkkkuuurrrsssuuu   „„„TTTaaallleeennntttyyy   WWWoookkkaaalllnnneee”””   –––   LLLuuuzzziiinnnooo   222000111111 

III   PPPooowwwiiiaaatttooowwwyyy   PPPrrrzzzeeegggllląąąddd   AAAmmmaaatttooorrrssskkkiiiccchhh   ZZZeeessspppooołłłóóówww   MMMuuuzzzyyyccczzznnnyyyccchhh 
17.30 Ogłoszenie wyników konkursów muzycznych 

18.00 WYSTĘP ORKIESTRY DĘTEJ OSP LUZINO 

 
        skład: PPPRRRAAACCCOOOWWWNNNIIICCCYYY   NNNAAADDDLLLEEEŚŚŚNNNIIICCCTTTWWWAAA   SSSTTTRRRZZZEEEBBBIIIEEELLLIIINNNOOO 

21.00 Zabawa pod gołym niebem w rytmie tanecznym i biesiadnym 

 

 

23.00 Zakończenie festynu 

W programie ponadto: 

- POKAZ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO PCK 
- PRZEJAŻDŻKI KUCYKIEM DLA DZIECI 

- STOISKA GASTRONOMICZNE 
- DMUCHAŃCE 

Luzino, Biuletyn Informacyjny Rady i Gminy wydaje Rada Gminy Luzino, ul. 10 Marca 11, tel. 58 678 20 68 wew. 58
Nakład 1500 egzemplarzy. Skład i druk BWM Studio, Rumia ul. Abrahama 12, tel. 58 679 48 71


