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KS. PRAŁAT HENRYK SZYDŁOWSKI
W dniu 11 maja 2011 roku
w para�i pw. św. Wawrzyńca
w
Luzinie
odbyły
się
uroczystości
pożegnania,
w związku z przejściem na
emeryturę, ks. Prałata Henryka
Szydłowskiego, proboszcza,
który pełnił w para�i posługę
kapłańską przez 29 lat.
Społeczność Gminy Luzino
wyraża swoją wdzięczność, ks.
Prałatowi, za przewodnictwo
w wierze, za głęboki przykład
wiary, za wyjątkowy wzór
człowieka, chrześcijanina i kapłana, za wszystkie proste
rozmowy na trudne tematy oraz za zwyczajną obecność
w codziennym życiu para�an. Życzymy, ks. Prałatowi Henrykowi
Szydłowskiemu wszelkiej pomyślności na długie lata i wiele
zdrowia. Szczęść Boże.

Wójt Gminy Luzino - Jarosław Wejer
zaprasza na
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JUBILEUSZE
POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO
Z okazji Jubileuszu 50. lecia pożycia małżeńskiego
Państwo Gertruda i Władysław Kalkowscy
z Kębłowa,
w dniu 04 maja 2011 roku zostali udekorowani przez Wójta
Gminy, Jarosława Wejer Medalami Róży przyznawanymi
przez Prezydenta RP oraz otrzymali dyplom, kwiaty
i upominek od władz gminy.

Z okazji Jubileuszu 60. lecia pożycia małżeńskiego
Państwa Kunegundy i Stanisława Kobiela w dniu
30 kwietnia 2011 roku Wójt Gminy, Jarosław Wejer złożył
dostojnym Jubilatom życzenia, wręczył dyplom, kwiaty oraz
upominek od władz gminy.

Inaugurację Rodzinnych Koncertów
Letnich - Luzino 2011
do „Arboretum” przy Nadleśnictwie
w Luzinie
niedziela, 19 czerwca, godz. 16.00
W programie m.in.:
•
•
•

Z okazji Jubileuszu 60. lecia pożycia małżeńskiego Państwa
Jadwigi i Piotra Meyer w dniu 05 maja 2011 roku Wójt Gminy,
Jarosław Wejer złożył dostojnym Jubilatom życzenia, wręczył
dyplom, kwiaty oraz upominek od władz gminy.

Koncert zespołów kameralnych uczniów
Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia
w Wejherowie,
Konkurs piosenki o charakterze leśno –
ekologicznym,
Stoisko Koła Gospodyń Wiejskich w Luzinie.

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.

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

Nr 121 / maj 2011r.

1

LUZINO Biuletyn Informacyjny Rady i Wójta Gminy

SESJA RADY GMINY
W dniu 9 maja 2011 roku odbyła się VIII sesja Rady Gminy
Luzino zwołana przez Przewodniczącą Rady Gminy
Genowefę Kasprzyk, zgodnie z planem pracy Rady Gminy.
Najważniejszym punktem obrad sesji było przyjęcie
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Luzino,
planu �nansowego, planów �nansowych samorządowych
jednostek kultury, informacji o stanie mienia jednostki
oraz udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za rok
2010. Na sesji, przewodniczący poszczególnych komisji
Rady Gminy zaprezentowali stanowiska komisji w sprawie
wykonania budżetu gminy za rok 2010, a następnie Wójt
Gminy przedstawił pozytywną opinię Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia

20 kwietnia 2011 roku w sprawie realizacji budżetu gminy
w roku 2010. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
Stanisław
Engelbrecht odczytał stanowisko komisji
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
�nansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Gminy Luzino za 2010 rok i z informacją o stanie mienia
jednostki oraz złożył wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy, Jarosławowi
Wejer za rok 2010. Wniosek Komisji Rewizyjnej
w sprawie udzielenia absolutorium został pozytywnie
zaopiniowany przez Skład Orzekający Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdańsku na posiedzeniu w dniu
2 maja 2011r. Przewodnicząca Rady Gminy, Genowefa
Kasprzyk odczytała treść i poddała projekt uchwały
dotyczący rozpatrywania i zatwierdzenia sprawozdania
�nansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
gminy za 2010 rok i informacją o stanie mienia jednostki
oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Luzino
za 2010 rok pod głosowanie. Radni podjęli uchwałę

10 głosami „za”, 4 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się”, tym
samym udzielając Wójtowi Gminy, Jarosławowi Wejer
absolutorium za rok 2010. Po głosowaniu, Przewodnicząca
Rady Gminy wraz z Wiceprzewodniczącym Rady,
Zdzisławem Koszałką złożyli gratulacje oraz wręczyli
kwiaty Wójtowi Gminy Jarosławowi Wejer, Zastępcy Wójta
Marzenie Meyer oraz Skarbnikowi Gminy Mirosławie
Stolc. Ponadto na sesji Radni zapoznali się z informacją
oraz wnioskami Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej
kontroli w przedmiocie „Funkcjonowanie Sołectwa
Barłomino i Sołectwa Robakowo w roku 2010”, a także
ze sprawozdaniem z działalności „Gminnego Programu
Pro�laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”
oraz „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii”
za 2010 rok.
Na VIII Sesji Rady Gminy podjęto następujące
uchwały:
• Nr VIII/59/2011 w sprawie rozpatrywania
i zatwierdzenia sprawozdania �nansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2010 rok
i informacją o stanie mienia jednostki oraz udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy Luzino za 2010 rok,
• Nr VIII/60/2011 w sprawie budżetu gminy na
2011 rok,
• Nr VIII/61/2011 w sprawie przyjęcia darowizny
nieruchomości (obszaru 156 m2 położonej we wsi
Milwino, obręb geodezyjny Milwino, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr 276/11( KW 93986),
stanowiącej drogę wewnętrzną),
• Nr VIII/62/2011 w sprawie przyjęcia darowizny
nieruchomości (obszaru 952 m2 położonej we wsi
Luzino, obręb geodezyjny Luzino, oznaczonej w ewidencji
gruntów jako działka nr 1177/17( KW 25300), stanowiącej
drogę wewnętrzną),
• Nr VIII/63/2011 w sprawie przyjęcia darowizny
nieruchomości (obszaru 2785 m2 położonej we wsi
Luzino, obręb geodezyjny Luzino, oznaczonej w ewidencji
gruntów jako działka nr 879/2 ( KW 52950), stanowiącej
drogę wewnętrzną),
• Nr VIII/64/2011 w sprawie przyjęcia darowizny
nieruchomości (obszaru 1816 m2 położonej we wsi
Luzino, obręb geodezyjny Luzino, oznaczonej w ewidencji
gruntów jako działka nr 1267/21 ( KW 492), stanowiącej
drogę wewnętrzną),
• Nr
VIII/65/2011
w
sprawie
przyjęcia
darowizny
nieruchomości (1/16
części
udziałów
w nieruchomości obszaru 2828 m2 położonej
we wsi Wyszecino, obręb geodezyjny Wyszecino,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka
nr 21/28 ( KW 75760), stanowiącej drogę wewnętrzną),
• Nr VIII/66/2011w sprawie zmiany Uchwały nr XLIII/
377/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 28 czerwca 2010r.
w sprawie nadania nazw ulic we wsi Tępcz,
• Nr VIII /67/2011 w sprawie ustalenia wysokości
ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych lub
szkoleniach członków ochotniczych straży pożarnych.
Teksty uchwał dostępne są na stronie www.luzino.pl
w zakładce BIP.
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
PRZEWODNICZĄCEJ RADY W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM

(od 29 marca 2011r. do 9 maja 2011r.)
Wysoka Rado!
Panie Wójcie!
Szanowni Mieszkańcy!
W okresie międzysesyjnym wykonywałam następujące
obowiązki statutowe:
1. W zakresie organizowania prac Rady Gminy:
- Zwołanie sesji w dniu 9 maja 2011 r.
- Zwołanie komisji stałych : Gospodarczej i Samorządu,
Oświaty , Kultury i Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej,
Rolnej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rewizyjnej.
2. W zakresie dyżurów stałych i przyjmowania
mieszkańców w Biurze Rady:
Przyjmowałam mieszkańców na co tygodniowych dyżurach
oraz w innych terminach uzgodnionych z mieszkańcami
telefonicznie. Prośby, wnioski i uwagi mieszkańców na
bieżąco zgłaszałam Wójtowi Gminy lub bezpośrednio
kierownikom poszczególnych referatów Urzędu Gminy.
Utrzymywałam stały kontakt z przedstawicielami
środowisk oświatowo-kulturalnych i innych.
3.W zakresie spotkań z mieszkańcami:
W kwietniu br. wspólnie z Zastępcą Wójta Marzeną Meyer
oraz Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
odbyłam spotkanie z przedstawicielami Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej im.Lecha Bądkowskiego w Luzinie.
W spotkaniu wzięło udział kilkudziesięciu rodziców, którzy
pozytywnie ocenili działania władz gminy i dyrektora
szkoły odnośnie funkcjonowania placówki. Na spotkaniu
zaprezentowano projekt rozbudowy szkoły i przestawiono
przyszłościowe plany w tym zakresie.
W dniu 26 kwietnia odbyła się Komisja Gospodarcza
i Samorządu, która zajmowała się między innymi sprawą
wysyłanych do mieszkańców pism przez spółkę G.EN
GAZ ENERGIA S.A. w sprawie podwyżki opłat za gaz dla
odbiorców z terenu Gminy Luzino o 100%. Wyjaśniam,
iż zarówno Rada Gminy, jak Wójt dostrzegając wagę
problemu umożliwili przedstawicielom spółki G.EN
GAZ za pośrednictwem Komisji Gospodarczej spotkanie
z mieszkańcami oraz władzami gminy, jednak nie przebyli
oni na spotkanie, choć zaproszenie wysłano 13 kwietnia
br. tj. na 2 tygodnie przed planowanym posiedzeniem.
Komisja po wysłuchaniu informacji Wójta i uwag
mieszkańców upoważniła Wójta do zorganizowania
spotkania z przedstawicielami spółki w trybie pilnym.
Takie spotkanie ma odbyć się 10 maja br. Komisja
uznała działania spółki za niezrozumiałe z uwagi na fakt,
iż sprawa podwyżki opłat za zajęcie pasa drogowego miała
miejsce w 2009 roku. Wyjaśniam dodatkowo, że gminy
prowadzą planową gospodarkę �nansami budżetowymi,
spółka mogła od decyzji Rady Gminy się odwołać, jednak
tego nie uczyniła, nie wniosła również żadnych uwag
i zastrzeżeń do wprowadzonej podwyżki za zajęcie pasa

drogowego w 2009 roku.
16 kwietnia uczestniczyłam w otwarciu międzynarodowej
wystawy pt. ,,Niegasnące”, która prezentuje piękno kobiet .
Organizatorami wystawy są: Gminna Biblioteka Publiczna
im. Leona Roppla w Luzinie, Wójt Gminy Luzino
i Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich ,,Pro Bono”.
Wystawę można oglądać w czytelni biblioteki do 14 maja
2011r. Zapraszam serdecznie.
4. W zakresie prowadzenia korespondencji Rady Gminy:
Prowadziłam bieżącą korespondencję Rady Gminy.
5.W zakresie innych statutowych obowiązków
Przewodniczącej Rady Gminy:
Czuwałam nad terminowym udostępnianiem w BIP
protokołów z sesji i innych ważnych informacji dla
mieszkańców.
Zajmowałam się współredakcją Gminnego Biuletynu
Informacyjnego Rady i Wójta Gminy Luzino.
Pełniłam rolę rzecznika prasowego Rady Gminy, jak
również reprezentowałam Radę na zewnątrz.
W imieniu Rady Gminy Luzino składam najserdeczniejsze
życzenia Panu Władysławowi Wróblewskiemu z Zelewa,
który niedawno obchodził rocznicę 100 lat swoich
urodzin. Z tej okazji życzę Dostojnemu Jubilatowi wielu
pięknych dni życia, w dobrym zdrowiu i szczęściu.

INFORMACJA
Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA
za okres od 28.03 2011r. do 09.05 2011r.

1. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
w Sopocie wypowiedziało umowę o współpracy
z Gminą Luzino, w związku z tym przestała działać, po
10 latach, �lia SPON w Luzinie. Bardzo dziękuję
Prezesowi �lii p. Eugeniuszowi Szulc za wiele lat pracy
na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu naszej gminy.
Część byłych członków �lii SPON w Luzinie utworzyła
nowe stowarzyszenie, które będzie samodzielne i obejmie
swoją działalnością teren gminy Luzino. Stosowne
dokumenty złożono w sądzie, obecnie czekamy na
rejestrację stowarzyszenia.
2. Dnia 8 maja odbyły się głosowanie w wyborch
sołtysów w trzech sołectwach tj. w Sołectwie Kębłowo,
Milwino i Robakowo. Sołtysem wsi Kębłowo został
Pan Piotr Michałek, wsi Milwino Pani Teresa Potrykus,
wsi Robakowo Pani Marzena Pallach. W związku
z zarejestrowaniem po jednym kandydacie na sołtysa
we wsiach Luzino i Dąbrówka, nie przeprowadzono
głosowania, a sołtysami zgodnie ze statutami sołectw
zostali Pan Zygmunt Brzeziński i Pan Bronisław
Nadolski.
W okresie od 10 do 17 maja w w/w sołectwach odbędą
się zebrania wiejskie, na których zostaną wybrane rady
sołeckie.
3. Obecnie trwają prace dotyczące naprawy dróg
gruntowych; wykonano remonty dróg we wsiach Zelewo,
Kochanowo, Wyszecino, a następnie remonty zostaną
wykonane we wsi Tępcz i Luzino.
4. Zakończono budowę świetlicy we wsi Dąbrówka.
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5. Zakończono budowę chodników w Luzinie przy ulicy
Paraszyńskiej, O�ar Stutthofu i ulicy Robakowskiej.
6. Zakończono budowę ulicy Piaskowej w Luzinie.
7. Złożono wniosek „Budowa szlaku turystycznego
w miejscowości Luzino – etap II” przyjęty do konkursu
9.3 RPO WP, który uzyskał pozytywną ocenę formalną
i został przekazany do oceny strategicznej.

WYBORY SOŁTYSÓW ZAKOŃCZONE
8 maja 2011 r. odbyło się głosowanie w wyborach Sołtysa wsi
Kębłowo, Milwino i Robakowo. Głosowanie odbywało się
w godzinach od 8.00 do 16.00 w lokalach wyborczych,
obsługiwanych przez powołane Zarządzeniem Wójta,
Sołeckie Komisje Wyborcze. W sołectwie Kębłowo
do pełnienia funkcji sołtysa zgłoszono 3 kandydatów.
Na uprawnionych do głosowania 1708 osób udział
w głosowaniu wzięło 340 mieszkańców (19,9%). Sołtysem
został wybrany Pan Piotr Michałek otrzymując 194
głosy. W sołectwie Milwino zgłoszono 2 kandydatów. Na
uprawnionych do głosowania 349 mieszkańców udział
w głosowaniu wzięły 143 osoby (41%). Sołtysem została
wybrana Pani Teresa Potrykus, otrzymując 122 głosy
poparcia. W sołectwie Robakowo zgłoszono 2 kandydatów.
Na uprawnionych do głosowania 598 osób udział
w głosowaniu wzięło 198 mieszkańców (33,1%). Sołtysem,
przy poparciu 151 mieszkańców została wybrana Pani
Marzena Pallach. Natomiast w Sołectwie Luzino i Sołectwie
Dąbrówka głosowania nie przeprowadzano, ponieważ
w wyznaczonym terminie, na sołtysów zgłoszono po
jednej kandydaturze. W tej sytuacji mandat obsadza się
bez głosowania. Sołtysem wsi Luzino został wybrany
Pan Zygmunt Brzeziński, Sołtysem wsi Dąbrówka Pan
Bronisław Nadolski.

RADY SOŁECKIE WYBRANE
Na zebraniach wiejskich, które odbywały się w następujących
sołectwach: Luzino w dniu 10 maja 2011 roku, Kębłowo
w dniu 11 maja 2011 roku, Robakowo w dniu 12 maja 201
roku, Milwino w dniu 17 maja 2011 roku oraz Dąbrówka
w dniu 25 maja 2011 roku dokonano wyboru rad sołeckich.
W skład Rad Sołeckich weszli: Sołectwo Luzino - Pan Stefan
Doering, Pan Jan Schulz, Pan Adam Stasiak, Pan Zbigniew
Tobias; Sołectwo Kębłowo - Pani Maria Bargańska, Pan
Andrzej Ellwart, Pani Jadwiga Gola, Pan Dariusz Grubba,
Pan Marian Małaszycki, Pani Emila Marzejon; Sołectwo
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; Sołectwo Dąbrówka - Pan
Jacek Hewelt, Pan Kazimierz Hinc, Pan Wojciech Hebel,
Pani Dorota Bieszke.

INFORMACJA
Gmina
Luzino
otrzymała
wsparcie
�nansowe
w ramach rządowego programu ,,Radosna Szkoła’’
w wysokości 90.095zł. Dotacja została przyznana na budowę
placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
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w Kębłowie. Realizacja programu rozpocznie się
w lipcu 2011 roku. Ponadto w dniu 12.04.2011 roku
została podpisana umowa z Marszałkiem Województwa
Pomorskiego na realizację zadania ,,Zdrowa zabawa –
budowa i rozwój placów zabaw’’. Gmina Luzino otrzymała
dotację, na realizację projektu z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich, w wysokości 148.184zł. W ramach
projektu zostanie wybudowany plac zabaw w Luzinie oraz
doposażone zostaną place zabaw w Barłominie, Dąbrówce,
Kębłowie, Kochanowie, Luzinie, Milwinie, Robakowie,
Tępczu, Wyszecinie, Zelewie oraz Sychowie. Planowany
termin zakończenia inwestycji - wrzesień 2011 roku.

BIURO RADY INFORMUJE
Posiedzenia komisji Rady Gminy Luzino odbędą się
w nastepujących terminach: Komisja Statutowa –
09 czerwca 2011 roku, godzina 14.00, Komisja
Gospodarcza i Samorządu – 13 czerwca 2011 roku
godzina 11.00, Komisja Oświaty Kultury i Sportu
– 14 czerwca 2011 roku godzina 12.00, Komisja Zdrowia
i Opieki Społecznej – 16 czerwca 2011 roku, godzina 12.00,
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska – 17 czerwca
2011 roku godzina 10.00. Natomiast sesja planowana jest
na dzień 28 czerwca 2011 roku na godzinę 11.00.
Posiedzenia Komisji odbędą się w Biurze Rady Gminy
z wyjątkiem Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, która
odbędzie się Szkole Podstawowej w Sychowie.

ZAPROSZENIE
Wójt Gminy Luzino oraz Przewodnicząca Rady
Gminy zapraszają na spotkanie władz samorządowych
z
przedstawicielami
organizacji
pozarządowych,
które odbędzie się 15 czerwca 2011r. o godz.16.00
w Biurze Rady Gminy w Luzinie. Celem spotkania
jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych organizacji
społecznych do działania oraz tworzenie odpowiednich
warunków
do
powstawania,
funkcjonowania
i rozwoju trzeciego sektora pozarządowego w oparciu
o dobrą współpracę z Wójtem i Radą Gminy Luzino.

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

PODZIĘKOWANIE
Przewodnicząca Rady Gminy, Genowefa Kasprzyk składa
serdeczne podziękowania prof. dr hab. Piotrowi Niwińskiemu
z Uniwersytetu Gdańskiego za wykład na temat: Major Zygmunt
Szendzielarz „Łupaszka” - bohater czy osoba kontrowersyjna.
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WYKAZ PRZETARGÓW

za okres od 15.04.2011 do 31.05.2011
Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Luzino.
W dniu 11.04.2011r. nastąpiło otwarcie ofert
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jak
wyżej, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
Do terminu składania ofert, wpłynęły 3 ważne oferty,
z oferowaną ceną za wykonanie zamówienia w kwocie: od
73.814,40zł brutto do 141.205,88zł brutto. Zamawiający
do realizacji zamówienia przyjął ofertę, którą złożył
Zakład Usługowy Zygmunt Pobłocki 83-340 Sierakowice,
ul.Mickiewicza 6, z oferowaną ceną 73.814,40zł brutto.
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości
8.815.230,00 PLN na �nansowanie planowanego de�cytu
budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek
i kredytów.
W dniu 21.04.2011r. nastąpiło otwarcie ofert
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jak
wyżej, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
Do terminu składania ofert, wpłynęło 7 ważnych ofert,
z oferowaną ceną za wykonanie zamówienia w kwocie od
1.525.164,08zł do 1.652.263,26zł brutto. Zamawiający do
realizacji zamówienia przyjął ofertę, którą złożył BRE Bank
S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, Oddział
Korporacyjny Gdynia, 81-371Gdynia ul.Zygmuntowska 4,
z oferowaną ceną 1.525.164,08zł brutto.
Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
nad realizacją zadania: „Budowa i remont nawierzchni
chodników na terenie Gminy Luzino”.
W dniu 24.05.2011r. nastąpiło otwarcie ofert
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jak
wyżej, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
Do terminu składania ofert, wpłynęły 3 ważne oferty,
z oferowaną ceną za wykonanie zamówienia w kwocie:
od 3.800,00zł brutto do 19.680,00zł 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
3.800,00zł brutto.
Budowa i remont nawierzchni chodników na terenie
Gminy Luzino.
W dniu 27.05.2011 r. 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 7 ofert na każde zadanie,
z oferowaną ceną za wykonanie zamówienia w kwocie: od
183.496,53zł brutto do 291.571,33zł brutto, łącznie za 5
wyszczególnionych zadań. Obecnie trwają prace związane
ze sprawdzeniem złożonych ofert, w celu wyłonienia
wykonawcy do realizacji przedmiotowej inwestycji.
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
4 oferty, z oferowaną ceną za wykonanie zamówienia
w kwocie od 4.800,00zł brutto do 18.450,00zł brutto.
Obecnie trwają prace związane ze sprawdzeniem
złożonych ofert, w celu wyłonienia wykonawcy do

realizacji przedmiotowego zadania.
Remont nawierzchni bitumicznej wraz z budową
chodnika w miejscowości Barłomino.
Postępowanie wszczęto w dniu 16.05.2011r. w trybie
przetargu nieograniczonego. Termin składania ofert
upływa 01.06.2011r. o godzinie 10:00.

SUKCES UCZNIÓW
SP W BARŁOMINIE
W kwietniu uczniowie
klasy
szóstej
Szkoły
Podstawowej im. ks.
Jana
Twardowskiego
w Barłominie wzięli udział
w
ogólnopolskim
konkursie pt: „Zielony
dom”,
organizowanym
przez Instytut Obywatelski
w Warszawie. Celem
konkursu
było
kształtowanie
postaw
proekologicznych,
a
zadaniem
uczestników
przygotowanie komiksu
na
powyższy
temat.
Uczniowie pod kierunkiem opiekuna Haliny Szlaga
przygotowali pracę, która po ocenie jury zwyciężyła.
Zespół otrzymał I miejsce w kraju i w nagrodę został
zaproszony na Galę Finałową, która odbędzie się
8 czerwca w Sejmie RP połączona ze zwiedzaniem Sejmu.
Dodatkowo uczniowie zwiedzą także Centrum Naukowe
Kopernika. Wszelkie koszty dojazdu na Galę Finałową
pokrywa Instytut Obywatelski w Warszawie.

PODRÓŻE Z PASJĄ
W kolejnym odcinku z cyklu „Podróże z pasją” uczniowie
Szkoły Podstawowej w Barłominie mieli okazję spotkać
się z Panią Agnieszką Wojtecką, na co dzień wykładowcą
Akademii Medycznej, która w wolnych chwilach
podróżuje po świecie. Na spotkanie z uczniami przywiozła
mnóstwo pamiątek i zdjęć ze swoich podróży. Podczas
dwugodzinnego pokazu w ciekawy sposób podróżniczka
zaprezentowała cztery państwa: Chiny, Republikę
Południowej Afryki, Namibię oraz Peru. Uczniowie
mieli okazję poznać krajobrazy, tradycję, kulturę, jakże
odmiennych krajów. To spotkanie bardzo podobało się
uczniom i jednocześnie poszerzyło ich wiedzę o świecie.
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JUBILEUSZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. JANA PAWŁA II W KĘBŁOWIE

SERCEM DO NIEBA …..
„Sercem do nieba dziękować
nam dziś trzeba”. Pod
takim hasłem społeczność
Szkoły
Podstawowej
w Barłominie oraz para�a
pw. św. Wawrzyńca w Luzinie
przygotowała Wieczornicę
z okazji beaty�kacji Papieża
Jana Pawła II. Tego wieczoru
mieszkańcy,
rodzice
wraz z dziećmi wspólnie
świętowali poprzez śpiew,
modlitwę, czytanie listów
dzieci do Jana Pawła II.
W duchu wdzięczności za
dar naszego błogosławionego
obecni zapalili znicze i ułożyli
z nich serce.

XII POWIATOWY KONKURS
EKOLOGICZNO- PLASTYCZNY
XII Powiatowy Konkurs Ekologiczno- Plastyczny,
w tym roku odbył się pod hasłem „Lasy dla ludzi”.
Wzięło w nim udział 15 szkół podstawowych z powiatu
wejherowskiego. W sumie nadesłano 154 prace. Komisja
po długich obradach wybrała laureatów oraz przyznała
wyróżnienia w trzech kategoriach. Kategoria I (klasy
O - I) - I miejsce: Agata Kamińska SP Barłomino,
II miejsce: Filip Lepszy SP Nr 1 Rumia, Lidia Bank
SP Gościcino, III miejsce: Karolina Richert SP Barłomino,
Kacper Wojciechowski SP Rozłazino. Kategoria II (klasy

Minęło już 10 lat kiedy Szkole Podstawowej w Kębłowie
nadane zostało imię Jana Pawła II. Tak znakomity patron
jest naszym autorytetem w trudnej sztuce wychowania.
Uczy nas „mierzyć drugiego człowieka miarą serca”.
12 maja br. obchodziliśmy z tejże okazji Święto Szkoły.
W tym roku było ono wyjątkowe, nie tylko z okazji
10 jubileuszu nadania naszej szkole imienia, ale przede
wszystkim z powodu beaty�kacji Jana Pawła II, która
miała miejsce 1 maja 2011 roku na placu Świętego
Piotra w Rzymie. Uroczystość rozpoczęła się mszą św.,
której przewodniczył ks. proboszcz Krzysztof Lorek oraz
ks. diakon Piotr Liszewski. Tuż po niej, złożono znicze
pod �gurą Ojca Św. Jana Pawła II, która znajduje się na
placu przy kościele p.w. Św. Jadwigi Śląskiej w Kębłowie.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Przewodnicząca
Rady Gminy, p. Genowefa Kasprzyk, dyrektorzy szkół
oraz Przewodnicząca Rady Rodziców p. Mirosława
Skrzypkowska. Kolejnym punktem uroczystości był
montaż słowno – muzyczny w wykonaniu uczniów szkoły.
W tym roku ich występ był jedyny w swoim rodzaju. Poza
recytacjami pięknych wierszy i śpiewem wzruszających
piosenek, aktorzy przybliżyli nam dzieje Skawińskiego
– bohatera „Latarnika” Henryka Sienkiewicza. Cechą
wspólną tejże postaci oraz patrona szkoły była m.in.
konieczność pozostania poza granicami ojczyzny, co
wzbudzało tęsknotę za nią, swoimi korzeniami i tradycją.
Uczniowie przygotowali przedstawienie pod kierunkiem
nauczycieli: Marzeny Czerwionka i Aleksandry Szmagaj,
natomiast stroną multimedialną występu zajęła się Joanna
Tederko. Pragniemy podkreślić, iż w przygotowania
do Święta Szkoły zaangażowanych było wielu nauczycieli
i pracowników obsługi.

ZAPRASZAMY NA KREMÓWKI

II - III) - I miejsce Wiktoria Kos SP Bolszewo, II miejsce:
Justyna Baboszyn SP Nr 1 Rumia, Weronika Richert
SP Barłomino, III miejsce: Daria Nowicka SP Barłomino,
Karolina Tobias SP Luzino. Kategoria III (klasy IV VI) - I miejsce: Zo�a Gae SP Rozłazino, Anna Bojke
SP Sychowo, II miejsce: Natalia Liss SP Bożepole Wielkie,
Dominik Kamiński SP Barłomino, III miejsce: Natalia
Wandtke SP Wyszecino, Filip Sajnok SP Barłomino.
Laureaci wraz z opiekunami wzięli udział w uroczystym
podsumowaniu konkursu, podczas którego wręczone
zostały nagrody ufundowane przez Radę Gminy Luzino,
Nadleśnictwo Strzebielino oraz Szkołę Podstawową
im.Księdza Jana Twardowskiego w Barłominie.
Uroczystość uświetnił występ dzieci z oddziału
przedszkolnego SP Barłomino. Gratulujemy i zapraszamy
do kolejnej edycji konkursu za rok.
6

Z okazji beaty�kacji Jana Pawła II w Szkole Podstawowej
im. L. Bądkowskiego w Luzinie odbył się uroczysty apel
pt. „Kawiarniane wspomnienia”. Wszyscy uczniowie
zostali zaproszeni do wysłuchania wspomnień o życiu
i nauczaniu naszego Papieża. Akcja przedstawienia
toczyła się w kawiarni, do której przyszli przyjaciele
Papieża z dawnych lat. Szef kuchni serwował wadowickie
kremówki, i w tak miłej atmosferze przyjaciele opowiadali
o fascynującym człowieku, którego mieli szczęście spotkać
na swojej drodze życia. Wspomnienia przeplatane były
ulubionymi papieskimi pieśniami, wspólnie zaśpiewaną
pieśnią „Abba Ojcze” oraz mistrzowsko zagraną na
trąbce „Barką”. Dla wzmocnienia przekazu i jego lepszego
zapamiętania uczniowie mogli oglądać wyświetlane w tle
slajdy z życia Papieża.
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OBCHODY KONSTYTUCJI 3 MAJA
W przededniu święta, w Szkole Podstawowej
im. L. Bądkowskiego w Luzinie
odbył się apel
z okazji 220. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
pierwszej nowożytnej Konstytucji w Europie. Tekst,

oprawę muzyczną i dekorację przygotowali nauczyciele:
M. Miotke, A. Bistroń i P. Jażdżewski. Słowa patriotycznej
pieśni „Dzień dobry Biały Ptaku” dały początek obchodom
rocznicy uchwalenia w 1791 roku Konstytucji 3 Maja.
Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli przygotowali
montaż poetycko-muzyczny, przybliżający historię
Sejmu Wielkiego i jego twórców. Słowa narratora
i recytatorów przypomniały jak ważne jest to święto dla
Polaków. Konstytucja 3 Maja to nasza duma narodowa.
Uchwalona w 1791 roku jako pierwsza w Europie ustawa,
regulowała organizację władz państwowych oraz prawa

i obowiązki obywatela. Scenki rodzajowe odegrane
przez uczniów odzwierciedlały trudne położenie Polski
w II połowie XVIII wieku. Apel zakończyła grupa taneczna,
tańcząca poloneza. W ten sposób przypomnieliśmy
sobie karty historii, by czerpać z nich siłę i mądrość,
by pielęgnować naszą niezależność i tożsamość narodową,
by budować współczesną kulturę i tradycję Europy. Występ
był gorąco oklaskiwany przez widownię.

DZIEŃ STRAŻAKA
Dnia 04 maja 2011 roku dzieci klas O, I – III wraz
z wychowawcami udały się do Ochotniczej Straży Pożarnej
w Luzinie, aby złożyć serdeczne życzenia z okazji Dnia
Strażaka. Na tę cześć klasa O „a” pod opieką wychowawcy
W. Płotka przygotowała teatrzyk pt. „Rozmowy zwierząt
w luzińskim lesie”. Dzieci wręczyły przyniesione kwiaty
i obraz przedstawiający strażaków w ich pracy oraz
złożyły życzenia z okazji ich święta. Strażakom bardzo
podobało się przygotowane przedstawienie, jak i upominki

przygotowane przez dzieci. Podziękowali więc wszystkim
zebranym, a komendant zapewnił, że obraz zawiśnie
na jednej ze ścian budynku OSP. Dzieci wysłuchały
ciekawostek na temat powstania OSP w Luzinie, pracy
strażaków. Następnie strażacy zaprezentowali swój strój,
który ochrania ich w ciężkiej i niebezpiecznej pracy
oraz wyposażenie wozu strażackiego. Główną atrakcją
dla dzieci była możliwość wejścia do wozu oraz obsługa
węża strażackiego, którym posługują się strażacy,
aby ugasić pożar. Wszyscy podziękowali strażakom za ich
trud i dzielną pracę. Dzieci wróciły do szkoły uśmiechnięte,
zadowolone i pełne wrażeń.

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
6 maja 2011r na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Rumi, odbyły się Mistrzostwa Powiatu
Wejherowskiego Szkół Podstawowych w Czwórboju
Lekkoatletycznym Dziewcząt. W zawodach wzięły
udział 6-osobowe drużyny dziewcząt z siedmiu szkół
powiatu wejherowskiego. Każda zawodniczka startowała
w następujących konkurencjach: bieg na dystansie
60 m, skok w dal ze strefy lub skok wzwyż (dla całego
zespołu), rzut piłeczką palantową, bieg na dystansie

600 m. Po zakończeniu wszystkich konkurencji wyniki
każdego zawodnika przeliczane są na punkty według tabel
lekkoatletycznych. Wyniki poszczególnych zawodników
są dodawane do siebie. Na wynik zespołu składa się
5 najwyższych wyników. Szkołę Podstawową w Luzinie
reprezentowały: Wiktoria Damps, Monika Sikora,
Magda Kołacz, Karolina Jóskowska, Ewelina Semak,
Monika Drabik, łacznie zdobywając – 1213 pkt. Drużyna
dziewcząt ze Szkoły Podstawowej im. Lecha Bądkowskiego
w Luzinie, okazała się najlepsza i wywalczyła awans
do Finału Wojewódzkiego.
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FESTIWAL PIOSENKI KASZUBSKIEJ
KASZËBSZÉ SPIÉWË
Dnia 07 maja 2011 roku w Szkole Podstawowej im. Lecha
Bądkowskiego w Luzinie odbyły się eliminacje powiatowe
IX Pomorskiego Festiwalu Piosenki Kaszubskiej
„Kaszëbsczé Spiéwë”. Z roku na rok rośnie poziom
wykonywanych utworów. Tym razem,
udział
w eliminacjach wzięło 16 szkół z naszego powiatu:
Zespół Szkół w Linii, Szkoła Podstawowa Luzino,
Szkoła
Podstawowa
w
Bożympolu
Wielkim,
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Bolszewie,
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Orlu, Gminne
Przedszkole Publiczne Luzino, Szkoła Podstawowa
w Sychowie, Szkoła Podstawowa w Łęczycach,
Szkoła Podstawowa w Kębłowie, Szkoła Podstawowa

Nr 8 w Wejherowie, Szkoła Podstawowa w Wyszecinie,
Gimnazjum Publiczne w Luzinie, Gimnazjum
w Bożympolu Wielkim, Samorządowy Zespół Szkół
w Kostkowie, Samorządowe Gimnazjum w Bolszewie,
I Liceum Ogólnokształcące w Wejherowie oraz Miejski
Dom Kultury w Rumi. Uczestnicy współzawodniczyli
w V kategoriach podzielonych ze względu na wiek
oraz charakter występu (solista bądź zespół wokalnoinstrumentalny). Jury w składzie: Dorota Muża-Szlas, Piotr
Jędrzejczak, Mieczysław Bistroń przyznało: w kategorii
I solista: I miejsce Wojciechowi Szulc z Zespółu Szkół
w Linii, II miejsce Kindze Czech ze Szkoły Podstawowej
w Luzinie; w kategorii I zespół wokalo-instrumentalny:
I miejsce Samorządowej Szkole Podstawowej w Bolszewie,
II miejsce Samorządowej Szkole w Orlu; w kategorii
II solista: I miejsce Alicji Szmuda ze Szkoły Podstawowej
z Luzina, II miejsce Julii Bronk z Zespołu Szkół w Linii;
w kategorii II zespół wokalno-instrumentalny: I miejsce

Szkole Podstawowej w Luzinie; w kategorii III solista:
I miejsce Natalii Grzenkowicz ze Szkoły Podstawowej
w Sychowie, II miejsce Agacie Ropela ze Szkoły
Podstawowej w Bożympolu Wielkim, w kategorii III zespół
wokalno-instrumentalny: I miejsce Szkole Podstawowej
z Wyszecina, II miejsce Szkole Podstawowej z Luzina,
w kategorii IV solista: I miejsce Alicji Wejer z Gimnazjum
Publicznego w Luzinie, II miejsce Monice Szulc
z Zespołu Szkół w Lini, w kategorii IV zespół wokalnoinstrumentalny: I miejsce Gimnazjum Publicznemu
z Luzina, II miejsce Samorządowemu Zespołowi Szkół
w Kostkowie, w kategorii V zespół wokalnoinstrumentalny: I miejsce I Liceum Ogólnokształcącemu

w Wejherowie. Wszyscy uczestnicy eliminacji powiatowych
Pomorskiego Festiwalu Piosenki Kaszubskiej „Kaszëbsczé
Spiéwë” otrzymali nagrody książkowe, które wręczyli
Wójt Gminy Jarosław Wejer oraz Przewodnicząca Komisji
Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Aleksandra Meyer.
Laureaci I i II miejsc w poszczególnych kategoriach
awansowali do eliminacji wojewódzkich konkursu.

SUKCESY UCZNIÓW Z LUZINA
W WOJEWÓDZKICH KONKURSACH

Już po raz czwarty uczniowie Szkoły Podstawowej
im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie przystąpili do rywalizacji
w konkursie historycznym, który cieszy się wśród
naszych uczniów dużym zainteresowaniem. Konkurs, jak
co roku składał się z 3 etapów. Pierwszy etap wyłonił
trójkę reprezentantów szkoły, a byli to: Cyman Michał
Vb, Jaros Marta IVb, Teclaf Rafał VIa. ,,Młodzi historycy”
12 kwietnia w pół�nale zmierzyli się z innymi
uczniami, którzy łącznie byli przedstawicielami,
12 szkół z województwa pomorskiego. Do �nału ,, Małej
Olimpiady Historii Polski” awansowało 12 uczniów,
8
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którzy najlepiej poradzili sobie z pytaniami testowymi.
Wśród tej elitarnej grupy znalazła się też dwójka uczniów
z Luzina. Finałowe zmagania odbyły się 10 maja br.
w SP Nr 39 w Gdańsku. Rewelacyjnie wypadł Teclaf Rafał,
który w �nale nie miał sobie równych i z liczbą 40 pt. został
laureatem Wojewódzkiego Konkursu Historycznego. Tak

program artystyczny przygotowany przez zaproszonych
gości ze Szkoły Podstawowej w Bukowinie k. Lęborka.
Patriotyczne pieśni wykonane przez młodych artystów
były znakomitą lekcją historii, wzbudziły powszechny
podziw i aplauz publiczności. Gratulujemy chłopcom
z Luzina dobrego występu i życzymy dalszych sukcesów
w konkursach historycznych

UCZENNICA SZKOŁY W LUZINIE
W FINALE WOJEWÓDZKIM RODNY MÒWË
19 kwietnia 2011 r. w Muzeum Piśmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko- Pomorskiej odbyły się eliminacje
powiatowe Konkursu Recytatorskiego Literatury
Kaszubskiej Rodnô Mòwa. Uczennica klasy Va Joanna
Skrzypkowska zajęła wysoką III lokatę, natomiast
uczennica klasy IVe Zo�a Topp, prezentując wiersz

wielkiego sukcesu z historii nie osiągnął jeszcze żaden
uczeń szkoły z Luzina. Dyrekcja i cała społeczność szkolna
gratuluje Rafałowi Teclaf tak wybitnego osiągnięcia i życzy
kolejnych sukcesów.
7 maja w rocznicę zakończenia działań wojennych
II wojny światowej w Europie odbył się w Lęborku �nał
Wojewódzkiego Konkursu Historycznego ,,POLSKIE SIŁY
ZBROJNE NA FRONTACH II WOJNY ŚWIATOWEJ”.
Zmagania �nalistów obserwowali zaproszeni goście, wśród
nich Kombatanci Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.
Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego niedawno
Prezesa Stowarzyszenia Kombatantów płk. Władysława

Henryka Hewelta „Kùlig” oraz prozę Alojzego
Nagla „Bes” okazała się bezkonkurencyjna i zajęła
I miejsce. Uczennice Szkoły Podstawowej im. Lecha
Bądkowskiego w Luzinie do konkursu przygotowywali
nauczyciele: Ewa Bużan oraz Mieczysław Bistroń.
Zo�a Topp będzie reprezentować powiat wejherowski
w wojewódzkim �nale Rodny Mòwë, który odbędzie się
w pierwszej dekadzie czerwca, tradycyjnie w Chmielnie
– stolicy kaszubskiego słowa. Nagrodzonym serdecznie
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów

X POWIATOWY KONKURS
PLASTYCZNY I KOMPUTEROWY
Dwojaka. Tym razem �nał odbył się w Lęborku, a nie
jak dotąd w Gdańsku, gdyż drużyna z Lęborka okazała
się ubiegłorocznym triumfatorem tegoż konkursu.
Do �nału zakwali�kowało się najlepszych 7 ekip szkolnych,
wśród nich była ekipa ze Szkoły Podstawowej w Luzinie
w składzie: Detlaf Tomasz, Klawikowski Rafał,
Wołodko Piotr. Chłopcy utworzyli trzyosobową drużynę,
która musiała się wykazać ogromną wiedzą z zakresu
II wojny światowej. Konkurs składał się z siedmiu tur
pytań, w jednej z nich uczestnicy musieli np. ze słuchu
rozpoznać tytuły pieśni patriotycznych, z czym wszyscy
niemal bezbłędnie sobie poradzili. Do ostatniej rundy
ważyły się losy wygranej. Ostatecznie zwyciężyła SP Nr 38
Gdańsk (42 p.), przed SP Nr 3 Lębork (41p.) oraz SP Luzino
(38 p.). Oprócz zmagań konkursowych wszyscy obejrzeli

Tuż przed świętami wielkanocnymi nastąpiło
rozstrzygnięcie
X
już
edycji
Powiatowego
Konkursu Plastycznego i Komputerowego pod
hasłem: „MISTERIA – OBRZĘDY – TRADYCJE
WIELKANOCNE”, „WIELKANOC W TRADYCJI
POLSKIEJ”. Organizatorem konkursu było Starostwo
Powiatowe w Wejherowie, Wójt Gminy Wejherowo
oraz Samorządowe Gimnazjum w Bolszewie. Głównym
celem konkursu jest podtrzymywanie tradycji
i zwyczajów związanych z obrzędami wielkanocnymi
funkcjonującymi w kulturze polskiej. Konkurs
adresowany był do uczniów szkół podstawowych i
gimnazjalnych. Uczniowie Szkoły Podstawowej w
Luzinie od kilku lat z większymi i mniejszymi sukcesami
biorą udział w tym konkursie. Prace są oceniane w dwóch
kategoriach: prace plastyczne i prace komputerowe.
W tym roku werdyktem Jury Konkursu nagrodzono
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następujących uczniów ze szkoły w Luzinie: Anetę
Landowską z kl. IVc – II miejsce – kategoria Wielkanocne
kartki pocztowe – gra�ka komputerowa (opiekun –
p. J. Sikora), Justynę Hinc z kl. VIc – wyróżnienie – kategoria
Wielkanocne kartki pocztowe – gra�ka komputerowa
(opiekun – p. J. Sikora), Wojtka Szymańskiego z kl. IVd
– wyróżnienie – kategoria Wielkanocne kartki pocztowe
– gra�ka komputerowa (opiekun – p. B. Mielewczyk).
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.

VI DEKANALNY KONKURS O JANIE PAWLE II
Już po raz VI uczniowie Szkoły im L. Bądkowskiego
w Luzinie uczestniczyli w konkursie o Janie Pawle II.
Etap dekanalny odbył się w Szkole Podstawowej im. Jana
Pawła II w Kębłowie i obejmował dwie kategorie wiekowe.
Dla klas I-III był to konkurs plastyczny pt. „Wizerunek
błogosławionego w oczach dziecka” oraz dla klas IV-VIkonkurs literacki. Komisji oceniającej prace, podobały
się prace uczniów: Kacpra Gruby z klasy Ib, któremu
przyznała II miejsce w kategorii klas I oraz I miejsce dla
Eweliny Cyman z klasy IId w kategorii klas II. Wyróżnienie
otrzymała uczennica klasy IIIa Wiktoria Piepiórka.
W drugiej kategorii
wiekowej prace literackie
zaprezentowali Szymon Tempski z kl. IVa – III miejsce,
Maciej Plecke z kl. IVe oraz Paulina Pieńkowska z kl. Ve
- wyróżnienie.

WYCIECZKA DO MUZEUM
MIASTA GDYNI

Dnia 29.04.2011 roku w Szkole Podstawowej
w Sychowie odbyła się uroczysta akademia z okazji
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie
klas szóstych pod kierunkiem nauczycieli: H. Staneckiej
i A. Szumnarskiej przygotowali część artystyczną pt.:
„Pierwsza taka konstytucja”. W tym dniu również
pamiętaliśmy o zbliżającej się beaty�kacji naszego papieża
Jana Pawła II. Uczniowie wraz z opiekunem E. Kotłowską
przypomnieli postać naszego Wielkiego Polaka. Uczcili to
szczególne dla Polaków wydarzenie wierszem i piosenką.

SZKOLNY TYDZIEŃ ZDROWIA

Przedłużeniem przerwy świątecznej dla uczniów klasy
IVa i Vb ze Szkoły Podstawowej w Sychowie był wyjazd
do Muzeum Miasta Gdyni w dniu 27 kwietnia 2011
roku. Wycieczka zorganizowana przez wychowawców
p. B. Klońską i p. S. Pienschke miała na celu zapoznanie
uczniów z funkcją, rodzajami i strukturą muzeów a także
przybliżenie pojęć takich jak: eksponat, kolekcja, kopia,
oryginał, wystawa etykieta, galeria, zabytek. Wycieczka
o charakterze edukacyjnym była lekcją muzealną

poświęconą historii powstania muzeum oraz miasta Gdyni.
Dużą atrakcją były warsztaty uwzględniające nowoczesne
metody nauczania aktywizujące uczniów. Lekcja
prowadzona z wykorzystaniem zeszytów edukacyjnych,
umożliwiła przeprowadzenie zajęć w sposób aktywny
i ciekawy. Będąc w Gdyni nie sposób ominąć
nadmorskiego bulwaru. Dlatego też, korzystając z ciepłego
dnia, uczniowie udali się na pobliską plażę. Z pewnością
niektórzy uczniowie w promieniach wiosennego słońca
poczuli zbliżające się wielkimi krokami wakacje.
10

3 MAJA W SZKOLE PODSTAWOWEJ
W SYCHOWIE

W dniach od 11 do 15 kwietnia 2011 roku w Szkole
Podstawowej w Wyszecinie po raz kolejny odbył się
Szkolny Tydzień Zdrowia pod hasłem „W Wyszecinie
życie zdrowo płynie.” Przez pięć dni uczniowie pogłębiali
wiedzę na temat znaczenia prawidłowego odżywiania,

aktywności �zycznej oraz higieny w życiu człowieka.
Rozwiązywali quizy wiedzy i krzyżówki, wykonywali
plakaty i prezentacje multimedialne, prezentowali
reklamy zdrowej żywności i samodzielnie opracowanych
jadłospisów, przedstawiali scenki rodzajowe. Uczestniczyli
w warsztatach prowadzonych przez szkolną pielęgniarkę
p. Lucynę Wicon. W ostatnim dniu nastąpiło
podsumowanie całego przedsięwzięcia z udziałem
kierownika Ośrodka Zdrowia w Luzinie dr Piotra Pelcera,
który dla zwycięzców ufundował nagrody. Koordynatorem
imprezy była nauczycielka Sabina Schulz.
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AKADEMIA AMADEUS
Dnia 28 kwietnia 2011 roku do Szkoły Podstawowej
w Wyszecinie przyjechali muzycy z Akademii Grania
i Muzykowania „AMADEUS” z Gdańska założonej przez
absolwenta Akademii Muzycznej w Gdańsku p. Pawła
Sadowskiego. Wykorzystując znane utwory muzyki
klasycznej i rozrywkowej zaprezentowali dzieciom swoje
umiejętności gry na różnych instrumentach, opowiedzieli
ich historię i opisali budowę. Wiedzę przekazali w sposób
prosty i dostępny, a wieloletnie doświadczenie pozwoliło
artystom połączyć edukację z dobrą zabawą. Warsztaty
bardzo się uczniom podobały i z pewnością przyczyniły się
do popularyzacji i rozbudzenia zainteresowania muzyką.

charakterystyczne dla miast europejskich budowle,
odgadywały, z jakich krajów Unii Europejskiej pochodzą
znane postacie, bohaterowie książek i �lmów, produkty
ze sklepowych półek. Poprzez zabawę uczniowie zostali
zachęceni do aktywnej formy nauki, zdrowej rywalizacji
i przestrzegania zasad fair play.

Z WIZYTĄ NA MIERZEI WIŚLANEJ

UCZNIOWIE SP WYSZECINO
Z WIZYTĄ W OSP W LUZINIE
Dnia 05 maja 2011 roku klasy 0-III ze Szkoły Podstawowej
w Wyszecinie udały się do Ochotniczej Straży Pożarnej
w Luzinie. Dzieci przygotowały laurki i złożyły życzenia
strażakom z okazji ich święta. Zaśpiewały piosenki
i recytowały wiersze. Prezes OSP, Jan Schulz, opowiedział
dzieciom o służbie strażaków, pokazał strażnicę: garaże
z wozami bojowymi, wieżę, świetlicę, w której znajduje się
sztandar, puchary, �gurka św. Floriana. Pozostali druhowie
zaprezentowali sprzęt gaśniczy i ratownictwa drogowego.
Dzieci wsiadały do samochodu strażackiego, puszczały
wodę z działka, przymierzały elementy ubioru strażackiego
i sprzętu medycznego. Uczniowie wrócili do szkoły bardzo
zadowoleni i pełni wrażeń.

Dnia 18 maja br. uczniowie z Koła Ornitologicznego,
działającego przy Szkole Podstawowej im. ks. Jana
Twardowskiego wybrali się na wycieczkę do Górek
Wschodnich, która zorganizowana została przez
Nadleśnictwo Strzebielino. Po dotarciu do stacji
ornitologicznej PAN
wzięli udział w prelekcji na
temat historii ochrony przyrody na Mierzei Wiślanej.
Dowiedzieli się o metodach obrączkowania ptaków
przelotnych, oglądali kolekcję preparowanych ptaków. Po
prelekcji poszli w teren, gdzie obserwowali ptaki z wieży
nad jeziorami: Karaś i Ptasi Raj. Korzystając ze sprzętu
(lornetki, lunety) mogli obserwować kormorany, perkozy,
łyski, łabędzie nieme, błotniaki stawowe i mewy śmieszki.

LUZIŃSCY GIMNAZJALIŚCI NAJLEPSI
W dniu 28 kwietnia br. w hali widowiskowo-sportowej
w Luzinie odbyły się Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego
Szkół Gimnazjalnych w Piłce Siatkowej Chłopców.

„UNIA EUROPEJSKA BEZ TAJEMNIC”
Maj to miesiąc ob�tujący w wiele świąt, takich jak Święto
Flagi Państwowej, rocznica uchwalenia Konstytucji
3 Maja, rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej
oraz Święto Unii Europejskiej. Z tej okazji 10 maja 2011
roku w Szkole Podstawowej w Wyszecinie odbyły się
warsztaty dydaktyczno – wychowawcze przygotowane
przez nauczycielkę Ewę Pobłocką. Zajęcia miały na celu
przypomnienie uczniom ważnych dla Polski i Europy
wydarzeń, rozbudzenie zainteresowania tematyką Unii
Europejskiej oraz rozwijanie świadomości bycia Polakami
i Europejczykami. Podczas warsztatów dzieci wykonały
wiele zadań m.in. rozwiązywały quizy i krzyżówki,
wykazywały się znajomością mapy Europy, rozpoznawały

W zawodach wystąpiło 9 zespołów. Zespół z gimnazjum
z Luzina grał w grupie z Wejherowem i Linią. Po dwóch
wygranych awansował do �nałowej grupy wraz z Bolszewem
(zeszłorocznym mistrzem powiatu) i Redą. Drużyna
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z Luzina rozegrała bardzo dobre zawody bez straty seta,
zdobywając tym samym 1 miejsce i tytuł mistrza powiatu.
Drużyna z gimnazjum w Luzinie wystąpiła w składzie:
Paweł Kleba (kapitan), Zbigniew Wenta, Adam Nadolski,
Damian Bobrucki, Dawid Bobrucki, Tomasz Taciak,
Marcin Sikora, Bartosz Pallach, Bartosz Michałkiewicz,
Sebastian Labuda, Dawid Socha. Trenerem drużyny jest
Dariusz Nadolski.

NOWOCZESNA PRACOWNIA
W tym roku szkolnym w gimnazjum w Luzinie powstała
klasopracownia chemiczna. Sala przeznaczona na
pracownię chemiczną składa się z sali lekcyjnej, w której
zamontowano dygestorium oraz z wydzielonego pokoju
przygotowawczego. Dygestorium umożliwia wykonywanie
doświadczeń, w czasie których do atmosfery mogą
wydostawać się substancje o nieprzyjemnym zapachu,
trujące a także chroni przed ewentualnymi eksplozjami.
Wyposażenie gabinetu w dygestorium umożliwia
bezpieczne wykonywanie podstawowych doświadczeń
przewidzianych w podstawie programowej oraz pełni
ważną funkcję podczas realizacji programu, do którego
przystąpiło gimnazjum: Akademia Młodych Noblistów.
Społeczność gimnazjum dziękuje wszystkim, którzy
przyczynili się do powstania pracowni.

przejażdżki kucykiem, wata cukrowa i inne. Podczas
festynu w kolejności wystąpiły zespoły: Orkiestra Dęta
OSP Luzino pod batutą Jana Sucheckiego, zespół rockowy
„M22”, w którego składzie grają pracownicy Nadleśnictwa
Strzebielino oraz Zespół „Quantos”, który wciągnął pod
koniec festynu, jego uczestników do wspólnej zabawy.
Nad bezpieczeństwem uczestników czuwali strażacy
z OSP Luzino, �rma ochrony mienia, a także drużyna PCK
z Wejherowa. Organizatorem festynu był Gminny Ośrodek
Kultury w Luzinie.

TALENTY WOKALNE

W ramach dorocznych obchodów Dni Luzina, już
tradycyjnie na scenie plenerowej w Luzinie odbył się �nał
XII Konkursu „Talenty Wokalne” dla dzieci i młodzieży.
Nowością tegorocznej imprezy było to, że po raz
pierwszy od początku jej istnienia do udziału zaproszono
także amatorskie zespoły muzyczne z terenu powiatu
wejherowskiego, które konkurowały ze sobą o pierwszą
nagrodę w wysokości 500zł w I Powiatowym Przeglądzie
Zespołów Muzycznych. Finał XII Konkursu „Talenty
Wokalne”, był poprzedzony eliminacjami gminnymi, które

FESTYN Z OKAZJI DNI LUZINA
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami dnia 3 maja
br. po raz kolejny zorganizowano Gminny Festyn
z okazji Dni Luzina. Pomimo niesprzyjającej pogody
na festyn przybyła dość duża grupa mieszkańców. Kto
przyszedł, na pewno nie żałował, bo oprócz tradycyjnie
dużej dawki muzyki podczas festynu, można było już

od wczesnych godzin popołudniowych
podziwiać
zmagania młodych wykonawców w ramach konkursów
wokalnych i muzycznych. Były też atrakcje dla dzieci:

12

odbyły się 13 kwietnia 2011 roku. W przesłuchaniu wzięło
udział 22 uczestników, którzy prezentowali utwory wokalne
w języku polskim. Jury w składzie: Piotr Jędrzejczak,
Krzysztof Rogocki, Jacek Szulc przyznało: w kategorii
3- 6 lat: I miejsce – Maciej Klas oraz Atonii Witsttock,
wyróżnienie otrzymali – Oliwia Bradtke oraz Dominika
Paszki. W kategorii 7 – 9 lat : I miejsce – Łucja Doering,
II miejsce – Zuzanna Bojke, III miejsce - Alicja Szmuda.
W kategorii 10 – 13 lat: I miejsce
- Monika
Bollin, II miejsce – Julia Brzozowska, III miejsce
– Karolina Teclaf, wyróżnienie otrzymali – Aneta
Neumuller oraz Adam Szymerowski. W kategorii
14 – 18 lat: I miejsce Klaudia Król, II miejsce – Arleta Gruba.
Natomiast
zwycięzcami
Finału XII Konkursu „Talenty
Wokalne”, odbywającego się
3 maja br. zostali: w kategorii
3 – 6 lat: I miejsce – Maciej Klass,
II miejsce – Antoni Wittstock,
III miejsce – Nadia Czarny,
w kategorii 7 – 9 lat: I miejsce
– Julia Godlewska, II miejsce
– Zuzanna Bojke, III miejsce
– Dagmara Seta, w kategorii
10 – 13 lat: I miejsce – Paulina
Chobot, II miejsce – Agnieszka
Formela, III miejsce – Weronika
Walenciak, w kategorii 14 – 18 lat:
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I miejsce – Klaudia Groth , II miejsce – Monika Szulc,
III miejsce – Patrycja Studzińska. Ponadto przyznano
nagrodę „Grand Prix”, Paulinie Chobot (lat 11), która
została zaproszona na wywiad i nagranie do studia
telewizyjnego „CSB TV” w Rumi. W I Powiatowym
Przeglądzie Zespołów Muzycznych, jury w składzie: Piotr
Jędrzejczak, Krzysztof Rogocki, Piotr Wojciechowski i Jacek
Szulc przyznało: I miejsce – zespołowi „ETTA” działającego

przy Gimnazjum Salezjańskim w Rumi, II miejsce
ex equo: zespołowi „Echo” z Wejherowa oraz kwintetowi
dętemu „White Band” z Luzina, III miejsce zdobył zespół
„Piotr Skrzypkowski wraz z Rodziną”.Wszyscy uczestnicy
zarówno XII Finału „Talenty Wokalne” jak i I Powiatowego
Przeglądu Zespołów Muzycznych otrzymały atrakcyjne

nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Luzino, Radę
Gminy Luzino oraz Starostwo Powiatowe w Wejherowie.

PROJEKT „NA POŁUDNIE”
Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie, Gminna Biblioteka
Publiczna im. Leona Roppla, Koło Gospodyń Wiejskich,
Izba Regionalna, Zespół „Luzińskie Dzwoneczki”, Pan
Piotr Skrzypkowski, a także Sławomir Klas, obecny
prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddział
w Luzinie, wzięli udział w realizacji międzynarodowego
projektu pt. „Na Południe”. Projekt, którego organizatorem
była Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
w Wejherowie odbył się w ramach programu grantowego
Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, w dniach
8 – 12 maja br. w Wejherowie, z udziałem przedstawicieli:
Polski, Serbii, Czech i Słowacji. Już w pierwszym dniu
pobytu w Polsce zagraniczni goście wraz z pracownikami
wejherowskiej biblioteki odwiedzili Luzino. Spotkali
się z Wójtem Gminy – Panem Jarosławem Wejerem,
a także zwiedzili Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Izbę
Regionalną w Luzinie. Najważniejszym elementem tego
projektu była Międzynarodowa Konferencja pod hasłem

„Biblioteka Publiczna w XXI wieku”, w której udział
wzięli głównie bibliotekarze, nie tylko bibliotek gminnych,
ale i szkolnych – m.in. z terenu Gminy Luzino – oraz
przedstawiciele samorządów. Naszą gminę na konferencji
reprezentowała Pani Marzena Meyer – Zastępca Wójta
oraz Pani Maria Krośnicka – Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej im.Leona Roppla w Luzinie. Na konferencji
swój referat pt. „Słowiańska rodzina doktora Ceynowy”
w języku kaszubskim wygłosił Sławomir Klas z Luzina. Jej
termin zbiegł się z obchodami Dnia Bibliotekarza w Polsce,

stworzono tym samym doskonałą okazję do wymiany
doświadczeń związanych z pracą w bibliotece w różnych
krajach Europy. Konferencja zakończyła się imprezą
plenerową pod nazwą „Dzień Kultury Słowiańskiej”, którą
zorganizowano w parku im. Aleksandra Majkowskiego
w Wejherowie. Jej zadaniem było przybliżenie kultury
i języka krajów partnerskich, w tym języka kaszubskiego.
Piotr Skrzypkowski recytował po kaszubsku fragmenty
„Pana Tadeusza” wraz z przedstawicielami innych krajów
słowiańskich, a zespół „Luzińskie Dzwoneczki” przedstawił
kaszubski program wokalno-instrumentalny. „Dzień
Kultury Słowiańskiej” był wspaniałym zwieńczeniem
projektu, a także źródłem niepowtarzalnych przeżyć
zarówno dla widzów, jak i artystów.
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eliminacje powiatowe „Rodny Mòwë”. Reprezentanci

RODNÔ MÒWA
Dnia
23
marca
2011
roku
tradycyjnie
w czytelni Biblioteki Publicznej w Luzinie odbyły
się eliminacje gminne Wojewódzkiego Konkursu
Recytatorskiego
Literatury
Kaszubskiej
„Rodnô
Mòwa”. W tym roku w konkursie udział wzięło
41 uczestników, którzy zaprezentowali utwory literackie

Gminy Luzino spisali się na nich jak zwykle bardzo dobrze,
a niektórzy z nich zajęli najwyższe lokaty i zostali
tym samym zakwali�kowani do �nału w Chmielnie.
Są to: Aleksandra Skrzypkowska z Niepublicznego

w języku kaszubskim. W skład komisji oceniającej
weszli: Roman Drzeżdżon – kaszubski pisarz, poeta,
satyryk i publicysta, Maria Krośnicka – Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej im. Leona Roppla
w Luzinie oraz Marlena Nadolska – prezenterka Twojej
Telewizji Morskiej, znana z programu „Tu je nasza zemia”.
Jury po burzliwej dyskusji nagrodziło następujące
osoby: w kategorii przedszkolnej: I miejsce – Aleksandra
Skrzypkowska, II miejsce Antoni Wittstock, III miejsce
Sergiusz Pikron, wyróżnienie
- Dagmara Langa.
W kategorii klas I- III szkoły podstawowe: I miejsce
Zuzanna Bojke, II miejsce – Weronika Richert, III miejsce –

Przedszkola „Tygrysek” w Luzinie, Zo�a Topp
ze Szkoły Podstawowej im. Lecha Bądkowskiego
w Luzinie, Julia Waga z Gimnazjum Publicznego im.Pisarzy
Kaszubsko-Pomorskich w Luzinie oraz Piotr Skrzypkowski
z Luzina.Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.

ZESPOŁY PIEŚNI I TAŃCA
Z KALININGRADU
13 maja br. w sali „Nad stawem” w Luzinie Gminny
Ośrodek Kultury zorganizował specjalny koncert na
żywo rosyjskiej muzyki ludowej, którego odbiorcą
byli uczniowie Gimnazjum Publicznego im. Pisarzy
Kaszubsko-Pomorskich w Luzinie. Wystąpiły dla nich
Maria Szreder, wyróżnienie - Adam Klein. W kategorii klas
IV – VI szkoły podstawowe I miejsce Joanna Skrzypkowska,
II miejsce – Zo�a Topp, III miejsce – Natalia Wandtke,
wyróżnienia: Monika Bojka i Kornelia Paczorska.
W kategorii gimnazjum: I miejsce Julia Waga,
II miejsce – Beata Riegel, III miejsce – Daria Tempska,
wyróżnienie – Anna Bonk. W kategorii osób dorosłych:
I miejsce – Piotr Skrzypkowski. Współorganizatorami
eliminacji gminnych w Luzinie był Gminny Ośrodek
Kultury w Luzinie oraz Gminna Biblioteka Publiczna
im. Leona Roppla w Luzinie, nagrody ufundował
Wójt Gminy Luzino i Rada Gminy Luzino.W dniach
18 i 19 kwietnia 2011 roku w Muzeum Piśmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie odbyły się
14
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połączone zespoły „Pszczółki” i „Wieczorki” działające na
co dzień przy Pałacu Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej
w Kaliningradzie, Federacji Rosyjskiej. Oba zespoły należą
do międzynarodowej organizacji „Młodzi posłowie
świata”. I rzeczywiście, dało się odczuć podczas koncertów,
że te żywe, a zarazem bardzo melodyjne piosenki
i tańce rosyjskie wykonane przez młodych artystów
z Kaliningradu dla ich rówieśników z Kaszub niosą w sobie
głębsze przesłanie. Podczas występu członkowie zespołów
zaprosili na scenę z widowni najpierw kilka wybranych
osób, a potem wszystkich pozostałych widzów, wciągając
ich do wspólnej zabawy, grania na instrumentach
ludowych i tańca. Podczas pobytu w Luzinie „Pszczółki”
i „Wieczorki” odwiedziły halę widowiskowo-sportową,
Arboretum, Muzeum, Bibliotekę i GOK, gdzie spotkały się
z Panem Wójtem Jarosławem Wejerem. Dziękujemy �rmie
„TOM-LECH” z Luzina za nieodpłatne udostępnienie
przestronnej sali na koncert, Piekarni „Kaszubska”
z Luzina za ufundowanie pysznej drożdżówki.

ALA WETER JO!
9 kwietnia br. amatorski teatr „Prostolinijny” z Lini
wystąpił przed luzińską publicznością z komedią w języku
kaszubskim zatytułowaną „Ala weter jo!”. Spektakl odbył
się w sobotnie popołudnie w Szkole Podstawowej im. Lecha
Bądkowskiego w Luzinie, która już nie po raz pierwszy
otworzyła swoje podwoje dla teatru. Gminny Ośrodek
Kultury w Luzinie był obok Gminnego Domu Kultury
w Lini współorganizatorem tego wydarzenia kulturalnego
w Luzinie. Amatorski teatr „Prostolinijny”, który podobnie
jak Regionalny Teatr Dramatyczny z Luzina postawił
sobie za cel upowszechnianie języka kaszubskiego. Na
przedstawienie przybyło ponad 80 osób w różnym wieku.

rewanż za niedawny mecz tych drużyn w turnieju o Puchar
Wójta Gminy Luzino. Tym razem nie został wyłoniony
zwycięzca i spotkanie zakończyło się sprawiedliwym
remisem 3:3. Nie mniej ciekawie było w Milwinie, gdzie w
spotkaniu z Zelewem padł remis 4:4. W innych spotkaniach
Kębłowo pokonało grające
w niepełnym składzie

Barłomino aż 11:1, a Robakowo pokonało Sychowo 6:3.
W tej kolejce pauzowało Wyszecino. 22 maja 2011r. odbyła
się 4 kolejka. Drużyna z Zelewa pokonała na własnym
boisku Sychowo 4:2. Bardzo wyrównany mecz odbył się
w Robakowie, gdzie zespół z Robakowa zremisował z
Barłominem 2:2. W spotkaniu Kochanowo z Milwinem padł
bezbramkowy remis. Remisem 1:1 zakończył się również
mecz Wyszecino – Kębłowo. W tej kolejce pauzowało
Luzino. 29 maja 2011r. odbyła się 5 kolejka. Na czele ligi
znajduje się Zelewo. Drużyna z Zelewa prowadzona przez
Witolda Dąbrowskiego pokonała Kębłowo 4:1. Na drugim
miejscu umocniło się Luzino, które rozegrało jeden mecz.
Podopieczni Zbigniewa Tobias wygrali w Sychowie 5:0.
Do niespodzianki doszło w Robakowie, gdzie miejscowy
zespół pokonał Wyszecino 1:0. W ostatnim meczu
kolejki Milwino wygrało z Barłominem 5:1. W tej kolejce
pauzowało Kochanowo.
TABELA WYNIKÓW

LUZIŃSKA LIGA SOŁECKA
Trwa wiosenna runda Luzińskiej Ligi Sołeckiej, w ramach
której, na boiskach sołeckich odbyły się rozgrywki, i tak:
18 kwietnia 2011r. odbyła się 2 kolejka. Najciekawsze
spotkanie rozegrano w Luzinie, gdzie Barłomino przegrało,
po zaciętym meczu z Luzinem 3:5. Kochanowo przegrało

1.

Zelewo

5

11

16:9

2.

Luzino

4

10

17:7

3.

Robakowo

4

7

10:9

4.

Wyszecino

5

7

7:7

5.

Milwino

5

6

12:11

6.

Sychowo

5

6

17:17

7.

Kębłowo

5

5

15:13

8.

Kochanowo

5

5

7:7

9.

Barłomino

6

2

11:32

PUCHAR WIELGUSA

na własnym boisku z Zelewem 0:2. Wyszecino wygrało
na własnym boisku z Milwinem 4:1. Ostatni mecz kolejki
zakończył się pewną wygraną Sychowa z Kębłowem aż 5:0.
W tej kolejce pauzowało Robakowo. 8 maja 2011r. odbyła
się 3 kolejka. Najciekawiej było w Kochanowie, gdzie
miejscowa drużyna spotkała się w meczu z Luzinem. Był to

W Stężycy odbył się wojewódzki �nał o Puchar Wielgusa.
Najlepsze zespoły z całego województwa rywalizowały ze
sobą o awans do Mistrzostw Polski. Na wniosek trenera
Kadry Pomorza, Mirosława Urbana powołanie dostały
dwie dziewczyny z GOSRiT Luzino. Klaudia Kunkel
oraz Agata Kustusz zaprezentowały się bardzo dobrze
wygrywając wszystkie mecze i tym samym uzyskały awans
do Mistrzostw Polski dziewcząt do lat 10, które odbędą się
we wrześniu. Klaudia nie tylko bardzo dobrze radziła sobie
na boisku, ale także została królem strzelców tego turnieju.
Strzelczyni ośmiu bramek udowodniła swoje miejsce w
kadrze na dłuższy czas. Dziewczyny trenują w GOSRiT
Luzino, pod okiem Tomasza Myszewskiego.
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LUZINO Z PUCHAREM WÓJTA GMINY
W długi majowy weekend, 1 i 3 maja na boiskach sołeckich
gminy Luzino odbył się organizowany przez Witolda
Dąbrowskiego i Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji
i Turystyki tradycyjny już XI Turniej o Puchar Wójta
Gminy Luzino. W turnieju uczestniczyło 9 drużyn.
Pierwszego maja w Sychowie oraz w Luzinie rozegrane
zostały pół�nały. Do �nału, który odbył się 3 maja
w Zelewie awansowały z nich po dwa najlepsze zespoły:
Luzino, Kochanowo, Sychowo i Robakowo. W pierwszym
meczu �nałowym Kochanowo pokonało Sychowo
2:0, w drugim Luzino dopiero po serii rzutów karnych
(w regulaminowym czasie padł remis 1:1) pokonało
Robakowo 8:7. W meczu o 3 miejsce w spotkaniu
Robakowo – Sychowo ponownie padł remis 1:1. W rzutach
karnych szczęścia nie miało Robakowo, które przegrało
4:5 i to Sychowo cieszyło się z 3 miejsca.W wielkim
�nale faworyt turnieju Luzino pokonało Kochanowo 4:1
i w nagrodę otrzymało Puchar Wójta Gminy Luzino z rąk
obecnego na �nałach Pana Jarosława Wejera. Wszystkie

drużyny para�i pw. Matki Boskiej Różańcowej oraz para�i
pw. św. Wawrzyńca z Luzina.W pierwszym dniu turnieju
nasze zespoły w kategorii Lektor Młodszy rywalizowały
o wejście do najlepszej szesnastki turnieju, na dobrze
znanej Hali Widowisko-Sportowej im. Marszałka Macieja
Płażyńskiego w Luzinie. Więcej szczęścia miała drużyna
z para�i MBR, która zakończyła swoje gry eliminacyjne bez
porażki i awansowała do Finału A mistrzostw. Drugi nasz
zespół, z para�i pw. św. Wawrzyńca, mimo, że wygrał aż
3 mecze, niestety musiał się zadowolić awansem do Finału
B. W drugim dniu turnieju drużyna z para�i Matki Boskiej
Różańcowej rywalizowała z drużyną z para�i z Błażowa,
o awans do najlepszej ósemki. W tym spotkaniu nie zabrakło
emocji, pierwsze dwie minuty to dwie bramki dla Błażowa.
Później Luzinianie wyrównali po dwóch tra�eniach
Bartosza Miotk. Niestety na 2 sekundy przed końcem
meczu nasi przeciwnicy zdobyli zwycięskiego gola po
rzucie karnym i para�a z Luzina przegrała 2:3. Ostatecznie
nasz zespół zakończył mistrzostwa na bardzo dobrym
9 miejscu, w stawce 35 zespołów, co warto dodać mistrzów
swoich diecezji. Skład drużyny z para�i Matki Boskiej
Różańcowej z Luzina: Michał Roicki, Paweł Kleba,
Bartosz Miotk, Szymon Piper, Jakub Drabik, Nikodem
Małaszycki, trener: Adam Olejniczak, kapitan: Dominik
Miotk. Nasz drugi zespół z para�i św. Wawrzyńca wybrał
się na swój Finał B do hali w Gdańsku Osowie. Niestety
drugi dzień nie był tak udany jak eliminacje w Luzinie
i ostatecznie Luzinianie zajęli 10 miejsce w tym �nale
i zostali sklasy�kowani na 25 miejscu w Polsce, co i tak
należy uznać za wielki sukces, zważywszy, że drużyna
występowała w turnieju z „dziką kartą”. Skład drużyny
z para�i pw. św. Wawrzyńca: Krzysztof Mielke, Sylwester
Leyk, Zdzisław Wenta, Patryk Szast, Maciej Leyk, Damian
Drewa, Szymon Śmigalski. W turnieju uczestniczyli
również ministranci MBR w najmłodszej kategorii

drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy, najlepsza
trójka puchary oraz komplet medali i sprzęt sportowy.
Pamiątkowe statuetki otrzymali również sędziowie oraz
opieka medyczna, a po zakończeniu �nałów odbyła się
zorganizowana przez Witolda Dąbrowskiego, gospodarza
turnieju biesiada przy ognisku, na którą zaproszone zostały
wszystkie drużyny.

VI MISTRZOSTWA POLSKI
SŁUŻBY LITURGICZNEJ
Bardzo dobry występ luzińskich ministrantów na
VI Mistrzostwach Polski Służby Liturgicznej w Piłce
Nożnej Halowej o puchar KnC. Gdańsk, Sopot, Luzino
2011. Kiedy 3 lata temu Adam Olejniczak i Robert
Jarząbek, luzińscy ministranci poprosili GOSRiT Luzino
o pomoc w organizacji dekanalnego turnieju w piłkę nożną
dla ministrantów, nikt nie przypuszczał, że w perspektywie
kilku lat w trakcie, których do grona organizatorów
zawodów sportowych dla służby liturgicznej dołączyli
lokalni księża z ks. Bartkiem Zentkowskim na czele,
Gmina Luzino będzie współorganizatorem najpierw
Mistrzostw Diecezji, a teraz również Mistrzostw Polski
dla służby liturgicznej.W długi majowy weekend
1-2 maja na 10 halach Archidiecezji Gdańskiej (w tym na hali
w Luzinie) odbyły się VI Mistrzostwa Polski Liturgicznej
Służby w Piłce Nożnej Halowej. Z racji współorganizacji
mistrzostw przez Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji
i Turystyki w Luzinie do udziału w turnieju, w którym prawo
gry mają tylko mistrzowie wszystkich diecezji z terenu
całej Polski, do grona 97 uczestników zostały zaproszone
16

w następującym składzie: Bartkowski Sebastian, Dampc
Błażej, Dampc Beniamin, Dampc Marcin, Pieńkowski
Adam, Fierka Szymon, Bornowski Kacper.
Drugi dzień VI Mistrzostw Polski Służby Liturgicznej
zakończył się na Hali 100-lecia w Sopocie, gdzie
nagrodzone zostały wszystkie zespoły uczestniczące
w turnieju. W tę uroczystość aktywnie włączyli się
ministranci z Para�i MBR z Luzina, których pomoc
w trakcie tej uroczystości była nieoceniona. Dzięki pracy
wielu ludzi, w tym naszych ministrantów zakończyła
się wielkim sukcesem organizacyjnym. Warto dodać, że
jednym z patronów honorowych mistrzostw był Jarosław
Wejer -Wójt Gminy Luzino oraz JE Arcybiskup Sławoj
Leszek Głódź- Metropolita Gdański , Mieczysław Struk –
Marszałek Województwa Pomorskiego, Paweł AdamowiczPrezydent Miasta Gdańsk, Jacek Karnowski – Prezydent
Miasta Sopot, Grzegorz Lato – Prezes Polskiego Związku
Piłki Nożnej, Pomorski Związek Piłki Nożnej.
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MISTRZOSTWA POLSKI KARATE
KTS-K Fight Zone Luzino najlepszą drużyną XXVII Otwartych
Międzynarodowych Mistrzostw Polski w All Style Karate Semi
Contact. W dniach 21 - 22 maja 2011 roku w Hali Widowiskowo
– Sportowej im. Marszałka Macieja Płażyńskiego w Luzinie
odbyły się dwie imprezy organizowane przez Polski Związek

Sportu Budo. Pierwszego dnia odbyły się XXVII Otwarte
Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w All Style Karate Semi
Contact oraz Festiwal Sztuk i Sportów Dalekiego Wschodu.
W imprezie
tej współorganizowanej przez Kaszubskie
Towarzystwo Sportowo – Kulturalne i GOSRiT Luzino
uczestniczyło ponad 110 zawodników i zawodniczek
z 11 klubów z terenu całego kraju oraz 2 zawodniczki z odległego
Nepalu. Po uroczystości otwarcia zawodów, w której uczestniczył
m. in. Jarosław Wejer, Wójt Gminy Luzino rozpoczęły się walki
w 6 grupach wiekowych i 4 kategoriach wiekowych. Po
całym dniu sportowej rywalizacji nagrodzeni zostali najlepsi

III MIEJSCE....
W Pinczynie odbyły się Mistrzostwa Województwa
Pomorskiego w piłce nożnej dziewcząt do lat 13.
Reprezentacja GOSRiT Luzino prowadzona przez Tomasza
Myszewskiego zajęła wysokie, trzecie miejsce. Reprezentacja
GOSRiT Luzino w osłabionym składzie wystartowała bardzo
udanie w Mistrzostwach. W swoim pierwszym meczu zagrały
przeciwko zespołowi SZTORM GDYNIA wygrywając
2:1. Obie bramki dla Luzina tra�ła świetnie dysponowana
tego dnia Karolina Joskowska. W swoim kolejnym meczu
dziewczyny spotkały się z zespołem gospodarzy trenowanym
przez trenera Kady Wojewódzkiej p. Mirosława Urbana.
Bardzo wyrównany mecz pokazał jednak, że można wygrać
każdy mecz nawet z dłużej trenującymi dziewczynami. Ten
mecz to popis kadrowiczki Pomorza Magdy Kołacz. Magda
nie tylko tra�ła bramkę ale również asystowała przy golu
Moniki Drabik. Dobrze grający gospodarze ulegli 2:0. W tym
momencie wywalczyliśmy już awans do fazy pucharowej.
W ostatnim meczu grupowym zespół z Luzina spotkał się
z UKS Malbork, w którym występuje większość dziewczyn
z Kadry Pomorza. Mecz zakończył się wynikiem 4:2 dla
Malborka. W meczu o trzecie miejsce Luzino zagrało
znów z II zespołem z Malborka. Tym razem w całym
meczu dominowały zawodniczki z Luzina. Gole dla Luzina
zdobywały kolejno Karolina Joskowska, Magda Lińska oraz
Magda Kołacz. Luzino wygrało 4:1, tym samym zajmując
trzecie miejsce. Turniej był organizowany przez Pomorski
Związek Piłki Nożnej. Wszystkie zawodniczki zostały
nagrodzone. Tytuł najlepszego bramkarza powędrował do
Luzina do Magdy Lińskiej, która pod nieobecność Klaudii
Grubby dzielnie broniła bramki. Skład drużyny GOSRiT
Luzino: Magda Kołacz, Karolina Joskowska, Monika Drabik,
Magda Lińska, Kinga Karczewska, Dominika Rowińska,
Karolina Kozłowska, Klaudia Kunkel, Agata Kustosz, Ewelina
Pielowska, Paulina Jóskowska.
Chcesz zostać piłkarzem?

zawodnicy w każdej z kategorii, którzy otrzymali nagrody
z rąk Prezesa PZS Budo, Pana Jan Romana Braun. W klasy�kacji
drużynowej najlepszym zespołem mistrzostw okazała się
drużyna KTS-K Fight Zone Luzino, zespół prowadzony
przez Rafała Karcza, który wystawił swoich przedstawicieli
w większości kategorii. Drugiego dnia luzińskich zawodów
odbyły się Otwarte Mistrzostwa Europy Seniorek i Seniorów
w Koluchstyl. W tej nowej dyscyplinie, wywodzącej się z SUMO,
rywalizowało ponad 60 zawodniczek i zawodników. Bardzo
dobrze w tych zawodach wypadli zawodnicy gospodarzy Rafał
Freitag i Adrian Grzenkowicz z GOSRiT Luzino. Ten pierwszy,
w swoich pierwszych zawodach zajął niespodziewanie 3 miejsce
w swojej kategorii wagowej.

Kurs UEFA B na hali w Luzinie
Wydział Szkolenia Pomorskiego Związku Piłki Nożnej,
w okresie wakacji szkolnych uruchamia Kurs UEFA B
dla kandydatów z Luzina i okolic.
Zgłoszenia należy kierować do Pomorskiego ZPN.
Informacji udziela Kazimierz Iwański, tel. 697 038 220.
Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu, które uprawnia do
prowadzenia zespołów piłkarskich we wszystkich zespołach młodzieżowych
oraz do V ligi włącznie na terenie całej Europy.

GOSRiT Luzino
prowadzi nabór do sekcji piłki nożnej

rocznik 1995/96
trener: Piotr Klecha tel: 503 537 930
p_klecha_gosrit@luzino.pl
Ponadto funkcjonują sekcje:
rocznik 1997
trener: Sylwester Piątek tel: 513 151 137
rocznik 1998
trener Krzysztof Buczek tel: 514676354
rocznik 1999
Grzegorz Semak: 605 764 000, gzyll@o2.pl
Rocznik 2000
Trener: Piotr Jeliński, tel: 665 254 217
Rocznik 2001/02
Trener Paweł Radecki, tel: 501 104 483 radecki_pawel@interia.pl
Rocznik 2003/04
Trener Paweł Radecki, tel: 501 104 483 radecki_pawel@interia.pl
Dziewczyny rocznik 1993-1999
Trener: Tomasz Myszewski 601 193 323
myszewski.tomasz@gmail.com

Posiadamy solidną bazę treningową; halę widowiskowo –
sportową, piękną murawę, Kompleks Boisk Sportowych „Moje
Boisko Orlik 2012” oraz profesjonalną kadrę szkoleniową.
Nasze drużyny biorą udział w rozgrywkach ligowych oraz
w licznych turniejach w kraju i zagranicą.
Nasi zawodnicy posiadają profesjonalny sprzęt sportowy
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GMINA LUZINO BIEGA
PONAD 1250 UCZESTNIKÓW
Dnia 31 maja przy pięknej słonecznej pogodzie na boisku
Szkoły Podstawowej im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie
odbył się bieg �nałowy kończący „Biegi po Zdrowie – wiosna
2011”. W ramach edycji wiosennej przeprowadzono trzy

Beniamin, 2. Nastały Mikołaj, 3. Czerwionka Bartosz, Klasa
III 1. Stobbe Krzysztof, 2.Owczarzak Dominik, 3. Rybicki
Dawid, Klasa IV 1. Bojka Szymon, 2. Pikron Sebastian,
3.Podgórski Robert, Klasa V 1.Kołacz Mateusz, 2. Wołodko
Piotr, 3.Stenka Dawid, Klasa VI 1. Teclaf Rafał 2. Mielewczyk
Michał, 3. Dampc Oskar. Open: 1. Kurr Kamil, 2. Zawielak
Kamil, 3.Gruba Patryk.

SPARTAKIADA PRZEDSZKOLAKÓW
W Hali Widowiskowo – Sportowej im. Marszałka Macieja
Płażyńskiego w Luzinie, 31 maja br. odbyła się już po
raz trzeci Spartakiada Przedszkolaków. W imprezie
organizowanej przez Gminne Przedszkole Publiczne
w Luzinie oraz GOSRiT Luzino uczestniczyły 4 przedszkola
z Luzina, Kębłowa, Strzebielina i Bożegopola Wielkiego.
Do sportowej rywalizacji przystąpiło 140 zawodników

biegi: I bieg odbył się 20 maja, II bieg -27 maja oraz �nał
31 maja. Ogółem w edycji wiosennej „Biegów po Zdrowie”
udział wzięło 1251 startujących. Uczestnicy startowali według
7 kategorii wiekowych z podziałem na dziewczęta i chłopcy.
W każdym biegu nagradzani byli nie tylko najlepsi, ale
wszyscy uczestnicy otrzymując słodki upominek. Po
zakończeniu każdego biegu przeprowadzone było losowanie
nagród rzeczowych wśród wszystkich startujących. Zwycięscy
w łącznej punktacji otrzymali medale i dyplomy.
Organizatorzy: Gminy Klub Sportowy w Luzinie i Szkoła

Podstawowa im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie serdecznie
dziękują: Wójtowi Jarosławowi Wejer, Radzie Sołeckiej wsi
Luzino, Gminnej Komisji Pro�laktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Luzinie, bez wsparcia, których
organizacja takiej imprezy nie byłaby możliwa.
Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach w klasy�kacji
końcowej, przedstawiają się następująco:
Dziewczęta: Klasa I 1. Bojka Paulina, 2. Lange Anna,
3.Landowska Bernadeta, Klasa II 1. Szulc Anna, 2. Zielonka
Julia, 3.Bojka Paulina, Klasa III 1. Sikora Wiktoria, 2.
Stankowska Martyna, 3. Baranowska Patrycja, Klasa IV 1.
Topp Zosia, 2. Landowska Aneta, 3. Siemann Aleksandra,
Klasa V 1. Magulska Agata, 2.Stobbe Sandra, 3. Jóskowska
Martyna, Klasa VI 1. Jóskowska Karolina, 2.Semak Ewelina,
3. Damps Wiktoria, Open :1. Jóskowska Karolina 2. Topp
Zosia, 3. Magulska Agata Chłopcy: Klasa I 1. Wiczkowski
Igor, 2. Fularczyk Oskar 3. Formela Konrad, Klasa II 1. Damps
18

i zawodniczek, którym kibicowały dzieci ubrane w barwne
stroje oraz licznie przybyli rodzice. Zawody rozpoczęły
się uroczystą przysięgą oraz marszem wokół hali, podczas
którego dzieci stworzyły atmosferę sportowego święta.
Następnie przy chóralnym śpiewie, specjalnie na tą imprezę

przygotowanych piosenek, młodzi sportowcy rywalizowali
w konkurencjach przygotowanych dla nich przez Panią
Barbarę Nikonowicz, Dyrektor Przedszkola w Luzinie oraz
Tomasza Myszewskiego z GOSRiT Luzino. Po zakończeniu
zawodów odbyła się uroczystość wręczenia nagród,
w której uczestniczył Pan Jarosław Wejer, Wójt Gminy Luzino.
Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy medal, a wszystkie
przedszkola pamiątkowe dyplomy i puchary. Po sportowych
emocjach przyszedł czas na słodki poczęstunek, po którym
wszystkie dzieci skorzystały z wielkiego zamku dmuchanego,
ustawionego przed halą.
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OBCHODY TYGODNIA BIBLIOTEK
W LUZINIE
Już dobiegł końca TYDZIEŃ BIBLIOTEK realizowany
w Gminnej Bibliotece Publicznej im. L. Roppla w Luzinie.
W tym roku mieliśmy bogaty repertuar imprez kulturalnopopularyzatorskich dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Pierwszą atrakcją była wizyta bibliotekarzy z Czech, Słowacji,
Serbii i Wejherowa. Goście mieli okazję poznać historię i zasady
funkcjonowania naszej biblioteki. Dowiedzieli się jakie są
realizowane projekty skierowane do czytelników. Zaznajomili
się także z najstarszą historią gminy udokumentowaną
w licznych drukach zwartych i periodykach oraz eksponatami
pochodzącymi z wykopalisk archeologicznych. Później
goście udali się do Regionalnej Izby i Gminnego Ośrodka
Kultury.
Następny dzień, to interesujące spotkanie z prof. Piotrem
Niwińskiem, na którym przedstawił postać mjr Zygmunta
Szendzielarza, pseudonim „Łupaszka”. W oparciu
o dokumenty zebrane w archiwach polskich i zagranicznych
prelegent przedstawił działalność „Łupaszki” na Pomorzu
(po roku 1945). Spotkanie trwało ponad trzy godziny,
a jego uczestnicy zadawali wiele pytań i dyskutowali między
sobą, by wyjaśnić problem: Czy mjr Zygmunt Szendzielarz
„Łupaszka” był bohaterem, czy osobą kontrowersyjną?
Przez cały tydzień młodzież gimnazjalna (210 osób)
i mieszkańcy Luzina mieli okazję do oglądania wystawy
„Niegasnące” – portrety kobiet, którą udostępnił Ośrodek
Karta w Warszawie. W czasie zwiedzania bibliotekarze
opowiadali krótką historię każdej fotogra�i. Dla
dzieci również było dużo atrakcji, odbywały się lekcje
z przysposobienia bibliotecznego i tematyczne poparte
prezentacjami multimedialnymi. Najciekawsze były spotkania
ze „Światem bajek i baśni” oraz „Skarby wiedzy zgromadzone
w bibliotece – jak z nich korzystać?”

ZAPRASZAMY
9 czerwca 2011r. godz.17.00, Gminny Ośrodek Kultury
w Luzinie - pokaz muzyczny w wykonaniu dzieci
uczęszczających na zajęcia muzyczne w GOK-u.
10 czerwca 2011r. godz.18.00, Gminna Biblioteka Publiczna
w Luzinie - wystawa Państwa Łucji Włodek-Jabłońskiej
i Nikodema Jabłońskiego pt. „Myśli ogniem utrwalone”.
15 czerwca 2011r. godz.16.00, Gminny Ośrodek Kultury
w Luzinie - wystawa prac dzieci z kółka plastycznego,
działającego przy GOK-u.
23 czerwca 2011r. boisko gminne - FESTYN SOBÓTKOWY
(rozpoczęcie o godz.19.00).

WYRÓŻNIENIE DLA BIBLIOTEKI
Gminna Biblioteka Publiczna im. L. Roppla w Luzinie, dnia
25 maja 2011r. na konferencji podsumowującej Program
Rozwoju Bibliotek, otrzymała specjalne wyróżnienie za pasję
i zaangażowanie w edukacyjny proces planowania
strategicznego Biblioteka - Miejsce aktywne. Dzięki takiemu
wyróżnieniu biblioteka zobligowana jest do jeszcze lepszej
pracy.

Natomiast dla bardziej wyra�nowanych odbiorców odbył się
koncert pt. „Nieśmiertelna muzyka Chopina” - to pierwszy, lecz
nie ostatni tego typu koncert w Luzinie. Kompozycje Chopina
na pianinie koncertowym wykonywali Piotr Jędrzejczak
i Julianna Kotłowska. Solista Mateusz Milewczyk obdarzony
niebiańsko pięknym męskim barytonem zaprezentował
kilka pieśni przy akompaniamencie pianistów. Słowną
oprawą koncertu zajęła się Izabella Klebańska z Krakowa,
wspaniały muzyk, skrzypaczka i autorka książek
dla dzieci o tematyce muzycznej. Dla uczestników
tego koncertu było to niemałe przeżycie artystyczne
poruszające poczucie estetyki piękna zaklętych obrazów
w nieśmiertelnych kompozycjach Fryderyka Chopina.

Ostatni dzień Tygodnia Bibliotek zarezerwowany był na
warsztaty tańców narodowych z okresu baroku i romantyzmu.
Spotkanie prowadziła Izabella Klebańska według własnej
książki zatytułowanej „Jak tańczono przed wiekami, czyli taniec
z �gurami”. Autorka w pięknej balowej sukni przybliżyła
dzieciom historię tańca, pokazała jak tańczono dawniej
w różnych krajach, a na zakończenie nauczyła kilku �gur
stosowanych przed wiekami.
W tym roku już zakończyliśmy realizację programu Tygodnia
Bibliotek, teraz nabieramy sił do następnego roku, mamy
nadzieję, że będzie jeszcze bardziej bogaty w różne ciekawe
pomysły.

INFORMACJA
W dniach od 24 do 26 czerwca 2011 roku w Łebie odbędzie
się Festyn ,,Łeba Rybą Stoi’’ organizowany przez Lokalną
Grupę Rybacką ,,Pradolina Łeby’’, której Gmina Luzino
jest członkiem. W programie m.in. ,,Parada’’ kutrów
i łodzi rybackich, dzień otwarty do zwiedzania kutrów
i łodzi rybackich, wybory Miss Pradoliny Łeby, koncerty
lokalnych zespołów muzycznych, otwarty pokaz latawców,
konkursy i zabawy dla dzieci oraz wiele innych. Natomiast
3 lipca 2011 roku Lokalna Grupa Działania Kaszubska
Droga, której członkiem jest Gmina Luzino organizuje III
Festiwal Kultury Kaszubskiej, który w tym roku odbędzie
się w Bolszewie. W programie: występ zespołu Maćka
Miecznikowskiego - szefa jednej z grup programu „Bitwa
na Głosy” oraz turniej kulinarny kół Gospodyń Wiejskich
z Luzina.
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GMINNY KLUB SPORTOWY
W LUZINIE
zaprasza

12 czerwca 2011r.
o godz. 15

00

na

XX BIEGI
PAMIĘCI JURKA
TARNOWSKIEGO
boisko przy Szkole Podstawowej w Luzinie
Biegi z podziałem na kategorie wiekowe dziewcząt i chłopców:
Ø na dystansie 300 m rocznik 2001 i młodsi
Ø na dystansie 1000 m rocznik 2000 i starsi

Organizator zapewnia:

Ø dla zwycięzców biegów: dyplomy, medale, puchary,

Ø dla każdego startującego słodki upominek,
Ødla wszystkich startujących szansę wylosowania
nagrody rzeczowej.
Luzino, Biuletyn Informacyjny Rady i Gminy wydaje Rada Gminy Luzino, ul. 10 Marca 11, tel. 58 678 20 68 wew. 58
Nakład 1500 egzemplarzy. Skład i druk BWM Studio, Rumia ul. Abrahama 12, tel. 58 679 48 71
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