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Z okazji Jubileuszu 50.lecia pożycia małżeńskiego Państwo 
Jadwiga i Stefan Bołtrukanis   z Luzina w dniu 11.07.2011r. 
zostali udekorowani Medalami Róży przyznawanymi przez 
Prezydenta RP, otrzymali dyplom, kwiaty oraz upominek 
pieniężny od władz gminy.

W imieniu mieszkańców i władz gminy Luzino składamy 
Dostojnym Jubilatom najserdeczniejsze życzenia szczęścia, 

zdrowia, pomyślności i kolejnych Jubileuszy.

JUBILEUSZ 
POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

    Wójt Gminy Luzino 
Jarosław Wejer  

zaprasza  
na Rodzinny  Koncert Letni Luzino 2011 

 

do  „Arboretum” przy Nadleśnictwie  
poniedziałek, 15 sierpnia, godz. 18.00 

W programie:  
 muzyka lekka i przyjemna w profesjonalnym wykonaniu 
„Gdyńskiej Orkiestry Symfonicznej” pod dyrekcją 
Piotra Oleksiaka, 
 wystawa prac „Pro Bono”.          

 

 Organizatorzy:  Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich PRO BONO, Gminny    
  Ośrodek Kultury w  Luzinie, Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona Roppla w Luzinie, 
   Nadleśnictwo Strzebielino z siedzibą w Luzinie. 

18 czerwca 2011 roku wielkie święto przeżywali 
przedsiębiorcy i samorządowcy z województwa 
pomorskiego. Wszystko za sprawą uroczystej gali w 
Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku, 
podczas której rozdano nagrody w VIII edycji konkursu 
Pomorski Gospodarczo-Samorządowy HIT 2011. Jest 

to nagroda dla przedsiębiorstw i samorządów, którzy w 
danym roku osiągnęli największy rozwój. Do projektu 
zgłoszonych zostało 137 �rm i samorządów. Do grupy 
�nalistów zakwali�kowano 34, w tym Gminę Luzino, 
spośród których kapituła konkursu przyznawała 
tytuły HIT 2011. Na uroczystość tłumnie przybyli 
przedstawiciele wyróżnionych �rm, gmin i powiatów. 
Gminę Luzino reprezentowali Wójt Gminy Luzino, 
Pan Jarosław Wejer oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka 

KRYSZTAŁOWY HIT POMORZA 2011

PIKNIK HISTORYCZNY

Lokalna Grupa Działania  „Kaszubska Droga”, której 
Gmina Luzino jest członkiem, zaprasza w dniu 14 sierpnia 
2011 roku do Am�teatru Miejskiego w  Wejherowie 
oraz Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-
Pomorskiej na Historyczny Piknik Naukowy. Rozpoczęcie 
pikniku  o godzinie 15.00, a zakończenie około godziny 
23.00. W programie min.  otwarcie wioski historycznej, 
degustacje kuchni średniowiecznej i regionalnej, 
wystawy rzemieślnicze i pokazy atrakcji historycznych 
regionu, widowisko plenerowe – Bitwa w wykonaniu 
Bractwa Rycerskiego KERIN (w programie palenie chaty, 
strzelanie ze średniowiecznych kuszy),  występy zespołów 

muzycznych i folkowych (Trygław, M22,  Timur i jego 
drużyna, Niwa Modrego Lnu). Szczegółowe informacje 
dostępne na stronie internetowej gminy www.luzino.pl.
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− Nr IX/68/2011 w sprawie BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK,
− Nr IX/69/2011 w sprawie WIELOLETNIEJ PROGNOZY 

FINANSOWEJ na lata 2011-2017,,
− Nr IX/70/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/406/2010 

z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi 
Dąbrówka, zmienionej Uchwałą Nr XLIX/433/2010 Rady 
Gminy Luzino z dnia 15 października 2010 r. w sprawie 
zmiany Uchwały Nr XLVI/406/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r. 
w sprawie nadania nazw ulic we wsi Dąbrówka, 

− Nr IX/71/2011 w sprawie nadania nazw ulic we wsi 
Sychowo (obręb Robakowo, Działka nr 204/5 - ks. Jerzego 
Popiełuszki),

− Nr IX/72/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/246/
2009 Rady Gminy Luzino z dnia 17 marca 2009 roku w 

Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie, Piotr Klecha. 
Goście, zanim się udali na o�cjalną część konkursu, zostali 
powitani przez gospodarza CEPR Daniela Czapiewskiego. 
Gala rozpoczęła się od koncertu na największym 
fortepianie świata po niej nastąpiła uroczystość wręczenia 
nagród i tytułu HIT Pomorza 2011. Nasza gmina 
została wyróżniona tytułem Kryształowy HIT 2011 
za  atrakcyjną ofertę sportowo-rekreacyjną dla dzieci i 
młodzieży. Warto dodać, że organizatorem uroczystości 
był m in. Konwent Starostów Województwa Pomorskiego 
oraz Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich.

W dniu 28 czerwca 2011 roku odbyła się IX sesja Rady 
Gminy Luzino zwołana przez Przewodniczącą Rady Gminy 
Genowefę Kasprzyk, zgodnie z planem pracy Rady Gminy.  
Jednym z ważniejszych punktów sesji, którymi zajmowali 
się radni była kwestia związana z dostępnością do świadczeń 
usług stomatologicznych oraz świadczeń medycznych 
podstawowej opieki zdrowotnej na terenie gminy. 
Kierownik NZOZ „Centrum Stomatologiczne” Luzino 
Pan Jarosław Nieścior przedstawił radnym informację 
na temat zawartych kontraktów na świadczenie usług 
stomatologicznych dla mieszkańców Gminy Luzino na rok 
2011 oraz możliwości korzystania z usług bezpłatnych w 
zakresie podstawowej opieki stomatologicznej. Natomiast 
Przewodnicząca Rady Genowefa Kasprzyk, w związku 
z nieobecnością kierownika NZOZ „Ośrodek Zdrowia” 
Piotr Pelcer odczytała przekazaną informację nt. zawartych 
kontraktów na świadczenie usług medycznych dotyczących 
podstawowej opieki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy 
Luzino na 2011 rok, oraz program naprawczy dla NZOZ 
„Ośrodek Zdrowia”, o który już wcześniej zabiegała Rada 
Gminy. Kierownik NZOZ zobowiązał się do zatrudnienia 
kolejnego lekarza w ośrodku zdrowia, co ma zapewnić  
dostępność pacjentom do lekarza pierwszego kontaktu. 
Ponadto po raz kolejny radni zajmowali się sprawą 
powołania do  składu osobowego Komisji Rewizyjnej,  
przedstawiciela Klubu Radnych „Nasza Aktywna 
Wspólnota”. Zgłoszona została kandydatura radnego 
Waldemara Kunz, przewodniczącego klubu, która nie 
uzyskała kolejny raz akceptacji  ze strony radnych. Na sesji 
w dniu 28 czerwca 2011 roku podjęte zostały następujące 
uchwały:      

SESJA RADY GMINY

sprawie nadania nazw nowo powstałym ulicom w Luzinie,
− Nr IX/73/2011 w sprawie nabycia nieruchomości (obszaru 198 

m2 położonej we wsi Zelewo, oznaczonej w ewidencji gruntów 
jako działka nr 154/6 (KW 82083), stanowiącej drogę),

− Nr IX/74/2011 w sprawie przejęcia mieszkań zakładowych od 
PGL - Nadleśnictwo Strzebielino,

− Nr IX/75/2011 w sprawie rozpatrzenia wezwania do 
usunięcia naruszenia uprawnienia w trybie art. 101 ustawy o 
samorządzie gminnym,

− Nr IX/76/2011 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie,

− Nr IX/77/2011 w sprawie określenia trybu i sposobu 
powoływania i odwoływania członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
w Gminie Luzino oraz szczegółowych warunków jego 
funkcjonowania,

− Nr IX/78/2011 w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości 
(obszaru 16 m2 położonej we wsi Kębłowo, obręb geodezyjny 
Kębłowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 
431/13 (KW 24196), stanowiącej drogę wewnętrzną),

− Nr IX/79/2011 w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady 
Gminy Luzino i nadania jej statutu,

− Nr IX/80/2011 w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu 
“Piękna Gmina”,

− Nr IX/81/2011 w sprawie przyjęcia Regulaminu Przyznawania 
Nagrody “Wydarzenie Roku”,

− Nr IX/82/2011 w sprawie powołania zespołu do przedstawienia 
opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników sądów 
powszechnych,

− Nr IX/83/2011 w sprawie użyczenia powierzchni dachowej 
budynku w celu umocowania masztu z oprzyrządowaniem,

− Nr IX/84/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/30/2010 
z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia “Programu 
Współpracy Gminy Luzino z organizacjami pozarządowymi, 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 
2011 rok”.

Teksty uchwał dostępne są na stronie www.luzino.pl w zakładce BIP.
 
 
Posiedzenia komisji Rady Gminy Luzino odbędą się 
w następujących terminach: Komisja Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska – 16 sierpnia 2011r. godz.11, Komisja Zdrowia 
i Opieki Społecznej – 17 sierpnia 2011r. godz.11.00, Komisja 
Oświaty, Kultury i Sportu –18 sierpnia 2011r. godz.12.00, 
Komisja Gospodarcza i Samorządu – 19 sierpnia 2011r. godz.10. 
Natomiast sesja zaplanowana jest na dzień 22 sierpnia 2011r. 
na godz.11.00. Posiedzenia komisji odbędą się w sali posiedzeń 
Rady Gminy w Luzinie przy ul.10 Marca 11, z wyjątkiem 
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, która odbędzie się w Szkole 
Podstawowej w Luzinie przy ul.Szkolnej 13.  

BIURO RADY INFORMUJE

INFORMACJA
Gminna Biblioteka Publiczna im. L. Roppla 
w Luzinie zaprasza dzieci do udziału w konkursie 
„NAJAKTYWNIEJSZY CZYTELNIK WAKACJI 
2011”. Konkurs trwa do końca wakacji. Założeniem jest 
częste odwiedzanie  biblioteki i wypożyczanie zbiorów 
bibliotecznych. Każde dziecko biorące udział w konkursie 
powinno zgłosić swoje uczestnictwo bibliotekarzom. 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po wakacjach. 
Przewidziane są ciekawe nagrody. Serdecznie zapraszamy.    
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  
PRZEWODNICZĄCEJ RADY W OKRESIE 

MIĘDZYSESYJNYM
(od 10 maja 2011r. do 28 czerwca 2011r.)

Wysoka Rado!
Panie Wójcie!
Szanowni Mieszkańcy!

W okresie międzysesyjnym wykonywałam następujące  
obowiązki:  
1. W zakresie organizowania prac Rady Gminy:
-Zwołanie sesji w dniu 28 czerwca 2011 r.   
-Zwołanie komisji stałych: Gospodarczej i Samorządu,  
Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej, 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Statutowej oraz Komisji 
Rewizyjnej.
 2. W zakresie dyżurów stałych i przyjmowania mieszkań-
ców w Biurze Rady: 
Przyjmowałam mieszkańców na co tygodniowych dyżu-
rach oraz w innych terminach uzgodnionych z miesz-
kańcami  telefonicznie.  Zgłaszane przez mieszkańców 
problemy mogłam rozwiązywać na bieżąco dzięki dobrej 
współpracy z Panem Wójtem oraz kierownikami poszcze-
gólnych referatów Urzędu Gminy, za co bardzo dziękuję.
3.W zakresie spotkań z mieszkańcami : 
W maju br. wzięłam udział w obchodach święta szkół:  
12.05.2011r. SP w Kębłowie i 17.05.2011r. Gimnazjum 
Publicznego w Luzinie. Dyrektorom tych placówek gra-
tuluję pomysłowości przy organizowaniu tego święta oraz 
wszystkich osiągnięć i sukcesów. Nietuzinkowym wyda-
rzeniem dla luzińskiej kultury był koncert chopinowski  
w wykonaniu: Piotra Jędrzejczaka, Julianny Kotłowskiej, 
solisty Mateusza Mielewczyka wraz z oprawą słowną Iza-
belli Klebańskiej z Krakowa. 21 maja odbyło się wyjazdo-
we posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
w którym udział wzięli sołtysi poszczególnych wsi sołec-
kich. Posiedzenie to miało na celu prezentację dobrych 
rozwiązań w zagospodarowaniu przestrzeni zielonych, 
wykorzystanie ich przy estetyzacji wsi sołeckich Gminy 
Luzino. Informuję Radę Gminy Luzino, że ukończyłam 
kurs agroturystyczny oraz złożyłam przed Komisją Rol-
nictwa i Ochrony Środowiska informację o pozyskanej 
wiedzy zachęcając sołtysów do współpracy w tej dziedzi-
nie. 28 maja 2011 r. reprezentowałam Radę Gminy Luzino 
na obchodach 100.lecia OSP w Zelewie. Wszystkim stra-
żakom składam serdeczne podziękowania za ich ogrom-
ne poświęcenie i pracę na rzecz środowiska lokalnego.
29 maja br. wzięłam udział w �nałowym spotkaniu IX Po-
morskiego Festiwalu Piosenki Kaszubskiej „Kaszëbsczé 
spiéwë”. Gratuluję wszystkim zwycięzcom festiwalu, a or-
ganizatorom bardzo dobrej organizacji. Dziękuję Paniom 
ze Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich ,,Pro Bono” 
i Koła Gospodyń Wiejskich w Luzinie za wspólny po-
kaz sztuki de coupage podczas festiwalu. Pewne nowum 
w działalności Przewodniczącej Rady Gminy i Wójta 

Gminy Luzino stanowi zapoczątkowanie spotkań z przed-
stawicielami  organizacji pozarządowych Gminy Luzino, 
z których pierwsze odbyło się 15 czerwca 2011r. Zarów-
no ze strony Wójta , jak i Przewodniczącej Rady Gminy 
przedstawiono konkretne propozycje w zakresie współ-
pracy. Reprezentanci organizacji społecznych przedsta-
wili swoje propozycje i oczekiwania. Zaproszenie do roz-
mów obie strony przyjęły z zadowoleniem,  nie zabrakło 
też podziękowań dla władz gminy  i Wójta za dotychcza-
sową dobrą współpracę. Informuję Państwa, że rozmowy  
z G.EN GAZ ENERGA S.A. w sprawie podwyższenia 
opłat za gaz dla odbiorców z terenu Gminy Luzino zakoń-
czyły się wstępnym porozumieniem. Z uwagi na liczne 
zapytania mieszkańców w sprawie okresu wprowadzenia 
podwyżek dla  spółki  G.EN GAZ ENERGA S.A.  wyja-
śniam, iż decyzja o wprowadzeniu tak wysokich opłat za 
zajęcie pasa została wypracowana i wprowadzona w życie 
za poprzedniego przewodniczącego Rady Gminy Walde-
mara Kunz. Informuję również Radę, że na ostatnim po-
siedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na podstawie 
pisemnych sprawozdań dyrektorów szkół komisja doko-
nała analizy funkcjonowania oświaty w Gminie Luzino. 
Wynika z tego, że edukacja w placówkach oświatowych 
jest na bardzo wysokim poziomie. Uczniowie wszyst-
kich szkół podstawowych osiągają bardzo dobre wyniki 
ze sprawdzianów klas VI. Przewyższają one w znacznym 
stopniu średnią w województwie i w kraju. Nauka języ-
ków obcych realizowana jest już na poziomie nauczania 
przedszkolnego. W szkołach prowadzone są zajęcia po-
zalekcyjne w ramach licznych kół zainteresowań, które 
charakteryzują się bardzo dużą różnorodnością, co umoż-
liwia dzieciom i młodzieży rozwijanie własnych talentów 
i zainteresowań.  Szkoły realizują również na wysokim 
poziomie współpracę w ramach projektów unijnych. Na 
szczególną uwagę zasługuje bardzo dobre przygotowanie 
kadry nauczycielskiej  np. na 60 nauczycieli w SP im. 
Lecha Bądkowskiego w Luzinie, 12 wyspecjalizowało się 
w nauczaniu 3 i więcej przedmiotów, 35 w 2 przedmio-
tach , a 13 nauczycieli może nauczać jednego przedmiotu. 
Sytuacja ta przedstawia się podobnie w pozostałych pla-
cówkach oświatowych. Poza nauczaniem obowiązkowym 
uczniowie wszystkich szkół biorą udział w licznych kon-
kursach na szczeblu lokalnym i ponadlokalnych, osiąga-
jąc sukcesy oraz zajmując bardzo dobre miejsca. Problem 
dla władz gminy stanowi jedynie baza lokalowa, która 
w ramach posiadanych środków jest rozbudowywana, ale 
z uwagi na rosnącą w szybkim tempie liczbę mieszkańców 
nie zaspakaja potrzeb w tym zakresie. 
4. W zakresie prowadzenia korespondencji Rady Gminy: 
Prowadziłam bieżącą korespondencję Rady Gminy.
5.W zakresie innych statutowych obowiązków Przewod-
niczącej Rady Gminy zajmowałam się współredakcją 
Gminnego Biuletynu Informacyjnego Rady i Wójta Gmi-
ny Luzino. Pełniłam rolę rzecznika prasowego Rady Gmi-
ny, jak również reprezentowałam Radę na zewnątrz. 
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WYKAZ PRZETARGÓW
za okres od 1.06.2011 do 25.07.2011

BUDOWA I REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKÓW 
NA TERENIE GMINY LUZINO
W dniu 27.05.2011r. nastąpiło otwarcie ofert 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
jak wyżej, prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego, z podziałem na 5 zadań. Do terminu 
składania ofert, wpłynęło 5 ofert niepodlegających 
odrzuceniu odpowiednio na każde zadanie.  Zamawiający 
do realizacji zamówienia przyjął ofertę, którą złożyła : 

1. Zakończono remonty dróg we wszystkich wsiach 
naszej gminy.
2. Zakończono budowę chodnika i ścieżki rowerowej 
przy ul. Młyńskiej w Luzinie. Wybudowano chodnik i 
ścieżkę rowerową o długości 869 mb.
3. G.EN. GAZ.ENERGIA nie podniesie cen za gaz dla 
odbiorców z gminy Luzino. Po negocjacjach ustalono, 
że od 2012 roku gmina obniży stawki za zajęcie pasa 
drogowego. Jednocześnie G.EN. GAZ zobowiązał się 
do obniżenia  stawki przyłączeniowej dla mieszkańców 
gminy Luzino.
4. Dnia 28 maja OSP Zelewo obchodziło jubileusz 100-
lecia istnienia. Gratuluję strażakom z Zelewa organizacji 
tego pięknego jubileuszu.
5. Dnia 29 maja odbył się Finał Wojewódzki Festiwalu 
„Kaszëbsczé spiéwë”. Po raz kolejny gmina Luzino była 
stolicą piosenki kaszubskiej. Była to doskonała promocja 
naszej gminy i piosenki kaszubskiej.
6. Gmina Luzino otrzymała tytuł „Kryształowy HIT 
Pomorza 2011”. Nagrodę otrzymaliśmy za atrakcyjną 
ofertę sportowo-rekreacyjną dla dzieci i młodzieży. 
Była to VIII edycja konkursu „Pomorski Gospodarczo-
Samorządowy  HIT 2011”.
7. Na zebraniach wiejskich, które odbywały się 
w sołectwie Luzino w dniu 10 maja 2011 roku, Sołectwie 
Kębłowo w dniu 11 maja 2011 roku, Sołectwie Robakowo 
w dniu 12 maja 2011 roku, Sołectwie Milwino w dniu 
17 maja 2011 roku oraz Sołectwie Dąbrówka w dniu 
25 maja 2011 roku dokonano wyboru rad sołeckich. Skład 
Rady Sołeckiej Sołectwa Luzino: Pan Stefan Doering, Pan 
Jan Schulz, Pan Adam Stasiak, Pan Zbigniew Tobias;  
Sołectwa Kębłowo: Pani Maria Bargańska, Pan Andrzej 
Ellwart, Pani Jadwiga Gola, Pan Dariusz Grubba, Pan 
Marian Małaszycki, Pani Emilia Marzejon; Sołectwa 
Robakowo: Pani Halina Czoska, Pan Waldemar Post, Pani 
Danuta Labuda; Sołectwo Milwino: Pan Rajmund Gae, 
Pani Jadwiga Sikora, Pani Zo�a Maryniewska, Pani Alicja 
Potrykus, Pan Wojciech Czoska; Sołectwa Dąbrówka: Pan 
Jacek Hewelt, Pan Kazimierz Hinc, Pan Wojciech Hebel, 
Pani Dorota Bieszke.

INFORMACJA 
Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA

za okres od 10.05.2011r. do 28.06.2011r.

Firma „G.M.M.” Marzena Gaa, Tyłowo- Dąbrowa 28, 
84-106 Leśniewo,  na: Zadanie nr 1 - z oferowaną ceną 
64.532,34 zł brutto i 60 miesięcznym okresem gwarancji,  
Zadanie nr 2 - z oferowaną ceną 31.914,99 zł brutto 
i 60 miesięcznym okresem gwarancji. Zadanie nr 3 - 
z oferowaną ceną 23.591,90 zł brutto i 60 miesięcznym 
okresem gwarancji, oraz  ABRUKO Sp. z o.o., 84-120 
Władysławowo,  ul. Gdańska 78, na: Zadanie nr 4 - 
z oferowaną ceną 29.780,06 zł brutto i 60 miesięcznym 
okresem gwarancji, Zadanie nr 5 - z oferowaną ceną 
28.941,13 zł brutto i 60 miesięcznym okresem gwarancji. 
Łącznie na przedmiotową inwestycję zawarto umowy 
w cenie 178.760,42 zł brutto.
SPRAWOWANIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU 
INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA: 
REMONT NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ WRAZ 
Z BUDOWĄ CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI 
BARŁOMINO
W dniu 26.05.2011r. nastąpiło otwarcie ofert 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
jak wyżej, prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego. Do terminu składania ofert, wpłynęły 
3(trzy) oferty niepodlegające odrzuceniu, z oferowaną 
ceną za wykonanie zamówienia w kwocie: od 4.800,00 zł 
brutto do 10.332,00 zł brutto. Zamawiający do realizacji 
zamówienia przyjął ofertę, którą złożyło Biuro Obsługi 
Inwestycji „Inwest-Wybrzeże” Sp. z o.o., 81-537 Gdynia, 
ul. Łużycka 3B, z oferowaną ceną 4.800,00 zł brutto.
REMONT  NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ  WRAZ 
Z BUDOWĄ CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI 
BARŁOMINO
W dniu 01.06.2011r. 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, z oferowaną ceną 
za wykonanie zamówienia w kwocie: od 786 591,14 
zł brutto do 883 933,45 zł brutto. Zamawiający do 
realizacji zamówienia przyjął ofertę, którą złożyło 
Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „DROMOS” Sp. 
z o.o. 83-300 Kartuzy, ul. Gdańska 26,  z oferowaną ceną 
786 591,14 zł brutto.
BUDOWA PALCU ZABAW W LUZINIE ORAZ 
DOPOSAŻENIE 12 PLACÓW ZABAW NA TERENIE 
11 SOŁECTW GMINY LUZINO
W dniu 14.07.2011r. ogłoszono przetarg na realizację 
zamówienia publicznego jak wyżej. Termin składania 
ofert upływa dnia 29.07.2011 r. o godz. 10:00
BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE 
PODSTAWOWEJ im. JANA PAWŁA II W KĘBŁOWIE 
W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA 
SZKOŁA
W dniu 20.07.2011r. ogłoszono przetarg na realizację 
zamówienia publicznego jak wyżej. Termin składania 
ofert upływa dnia 04.08.2011 r. o godz. 10:00. 
SPRAWOWANIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU 
INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA: 
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BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE 
PODSTAWOWEJ im. JANA PAWŁA II W KĘBŁOWIE 
W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA 
SZKOŁA
W dniu 21.07.2011r. ogłoszono przetarg na realizację 
zamówienia publicznego jak wyżej. Termin składania 
ofert upływa dnia 02.08.2011 r. o godz. 10:00.
SPRAWOWANIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU 
INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA: 
BUDOWA PALCU ZABAW W LUZINIE ORAZ 
DOPOSAŻENIE 12 PLACÓW ZABAW NA TERENIE 11 
SOŁECTW GMINY LUZINO
W dniu 21.07.2011r. ogłoszono przetarg na realizację 
zamówienia publicznego jak wyżej. Termin składania 
ofert upływa dnia 01.08.2011 r. o godz. 10:00.
BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW 
OSOBOWYCH PRZY ULICY OFIAR STUTTHOFU W 
LUZINIE
W dniu 22.07.2011r. ogłoszono przetarg na realizację 
zamówienia publicznego jak wyżej. Termin składania 
ofert upływa dnia 09.08.2011 r. o godz. 10:00.
SPRAWOWANIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU 
INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA: 
BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW 
OSOBOWYCH PRZY ULICY OFIAR STUTTHOFU W 
LUZINIE
W dniu 25.07.2011r. ogłoszono przetarg na realizację 
zamówienia publicznego jak wyżej. Termin składania ofert 
upływa dnia 08.08.2011 r. o godz. 10:00.

ŻYWNOŚĆ DLA NAJUBOŻSZYCH
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Luzinie w zakresie 
partnerstwa z Bankiem Żywności w Tczewie podpisał 
w dniu 30 marca 2011r. umowę w sprawie realizacji 
programu „Dostarczenie żywności dla najuboższej 
ludności Unii Europejskiej 2011”. Od dnia jej podpisania 
z pomocy w formie żywności skorzystały już 186 rodziny 
co stanowi 736 osób, którym w sumie wydano 13 ton 
321 kilogramów żywności o rynkowej wartości 39 562 zł. 
Żywność wydawania jest w każdy piątek od 9.00 do 12.00 
w magazynie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Luzinie. W sytuacjach szczególnie uzasadnionych, 
żywność wydawana jest w trybie natychmiastowym. 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dysponujeżywnością 
w formie: kawy, mleka, mąki, krupnika, kaszy, ryżu, 
sera, makaronu, musli, płatków kukurydzianych, chleba,  
herbatników.

Projekt „Nasza przyszłość w naszych rękach” jest 
współ�nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Luzinie, na rzecz 
osób korzystających z pomocy społecznej w celu rozwoju i 
upowszechnienia aktywniej integracji. Realizacja Projektu 
w miesiącu maju rozpoczęła się od zmiany na stanowisku 
koordynatora projektu i zatrudnieniu dwóch pracowników 

NASZA PRZYSZŁOŚĆ W NASZYCH RĘKACH

socjalnych w ramach Projektu. Nowym koordynatorem  
Projektu został Pan Michał Byczkowski a na stanowiska 
pracowników socjalnych zatrudniono Panie Małgorzatę 
Rompa oraz Patrycję Krakowiak. Dnia 31 maja 2011 
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego 
w Gdańsku został podpisany aneks do umowy 
umożliwiający ciągłość Projektu. Umowa podpisana 
została przez Panią Ewa Walczak pełniącą obowiązki 
Kierownika GOPS w Luzinie oraz Panią Mirosławę Stolc 
Skarbnika Gminy Luzino. Pozwoliło to na pozyskanie 
funduszy w wysokości 124 000 zł na realizację Projektu 
(w tym 12 090 wkładu z budżetu Gminy Luzino). 
Miesiące maj i czerwiec były kluczowe pod względem 
merytorycznej realizacji Projektu. W drodze zapytań 
ofertowych wyłoniono podmioty które od maja do 
września br. będą przeprowadzały szkolenia, warsztaty, 
spotkania informacyjne-edukacyjne oraz poradnictwo 
specjalistyczne dla 8 osób biorących udział w Projekcie, 
są to: „Adwise&Win POLSKA”- �rma szkoleniowa,  
Kancelaria Radcy Prawnego Jakub Kaczyński-poradnictwo 
specjalistyczne z zakresu prawa, Psycholog mgr Barbara 
Tessar-Staszkiewicz – warsztaty z zakresu poradnictwa 
specjalistycznego z dziedziny psychologii, „Chata”- 
obsługa cateringowa bene�cjatów w czasie szkoleń 
i warsztatów. W ramach realizacji celów Projektu, mające 
na względzie najwyższą efektywność, Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Luzinie współpracuje z instytucjami 
i organizacjami działającymi na terenie gminy Luzino, m. in. 
Szkołą Podstawową im.Lecha Bądkowskiego, Gimnazjum 
Publicznym im. Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich, Gminną 
Komisją ds. Pro�laktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Biurem Rady Gminy. Osoby biorące 
udział w Projekcje rozpoczęły udział w zajęciach, które 
potrwają do końca września. Dla zagwarantowania ich 
udziału w zajęciach otrzymują wsparcie �nansowe w postaci 
zasiłku celowego, na dojazdy do miejsc szkoleniowych. 
Zajęcia trwają w blokach 8 godzinowych w czasie których 
jest godzinna przerwa obiadowa. Osoby zajmujące się 
obsługą Projektu już na etapie realizacji tegorocznego 
projektu planują działania przyszłe na lata 2012 i 2013. 
W celu rozwoju i zagwarantowania najwyższych efektów 
dla osób biorących udział w Projekcie „Nasza Przyszłość 
w Naszych Rękach”, którymi są podniesienie umiejętności 
zawodowych i co za tym idzie powrót do życia zawodowego 
przez znalezienie pracy, na przyszłe lata zaplanowano 
zwiększenie budżetu dwukrotnie i zaangażowanie większej 
liczby osób. Przewiduje się również zaangażowanie do 
projektu młodych osób w wieku od 15 do 24 roku życia. 
W tym celu serdecznie zapraszamy do zgłaszania się osób 
chętnych do wzięcia udziału w Projekcie w roku 2012r. 
Wszelkich informacji udziela Koordynator w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Luzinie, ul Młyńska 7, 
pokój nr 5 oraz pod numerem tel. 58 678 20 68 wew. 70. 
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Prace społecznie użyteczne  to prace wykonywane na rzecz 
społeczności lokalnej przez osoby bezrobotne korzystające 
z pomocy społecznej z terenu gminy bez prawa do zasiłku. 
Za organizacje prac na ternie Gminy Luzino odpowiada 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wykonywanie 
prac odbywa się na podstawie Porozumienia zawartego 
między Starostą Wejherowskim a Gminą Luzino na okres 
od 1 marca do 30 listopada 2011 roku. W Planie potrzeb 
określonym Uchwałą Rady Gminy z dnia 15.10.2010r. 
określono zapotrzebowanie na skierowanie 43 osób do 
prac społecznie użytecznych z terenu Gminy Luzino. 
Zawarte porozumienie umożliwiło skierowanie do 
tychże prac, 25 os ób, co stanowi największą ilość miejsc 
w powiecie wejherowskim. Osoby te, po odpowiednim 
przeszkoleniu z zakresu BHP, wykonują prace porządkowe 
w jednostkach organizacyjnych Gminy a w szczególności 
wykonują prace na rzecz estetyzacji wsi Luzino, min. w 
szkołach, dodatkowo pomagają w wydawaniu żywności 
w GOPS w Luzinie. Praca jest wykonywana w wymiarze 
10 godzin tygodniowo (40 godzin miesięcznie) za którą 
otrzymują świadczenia pieniężne w wysokości 7.30 zł/
godz. Od początku realizacji Porozumienia, Gmina na 
rzecz osób podejmujących prace wypłaciła 20 831,40 zł 
z czego PUP w Wejherowie zrefundował 60 % (12 498,84 
zł) ze środków Funduszu, pozostałe 40 % (8 332,56 zł)  
pokrywa Gmina ze środków własnych. 

100 LECIE OSP ZELEWO
28 maja 2011 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Zelewie 
obchodziła jubileusz 100-lecia istnienia. Uroczystość była 
połączona z organizacją I Zjazdu Strażaków Ochotników 
powiatu wejherowskiego. Dowódcą uroczystości był 
kpt. Marek Lniski z Komendy Powiatowej PSP w 

Wejherowie. Na Mszy świętej w kościele św. Mateusza 
Apostoła w Górze o godz. 10.00 prowadzonej przez  
ks. Prałata Zygfryda Leżańskiego oraz ks. Kapelana 
Proboszcza Jerzego Osowickiego został poświęcony, 
ufundowany przez Prezesa Banku Spółdzielczego w 
Krokowej Zygmunta Dudka oraz Wójta Gminy Luzino 
Jarosława Wejera sztandar dla jednostki. Dalsze obchody 
odbyły się w namiocie na placu przed remizą OSP 

Zelewo, gdzie członek Zarządu Głównego i jednocześnie 
wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP 
Stanisław Gajek uroczyście przekazał sztandar jednostce. 
W dalszej kolejności nastąpiło wbijanie gwoździ w 
drzewiec sztandaru przez zaproszonych gości oraz 
sponsorów. Jubileusz zaszczycili swoją obecnością m.in. 
poseł Jerzy Budnik, Zastępca Komendanta Powiatowego 
PSP brygadier Piotr Ściebura, Prezes Zarządu Oddziału 
Powiatowego Z OSP RP Mirosław Józefowicz, Wiceprezes 
Tadeusz Selewski, Wójt Gminy Jarosław Wejer, Zastępca 

PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE

ZJAZD OSP
24 czerwca 2011 r. odbył się w sali remizy OSP Luzino 
Zjazd Oddziału Gminnego Związku. W Zjeździe 
uczestniczyło 19 delegatów z trzech jednostek OSP gminy 
Luzino. Zadaniem Zjazdu było podsumowanie 5.letniej 
kadencji Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP 
RP w Luzinie, wybór nowych władz Zarządu i Komisji 
Rewizyjnej oraz uchwalenie programu działalności na 
lata 2011-2015. Obszerne sprawozdanie z działalności 
przedstawił ustępujący Prezes Jan Schulz. Podziękowania 
za dotychczasową działalność dla władz i wszystkich 
strażaków złożyli Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego 
Z OSP RP w Wejherowie Mirosław Józefowicz, 
przedstawiciel Komendanta Powiatowego PSP dowódca 
JRG Nr 1 st. kpt. Jacek Nowak, Zastępca Wójta Gminy 
Luzino Marzena Meyer, ks. Prałat Zygfryd Leżański oraz 
dyrektor GOK w Luzinie Bartosz Aleksandrowski. Do 
Zarządu, oprócz członków OSP, z zgodnie ze Statutem 
Związku zaproponowano powołać przedstawiciela 
instytucji współpracujących ze Związkiem OSP – 
Zastępcę Wójta p. Marzenę Meyer. Nowo wybrany Zarząd 
Gminny ukonstytuował się następująco: Prezes Sławomir 
Miotk, Wiceprezes Jan Schulz, Komendant Gminny 
Jan Dettlaff, Sekretarz Alicja Hinz, Skarbnik Marzena 
Meyer, członek prezydium Ryszard Groth oraz pozostali 
członkowie Zarządu: Grzegorz Szulc, Rajmund Gae 
oraz Rafał Repeta. W skład Komisji Rewizyjnej Oddziału 
Gminnego weszli: Przewodniczący Witold Dąbrowski, 

wiceprzewodnicząca Agnieszka Potrykus oraz sekretarz  
Tadeusz Teclaf. Delegatami na zjazd powiatowy zostali 
Jan Schulz i Jan Dettlaff, zaś przedstawicielem do Zarządu 
Oddziału Powiatowego został Prezes Sławomir Miotk. 
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Wójta Marzena Meyer, Przewodnicząca Rady Gminy 
Genowefa Kasprzyk, Prezes Banku Spółdzielczego 
w Krokowej Zygmunt Dudek, Pierwszy Zastępca 
Komendanta Powiatowego Policji Komisarz Marcin 
Potrykus, Wójt Gminy Wejherowo Henryk Skwarło, radna 
powiatu wejherowskiego Genowefa Słowi, liczni radni i 
sołtysi gminy Luzino,   kierownik O/KRUS Wejherowo 

Włodzimierz Hewelt, Naczelnik Wydz. Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego 
Kazimierz Gruba. Na obchody zaproszono przedstawicieli 
35 jednostek OSP działających na terenie powiatu 
wejherowskiego. Sponsorami na gwóźdź były OSP 
Choczewo, Gościcino, Gowino, Kielno, Kniewo, Linia, 
Luzino, Łebno, Łęczyce, Milwino, Orle, Reda, Strzepcz, 
Szemud, Wejherowo i Zbychowo. Oprócz straży sponsorami 
było 16 lokalnych przedsiębiorców z terenu powiatu 

wejherowskiego oraz prywatni sympatycy OSP. Podczas 
uroczystości wręczono medale. Złoty Znak Związku 
otrzymał Prezes OSP Ryszard Groth, II Złote Medale 
Za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymał były długoletni 
naczelnik OSP Zelewo Henryk Wróblewski oraz Prezes 
OSP Milwino Rajmund Gae; Złoty Medal otrzymali: 
Naczelnik Grzegorz Szulc, Janusz Groth i Ryszard Furman; 
Srebrny Medal przyznano Andrzejowi Westfal; Brązowy 
- Mateuszowi Lesner i Karolowi Cybulskiemu. Odznakę 
Strażak Wzorowy wręczono Rafałowi Falk, Rafałowi Klein 
oraz Andrzejowi Jankowskiemu. Zarząd Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Zelewie wyróżnił okolicznościowymi 
upominkami strażaków OSP w Zelewie  z najdłuższym 

stażem społecznej służby: Henryka Wróblewskiego oraz 
Grzegorza Groth, a następnie wyróżnił osoby szczególnie 
zasłużone dla działalności OSP w Zelewie, którymi byli: 
Ireneusz Bank, Stanisław Bank, Adam Bujak, Jarosław 

Bujak, Witold Dąbrowski, Jan Furman, Roman Furman, 
Ryszard Furman, Jerzy Groth, Janusz Groth, Janusz 
Karczewski, Marek Kowalewski, Paweł Lesner, Andrzej 
Reszke,  Franciszek Reszke, Bronisław Skoczke, Edmund 
Syldatk s. Leona, Edmund Syldatk, Grzegorz Szulc, Jan 
Szulc, Stanisław Trepa, Jan Woźniak, Rafał Wróblewski 
oraz Zenon Wróblewski. Na 100-leciu OSP w Zelewie Wójt 
wręczył upominki wyróżniającym się strażakom z OSP 
Luzino i Milwino. Obchody jubieluszu zostały zakończone 
biesiadą strażacką przy akompaniamencie Orkiestry Dętej 
OSP Luzino i zespołu muzycznego “Damio” z Zelewa.  
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W dniach 01 – 10 lipca 2011 roku na terenie Gminy 
Luzino odbył się plener malarski „Apetyt na sztukę”. W 
plenerze uczestniczyło jedenastu artystów z Budapesztu, 
Bytowa, Choczewa, Gliwic, Knurowa, Limanowej, 
Luzina, Robakowa, Wejherowa. Plener ten okazał 
się ciekawą przygodą artystyczną i dobrą okazją do 

wymiany twórczych doświadczeń. Autentyczna sceneria 
i gościnność mieszkańców były prawdziwym impulsem 
do twórczych działań, które ob�cie zaowocowały wieloma 
wyjątkowymi realizacjami. Mimo niesprzyjającej aury 
powstały ciekawe prace pokazujące walory krajobrazowe 
Gminy Luzino. Pokłosie pleneru malarskiego „Apetyt na 
sztukę” zaprezentowano 10 lipca 2011 w czytelni Gminnej 
Biblioteki Publicznej im. Leona Roppla w Luzinie. 
Komisarzem pleneru był Marian Mielewczyk. Środki na 
organizację przekazała Rada Gminy Luzino. Wydanie 
katalogu sponsorował Bank Spółdzielczy w Krokowej. 

PLENER MALARSKI

W dniu 10 czerwca odbyło się otwarcie wystawy rzeźby 
ceramicznej Łucji Włodek-Jabłońskiej  pt. „Myśli 
ogniem utrwalone”. Zgromadziło się wielu miłośników 
sztuki oraz przyjaciół rzeźbiarki. Wśród przybyłych 
byli m.in.: Wójt Gminy Jarosław Wejer, Przewodnicząca 
Rady Gminy Genowefa Kasprzyk, radni powiatowi: 

WYSTAWA CERAMIKI

W Międzywojewódzkim Sejmiku Wiejskich Zespołów 
Teatralnych w Kaczorach, który odbył się 19 czerwca 
2011r., wystąpiło 10 zespołów z 4 województw: pomor-
skiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, 
wielkopolskiego. Województwo pomorskie reprezentował 
dziecięcy zespół „Dobri drechowie” z Załakowa z wido-
wiskiem „Kaszëbsczi weselé” oraz Regionalny Teatr Dra-
matyczny z Luzina ze sztuką ks. Bernarda Sychty „Spiącé 
uejskue”. Wszystkie spektakle oceniała komisja artystycz-
na, w której zasiadali: animator słowa v-ce prezes Zarządu 
Głównego Towarzystwa Kultury Teatralnej w Warszawie 
Jan Zdziarski, znawca folkloru i teatrów obrzędowych An-
toni Śledziewski oraz Zbigniew Kowalski, etnograf. Sejmik 
zakończył komunikat Rady Artystycznej, w którym ogło-
szono, że na Ogólnopolski Sejmik w Tarnogrodzie wyjadą 

dwa zespoły: Regionalny Teatr Dramatyczny z Luzina 
oraz Zespół Folklorystyczny „Smolnik” ze Smolnika (woj. 
wielkopolskie) Decyzję jurorów członkowie luzińskiego 
zespołu teatralnego przyjęli z entuzjazmem i zadowole-
niem, że ich pasja i bezinteresowna praca na rzecz pro-
pagowania kaszubskiego teatru spotkała się z uznaniem 
oraz możliwością ponownego zaprezentowania się w paź-
dzierniku br. w Tarnogrodzie wśród najlepszych zespołów 
teatralnych (wyłonionych w pięciu międzywojewódzkich 
sejmikach) w Polsce.  Skład zespołu: Bistroń Mieczysław, 
Danilczyk Łucja, Dragan Lucyna, Jankowski Sławomir, 
Klas Edmund, Klas Michał, Kobiela Gizela, Kołacz Doro-
ta, Kołacz Mariola, Koss Sebastian, Kotłowska Aleksandra, 
Kotłowska Patrycja, Kotłowski Wojciech, Mudlaw Marek, 
Mudlaw Patryk, Myszk Dawid, Potrykus Krystyna, Siroc-
ki Teo�l. Reżyseria Maria Krośnicka, scenogra�a Marian 
Mielewczyk, efekty dźwiękowe Wojciech Kotłowski.

SUKCES LUZIŃSKIEGO TEATRU

Kazimierz Bistroń, Piotr Pelcer, Genowefa Słowi oraz 
Dyrektor PiMBP w Wejherowie Danuta Balcerowicz. 
W otwarciu również uczestniczyła liczna grupa dzieci 
i młodzieży, a wśród nich uczniowie rzeźbiarki. Autorka 
wystawionych prac opowiedziała o największych swoich 
pasjach artystycznych, w których mogła uchwycić 
charakter postaci, człowieka bez maski pełnego przeżyć 
wewnętrznych oraz macierzyństwo.
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FESTIWAL KULTURY KASZUBSKIEJ
Dnia 3 lipca 2011r. w Bolszewie, na placu przy Remizie 
OSP miał miejsce drugi już z kolei Festiwal Kultury 
Kaszubskiej. Pierwsza edycja tej imprezy odbyła się 
dokładnie rok wcześniej w Luzinie. Na scenie wystąpiła 
gwiazda – Kasia Wilk i m.in. zespół „Czad” z Luzina, 
a imprezę zapowiadał lider tej grupy – Bartłomiej Kunc. 
Gościliśmy wówczas u siebie przedstawicieli władz oraz 
liczne rzesze mieszkańców sąsiednich gmin: Linia, 
Łęczyce, Szemud i Wejherowo, które wraz z gminą Luzino 
tworzą obszar Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska 
Droga”. Tym razem imprezę zorganizowano w Bolszewie, 
a naszą gminę reprezentowały liczne grupy. Koło 
Gospodyń Wiejskich w Luzinie przygotowało pięknie 
przystrojone stoisko promocyjne gminy, a także wzięło 
udział w konkursie kulinarnym. Na scenie wystąpiły 
zespoły: „Luzińskie Dzwoneczki” ze Szkoły Podstawowej 

w Luzinie pod kierownictwem Alicji Klinkosz oraz 
zespół dziewcząt ze Szkoły Podstawowej w Wyszecinie, 
prowadzony przez Halinę Jarzębińską. Wspomniane już 
Koło Gospodyń Wiejskich z Luzina zaprezentowało na 
scenie przed rozbawioną publicznością skecz autorstwa 
Romana Drzeżdżona „Kopikulka”. Gwiazdą festiwalu był 
„Zespół Maćka Miecznikowskiego” z programu „Bitwa na 
głosy”.

Gmina Luzino dobrze zaprezentowała się na trzydniowej 
imprezie, która odbyła się w dniach 24-26 czerwca 
br. w Łebie. Organizatorem festynu była Gmina Łeba 
oraz Lokalna Grupa Rybacka „Pradolina Łeby”, której 
członkiem jest Gmina Luzino. Promocja naszej gminy 
odbyła się w drugim dniu imprezy, czyli 25 czerwca 
i miała bardzo zróżnicowany charakter. Koło Gospodyń 
Wiejskich wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury 
przywiozło z Luzina stoisko, które stanęło nieopodal 
sceny na Skwerze Rybaka. Proste, ale jak zwykle bardzo 
dobrze przyrządzone przez panie z KGW potrawy 
kaszubskie oraz wykwintne nalewki owocowe smakowały 
mieszkańcom kurortu i licznym turystom odwiedzającym 
namiot Gminy Luzino, podobały im się także piękne 
obrusy i serwety barwnie wyhaowane przez Panią Annę 

„ŁEBA RYBĄ STOI”

Zygarlicką. Przewodnicząca Koła – Pani Maria Wittstock 
zadbała o piękny kwiatowy wystrój stoiska, a Pan Edmund 
Klas o oprawę muzyczną. Na scenie swoje wysokie 
umiejętności zaprezentowała Orkiestra Dęta Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Luzinie z kapelmistrzem Janem 
Sucheckim, którzy właśnie wrócili z zaszczytnym III 
miejscem z Międzywojewódzkiego Konkursu Strażackich 
Orkiestr Dętych w Śliwicach k/Tucholi. Po koncercie nasza 
orkiestra zebrała zasłużone brawa. Jednak najbardziej 
spektakularnym sukcesem, który osiągnęła Gmina Luzino 
na festynie w Łebie było zdobycie tytułu Miss „Pradoliny 
Łeby” przez naszą reprezentantkę – Oktawię Hewelt! 
Nie miała ona sobie równych wśród przedstawicielek 
pozostałych ośmiu gmin obszaru Lokalnej Grupy 
Rybackiej „Pradolina Łeby”, a wpłynęła na to zapewne także 
przepiękna kreacja zaprojektowana  przez Panią Joannę 
Kas. Wszystkim tym, którzy przyczynili się do udanej 
promocji gminy Luzino w Łebie uprzejmie dziękujemy.         

FESTYN SOBÓTKOWY

W noc świętojańską na placu przy boisku gminnym 
w Luzinie jak co roku odbył się gminny festyn sobótkowy.  
Już od samego początku tegoroczne Sobótki zapowiadały 
się bardzo dobrze, gdyż jako pierwszy wystąpił w ambitnym 
programie muzycznym  profesjonalny kwintet dęty „Brass 
Band”, z którym na trąbce zagrał mieszkaniec Luzina – 
Wojciech Brzozowski. Następnie publiczność wysłuchała 
piosenek w wykonaniu uzdolnionych dzieci i młodzieży 
ze szkół Gminy Luzino, w tym: zespołu dziewczęcego ze 
Szkoły Podstawowej w Wyszecinie i Klaudii Bobkowskiej 
ze Szkoły Podstawowej w Barłominie. Gwiazdą wieczoru 
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był zespół „T&A” z Luzina, który wspaniale zagrał znane 
i lubiane przeboje taneczne i rozrywkowe. Dobrze 
wykonana muzyka, żywe rytmy i zgrane głosy piosenkarzy 
zachęciły wielu uczestników festynu do wspólnej zabawy 
pod gołym niebem. W krótkim czasie pary taneczne, jak 
również pojedynczy tancerze zapełnili murawę pod sceną. 
Tradycyjnie nie mogło też zabraknąć zabawy w 
poszukiwanie kwiatu paproci. Nagrodę dla szczęśliwego 
znalazcy ufundował Wójt Gminy Luzino – Jarosław 
Wejer. Jak zwykle było także ognisko przygotowane przez 
strażaków z OSP Luzino oraz wiele atrakcji dla starszych 
i młodszych: wesołe miasteczko, stoiska handlowe oraz 
dobrze zaopatrzony punkt gastronomiczny. 

ZAKOŃCZENIE ROKU 
„ARTYSTYCZNEGO” 

W czerwcu przyszedł czas na podsumowania pracy kół o 
charakterze artystycznym. Dzieci i młodzież uczęszczające 
przez cały rok na różnorodne zajęcia kulturalne w Gminnym 
Ośrodku Kultury miały możliwość zaprezentowania przed 
mieszkańcami naszej gminy swoich talentów muzycznych 
i malarskich. 9 czerwca odbyły się prezentacje uczniów 
koła pianina prowadzonego przez Piotra Jędrzejczaka. 

Oprócz licznie zgromadzonych rodziców i przyjaciół 
swoją obecnością zaszczyciła nas Przewodnicząca 
Rady Gminy Genowefa Kasprzyk, która złożyła Panu 
Piotrowi i młodym adeptom sztuki muzycznej serdeczne 
gratulacje i życzenia dalszej wytrwałej pracy i licznych 
sukcesów artystycznych. W równie miłej atmosferze 
odbyły się zakończenia roku w pozostałych kołach. 

15 czerwca odbyła się wystawa prac koła malarstwa 
i rysunku prowadzonego przez Joannę Kas.  29 czerwca 

odbyła się kolejna wystawa, tym razem podopiecznych 
koła integracyjno-plastycznego prowadzonego przez 
Oktawię Hewelt w ścisłej współpracy z rodzicami 
z świetlicy integracyjnej KTS-K „Skrzydło Anioła”. 
Jako ostatnie 30 czerwca odbyły się prezentacje 
uczniów koła gitary klasycznej prowadzonego przez 

Macieja Langa. Uczestnicy wszystkich zajęć otrzymali 
dyplomy ukończenia kolejnego etapu edukacji.
Dzięki zaangażowaniu wielu życzliwych osób wszystkie 
te pokazy przybrały bardzo profesjonalny charakter, 
niewątpliwie wzbogacając ofertę GOK-u, a tym samym 
wpisując się doskonale w pejzaż kulturalny Gminy Luzino. 
Zatem zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej 
gminy do licznego uczestnictwa w przyszłorocznych 
prezentacjach artystycznych uzdolnionych dzieci 
i młodzieży, a wahających się jeszcze rodziców zachęcamy 
do zapisania swojego dziecka na zajęcia artystyczne 
w GOK-u. Zapisy prowadzone będą już od 16 sierpnia 
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3 czerwca 2011 roku w Szkole Podstawowej im. 
Księdza Jana Twardowskiego w Barłominie już po raz 
czwarty odbył się Szkolny Festiwal Nauki. W tym roku 
przebiegał on pod hasłem „Maria Curie Skłodowska”, 
gdyż rok 2011 jest Międzynarodowym Rokiem Chemii. 
Tegoroczny Festiwal Nauki przybliżył wszystkim 
oglądającym postać Marii Curie Skłodowskiej nie 
tylko jako naukowca, ale także jako kobiety i matki. 
Uczniom zaś dał okazję do wykorzystania swojej wiedzy 
w  praktyce poprzez przeprowadzanie doświadczeń.
Być może i oni kiedyś zostaną badaczami, naukowcami.

IV SZKOLNY FESTIWAL NAUKI

KONIEC ROKU SZKOLNEGO 2010/2011 

22 czerwca w Szkole Podstawowej im. Księdza Jana 
Twardowskiego w Barłominie nastąpiło uroczyste 
zakończenie roku szkolnego. Na wstępie Pani dyrektor 
powitała wszystkich obecnych wśród których byli rodzice, 
nauczyciele i uczniowie. Następnie  podziękowała całej 
szkolnej społeczności za rzetelną pracę w mijającym roku 

szkolnym. Uczniom za wytężoną naukę, nauczycielom za 
troskę o swoich uczniów, rodzicom za wspieranie szkoły 
w pracy wychowawczej i okazywaną życzliwość, władzom 
samorządowym za dbałość o to, by dzieci uczyły się 
w coraz lepszych warunkach. Potem nastąpiło wręczenie 
świadectw z wyróżnieniem uczniom osiągającym wysokie 
wyniki w nauce oraz nagród książkowych.
Na końcu dyrekcja w imieniu całego grona pedagogicznego 
życzyła wszystkim wspaniałych wakacji, dużo słońca 
i radosnych chwil.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS
„ZIELONY DOM”

W kwietniu uczniowie klasy VI Szkoły Podstawowej 
im. Księdza Jana Twardowskiego w Barłominie wzięli 
udział w Ogólnopolskim Konkursie pod hasłem „Zielony 
dom”, który był organizowany przez Instytut Obywatelski 
w Warszawie. Celem konkursu było kształtowanie 
postaw proekologicznych, a zadaniem uczestników 
przygotowanie komiksu na powyższy temat. Uczniowie ze 
szkoły w Barłominie przygotowali pracę, która po ocenie 
jury zwyciężyła. Na konkurs nadesłano 200 prac z różnych 
stron Polski. Uczniowie klasy VI Szkoły Podstawowej im. 
Księdza Jana Twardowskiego w Barłominie  zajęli I miejsce 
w kraju i w nagrodę zostali zaproszeni na Galę Finałową, 
która odbyła się 8 czerwca w Sejmie RP, a połączona 

była ze zwiedzaniem Sejmu oraz z wizytą w Centrum 
Naukowym Kopernik. Dodatkową niespodzianką było 
też spotkanie z Marszałkiem Sejmu Grzegorzem Schetyną. 
Natomiast  władze samorządowe za wygraną w konkursie 
opłaciły dzieciom koszty  noclegu. W związku z tym, dzieci 
mogły pozostać jeden dzień dłużej w Warszawie i zwiedzić 
Muzeum Powstania Warszawskiego oraz  w Roku Chemii, 
Muzeum Marii Curie Skłodowskiej, a także udać się na 
4 godzinny spacer po Starym Mieście z przewodnikiem. 
Koszty przejazdu do Warszawy oraz wstępów do muzeów 
i przewodnika pokrył Instytut Obywatelski. Ta nagroda 
i miejsca, które zobaczyli uczniowie podczas pobytu 
w Warszawie na zawsze pozostaną w ich pamięci.

ŚWIĘTO SZKOŁY W BARŁOMINIE

Drugą rocznicę nadania imienia Szkole Podstawowej 
w Barłominie placówka obchodziła w zmienionej formie. 
31 maja cała szkolna społeczność obejrzała prezentację 
multimedialną przygotowaną przez bibliotekarza Panią 
Justynę Angel pt: „Ksiądz Jan Twardowski naszym 
patronem”. 1 czerwca dokładnie w dniu urodzin 
księdza Jana wszyscy uczniowie wzięli udział w festynie 
przygotowanym przez Nadleśnictwo Strzebielino 
z siedzibą w Luzinie, podczas którego zaprezentowali 
krótką część artystyczną pt:  „Lasy dla ludzi” 
z wykorzystaniem fragmentów twórczości patrona. 
W dniach 8 – 9 czerwca uczniowie klasy VI korzystając 
z okazji pobytu w Warszawie uczestniczyli we mszy 
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świętej w kościele Sióstr Wizytek, którą odprawił ksiądz 
Bartłomiej Zentkowski, a następnie zwiedzili mieszkanie 
księdza Jana Twardowskiego. Uczniom i opiekunom 
najbardziej w pamięci zapadła wizyta w mieszkaniu 
patrona pełna pamiątek, które ksiądz otrzymał min. od 
dzieci, artystów. Uczniowie również zostawili w tym 
miejscu pamiątkę. Była nią bombka z ręcznie namalowaną 
szkołą. To święto szkoły choć inne na długo pozostanie 
w pamięci całej szkolnej społeczności. 

WIZYTA W BIBLIOTECE 
Reprezentacja uczniów Szkoły Podstawowej im. Księdza 
Jana Twardowskiego w Barłominie, uczestniczyła 

10 czerwca 2011r. w wernisażu rzeźby ceramicznej 
pt.: „Myśli ogniem utrwalone”, Pani Łucji Włodek 
– Jabłońskiej, który odbył się w czytelni Biblioteki 
Publicznej L. Roppla w Luzinie. Na wernisażu dzieci 
dowiedziały się  o życiu artystki i mogli podziwiać jej 
prace. Na zakończenie przeprowadzili krótki wywiad 
z Panią Łucja i zrobili pamiątkowe zdjęcie. 

WYCIECZKA NA HEL

15 czerwca 2011r. uczniowie klas 0 – IV Szkoły Podstawowej 
im. Księdza Jana Twardowskiego w Barłominie byli na 
wycieczce na Helu. Najpierw pojechali autokarem do 
Gdyni, potem przesiedli się na Tramwaj wodny i popłynęli 
na Hel. Było to dla większości niesamowite przeżycie, 
ponieważ pierwszy raz płynęli statkiem. Po godzinie 

byli już na 
m i e j s c u 
i  udali się 
do fokarium. 
W i d z i e l i 
foki, które 
zwracały na 
siebie uwagę 
robiąc różne 
s z t u c z k i , 
dodatkowo 
można było 
z w i e d z i ć 
w y s t a w ę 
poświęconą 
f o k o m 
b a ł t yck i m . 

Oglądali plakaty poświęcone morświnom oraz inne 
wystawy np. o tym jak długo rozkładają się różnego 
rodzaju śmieci w wodzie.Następnym punktem wycieczki 
była latarnia morska, na którą niestety dzieci nie weszły 
z powodu remontu, ale zrobili pamiątkowe zdjęcie. 
Był to bardzo ekscytujący wyjazd dla uczniów. Długo 
zapamiętają ten moment, a chyba najdłużej to, że płynęli 
statkiem.

ZOSTAŃ MISTRZEM INFORMATYKI
W czerwcu b.r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Kębłowie został rozstrzygnięty konkurs informatyczny pt.: 
„Zostań mistrzem informatyki”, który składał się z dwóch 
etapów. W pierwszym etapie teoretycznym brało udział 
27 uczniów klas IV-VI, był to test wiedzy informatycznej 

składający się z 21 pytań. Z tego etapu  konkursu wyłoniono 
10 najlepszych. Następnie  sprawdzano wiedzę praktyczną. 
Uczniowie mieli zaprojektować dyplom, który spełniał 
wymogi postawione przez komisję oceniającą. Ostatecznie 
przyznano następujące miejsca: I miejsce: Zuzanna 
Bodzoń kl.VIb, II miejsce: Marek Malottki kl.VIb, III 
miejsce: Krystian Wojewski kl.VIa oraz Jakub Krakowiak 
kl.Vc. Finaliści otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz miłe 
upominki m.in.: pendrive, etui na płyty CD, płyty CD oraz 
upominkowe smycze. Warto tutaj dodać, iż wszystkie nagrody 
zostały ufundowane przez �rmę STALKO Jacek Kaczmarek 
z Gdańska. Bardzo serdecznie dziękujemy sponsorowi 
nagród a  �nalistom życzymy dalszych sukcesów.
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12 czerwca 2011r. przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła 
II w Kębłowie odbył się rodzinny festyn pod patronatem 
Wójta Gminy Luzino – Jarosława Wejer. W programie 
festynu znalazły się liczne atrakcje, m.in.: występy 
układów tanecznych i talentów wokalnych uczniów SP 

„RODZINNIE ZDROWO NA SPORTOWO”

Każdego roku 22 kwietnia obchodzimy na całym świecie 
Dzień Ziemi. W tym roku obchodzony był on pod 
hasłem „Las całkiem blisko nas”, w związku z tym, że rok 

2011 Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła 
Międzynarodowym Rokiem Lasów. Jego główne hasło: 
„Lasy dla ludzi” uświadamia nam, jak ogromne znaczenie 
mają lasy w życiu każdego z nas. Planeta Ziemia jest naszym 
największym dobrem. Cały świat jest domem dla wszystkich 

TURNIEJ EKOLOGICZNY 

1 czerwca 2011r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Kębłowie odbył się �nał  Szkolnego Konkurs Czytelniczego 
dla uczniów kl. III. W bieżącym roku szkolnym przebiegał 
on pod hasłem „Z Janem Brzechwą na wesoło”. Zasadniczym 
celem konkursu było rozbudzenie wśród uczniów 
pasji czytania poezji, rozwijanie współzawodnictwa 
oraz umiejętności kojarzenia i sprawnego udzielania 
odpowiedzi. Organizatorem konkursu była biblioteka 
szkolna, którą opiekują się p.Monika Potrykus i p.Marzena 
Czerwionka. Konkurs przebiegał w dwóch etapach. 
W I etapie wychowawcy klas wybrali w drodze eliminacji 

klasowych uczniów, którzy reprezentowali swoją klasę 
w etapie szkolnym. II etap konkursu miał charakter zabaw 
i konkurencji wymagających nie tylko znajomości wierszy Jana 
Brzechwy, ale zdolności kojarzenia, szybkiego reagowania, 
spostrzegawczości i pięknego czytania. Jury konkursu w 
składzie: p.Alicja Małaszycka i p.Gracjana Potrykus oceniało 
wykonanie każdego zadania przyznając określoną ilość 
punktów. Na zakończenie każda klasa uhonorowana została 
pamiątkowym dyplomem. Były emocje, rywalizacja, śmiech 
i zabawa. Wyraźnym atutem spotkania była integracja trzech 
oddziałów klas III. Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy 
w przyszłości do wspólnej zabawy! 

Z BRZECHWĄ NA WESOŁO

Kębłowo, pokaz Kickboxingu, występ Koła Gospodyń 
Wiejskich z Głazicy, loteria fantowa oraz rodzinna zabawa 
taneczna. Innymi atrakcjami, które cieszyły się ogromnym 
zainteresowaniem było malowanie twarzy, kawiarenka 
oraz dmuchany zamek. Dochód z całej imprezy został 
przeznaczony na potrzeby szkoły. Cała impreza odbyła 
się dzięki wsparciu �nansowemu sponsorów, którym 
społeczność szkolna gorąco dziękuje.
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ludzi, więc wszyscy powinniśmy dbać o to, żeby był piękny. 
Pragniemy mieć swój udział w ochronie środowiska, 
w którym żyjemy. Jesteśmy jego częścią i chroniąc je przed 
zagładą, gwarantujemy sobie lepsze zdrowie, a nawet życie. 
W trosce o ziemię Szkoła Podstawowa w Kębłowie rozpoczęła 
edukację ekologiczną w formie zabawy i 13 czerwca 2011r. 
odbył się Turniej Ekologiczny przygotowany przez p.Renatę 
Grzenia, której pomagały: p.Ewa Baranowska, p.Ewa Nowak, 
p.Agnieszka Klawikowska, a dekoracją zajęła się p.Monika 
Potrykus i p.Danuta Turzyńska.  Klasy przygotowując się do 
turnieju pogłębiły swoją wiedzę o ekologii, zaprezentowały 
ciekawe prace i wykazały się także niezwykłą pomysłowością. 
Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza w formie zabawy przysłuży 
się do ochrony środowiska. 

SUKCESY 
W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

W SP W KĘBŁOWIE
I w końcu wakacje! I jeszcze ostatnie uściski ręki, ostatnie 
spojrzenia w kierunku szkoły, a myśli już krążą gdzie indziej. 
Nadeszła pora na zasłużony odpoczynek. Mija kolejny rok 
szkolny 2010/2011 i kolejne edukacyjne doświadczenia.  
Jak w każdym roku szkolnym spotykano się na różnych 
uroczystościach szkolnych. Minął bowiem Dzień Edukacji 
Narodowej, Obchody Dnia Papieskiego, Andrzejki, Mikołajki, 
Bajkowe Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Turniej Ekonomiczny, 
VI Dekanalny Konkurs o Janie Pawle II, Święto Szkoły, Dzień 
Matki i Ojca, Festyn Rodzinny.  Witano artystów z teatrów 
i zespołów teatralnych, napisano sprawdzian kończący szkołę 

podstawową. Kalendarz roku szkolnego w szkole nie ominął 
żadnego wydarzenia. Dzięki działaniom władz Gminy Luzino 
rozpoczęła się budowa łącznika między dwoma budynkami 
szkoły. Talenty uczniów rozwijają się w szybkim tempie. 
Ich sukcesy w konkursach plastycznych to dowód na to, że 
są wyjątkowo kreatywni. Z dumą można ogłosić również 
wiadomość o sukcesie uczniów na arenie powiatowej, 
i to w tak wymagającej dyscyplinie jaką jest matematyka. 
Należy również wspomnieć także o zwycięstwach uczniów 
w licznych zawodach sportowych, zarówno na szczeblu 
gminnym jak i powiatowym. Ze spokojem można także 
stwierdzić, że szkoła nie boi się realizacji projektów, które są 
możliwe do prowadzenia. To dodatkowy obowiązek, który 
przejęli na siebie nauczyciele, realizując aktywnie zadania, 

które pochłaniają energię uczniów i pedagogów, ale efekty 
są widoczne i z pewnością pozostaną w pamięci różnych  
podmiotów szkoły. W tym roku szkolnym uczniowie szkoły 
wzięli udział w projekcie „Bliżej Chopina”, dzięki któremu 
udało się nam przybliżyć postać i muzykę Fryderyka Chopina. 
Szkolna Kasa Oszczędności może również pochwalić się 
sporymi osiągnięciami. W roku szkolnym 2010/2011 SKO 
zajęła III miejsce w regionie pomorskim w konkursie na 
kiermasz „Świąteczny sezam” (nagroda 500zł) oraz nagrodę 
II stopnia (1000zł) w Regionalnym Etapie Konkursu SKO. Nie 
obce były wycieczki, wyjazdy, zawody, turnieje, ale ich ilość nie 
mogła zaburzyć realizacji podstawy programowej, którą każdy 
nauczyciel zrealizował zgodnie z wytycznymi Ministerstwa 
Edukacji Narodowej i także ku zadowoleniu uczniów.Trudno 
uwierzyć, że uczniowie klas VI opuścili miejsce, w którym 
dane im było poznać upajający smak sukcesu oraz palącą 
gorycz pierwszej porażki. Wynieśli stąd nie tylko wiedzę 
merytoryczną, ale też wielki bagaż doświadczeń i wspomnień. 
Czas spędzony w szkole stał się epizodem w grubym tomie ich 
życia. Uczniowie klasy VI, ku  ogromnej radości zdobyli także 
wspaniałe wyniki na sprawdzianie. Uzyskali średnią wyższą 
niż średnia gminy, wyższą niż średnia powiatu, wyższą niż 
średnia województwa. 

BAL VI KLAS W LUZINIE
13 czerwca odbył się w Szkole Podstawowej im. Lecha 
Bądkowskiego w Luzinie bal klas szóstych zorganizowany 
przez rodziców. Zabawa była wyśmienita. Bal był też dobrą 
okazją do spotkania rodziców i nauczycieli, wymiany 
poglądów, powspominania 7-letniego pobytu w szkole. 
Wszyscy byli bardzo zadowoleni ze wspólnie spędzonego 
czasu i zabawy.

DZIEŃ DZIECKA
Dnia 1 czerwca 2011r. w Szkole Podstawowej 
im L. Bądkowskiego w Luzinie odbyła się impreza 
rekreacyjno sportowa z okazji Dnia Dziecka 
zorganizowana wspólnie z Radą Rodziców. Imprezę 
otworzyli: przewodnicząca Rady Rodziców Aleksandra 
Meyer oraz dyrektor szkoły Dariusz Rompca. Po 
złożeniu życzeń zaprosili wszystkie dzieci do  zabawy 
i  zmagań sportowych. Uczestnicy mogli próbować 
swoich sił w konkurencjach drużynowych, tj. „dwa 
ognie” i sztafetowy skok w dal z miejsca. Dodatkowo, 
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W przededniu zakończenia roku szkolnego w Szkole 
Podstawowej im. L. Bądkowskiego w Luzinie odbyły się 
apele na temat bezpieczeństwa podczas wakacji. Uczniowie 

BEZPIECZNE WAKACJE

29 maja 2011 roku w Szkole Podstawowej im Lecha 
Bądkowskiego w Luzinie odbył się �nał wojewódzki 
Pomorskiego Festiwalu Piosenki Kaszubskiej „Kaszëbsczé 
spiéwe”. W tym roku frekwencja była rekordowa, wystąpiło 
18 solistów i 19 zespołów, łącznie 131 uczestników. 
Wykonawcy współzawodniczyli w V kategoriach 

podzielonych ze względu na wiek oraz charakter występu 
(solista bądź zespół wokalno – instrumentalny). Również 
w tym roku po raz pierwszy festiwalowi towarzyszył 
pokaz decoupage zorganizowany przez Stowarzyszenie 
Inicjatyw Obywatelskich Pro Bono. Cieszył się wielkim 

zainteresowaniem uczestników i gości festiwalu. Wśród 
zaproszonych gości byli między innymi wójt Jarosław 
Wejer, przewodnicząca Rady Gminy – Genowefa Kasprzyk, 
przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
w Luzinie Aleksandra Meyer, ks. Prałat Zygfryd Leżański, 
przedstawiciele prasy radia i telewizji. Festiwal prowadzili 
pani Ewa Bużan i pan Sławomir Klas. Występy oceniało 
jury w składzie: Dorota Muża-Szlas – przewodnicząca, 
Piotr Jędrzejczak, Jerzy Stachurski, i Tomasz Fopke. 

IX POMORSKI FESTIWAL
PIOSENKI KASZUBSKIEJ

dla chłopców przewidziano turniej piłki nożnej, 
dziewczęta zaś brały udział w turnieju koszykówki. 
Kolejnymi atrakcjami były przygotowane konkurencje 
indywidualne, m.in. bilard, skok w dal, rzut do celu, 
hula-hop, tenis, żonglerka czy przejście z książką na 
głowie. Dla wszystkich przewidziane były atrakcyjne 
upominki i słodycze ufundowane przez Radę Rodziców. 
Ogromną popularnością cieszyły się zjeżdżalnia oraz 
wata cukrowa. Tego dnia wszystkie dziecięce twarze 

promieniały radością, a pogoda okazała się niezwykle 
łaskawa. Cieszymy się, iż po raz kolejny możemy zaliczyć 
ten dzień do niezwykle udanych, który z pewnością 
na długo zostanie w pamięci zarówno uczniów jak 
i wszystkich nauczycieli. 

pod kierunkiem nauczycieli przygotowali pouczające 
przedstawienie przestrzegające przed różnego rodzaju 
nieodpowiedzialnymi zachowaniami podczas zabaw 
oraz niebezpieczeństwami letniego wypoczynku. Dzieci 
obejrzały występ z wielką uwagą i nagrodziły wykonawców 
gromkimi brawami.
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Przyznali następujące miejsca i wyróżnienia: w kategorii 
I solista: II miejsce – Wojciech Szulc z Zespołu Szkół 
w Lini, II miejsce – Kinga Król z Zespołu Szkół w Tuchlinie, 
III miejsce – Kinga Czech ze Szkoły Podstawowej w Luzinie. 
W kategorii I zespół wokalno – instrumentalny,  
wyróżnienie: Samorządowa Szkoła Podstawowa w Orlu, 
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Bolszewie, Zespół 
Szkół w Tuchlinie. W kategorii  II solista: I miejsce 
– Alicja Szmuda ze Szkoły Podstawowej w Luzinie, 
II miejsce – Julia Bronk  z Zespołu Szkół w Lini, III miejsce 
– Aneta Dawidowska z Zespołu Kształcenia i Wychowania 
w Kamienicy Szlacheckiej. W kategorii II zespół wokalno 
– instrumentalny: I miejsce – Szkoła Podstawowa 
w Luzinie, II miejsce – Zespół Kształcenia i Wychowania 
w Kamienicy Szlacheckiej, wyróżnienie – Szkoła 
Podstawowa w Jastarni. W kategorii  III solista: I miejsce 
– Agata Wysiecka z Samorządowej Szkoły Podstawowej 
w Orlu,  II miejsce – Karolina Bigus ze Szkoły Podstawowej 

w Lisich Jamach, III miejsce – Natalia Grzenkowicz ze 
Szkoły Podstawowej w Sychowie. W kategorii III zespół 
wokalno – instrumentalny: I miejsce – Szkoła Podstawowa 
w Wyszecinie, II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 6 
w Gdyni, III miejsce – Szkoła Podstawowa w Luzinie. 
W kategorii IV solista: I miejsce – Alicja Wejer z 
Gimnazjum Publicznego w Luzinie, II miejsce – Monika 
Szulc z Zespołu Szkół w Lini, III miejsce – Paulina Lis 
z Gimnazjum w Sierakowicach. W kategorii IV  zespół 
wokalno – instrumentalny: I miejsce – Gimnazjum 
Publiczne w Luzinie, II miejsce – Zespół Szkół 
w Chmielnie, III miejsce – Samorządowy Zespół Szkół 

w Kostkowie, wyróżnienie – Zespół Szkół w Tuchlinie. 
W kategorii V zespół wokalno – instrumentalny: I miejsce 
– I Liceum Ogólnokształcące w Wejherowie. NAGRODA 
GRAND PRIX przypadła  I Liceum Ogólnokształcącemu 
w Wejherowie. Wszyscy uczestnicy festiwalu otrzymali 
nagrody ufundowane przez Radę Gminy Luzino, telewizję 
CSBTV i Radio Kaszëbë. Patronat honorowy nad 
festiwalem objęli: senator Kazimierz Kleina z Kaszubskiego 
Zespołu Parlamentarnego oraz Marszałek Województwa 
Pomorskiego Mieczysław Struk. Pomorski Festiwal 
Piosenki Kaszubskiej „Kaszëbsczé spiéwe” ma bardzo 
duży wpływ na popularyzację języka i kultury kaszubskiej. 
Poziom wykonywanych utworów z roku na rok rośnie. 
Wykonawcy z roku na rok podnoszą swoje umiejętności 
wokalno-muzyczne, niejednokrotnie zachwycają swoimi 
aranżacjami i wykonaniem utworów. Często dzięki 
festiwalowi mają również możliwość zadebiutowania 
w telewizji regionalnej. 

20 ROCZNICA NADANIA 
IMIENIA LECHA BĄDKOWSKIEGO

24 maja Szkoła Podstawowa im. Lecha Bądkowskiego 
w Luzinie obchodziła 20 rocznicę nadania imienia. 
W uroczystości wzięli udział: córka Patrona p.Sławina 
Kosmulska z Rodziną, Wójt Gminy Luzino p.Jarosław 
Wejer, Przewodnicząca Rady Gminy Luzino p.Genowefa 
Kasprzyk, proboszcz para�i ks.Prałat Zygfryd Leżański, 
radny Andrzej Janusz, który kierował placówką, gdy 
przyjmowała ona imię. Przybyli również dyrektorzy 
szkół i instytucji z terenu gminy Luzino: p.Maria 
Krośnicka, p.Teresa Koszałka, p.Władysława Joskowska, 
p.Barbara Nikonowicz, p Halina Szlaga, p.Barbara Hojan, 
p.Kazimierz Bistroń, p.Bartosz Aleksandrowski, działacze: 
p.Brunon Szpica, p.Zbigniew Klotzke, przedstawiciele 
Rady Rodziców z p.Aleksandrą Kołacz na czele. Nie 
zabrakło również uczniów, nauczycieli, pracowników 
obsługi, emerytowanych pracowników naszej szkoły oraz 
przedstawicieli Telewizji CSB TV, która przygotowała 
i wyemitowała piękną relację z tego wydarzenia. 
W wystąpieniach wspominano dzień nadania imienia 
oraz przedstawiono jak Lech Bądkowski zmienił pracę 
szkoły. Uczniowie przedstawili inscenizację bajki 
„Kopciuszek” w języku kaszubskim oraz wystąpili w mini 
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recitalu piosenki kaszubskiej. Pod koniec uroczystości 
odbyło się też rozstrzygnięcie corocznego konkursu 
wiedzy o Lechu Bądkowskim. Zwycięzcy poszczególnych 
kategorii otrzymali dyplomy, nagrody książkowe oraz 
gratulacje z rąk  p.Sławiny Kosmulskiej, Wójta Gminy 
Luzino p.Jarosława Wejer,  przewodniczącej Rady Gminy 
p.Genowefy Kasprzyk, ks.Prałata Zygfryda Leżańskiego 
oraz dyrektora Dariusza Rompcy. Goście mogli zapoznać 
się z dokonaniami szkoły oraz obejrzeć fragment lekcji 
z wykorzystaniem tablicy multimedialnej. Wielu 
przyznało, że pierwszy raz mieli okazję zobaczenia 
jak pracuje się z tego typu nowoczesnym sprzętem. 
Uroczystość zakończono poczęstunkiem, na którym 
oczywiście nie zabrakło urodzinowego tortu. Lista 
Laureatów konkursu o Lechu Bądkowskim: w kategorii 
klas I – ILUSTRACJA DO WYBRANEGO UTWORU 

L.BĄDKOWSKIEGO: I miejsce-Greta Formela kl.Ie, II 
miejsce-Karol Lademan kl.Ie, III miejsce-Nikola Szmuda 
kl.Ie, wyróżnienie-Jakub Hinz kl.Ia. W kategorii klas II  
i III- ZAKŁADKA PRZEDSTAWIAJĄCA OBRAZEK Z 
ŻYCIA L. BĄDKOWSKIEGO: klasy II -I miejsce-Sandra 
Pikron kl.IId, II miejsce- Aleksandra Nowicka kl.IIc, 
III miejsce-Ewelina Cyman kl.IId, wyróżnienie- Natalia 
Kwidzińska kl.IId;  klasy III - I miejsce-Agata Nastały 
kl.IIIe, II miejsce-Ewelina Taube kl.IIIe, III miejsce-Julia 
Brzozowska kl.IIIe, wyróżnienie- Karolina Sikorra kl.IIIe. 
W kategorii klas IV-VI- konkurs historyczny „ŻYCIE 
I TWÓRCZOŚĆ L.BĄDKOWSKIEGO”: I miejsce-
drużynowo kl.VI d (Białk Agata, Bladowska Wiktoria, 
Konkol Przemysław) II miejsce-drużynowo kl.VIc (Bojka 
Dominik, Bruhn Janusz, Frymark Aleksandra),

KIERMASZ UŻYWANYCH 
PODRĘCZNIKÓW

W przeddzień zakończenia roku szkolnego Samorząd 
Szkolny wraz z nauczycielami zorganizowali w Szkole 
Podstawowej im. L. Bądkowskiego w Luzinie kiermasz 
używanych podręczników. Każdy kto chciał mógł 
sprzedać oraz nabyć, co prawda używane podręczniki, ale 
za to o wiele tańsze niż nowe. Kiermasz cieszył się dużym 
zainteresowaniem uczniów.

III miejsce- ex aequo: kl.Ve (Kręcisz Konrad, Pieńkowska 
Paulina, Wołodko Piotr) i kl.VIa (Bojka Ewelina, Teclaf 
Rafał, Rompca Jakub).

LUZIŃSKIE DZWONECZKI 
W WIERZCHUCINIE

5 czerwca 2011r. na zaproszenie oddziału Zrzeszenia 
Kaszubsko- Pomorskiego w Wierzchucinie  
zespół „Luzińskie Dzwoneczki” wystąpił 
na VII Przeglądzie Zespołów Regionalnych 
„Burczybas2011” w Wierzchucinie. Było to prawdziwe 
święto Kaszubszczyzny, brało w nim udział 
13 zespołów regionalnych dziecięco-młodzieżowych 
z całych Kaszub między innymi z Linii, Chojnic, Buczka, 
Gdyni, Dębogórza, Swarzewa, Wierzchucina Bukowiny, 
itd. Impreza rozpoczęła się mszą św., przemarszem 
przez wieś a następnie prezentacją na scenie na Placu 
Kaszubskim. 
Jury oceniało zespoły w dwóch kategoriach: taniec 
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i śpiew. W kategorii taniec zwyciężył zespół z Chojnic 
a w kategorii śpiew zespół „Luzińskie Dzwoneczki” 
w składzie: Hebel Julia, Halman Karolina, Damps Karol, 
Dettlaff Sebastian, Brzozowska Julia, Jagnow Wiktoria, 
Brzeska Agata i Wydra Kinga zajął II miejsce i  otrzymał 
– nagrodę pieniężną, albumy oraz pamiątkowy dyplom. 

UDANY ROK SZKOLNY
Rok szkolny 2010/2011 w Szkole Podstawowej im.Lecha 
Bądkowskiego w Luzinie należał do bardzo udanych. 
Przede wszystkim bardzo dobrze swój sprawdzian, 
wieńczący pobyt w szkole podstawowej napisali 
uczniowie klas 6. Osiągnęli średnią punktów powyżej 
poziomu powiatu, województwa i kraju. Nie było żadnego 
wyniku jednopunktowego. Prawie połowa wszystkich 
piszących zdołała osiągnąć wynik powyżej 70 procent. 

38% uczniów uzyskało wynik 30 punktów i więcej na 40 
możliwych. Równie dobrze spisali się pozostali uczniowie. 
Średnia ocen szkoły wyniosła: 4,5. Aż 135 uczniów 
(40,5%) otrzymało świadectwa z wyróżnieniem. Te dobre 
wyniki zostały również potwierdzone przez osiągnięcia w 
konkursach, olimpiadach, festiwalach. Uczniowie z Luzina 
osiągnęli łącznie ponad 230 różnego rodzaju znaczących 
sukcesów, które zostały odnotowane na świadectwach 
w rubryce „Szczególne osiągnięcia”. Z okazji zakończenia 
roku szkolnego  za swoje osiągnięcia zostali nagrodzeni 
książkami ufundowanymi przez Radę Rodziców. 
W uroczystości zakończenia roku, uczestniczył Wójt Gminy 
Luzino pan Jarosław Wejer, Przewodnicząca Komisji do 
Spraw Oświaty oraz Przewodnicząca Rady Rodziców pani 

Aleksandra Meyer, emerytowana wicedyrektor szkoły 
pani Maria Legowicz, nauczyciele, rodzice, pracownicy 
obsługi oraz oczywiście uczniowie. Podczas uroczystości 
społeczność szkoły oprócz klas VI, pożegnała również 
odchodzącą na emeryturę p.Krystynę Pająk. Nastąpiło 
uroczyste przekazanie sztandaru szkoły oraz ślubowanie 
uczniów klas szóstych. Dyrektor Szkoły, Dariusz Rompca 
podziękował nauczycielom, rodzicom, władzom gminy 
oraz uczniom za wkład pracy, wsparcie, pomoc, i za to 
wszystko co przyczyniło się do uzyskania przez szkołę 
bardzo dobrego wyniku. Szczególne podziękowania złożył 
odchodzącej na emeryturę p.Krystynie Pająk. Życzył 
wszystkim udanych i bezpiecznych wakacji.

OBCHODY DNIA DZIECKA  
W SYCHOWIE 

Impreza zaczęła się „bajkowo”. Cała społeczność szkoły 
obejrzała przedstawienie pt. „Pinokio” przygotowane 
przez zaprzyjaźnionych ze szkołą artystów Eugeniusza 
Sienkiewicza oraz Leona Krzyckiego. Następnie wszyscy 

przeszli na boisko szkolne gdzie atrakcjom nie było 
końca. Młodsze i starsze pociechy malowały wymarzony 
świat dziecka na betonowym boisku. Do wykorzystania 
miały kolorowe kredy… i własne paluszki. Świat kolorów 
zarysował się również na twarzach dzieci tych małych, 
większych i całkiem dużych. Dzięki nauczycielom 
uczniowie zmieniali  się w tygryski, kotki, wróżki 
i inne postacie z bajek. Kolejnym punktem święta był 
szereg konkursów przygotowanych przez całe grono 
pedagogiczne. Dzieci i młodzież zmagali się z: rzutem do 
celu, jazdą na mini rowerkach, łowieniem rybek, strzałem 
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W miesiącach maj i czerwiec, roku szkolnego 2010/2011 
na przedszkolaków z Robakowa czekało sporo atrakcji. 
Dzieci miały okazję spędzić dzień w największej sali zabaw 
„Bajkowo” w Gdyni, na placu zabaw w Parku Majkowskiego 
Wejherowie. Odwiedzili również Ochotniczą Straż 
Pożarną w Luzinie oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w 

Luzinie. Z okazji Dnia Matki przedszkolaki przygotowały 
przedstawienie oraz liczne konkursy dla swoich mam. 
Kolejną atrakcją była wycieczka do kina na �lm 
animowany pt. „Panda II”. W Szkole Podstawowej 
w Sychowie został zorganizowany festyn z okazji Dnia 
Dziecka, podczas którego można było upiec kiełbaskę 
na ognisku.  Również z tejże okazji radny wsi Robakowo 
pan Edmund Słowi wraz z panią sołtys Marzeną Pallach 
przygotowali dla dzieci wiele  niespodzianek, między 
innymi występ iluzjonisty, przejażdżki bryczką. Wspólne 
wyjazdy oraz zmiana otoczenia pozytywnie wpłynęły 
na integrację przedszkolaków oraz pozwoliły im poznać 
pobliskie miejscowości. 

ATRAKCJE DLA PRZEDSZKOLAKÓW

Dziękczynną mszą świętą odprawioną przez ks. Dariusza 
Zalewskiego w kościele para�alnym pw. św. Józefa 
Oblubieńca NMP, uczniowie ze szkoły w Sychowie, 
rozpoczęli uroczystość zakończenia roku szkolnego. 
Następnie na holu szkolnym dyrektor Władysława 
Joskowska wręczyła świadectwa z wyróżnieniem, nagrody 
książkowe, pamiątkowe dyplomy uczniom, którzy 
uzyskali bardzo dobre wyniki nauczania oraz wzorowe 
zachowanie, a także uczniom, którzy osiągnęli  bardzo 

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 
2010/2011

na małe bramki. Natomiast punktem kulminacyjnym 
całego dnia był turniej mini piłki nożnej, w którym 
brały udział drużyny reprezentujące każdą klasę IV-VI. 
Zwycięska drużyna zagrała towarzyski mecz z drużyną 
mieszaną w skład której wchodzili również nauczyciele. 
Zmęczeni piłkarze wraz ze swoimi wszystkimi kibicami 
wspólnie smażyli pachnące kiełbaski na ognisku. 
Nagrodzone zostały wszystkie dzieci biorące udział w 
konkursach i turnieju. Nagrodami były dyplomy, puchary 
i cały wór słodkości. Po zakończonej zabawie dzieciaki 
wróciły do domów z nadzieją, że znów za rok będzie 
kolejny tak udany Dzień Dziecka.

dobrą ocenę opisową z przedmiotów dydaktycznych 
oraz z zachowania. Wręczono również nagrody  
książkowe za wzorową frekwencję, dla najlepszych 
czytelników, uczniów najlepiej oszczędzających w SKO, 
aktywnych działaczy Samorządu Uczniowskiego, Pocztu 
Sztandarowego, zwycięzcom konkursu matematycznego 
oraz za osiągnięcia sportowe. Nagrody dla uczniów 
ufundowała Rada Rodziców działająca przy szkole oraz 
sponsorzy.  Pożegnano absolwentów szkoły – uczniów klas 
szóstych, którzy wraz z wychowawcami p.Ewą Kotłowską 
oraz p.Iwoną Stępkowską przygotowali wzruszający 
a jednocześnie zabawny montaż słowno-muzyczny oraz 
poczęstunek dla nauczycieli, pracowników szkoły oraz 
rodziców. Społeczność szkolna ciepło będzie wspominać  
absolwentów, którzy tworzyli bardzo zgrany zespół, 

chętnie angażujący się w życie swojej szkoły, liczne akcje  
oraz konkursy osiągając, przy tym imponujące wyniki. 
Opuszczający naszą szkołę uczniowie klas szóstych godnie 
i z szacunkiem przekazali Sztandar Szkoły młodszym 
kolegom i koleżankom. Na koniec Pani Dyrektor 
podziękowała uczniom, nauczycielom oraz pracownikom 
szkoły za cały rok szkolny wytężonej pracy oraz życzyła 
udanego i bezpiecznego wypoczynku w czasie wakacji. 
                                

V FESTYN RODZINNY W WYSZECINIE

Dnia 11 czerwca 2011 roku w Szkole Podstawowej 
w Wyszecinie już po raz piąty odbył się Festyn Rodzinny 
dla mieszkańców wsi Wyszecino i Tępcz. Sponsorami 
imprezy byli: Stowarzyszenie „KIWANIS” z Wejherowa, 
Rada Sołecka wsi Wyszecino, p. Elżbieta Góra – Pawilon 
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WYŚPIEWAŁY SOBIE SUKCES

4 stycznia  bieżącego roku w Gimnazjum im. Pisarzy 
Kaszubsko – Pomorskich w Luzinie odbyły się szkolne 
eliminacje IV Trójmiejskiego Festiwalu Poezji i Piosenki 
Angielskiej ‘More than words’, organizowanego przez 
Zespół Szkół Społecznych STO w Gdańsku. Do konkursu 
zgłosiło się wielu uczniów, w tym zespoły, duety i soliści. 
Zaprezentowali oni wybrane przez siebie utwory, często w 
własnych, oryginalnych aranżacjach. Ostatecznie jury w 
składzie Joanna Bornowska, Joanna Nadolska i Aleksandra 
Stojek postanowiło przyznać I miejsce uczennicy klasy 2c 
– Alicji Wejer, miejsce  II zajęła Oliwia Dunst, uczennica 
klasy 3b. Uczennice uzyskały tym samym awans do etapu 
międzyszkolnego, który wyjątkowo w tym roku odbywał 
się „zaocznie”, a więc bez bezpośredniego przesłuchiwania 
kandydatów. Dziewczyny przygotowały dwa wybrane 
przez siebie utwory, które zostały następnie nagrane 
na płytę CD i wysłane do organizatorów konkursu. Po 
ponad miesięcznym oczekiwaniu na wynik, 31 marca 
2011  przyszła upragniona wiadomość.  Zwyciężczynią 
w kategorii Gimnazjum Piosenka - Soliści została Alicja 
Wejer, która urzekła jurorów wykonaniem piosenek 
„Angel” i „Hallelujah”. Gratulacje należą się również 
Oliwii, która za swoją nieprzeciętną interpretację utworów 
otrzymała dwa wyróżnienia, w kategorii: Soliści oraz 
Własny Akompaniament. Obu uczennicom ogromnie 
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 11 maja 2011 
na Koncercie Finałowym w Ratuszu Staromiejskim w 
Gdańsku wraz z innymi laureatami wystąpiła Alicja 
Wejer.

KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Dnia 27 maja 2011  gimnazjum uczestniczyło w konkursie 
pod nazwą „THE ROYAL FAMILY”, który odbywał 
się w Gdyni. Uczestnicy konkursu śpiewali piosenki, 
rozwiązywali zespołowo testy leksykalno-gramatyczne 
z języka angielskiego oraz odpowiadali na pytania w quizie 
dotyczącym Brytyjskiej rodziny królewskiej. Wszystko 
w języku angielskim. Szkołę reprezentowały dwie drużyny, 
a zdobyte punkty były sumowane i decydowały 
o ostatecznej lokacie. I udało się. Gimnazjum zdobyło 
II miejsce, ustępując tylko gospodarzowi konkursu, 
Gimnazjum nr 18 w Gdyni. O tak dobrym rezultacie 
zadecydowało wiele elementów, ale na uwagę zasługuje 
brawurowo wykonany utwór „Nah neh nah” zespołu Vaya 
Con Dios, rockowy występ z utworem „Under the bridge” 
z repertuaru Red Hot Chili Peppers oraz znajomość 

faktów z życia dynastii Windsorów. Uczniowie teraz już 
wiedzą, jak należy ukłonić się w obecności Elżbiety II,  
oraz że nazwiskiem Windsor rodzina obecnie panującej 
królowej posługuje się dopiero od 1917 roku. Gimnazjum 
reprezentowały drużyny w składzie: I - Przemysław 
Bola (IIe), Bartosz Dopke (IIe), Magda Kaszowska 
(IIIe), Bartosz Sikorra (IId), Piotr Trybowski (IIc), II - 
Monika Dawidowska (IIIg), Karolina Kaczmarek (IIIg), 
Aleksandra Kupczyńska (IIIg), Daria Myszk (IIIi), Daria 
Szweda (IIIf). Serdecznie gratulujemy sukcesu i życzymy 
kolejnych!

Usługowo – Handlowy w Luzinie, p. Franciszek 
Landowski – Hurtownia Chemiczna „FRANK” w Luzinie. 
Sponsorzy ufundowali nagrody rzeczowe dla uczestników 
konkurencji sportowych, fanty dla biorących udział 
w loterii fantowej, kiełbaski, napoje, chleb, naczynia 
jednorazowe i węgiel drzewny. Imprezę rozpoczął występ 
uczniów poświęcony rodzicom. Następnie rodziny 
uczestniczyły w przygotowanych konkursach sportowych 
i artystycznych. Konkurencjom towarzyszyła muzyka. W 
przerwach wszyscy mogli zjeść kiełbaskę z grilla, ciasto 
upieczone przez rodziców i wypić kawę. Pogoda i humory 
dopisały, a wszyscy bawili się doskonale. Dziękujemy 
sponsorom i uczestnikom festynu i zapraszamy za rok!

X ANGLOJĘZYCZNY KONKURS 
KRASOMÓWCZY

„IT’S FUN TO BE 
YOUNG” – tak brzmiał 
temat tegorocznego, 
dziesiątego już konkursu 
krasomówczego w ASLO 
w Lęborku. Nasze gimnazjum 
reprezentowało czworo 
uczniów: Eliza Bertrand 
(IIIe), Sandra Bertrand 
(IIc), Emanuela Richert 
(Ib) i Bartosz Sikorra (IId). 
Eliza i Bartosz startowali 
w tym konkursie już po raz 
drugi, i po zeszłorocznym 
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W sobotę 18 czerwca w auli Biblioteki Głównej 
Uniwersytetu Gdańskiego zostały ogłoszone wyniki 
Konkursu na Najlepszego Absolwenta Gimnazjum Gmin 
Wiejskich Województwa Pomorskiego. Tegoroczną 
reprezentantką Gminy Luzino była Paulina Richert 
z klasy III a, która zajęła wysokie 15. miejsce na 115 
gmin i miasteczek, a 71 uczestników konkursu. Konkurs 
organizowany jest przez Związek Nauczycielstwa 
Polskiego. Regulamin zakłada, że każda gmina znajdująca 
się w województwie pomorskim ma prawo zgłosić jednego 
kandydata, który w danym roku kończy gimnazjum. Przy 
ocenie kandydata uwzględnia się osiągnięcia: naukowe, 
artystyczne, sportowe i społeczne. Na ten rok przypadła 
już X edycja konkursu, a w większości z nich wzięło udział 
nasze gimnazjum. Galę wręczenia nagród zaszczyciła swoją 
obecnością Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall, 
która życzyła wszystkim laureatom dalszych sukcesów.

UCZENNICA GIMNAZJUM
 WYRÓŻNIONA

sukcesie Bartosza, przyszedł czas na Elizę. Doskonała 
znajomość języka angielskiego, ciekawy tekst i nerwy 
ze stali – tak Eliza Bertrand wywalczyła upragnione 
I miejsce. II miejsce zdobył Bartosz Sikorra, ponownie 
rozbawiając komisję konkursową swoją  humorystyczną 
wypowiedzią. Konkurs już tradycyjnie odbywał się 
w sobotę. Napisanie własnego tekstu w języku angielskim, 
szlifowanie wymowy i praca nad interpretacją i w końcu 
wygłoszenie tekstu przed dużą widownią  – tylko nieliczni 
podejmują się tego wysiłku. Cieszymy się, że  uczniowie 
gimnazjum od lat biorą udział w tym konkursie, i że ich 
wysiłek przynosi tak dobre rezultaty.

Dzień Dziecka, tradycyjnie obchodzony 1 czerwca, 
przybrał szczególną formułę wśród społeczności szkolnej 
Gimnazjum im. Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich. Radosną 
zabawę postanowiono połączyć tutaj z nauką o wielkiej 
postaci naszej najnowszej historii. Młodzież wzięła udział 
w pierwszym Biegu Pamięci ks. Jerzego Popiełuszki. Te 
szczególne zawody sportowe odbyły się na ścieżce zdrowia 
i miały na celu, oprócz rywalizacji czysto sportowej, 
przybliżenie pamięci o człowieku, który tak heroicznie 
ukochał wolność i własnym życiem zaświadczył o 

GIMNAZJALIŚCI PAMIĘTAJĄ 
O KS. JERZYM POPIEŁUSZCE

wierności do końca wyznawanym ideałom. Zawodnicy 
rywalizowali w startach indywidualnych i sztafetowych, 
doskonale przygotowani do biegów przez nauczycieli 
wychowania �zycznego, którzy czuwali nad prawidłowym 
przebiegiem zawodów. Wyniki poszczególnych biegów 
przedstawiają się w sposób następujący: Bieg indywidualny 
dziewcząt miejsce: I - Marta Topp  Ie, II - Maria Lińska  IIIh, 
III - Magdalena Pipka IIb. Bieg indywidualny chłopców 
miejsce: I - Marcin Nadolski  IIId, II - Jakub Drabik IIc, 
III -Bartosz Miotk IIIb.  Sztafeta dziewcząt miejsce: I - Ic 
– Milena Wirkus, Paulina Bargańska, Anna Szlaga, II - Ie 
– Marta Topp, Angelika Tobiaska, Michalina Baranowska, 
III - Ia – Greta Pałasz, Anna Patelczyk, Dagmara Dąbek. 
Sztafeta chłopców miejsce: I - IIc – Krystian Szulc, 
Kamil Kurr, Bartosz Wicki, II - IIIe – Przemysław Bojka, 
Radosław Burchacz, Mateusz Boye, III - IIId – Patryk 
Bojke, Mateusz Miotke, Marcin Nadolski. Zwycięzcy 
poszczególnych biegów uhonorowani zostali nagrodami 
oraz dyplomami przez dyrektora gimnazjum Kazimierza 
Bistronia. Nagrody i puchary dla najlepszych biegaczy 
ufundował także wieloletni przyjaciel szkoły – nadleśniczy 
Mariusz Kaliszewski, za co społeczność gimnazjalna 
wyraża szczere podziękowanie. W biegach udział wzięło 
133 uczniów. Wszyscy na koniec zgromadzili się przed 
obeliskiem upamiętniającym ks. Jerzego i w modlitewnej 
zadumie oddali cześć jego pamięci.

GIMNAZJALNE ŚWIĘTO SZKOŁY
17 maja 2011 roku społeczność Gimnazjum im. Pisarzy 
Kaszubsko – Pomorskich w Luzinie obchodziła,  jak 
co roku, swoje Święto Szkoły. Tym razem uroczystość 
miała charakter niezwykłej podróży sentymentalnej 
śladami przeszłości kaszubskiej kultury, a szczególnie 
tej wyjątkowej postaci wśród panteonu patronów 
naszej szkoły, jaką jest niewątpliwie Florian Ceynowa. 
Pierwszym miejscem, które odwiedzono była wieś 
Zdrada związana z osobą znanego działacza naszego 
regionu, Antoniego Abrahama, którego sylwetkę 
pokrótce przybliżył nam sołtys wsi, pan Ludwik Boyke. 
Tu wszyscy wysłuchali hejnału kaszubskiego, złożono 
kwiaty u stóp pomnika i zapalono lampion pamięci, 
a przede wszystkim wysłuchano słowa o człowieku, który 
całą swoją prostą, lecz mocną, zahartowaną duszę oddał 
Kaszubom. Kolejną przystanią  podróży było Sławoszyno, 
wieś rodzinna tegorocznego patrona szkoły, Floriana 
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Ceynowy. Pod tamtejszą kapliczką złożono wiązankę 
kwiatów i odmówiono  modlitwę, a w gościnnych progach 
Domu Kultury, zabrała głos pani sołtys, Elżbieta Minga,  
przywołując pamięć o tym niezwykłym człowieku. 
Ceynowa pozostał w pamięci pokoleń jako ten, który 
uczynił ze swego pochodzenia ideę godną badawczej 
mozolnej pracy, ale też niezłomnej postawy w walce 
o polskość Kaszub. Puck, który był celem  podróży, 
przywitał nas chmurną i wietrzną aurą, ale i gościnnymi 

progami Muzeum Regionalnego, gdzie wszyscy mogliśmy 
obejrzeć mnóstwo ciekawych eksponatów związanych 
z życiem codziennym, rzemiosłem i kulturą materialną 
Kaszubów, o których opowiedział pracownik Muzeum, pan 
Roman Drzeżdżon. Społeczność Gimnazjum im. Pisarzy 
Kaszubsko – Pomorskich w Luzinie oraz zaproszeni goście, 
których serdecznie powitał dyrektor szkoły, Kazimierz 
Bistroń spotkała się w Centrum im. Biskupa Dominika 
w Pucku. Na uroczystość przybyli do Pucka m.in. Zastępca 
Wójta Marzena Meyer, przewodnicząca Rady Gminy 
Genowefa Kasprzyk, przewodnicząca Komisji Oświaty, 
Kultury i Sportu Aleksandra Meyer. Swoją obecnością 
zaszczycili nas również dyrektorzy szkół oraz placówek 
kulturalno-oświatowych naszej gminy, a także długoletni 
przyjaciele naszej szkoły. Młodzież Gimnazjum pod 
opieką polonistów: Mieczysława Bistronia oraz Grażyny 
Kulas przygotowała część artystyczną uroczystości, nad 
której oprawą muzyczną czuwała pani Zo�a Meyer. 
Gimnazjalna grupa teatralna zaprezentowała fragmenty 
„Rozmowy Polaka z Kaszubą” Floriana Ceynowy oraz 
fragment z Aleksandra Majkowskiego „Życia i przygód 
Remusa”. Chór i soliści wykonali piękne pieśni kaszubskie. 
Młodzi wykonawcy użyli  wszystkich swoich talentów, aby 
przenieść widzów w magiczny świat bohaterów legend 
i podań kaszubskich, wzruszyć nostalgiczną, rozmarzoną 
nutą pieśni, słowem: obudzić wzruszenie pięknem tradycji 
naszego regionu.  Dzień Święta Szkoły był również okazją 
do podsumowania Konkursu Poetycko- Prozatorskiego 
„Miłość, Przyjaźń, Dobro”. Celem konkursu jest rozwijanie 
własnych zainteresowań poetyckich i literackich, 
odkrywanie i promowanie talentów poetyckich oraz 
budzenie wrażliwości na piękno języka zarówno 
polskiego, jak i kaszubskiego. W konkursie wzięło udział 
aż 45 uczniów ze szkół całego powiatu wejherowskiego, 
którzy nadesłali 53 prace literackie. Laureaci otrzymali 

książki i nagrody �nansowe ufundowane przez dyrektora 
gimnazjum. Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych 
sukcesów. Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie 
nagród książkowych szkolnym laureatom konkursów 
przedmiotowych i wybitnym sportowcom. Wszyscy 
otrzymali nagrody książkowe oraz przyjęli gratulacje 
dyrektora szkoły oraz zaproszonych gości. Tradycyjnie  
gimnazjum  uhonorowało ludzi współpracujących ze szkołą 
szczególną nagrodą, Orderem Uśmiechu, który w tym roku 
przyznano panu Wiesławowi Trepczykowi, przyjacielowi 
szkoły i darczyńcy. Uroczystość zakończyła się nad Zatoką 
Pucką, gdzie wystąpili gimnazjaliści, prezentując krótki 
program taneczno-muzyczny z popularnego �lmu „High 
School Musical”.

HERZLICH WILLKOMMEN 
IN DER KASCHUBEI!

Serdecznie witamy na kaszubach!

Gimnazjum Publiczne im. Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich 
w Luzinie współpracuje ze szkołą Realschule Schloss-
Schule w Stolzenau - Niemcy. W ubiegłym roku 12 uczniów 
naszego gimnazjum gościło w niemieckich rodzinach. 
W ramach rewizyty w dniach 23-30 maja 2011 roku 
uczniowie biorący udział w wymianie, przyjęli w swoich 
domach kolegę lub koleżankę z Niemiec. Uczestnicy 
wymiany zakwaterowani byli u rodzin, ponieważ 

nadrzędnym celem wymiany jest zbliżenie się młodzieży 
polskiej i niemieckiej przez poznanie się nie tylko na 
płaszczyźnie szkolnej, ale i rodzinnej.  Pobyt w Luzinie 
uczniów z zaprzyjaźnionej gminy Stolzenau rozpoczął się 
od o�cjalnego powitania w progach naszego gimnazjum. 
Przez kolejne dni uczniowie w mieszanych, polsko-
niemieckich grupach, realizowali projekt pod tytułem: 
„Kaszuby - wszystko, co o nich powinniśmy wiedzieć”. 
Uczniowie zbierali informacje dotyczące zarówno położenia 
geogra�cznego współczesnych Kaszub, historii, symboli, 
miast, atrakcji turystycznych, jak też pisarzy kaszubsko-
pomorskich i innych słynnych Kaszubów. Rezultaty swojej 
pracy młodzież miała okazję zaprezentować na wspólnie 
przygotowanej wystawie, podczas której zaśpiewano 
tradycyjną pieśń kaszubską znaną wszystkim pod nazwą 
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„Kaszubskie nuty”. Młodzież wystąpiła w koszulkach 
z własnoręcznie namalowanym herbem Kaszub. 
Wzbudziło to entuzjazm i zadowolenie wśród uczestników 
wymiany. Uczniowie z Niemiec na tyle dobrze opanowali 
tę pieśń, będącą jednym z najbardziej rozpoznawalnych 
elementów folkloru kaszubskiego. Wszędzie tam, gdzie 
spostrzegali jej symbole wdzięcznie podśpiewywali: „To 
je krutczi, to je dłëdżi, to kaszëbskô stolëca”. Uczniowie 
ze Stolzenau mieli okazję do zapoznania się z tematyką 
kaszubską, nie tylko na zajęciach w salach lekcyjnych, ale 
także poprzez zwiedzanie pięknego regionu. Wśród miejsc 
odwiedzonych przez wszystkich uczestników wymiany 
polsko-niemieckiej były: Centrum Edukacji i Promocji 
Regionu w Szymbarku, Wieża Widokowa im. Jana Pawła 
II na Wieżycy, Muzeum Rybołówstwa i Fokarium na 
Helu, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-
Pomorskiej w Wejherowie, Bazylika Mariacka w Gdańsku 
i inne. Dodatkową atrakcję stanowiły liczne ciekawostki 
kierowane do młodzieży przez wybitnego eksperta 
z dziedziny Kaszub, pana Alka Miłosza, którego obecność 
była prawdziwym zaszczytem. Podsumowaniem realizacji 
tygodniowego projektu było ognisko w przepięknym 
luzińskim Arboretum, podczas którego podziękowano 
rodzinom goszczącym uczniów ze Stolzenau. Weekend 
uczniowie niemieccy spędzili wraz z polskimi rodzinami, 
które niezwykle serdecznie przyjęły ich w swoich 
domach. Dzień wyjazdu, w którym w czasie pożegnania 
nie obyło się bez łez, pokazał jak trudno rozstać się
z przyjaciółmi. Podsumowując należy stwierdzić, że to 
międzynarodowe spotkanie było niezwykle interesującym 
doświadczeniem, a możliwość przybliżenia tematyki 
związanej z „Naszą Małą Ojczyzną” była znakomitym 
sposobem zaprezentowania się z jak najlepszej strony. 

ABSOLWENCI KLAS III
POŻEGNALI GIMNAZJUM

21 czerwca 2011 r. społeczność Gimnazjum im. 
Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich przeżywała szczególną 
uroczystość – uczniowie 
klas trzecich odebrali 
świadectwa ukończenia 
gimnazjum. Wszystko 
rozpoczęło się mszą 
św. w kaplicy Para�i 
pw. Matki Boskiej 
Różańcowej, mszę 
odprawił ks. Jan 
Minkiewicz. Dyrektor 
szkoły – Kazimierz 
Bistroń -  po raz 
ostatni skierował 
do gimnazjalistów 
słowa pożegnania: 
Co powiedzieć, żeby 
każdy odczuł swoją wartość? Jakim słowem wyrazić 3-9 
lat życia w luzińskich szkołach? W jaki sposób wyrazić 
to, że jesteście troską naszego dnia, radością po trudach 
wychowawczych? Jesteście naszym spełnieniem.(…) Za 
dobro, które nas spotkało wszystkim jestem wdzięczny. 
Dyrektor podziękował wychowawcom klas trzecich, przy 

oklaskach młodzieży usłyszeliśmy nazwiska tych, którzy 
najwięcej czasu i serca oddali swym podopiecznym. 
Jednym z  punktów uroczystości była prezentacja 
multimedialna, która w sposób zabawny przedstawiła 
trudy i radości bycia gimnazjalistą, wzbudzając 
gromkie brawa i szczery śmiech, autorami prezentacji 
byli nauczyciele informatyki, w szczególności Daniel 

COCA COLA CUP
Dnia 8 czerwca w Gdańsku na stadionie Lechii Gdańsk 
odbył się �nał wojewódzki turnieju COCA COLA CUP 
w piłce nożnej dla chłopców oraz dziewcząt. Do �nału 
wojewódzkiego zakwali�kował się zespół dziewcząt 

z gimnazjum w Luzinie. Drużyna prowadzona przez 
Grzegorza Semak oraz Tomasza Myszewskiego pokazała, 
że potra� grać w piłkę nożną na wysokim poziomie. 
W turnieju  udział wzięło 6 najlepszych zespołów 

z  województwa Pomorskiego. Mecze trwały 2 x 15 minut i 
odbywały się przy temperaturze około 30 stopni Celsjusza. 
Zespół z gimnazjum z Luzina uplasował się na trzecim 
miejscu.  Skład zespołu: Maria Lińska, Żaneta Wojewska, 
Julita Wojewska, Aleksandra Krauze, Luiza Kass, Magda 
Pipka, Emilia Kwidzińska, Monika Piecowska, Patrycja 
Anolik, Natalia Nastały. 
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Pączek oraz polonistka Weronika Pobłocka. Następnie 
uczniowie otrzymali świadectwa z wyróżnieniem oraz 
nagrody za sukcesy edukacyjne. Najlepszy wynik uzyskała 
Paulina Richert – średnia ocen 6. Gimnazjalistom 
gratulowali zaproszeni goście z wójtem gminy 
Jarosławem Wejerem, który życzył młodzieży sukcesów 
i powodzenia, a także w przyszłości powrotu do naszej 
gminy oraz przewodniczącym Rady Rodziców Piotrem 
Mikołajczykiem na czele. Podczas uroczystości mogliśmy 
usłyszeć piękny śpiew chóru szkolnego oraz piosenkę 
pożegnalną w wykonaniu uczennicy Oliwii Dunst, nad 
stroną muzyczną czuwała Zo�a Meyer. Po uroczystości 
w kaplicy wszyscy udali się po raz ostatni do gimnazjum 
na ostatnią lekcję z wychowawcą, w niejednym oku można 
było zauważyć łzy wzruszenia i usłyszeć zapowiedzi 

LATAWCE, DMUCHAWCE, WIATR...-
NARESZCIE WAKACJE

22 czerwca 2011r. okazał się najbardziej upragnioną datą 
dla gimnazjalistów, ale też i dla wszystkich pedagogów, 
katechetów i pracowników obsługi. W końcu mają 
upragnione wakacje, czas odpoczynku i relaksu, ale 
zanim on nastąpił trzeba było popracować, by otrzymać 
promocję do klasy następnej, dlatego wszyscy zgromadzili 
się  w kaplicy Matki Bożej Różańcowej, by podziękować 
Bogu za kolejny rok nauki, za wspólne chwile, zarówno 
te dobre i te złe, za przyjaźnie zawarte, za miłości 
nawiązane.  Tradycyjnie już oprawę liturgiczną w dzień 
zakończenia roku szkolnego przygotowali nauczyciele. 

Po mszy świętej wszyscy udali się do hali widowiskowo 
–sportowej, gdzie po odśpiewaniu hymnu państwowego 
zabrzmiał ostatni w tym roku szkolnym dzwonek, a po 
nim nastąpiło wręczanie zasłużonych nagród za naukę, 
osiągnięcia sportowe, muzyczne, plastyczne i inne sukcesy 
w postaci świadectw z  czerwonym paskiem, książek, 
pucharów, dyplomów, wręczanych przez wychowawców, 
przewodniczącego Rady 
Rodziców  i dyrektora. 
Na zakończenie  pan 
dyrektor poprosił pięciu 
uczniów, aby puścili w 
niebo szarfę z napisem  
„Wakacje”.  Uczniowie 
w towarzystwie 
pani pedagog i 
p.Darka Nadolskiego, z 
radością wykonali 
powierzone im 
zadanie. W tym 
czasie chór zaśpiewał  
„Latawce, dmuchawce 
…”a młodzież z 
powodzeniem wysłała w 
niebo kolorowe baloniki z szarfą obwieszczającą początek  
tak upragnionych wakacji. 

Dnia 13 czerwca 2011r. przy pięknej słonecznej pogodzie 
na boisku sportowym Szkoły Podstawowej w Luzinie 
odbył się „XX Bieg Pamięci Jurka Tarnowskiego”. 

Na tegoroczny jubileuszowy bieg licznie przybyła 
rodzina i przyjaciele Jurka Tarnowskiego.  Rozegrano 
14 biegów w kategoriach wiekowych z podziałem 
na chłopców i dziewczęta. Razem startowało 
177 osób. Wszystkich startujących nagrodzono słodkim 
upominkiem. Zwycięscy otrzymali dyplomy i puchary. 
Wśród wszystkich startujących rozlosowano dużą ilość 
nagród rzeczowych, ufundowanych również przez 

JUBILEUSZOWY 
XX BIEG PAMIĘCI 

JURKA TARNOSKIEGO
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rodzinę i przyjaciół Jurka Tarnowskiego. Zwycięscy w 
poszczególnych kategoriach: Rocznik 2003 i młodsi -  Dz.:
1. Bojka Natalia 2. Landowska Bernadeta 3. Lange Anna, 
Chł.: 1.Wiczkowski Igor 2.Formela Konrad 3. Miotk 
Piotr. Rocznik 2002 - Dz.: 1. Szulc Anna 2. Bojka Paulina 
3. Meyer Rozalia, Chł.: 1.Damps Beniamin 2. Nastały 
Mikołaj 3. Czerwionka Bartosz. Rocznik 2001 - Dz.:1. 
Stankowska Martyna 2. Kwiatkowska Alicja 3. Piepiórka 
Wiktoria, Chł.: 1. Miotk Wiktor 2. Rybicki Dawid 3. 
Pielowski Adrian. Rocznik 2000 - Dz.: 1. Landowska 
Aneta 2. Siemann Aleksandra 3.Mutke Weronika,  Chł.:
1. Bojka Szymon 2. Płotka Artur 3. Zielonka Szymon. 
Rocznik 1999 - Dz.: 1. Magulska Agata 2. Pieńkowska 
Paulina 3. Pielowska Ewelina, Chł. 1. Kołacz Mateusz 2. 
Rozwadowski Bartosz 3. Wołodko Piotr. Rocznik 1998 
-  Dz.: 1. Rutkowska Natalia 2. Jankowska Jagoda, Chł.: 
1. Konczak Robert 2. Teclaf Rafał 3. Hewelt Łukasz Open 
- K: 1. Topp Marta 2. Pielowska Monika 3. Dampc Kinga, 
M: 1. Nadolski Marcin 2. Tarnowski Artur 3. Fularczyk 
Wojciech. Gratulujemy zwycięzcom, dziękujemy 
sponsorom i zapraszamy za rok!

W poniedziałek 27 czerwca na boiskach Stadionu 
Gminnego w Luzinie odbył się po raz pierwszy letni 
turniej KASZUB CUP. W imprezie organizowanej przez 
Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie 
rywalizowało 8 drużyn z województwa Pomorskiego oraz 
PCM Postawy z Białorusi. W tych całodniowych zawodach 
bezkonkurencyjni okazali się piłkarze białoruscy, którzy 
wygrali wszystkie spotkania nie tracąc nawet gola i w 

nagrodę otrzymali okazały puchar ufundowany przez 
Jarosława Wejera, Wójta Gminy Luzino, komplet medali 
oraz nagrody w postaci sprzętu sportowego ufundowane 
przez Regionalną Izbę Przemysłowo – Handlową 
w Wejherowie oraz �rmę WIKĘD. Warto dodać, że 
drużyna z Białorusi była zaproszona na zimową edycję 
turnieju, ale przez sytuację w ich kraju dopiero teraz 
mogli po raz kolejny odwiedzić Luzino. W uroczystości 
wręczenia nagród uczestniczył m in. Pan Leszek Glaza 
Prezes Regionalnej Izby Przemysłowo – Handlowej 
w Wejherowie. Nasze zespoły zajęły 6 miejsce GOSRiT 
95/96 Luzino, 8 miejsce GOSRiT 97 Luzino. 

I LETNI TURNIEJ KASZUB CUP

LUZIŃSKA LIGA SOŁECKA

W niedzielę 12 czerwca 2011 roku odbyła się kolejna kolejka 
Luzińskiej Ligi Sołeckiej. Najciekawiej było w Zelewie, 
gdzie lider rozgrywek podejmował ubiegłorocznego 
zwycięscę ligi. W tym dramatycznym meczu padł wynik 
2:2, mimo, że gospodarze przez większość spotkania po 
dwóch czerwonych kartkach musieli radzić sobie w „9”. 
W spotkaniu Sychowo z Milwinem padł bezbramkowy 
remis. Ciekawie było w Luzinie gdzie faworyzowane Luzino 
miało spore kłopoty z co raz lepiej grającym Robakowem. 
Ostatecznie podopieczni Zbigniewa Tobiasa wygrali 
ten mecz 4:2. Bardzo wyrównany pojedynek rozegrano 
w Kochanowie, gdzie w małych derbach Kębłowo pokonało 
Kochanowo 2:1. W niedzielę 19.06.2011 roku odbyła 
się 9 kolejka Luzińskiej Ligi Sołeckiej. W rozgrywkach 
organizowanych przez GOSRiT Luzino wobec pauzy 
Zelewa nastąpiła zmiana lidera. Na pierwsze miejsce 
w ligowej tabeli awansowało Luzino, które wygrało 
na boisku w Milwinie 3:1. O tytule mistrza wiosny 
decydować więc będzie zaległe spotkanie pomiędzy 
Zelewem i Luzinem. W innych spotkaniach Barłomino 
zremisowało 2:2 z Kochanowem, Sychowo przegrało 
na własnym boisku z Wyszecinem 0:1, a Kębłowo po 
bardzo wyrównanym meczu pokonało Robakowo 3:2. 
W niedzielę 26.06.2011 roku odbyły się zaległe, ostatnie 
już spotkania rundy wiosennej Luzińskiej Ligi Soleckiej. 
W pierwszym z nich w Zelewie doszło do meczu na 
szczycie, gdzie gospodarze przegrali z Luzinem 2:3. Po 
tym spotkaniu Luzino umocniło się na pozycji lidera. 
W drugim, nie mniej zaciętym meczu Milwino na 
własnym boisku pokonało Robakowo 2:1. Przed nami 
wakacyjna przerwa w rozgrywkach. Drużyny sołeckie 
powrócą na boiska we wrześniu.

Juniorka GKS Luzino Marta Kąkol trenująca rzut oszczepem 
szósty rok z rzędu wróciła z medalem Mistrzostw Polski. 
W tym roku Mistrzostwa Polski Juniorów w Lekkiej 

Atletyce odbyły się w Toruniu. Najbardziej utytułowana 
zawodniczka luzińskiego klubu (4 złote i 1 brązowy 
medal Mistrzostw Polski) tym razem wywalczyła brązowy 
medal. Marta posłała oszczep na odległość 47,55 m 

SZÓSTY MEDAL MARTY
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i musiała uznać wyższość drugiej zawodniczki Żanety 
Lenczewskiej z Łomży (48,26m) oraz Karoliny Mołdysz z 
Pasłęki (51,38m). Luzinianka od trzech lat jest w Kadrze 
Polski Juniorów i w tym roku do swoich sukcesów może 
zaliczyć I miejsce w Mistrzostwach Okręgu w Gdańsku, 
I miejsce w Mistrzostwach Makroregionu w Bydgoszczy 
oraz II miejsce w Mistrzostwach Zrzeszenia LZS Juniorów 
w Słubicach. Chociaż sezon 2011 jeszcze się nie zakończył, 
to można go już uznać za udany. W sierpniu Marta zmierzy 
się z najlepszymi seniorkami na Mistrzostwach Polski 
Seniorów, które odbędą się w Bydgoszczy. Marta trenuje 
pod opieką trenera kadry  Leszka Walczaka oraz trenera 
klubowego Stanisława Kąkol, który z powodzeniem 
reprezentuje Luzino w zawodach weteranów. W tym roku 
w Zielonej Górze podczas Mistrzostw Polski Weteranów, 
w kat. M-45, zdobył trzy medale: złoto w rzucie młotem, 
srebro w rzucie oszczepem i brąz w rzucie dyskiem.

PATRYK KOTŁOWSKI

W największym sukcesie 
w historii koszalińskiej 
piłki nożnej miał duży 
udział Patryk Kotłowski 
wychowanek GKS 
Luzino. Popularny 
„Kotek” od początku 
roku reprezentuje barwy 
Bałtyku Koszalin, który 
w �nałowym turnieju 
Mistrzostw Polski 
Juniorów w Ożarowie 
zdobył brązowy 
medal. Pierwszym 
trenerem Patryka był 
Sylwester Piątek, pod okiem którego występował on 
najpierw na pozycji obrońcy, aby ostatecznie zdecydować 
się na kontynuowanie kariery na pozycji bramkarza. 
W sezonie 2009/10 w rozgrywkach Junior A, GKS 
Luzino z Kotłowskim w bramce był bliski awansu do 
Pomorskiej Ligi Juniorów, ale ostatecznie przegrał 
decydujące spotkanie z Gedania Gdańsk. W rundzie 
jesiennej Kotłowski mimo młodego wieku (rocznik 1993) 
zadebiutował w dorosłej piłce na V ligowych boiskach 
w barwach Chrobrego Charbrowo, którego trenerem był 
Piotr Klecha. Warto dodać, ze w tym czasie trenował on 
indywidualnie pod okiem trenera Pawła Radeckiego. 
Praca wykonana na treningach zaowocowała propozycją 
gry w Bałtyku Koszalin, z którym to wygrał Zachodnio 
– Pomorską Ligę Juniorów by ostatecznie zająć 
3 miejsce w Polsce w kategorii U-19. W obecnym sezonie 
Bałtyk Koszalin awansował do III ligi. Nasz zawodnik 
dostał propozycję 3-letniego kontraktu i już rozpoczął 
przygotowania do nowego sezonu z I zespołem Bałtyku. 
Życzymy powodzenia Patrykowi, mając nadzieje, 
że pójdzie on w ślady innego wychowanka GKS Luzino, 
Karola Piątka.

W dniach od 28 do 
29 maja 2011 roku  
dwie zawodniczki 
z Luzina wystąpiły 
w Mistrzostwach Polski 
Juniorek Młodszych w 
piłce nożnej dziewcząt. 
Dziewczyny, które 
trenują w GOSRiT 
Luzino pod okiem 
Tomasza Myszewskiego 
znakomicie wypadły 
podczas turnieju, 
który odbył się 
w Kaliszu. Brązowy medal 
mistrzostw Polski to 
kolejny sukces piłkarek nożnych z Luzina.  Klaudia Grubba 
występująca na pozycji bramkarza zaprezentowała się 
z bardzo dobrej strony. Swoimi interwencjami udowodniła 
swoją wartość. Podczas turnieju obroniła trzy rzuty karne. 
Magda Kołacz, podstawowa zawodniczka zagrała bardzo 
dobrze w formacji obronnej. Obie zawodniczki są stale 
powoływane do reprezentacji Województwa Pomorskiego 
prowadzonego przez p.Mirosława Urbana. To pierwsze 
medale mistrzostw Polski dla zawodniczek z Luzina.  
Miejmy nadzieję że to dopiero początek przygody z piłką 
dla dziewczyn. Serdecznie gratulujemy obu dziewczynom 
i życzymy kolejnych sukcesów. 

PIŁKA NOŻNA KOBIET

ROZGRYWKI  MŁODZIEŻOWE

Wydział Gier i Ewidencji Pomorskiego Związku Piłki 
Nożnej podał podział grup w rozgrywkach młodzieżowych. 
Wszystkie ligi oraz klasy juniorskie (za wyjątkiem PLJA 
i PLJB) w zależności od ilości drużyn w grupach rozpoczną 
rozgrywki od 27/28.08.2011. Terminarze juniorów będą 
publikowane od 1.08.2011. Podział w rozgrywkach 
turniejowych (roczniki 2001/02/03/04) będzie podany 
w terminie późniejszym.W tegorocznych rozgrywkach 
ligowych uczestniczyć będzie aż 8 młodzieżowych drużyn 
z terenu Gminy Luzino. Warto dodać, że ponownie 
w Luzinie będziemy mieli zespół w Pomorskiej Lidze 
Junior C1. Występować będzie w niej prowadzony 
przez trenera Sylwestra Piątka zespół GOSRiT Luzino, 
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który będzie miał możliwość rywalizacji z najlepszymi 
zespołami na Pomorzu, z Lechią Gdańsk i Arką Gdynia na 
czele. W tegorocznych rozgrywkach uczestniczyć będzie, 
również po raz pierwszy zespół kobiet. Drużyna GOSRiT 
Luzino, prowadzona przez trenera Tomasza Myszewskiego 
występować będzie w nowopowstałej III lidze kobiet. 
W tych rozgrywkach uczestniczyć będą mogły 13 letnie 
dziewczyny i starsze. Naszą gminę reprezentować będą 
również zespoły najmłodszych. Drużyna GOSRiT/el 
professional rocznik 2001 w rozgrywkach Junior E1, 
GOSRiT Luzino rocznik 2002 w JE2. Obydwa zespoły 
prowadzone są przez trenera Pawła Radeckiego. W 
tegorocznych rozgrywkach debiutować będzie również 
najmłodsza drużyna rocznika 2003/04. Od tego lata zespół 
ten prowadzić będzie trener Tomasz Joryn w rozgrywkach 
turniejowych Junior F1.

W dniach 11-12 czerwca 2011 roku odbyły się ostatnie 
mecze rozgrywek ligowych sezonu 2010/11. W tych 
rozgrywkach  uczestniczyła rekordowa liczba drużyn 
z terenu gminy Luzino.  Dwa zespoły seniorskie oraz 
6 zespołów młodzieżowych. Jeśli dodamy do tego grupę 
naborową rocznika 2003/04 oraz 3 zespoły dziewcząt 
okazuje się, ze w gminie Luzino na co dzień uprawia 
piłkę nożną ponad 200 piłkarzy. Gminę Luzino na 
V ligowych boiskach w ubiegłym sezonie reprezentował 
Wikęd Kębłowo. Podopieczni trenera Piotra Muncha w 
swoim debiucie na tym poziomie zajęli bardzo dobre 
4 miejsce. Po tak udanym sezonie Wikęd ma prawo myśleć 
w kolejnym roku o awansie do IV ligi. Niestety 
występujący w A klasie GKS Luzino mimo bardzo dobrej 
postawy nie zdołał awansować do V ligi. Podopieczni 
trenera Grzegorza Lisewskiego ostatecznie zajęli 4 miejsce 
na zakończenie sezonu. Na tą chwilę nie wiadomo jaka 
jest przyszłość tej drużyny. Występujący w Pomorskiej 
Lidze Junior C1, GOSRiT Luzino rocznik 1996/97 ma 
za sobą udany debiut w tej najwyższej juniorskiej klasie 
rozgrywkowej. Zespół prowadzony przez duet trenerów 
Tomasza Joryn i Sylwestra Piątek zakończył sezon na 10 
miejscu co nie odzwierciedla dobrej postawy luzińskich 
zawodników. Wyróżniającymi zawodnikami tej drużyny 
byli Jakub Tobiaski, powoływany kilkakrotnie do 
Kadry Pomorza oraz Adrian Mienik i bramkarz Michał 
Roicki. Od przyszłego sezonu zawodnicy rocznika 1996 
występować będą w Wojewódzkiej Lidze Junior B wraz 
z drużyną rocznika 1995 przygotowywaną do tej pory  
przez Piotra Klechę. Nastąpi połączenie tych drużyn. 
Trenerami zespołu będą wspomniany wcześniej Piotr 
Klecha i Paweł Radecki. Udany sezon mają za sobą 
zawodnicy GOSRiT Luzino rocznik 1997. Występujący w 
rozgrywkach Wojewódzkiej Ligi Junior C1 podopieczni 
trenera Sylwestra Piątka zajęli drugie miejsce, dając 
się wyprzedzić tylko drużynie Arki Gdynia, która co 
warto podkreślić w rundzie jesiennej musiała uznać 
wyższość naszej drużyny przegrywając w Luzinie 0:1. 

PODSUMOWANIE SEZONU

Wobec wejścia w życie od przyszłego sezonu przepisu, że 
w Pomorskiej Lidze występować może tylko jeden zespół 
z jednego klubu jest szansa, że GOSRiT występować 
będzie w tej klasie rozgrywkowej w sezonie 2011/12. 
Podopieczni trenera Krzysztofa Buczka, zawodnicy 
GKS Luzino rocznik 1998 mają za sobą debiutancki 
sezon, który zakończyli zdobywając 13 punktów. Jak 
na drużynę, w której występowały również dziewczyny 
z zespołu Tomasza Myszewskiego jest to bardzo dobry 
rezultat. Występujący w rozgrywkach Wojewódzkiej 
Lidze Junior D1 zawodnicy Wikęd/GOSRiT rocznik 
1999 długo liczyli się w stawce walczącej o zwycięstwo 
w lidze. Niestety wiosna nie była już tak udana i 
drużyna prowadzona przez trenera Grzegorza Semaka 
zakończyła rozgrywki na 4 miejscu. Od przyszłego 
sezonu zespół ten połączy się z klubem GOSRiT Luzino. 
Kolejni debiutanci na boiskach ligowych to zawodnicy 
Wikęd/GOSRiT rocznika 2000. Zespół prowadzony 
przez Piotra Jasielskiego żegna się od następnego sezonu 
z boiskiem Orlik i od sezonu 2011/12 rozgrywać będzie 
swoje mecze na boisku Stadionu Gminnego w Luzinie 
również w barwach GOSRiT Luzino. Najmłodsza 
drużyna GOSRiT/el professional Luzino rocznik 
2001/2002 prowadzona przez Pawła Radeckiego  
w mijającym sezonie miała okazję zmierzyć się 
z najlepszymi drużynami na Pomorzu. Nasz zespół, co 
warto dodać, najmłodszy w lidze od przyszłego sezonu 
zgodnie z nową uni�kacją rozgrywać będzie swoje 
spotkania systemem turniejowym i składać będzie się 
z dwóch drużyn rocznika 2001 i 2002. Od września 2011 
roku zostaje uruchominoy nabór do drużyny GOSRiT 
Luzino rocznik 2003/04. Zespół prowadzony przez 
Pawła Radeckiego ma za sobą udział w kilku turniejach 
a od przyszłego sezonu zgłoszony zostanie do rozgrywek 
turniejowych organizowanych przez Pomorski 
Okręgowy Związek Piłki Nożnej.  Od sierpnia drużynę 
prowadzić będzie trener Tomasz Joryn. GOSRiT Luzino 
prowadzi również drużynę piłki nożnej dziewcząt.  
Zespół prowadzony przez Tomasza Myszewskiego ma za 
sobą udziały w licznych turniejach w trzech kategoriach 
wiekowych. Nasze zawodniczki mają za sobą pierwsze 
sukcesy. W eliminacjach Mistrzostw Polski Juniorek 
w piłce nożnej halowej GOSRiT zajął 2 miejsce 
pokonując m in. najbardziej utytułowany zespół 
w regionie Sztorm Gdynia. W ubiegłym roku nasze 
zawodniczki występowały w �nale Turnieju Orlika 
o Puchar Premiera, a w tej edycji turnieju Coca Cola 
sklasy�kowane zostały na 3 miejscu w województwie. 
Nasze piłkarki są powoływane do Kadry Pomorza. 
Do reprezentacji Juniorek powoływane były: Monika 
Pielowska, Luiza Kass oraz bramkarka Maria Linska. 
W młodszej reprezentacji podstawowymi zawodniczkami 
były Magda Kołacz oraz Klaudia Grubba, które zdobyły 
z nią brązowe medale Mistrzostw Polski Juniorek 
Młodszych. Od przyszłego sezonu GOSRiT Luzino zgłosi 
swoją drużynę do III Ligi Kobiet.
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Zespół prowadzony przez trenera Sylwestra Piątka, 
po bardzo udanym sezonie wybrał się na obóz do 
szwedzkiego Smygehamnn. Zawodnicy zamieszkali w 
południowej części kraju gdzie ugościł ich miejscowy 
zespół z Smygehamnn, natomiast przez cały pobyt obecna 
z zespołem była pani Izabella Nilsson, która pomagała w 
każdej sytuacji. Podczas tygodniowego pobytu GOSRiT 
rozegrał dwa spotkania kontrolne z zespołami Gislovs 
IF oraz Trelleborgs FF. Warto dodać że mecze oglądała 
licznie zgromadzona publiczność z Polski, która na co 
dzień mieszka i pracuje w Szwecji. Miła atmosfera polskich 
kibiców pozwoliła poczuć smak piłki. Podczas pobytu 
zawodnicy mieli po dwa treningi dziennie (kondycyjny 
i taktyczny), zwiedzali okoliczne miasteczka oraz spędzali 

czas na plaży. Podczas całego obozu wraz z zawodnikami 
byli obecni trenerzy: Sylwester Piątek, Tomasz Myszewski, 
Grzegorz Tabor oraz Janusz Hennig – kierownik drużyny 
i  Józef Lorczak dzięki, któremu ten obóz doszedł do 
skutku. GOSRiT Luzino serdecznie dziekuje p.Piotrowi 
Waga (�rma WP WAGA)  za pomoc w organizacji 
obozu,  za zakup kompletu strojów dla zawodników oraz 
p.Józefowi Lorczak i Jego córce Izabelli Nilsson za pomoc 
w organizacji całego obozu.  Uczestnikami obozu byli: 
Klawikowski Adam, Pobłocki Łukasz, Hewelt Oskar, Stolc 
Mikołaj, Wenta Zdzisław, Henning Szymon, Chmielinik 
Maciej, Dampc Krystian, Tobiaski Andrzej, Kalkowski 
Wojciech, Malejki Patryk, Brzóska Beniamin, Drabik 
Jakub, Krause Szymon, Stenka Robert, Kobiela Daniel, 
Roppel Adrian, Cedrowski Karol.

WYJAZD DO SZWECJI

WAKACYJNA LIGA ORLIK
Wakacyjna Liga Orlik zakończona. Była  to już III 
edycja ligi organizowanej przez GOSRiT Luzino. Tym 
razem organizatorami rozgrywek byli  Adam Olejniczak 
i Tomasz Myszewski. Do startu zgłosiło się sześć 
drużyn: Avans Wejherowo, Juksy Luzino, Elektrycy 
Elprofessional, GKS Luzino, GOSRiT 95 Luzino i A jene 
jo. Pierwszym liderem Wakacyjnej Ligii Orlik został 
zespól Awans Wejherowo.

WAKACYJNA MŁODZIEŻOWA 
LIGA ORLIK

Za nami  już dwie kolejki organizowanej przez Gminny 
Ośrodek Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie, 
Wakacyjnej Młodzieżowej Ligi ORLIK. W grupie 
A w której biorą udział drużyny rocznikowo starsze 
z kompletem zwycięstw i ładnym bagażem bramek brylują 
3 drużyny GOSRiT 97, Przeciętni oraz GOSRiT 97(2). 
Natomiast MKS Strzebielino, Sparta Luzino oraz drużyna 
Sobota, na punkty muszą czekać do następnej już III 
kolejki Wakacyjnej Młodzieżowej Ligi ORLIK.

W grupie B w której „najstarszym” zespołem jest GKS 
Luzino 98 zdecydowanym liderem jest…..właśnie  GKS 
Luzino 98 zespół prowadzony przez Krzysztofa Buczaka, 
lideruje z kompletem zwycięstw i trzynastoma bramkami 
strzelonymi, przy dwóch straconych. Natomiast 
odpowiednio drugie i trzecie miejsce kolejno zajmują 
Arka Luzino oraz GOSRiT/Wikęd, które zdobyły po 
3 punkty. Drużyna Wikęd Luzino, która zajmuje 
czwarte miejsce, musi jeszcze poczekać na punkty, które 
będzie miała okazje zdobyć w „bratobójczych” derbach 
w następnej kolejce z GOSRiT/Wikęd.

W dniu 25.07.2011 były 
piłkarz (napastnik), 
polski trener piłkarski 
selekcjoner reprezentacji 
Polski Wojciech Łazarek, 
przyjechał do Luzina by 
odbyć trening praktyczny 
z 35 kandydatami na trenera 
w trakcie kursu TRENERA  
UEFA – B. Wojciech 
Łazarek pokazał przyszłym 
trenerom ćwiczenia, które 
mogą się im przydać w 
rozpoczynającej się w ich 
życiu pracy trenerskiej. 

BYŁY SELEKCJONER REPREZENTACJI
POLSKI W LUZINIE

Gmina Luzino otrzymała 
certy�kat poświadczający 
udział w Programie Promocji 
Gmin i Powiatów „Budujemy 
Sportową Polskę”. Program 

jest autorskim projektem, realizowanym przez Polski Klub 
Infrastruktury Sportowej. Celem Programu jest pokazanie 
opinii publicznej oraz promowanie w Polsce i w Europie 
tych miast, gmin i powiatów oraz ich prezydentów, 
burmistrzów, wójtów i starostów, którzy wspierają rozwój 
sportu dzieci i młodzieży, którzy rozumieją znaczenie 
bezpieczeństwa uprawiania sportu, którzy budują 
obiekty sportowe myśląc o niepełnosprawnych, którzy 

BUDUJEMY SPORTOWĄ POLSKĘ
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promują zdrowy, aktywny, bezpieczny styl życia, którzy 
w ten sposób tworzą otwarte i nowoczesne społeczeństwo 
europejskie. Program „budujemy Sportową Polskę” 
ma na celu nie tylko promocję budowy nowoczesnej 
infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, ale także szeroko 
rozumianej kultury �zycznej, w tym sportu amatorskiego 
i wyczynowego. Program ma charakter ciągły i będzie 
kontynuowany, stanowiąc jedną z głównych aktywności 
Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej. Warto dodać, 
że nasza gmina w roku ubiegłym otrzymała tytuł Sportowa 
Gmina, który również był nadawany przez Polski Klub 
Infrastruktury Sportowej.

29 maja 2011 roku w Hali Widowiskowo – Sportowej 
GOSRiT im. Marszałka Macieja Płażyńskiego odbyła 
się już III Kaszubska Paraolimpiada. W tej wielkiej 

imprezie integracyjnej organizowanej przez rodziców ze 
Świetlicy Integracyjnej „Skrzydło Anioła” Kaszubskiego 
Towarzystwa Sportowo – Kulturalnego oraz GOSRiT i GOK 
Luzino uczestniczyło ponad 80 niepełnosprawnych dzieci, 
które brały udział w licznych konkurencjach sportowo 

– rekreacyjnych. W organizacji tych zawodów pomagali 
wolontariusze z drużyn młodzieżowych GOSRiT Luzino, 
a nad całością czuwała sędzia główny zawodów Joanna 
Mistygacz. Paraolimpiadzie towarzyszyły liczne imprezy: 
loteria fantowa, kiermasz, pokazy strażackie i policyjne 
oraz wystawa prac uczestników konkursu plastycznego. 
Ponadto na terenach wokół hali na odcinku 5 km odbył 

III KASZUBSKA PARAOLIMPIADA

się już po raz drugi Bieg Charytatywny „Skrzydło Anioła” 
oraz pierwszy raz Marsz Charytatywny „Skrzydło Anioła”. 
W zawodach tych, organizowanych przez Monikę Wirkus, 
uczestniczyło niespełna 100 sportowców z całego kraju. 
Po zakończeniu rywalizacji odbyła się uroczystość 
wręczenia nagród dla uczestników zawodów, w której byli 
obecni m in. liczni sponsorzy Paraolimpiady oraz Jarosław 
Wejer, Wójt Gminy Luzino. Każdy uczestnik paraolimpiady 
otrzymał pamiątkowy puchar i medal. Wśród wszystkich 
uczestników rozlosowano nagrody ufundowane przez 
sponsorów i darczyńców. Uhonorowano również 
najlepszych zawodników biegu i marszu, którzy otrzymali 
pamiątkowe puchary. 

Gminny Ośrodek Sportu Rekreacji i Turystyki w Luzinie 
zaprasza chętnych na I Otwarty Turniej GRAND PRIX 
LUZINA w piłce nożnej plażowej przy Hali  Widowiskowo 
– Sportowej, w następujących terminach: 10.08.2011r. 
dla chłopców z rocznika 1998 i młodsi od godziny 9:00, 
11.08.2011r. dla dziewczyn z rocznika 1995 i młodsi od 
godziny 9:00, 17.08.2011r. dla chłopców z rocznika 1995 
i młodsi od godziny 9:00. Zapisy w dniu turnieju do 
godziny 8:30 (drużyny 5 osobowe - 4+ bramkarz). Każdy 
uczestnik powinien posiadać zgodę rodziców(opiekunów 
prawnych). 

I OTWARTY TURNIEJ 
GRAND PRIX LUZINA 

W PIŁCE NOŻNEJ PLAŻOWEJ

Gminny Ośrodek Sportu Rekreacji i Turystyki w Luzinie 
zaprasza chętnych na I Otwarty Turniej GRAND PRIX 
LUZINA w siatkówce plażowej przy Hali  Widowiskowo 
– Sportowej, w następujących terminach:12.08.2011r. 
OPEN KOBIET od godziny 9:00, 16.08.2011r. OPEN 
MĘŻCZYZN od godziny 9:00, 19.08.2011r. OPEN 
KOBIET od godziny 9:00. Zapisy w dniu turnieju do 
godziny 8:30 (drużyny 2 osobowe). Osoby, które nie 
ukończyły osiemnastego roku życia, aby wziąźć udział 
w  turnieju zobowiązane są do posiadania zgody rodziców 
(opiekunów prawnych). 

I OTWARTY TURNIEJ 
GRAND PRIX LUZINA 

W PIŁCE SIATKOWEJ PLAŻOWEJ
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Gminna Biblioteka Publiczna im. L. Roppla w Luzinie 
organizuje dzieciom miłe spędzanie wolnego czasu 
podczas wakacji pod hasłem “W BIBLIOTECE NIGDY 
SIĘ NIE NUDZĘ”. Tegoroczne zajęcia, w czasie których 
zaplanowano spotkania z ciekawymi ludźmi, maratony 
literackie, konkursy czytelnicze, plastyczne, muzyczne, 
gry i zabawy ruchowe, a na zakończenie bal maskowy 
i występy uczestników Mini Playback Show, odbywa 
się będą w dniach od 4 do 30 sierpnia w godzinach 
od 11.00 do 14.00. Wszystkich chętnych serdecznie 
zapraszamy do zapisywania się na zajęcia (ilość miejsc 
ograniczona). ZAPRASZAMY.

BIBLIOTEKA ZAPRASZA WAŻNE TELEFONY

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE

W sierpniu rozpoczynają się na terenie Gminy 
Luzino zajęcia świetlicowe dla najmłodszych. 
W okresie wakacji planowane jest zorganizowanie zajęć 
w czterech miejscowościach naszej gminy: Kochanowo, 
Zelewo, Sychowo oraz Dąbrówka. Na uczestników 
zajęć świetlicowych czeka wiele atrakcji min. spotkanie 
z bajką, zabawy ruchowe ,,gimnastyka smyka”, 
wspólne muzykowanie, zajęcia plastyczne ,,małego 
artysty”, wspólne gry i zabawy dydaktyczne. Zajęcia 
dla najmłodszych prowadzi p.Sylwia Kunikowska. 
Zapraszamy wszystkie dzieci do wspólnej zabawy. 
Od września zajęcia przenoszą się do Hali Widowiskowo 
– Sportowej w Luzinie, gdzie rozpocznie działalność 
Świetlica. Zajęcia są bezpłatne, a ich organizatorem jest 
Stowarzyszenie Kaszubskie Towarzystwo Sportowo-
Kulturalne z Luzina. Tel.kontaktowy: 667-063-470.

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: punkt
konsultacyjnyapn@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.
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Ogłoszenie o konkursie 
 

Wójt Gminy Luzino 

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko 

Dyrektora Szkoły Podstawowej  

w Wyszecinie 

 
I. Do konkursu może przystąpić: 
 
1. osoba, będąca nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, która spełnia następujące wymagania: 
 

a) ukończyła studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje  do zajmowania stanowiska nauczyciela w  szkole podstawowej, bądź 
ukończyła studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne, lub ukończyła kolegium nauczycielskie albo 
nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada przygotowanie  kwalifikacje  do zajmowania stanowiska nauczyciela w  szkole podstawowej, 

b) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie  
z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, 

c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela  lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela 
akademickiego, 

d) uzyskała: 
 co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub  
 pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo,  
 w przypadku nauczyciela akademickiego  - pozytywna ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej,  

przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora bądź powierzeniem stanowiska dyrektora, 
e) posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, 
f) nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. z 2006r. Nr 97 

poz.674 z póź.zmianami), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną , o której mowa w art.140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – 
Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164 poz.1365 z póź.zmianami) oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne, 

g) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
h) nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne lub o ubezwłasnowolnienie, 
i) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia  

17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 14 poz.114 z póź.zmianami),  
 

2. osoba, niebędąca nauczycielem, która spełnia następujące wymagania: 
 
a) posiada obywatelstwo polskie, z tym, że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej, 
b)  ukończyła studia magisterskie, 
c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym, 
d) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie  

z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, 
e) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,  
f) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych 
g) nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne, dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie, 
h) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
i) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 

grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 14 poz.114 z póź.zmianami).  
 

II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać: 
 

a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją  funkcjonowania i rozwoju szkoły, 
b) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz 

poświadczającego obywatelstwo kandydata, 
c) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o: 

 stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo 
 stażu pracy dydaktycznej w przypadku nauczyciela akademickiego albo 
 stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem, 

d) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym 
mowa w pkt „c”, 

e) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym 
dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu 
kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,  

f) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w 
przypadku nauczyciela, 

g) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i 
nauczyciela akademickiego,  

h) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,  
i) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst 

jedn. Dz.U. z 2006r. Nr 97 poz.674 z póź.zmianami) lub w art.140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164 
poz.1365, z póź.zmianami) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego, 

j) oświadczenia, ze kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem, 
k) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
l) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie, 
m) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji  związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa art.31 ust.1 pkt 4 

ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 14 poz.114 z póź.zmianami), 
n) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art.7 ust.1 i ust.3a ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o 

dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U.  z 2007r. Nr 63 poz.425 z póź.zmianami), 
o) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora,  zgodnie 

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz.926 z póź.zmianami). 
 
III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „KONKURS” w terminie do dnia 17.08.2011 roku do godziny 13.00   
w Kancelarii  Urzędu Gminy Luzino ul.Of.Stutthofu 11, 84 – 242 Luzino (pok. nr 1). 
 
IV. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Luzino w dniu 18 sierpnia 2011 roku o godzinie 9.30 w siedzibie Urzędu Gminy w Luzinie przy 
ul. 10 Marca 11 (sala posiedzeń Rady Gminy Luzino)  
 
 
 

 Wójt Gminy 
 (-) Jarosław Wejer 

WÓJT GMINY LUZINO
OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WYSZECINIE

INFORMACJE O KONKURSIE DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ GMINY WWW.LUZINO.PL
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ZAPRASZAJĄ
na

Dożynki Gminne
28.08.2011r.

PLAC  PRZY  BOISKU  GMINNYM W  LUZINIE

PROGRAM:

13.15  Msza Święta dziękczynna za plony odprawiona będzie 
w kościele para�alnym  pw. Św. Wawrzyńca w Luzinie

14.30  Przejazd najdłuższego korowodu dożynkowego – BICIE 
REKORDU ŚWIATA

15.15  Powitanie gości i rozpoczęcie festynu
15.30  Występ Orkiestry Dętej z Luzina
16.00  Występ Zespołu Pieśni i Tańca „KOŚCIERZYNA” 
16.45  Turniej sołectw
17.30  Wręczenie nagród zwycięzcom konkursu „Piękna Gmina” 

oraz prezentacja audiowizualna z przebiegu konkursu
18.00  Występ zespołu coverowego „TALKING BROTHERS”, czyli 

największe przeboje MODERN TALKING
19.30  Gwiazda wieczoru - ZESPÓŁ FOCUS 
20.30  Muzyka biesiadna - „Manijôcë” część I
22.00  Pokaz sztucznych ogni
22.15  Muzyka biesiadna - „Manijjôcë”  część II
24.00  Zakończenie

WÓJT GMINY LUZINO
RADA GMINY LUZINO
SOŁTYSI WSI LUZINO


