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MEDAL EDUKACJI
W poniedziałek 12 września br. w Sali Herbowej
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku odbyło
się spotkanie wójtów i burmistrzów gmin pomorskich
z Minister Edukacji Narodowej, Panią Katarzyną Hall
pt. „Realizacja programu rządowego Radosna Szkoła”,
której organizatorem było Pomorskie Stowarzyszenie

Odznaczeniem „Zasłużony dla rolnictwa” zostali wyróżnieni:
Stanisław Marszał z Luzina, Robert Gurski z Kochanowa,
Jerzy Jabłoński z Luzina, Piotr Pobłocki z Dąbrówki,
Henryk Labuda z Kębłowa, Jan Szmytka z Sychowa,
Andrzej Tobiaski z Kębłowa, Dariusz Zelewski z Wyszecina,
a także Mieczysław Bargański z Barłomina. Natomiast
medale „XX-lecia KRUS-u” otrzymali: Stanisław Kołacz
z Wyszecina, Józef Lademan z Luzina, Roman Sychowski
z Luzina, Ryszard Groth z Zelewa oraz Władysław Richert
z Luzina. Wśród uhonorowanych odznaczeniem „Zasłużony
dla rolnictwa” znalazł się również Wójt Gminy Luzino,
Pan Jarosław Wejer.

JUBILEUSZE

POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

Gmin Wiejskich. Na konferencję przybyli wójtowie oraz
inni przedstawiciele władz samorządowych z terenu
województwa pomorskiego. Najaktywniej działającym
w obszarze oświaty Pani Minister wręczyła Medale Komisji
Edukacji Narodowej. Wśród jedenastu odznaczonych
wyróżniony został również Wójt Gminy Luzino, Pan
Jarosław Wejer. W dalszej części spotkania, Minister
Hall omówiła realizację programu rządowego „Radosna
szkoła”. Konferencja zakończyła się serią pytań i sugestii
skierowanych przez wójtów dotyczących problemów
oświatowych na terenie ich gmin.

MIESZKAŃCY GMINY ODZNACZENI
PRZEZ MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI

Z okazji Jubileuszu 50.lecia pożycia małżeńskiego Państwo
Anna i Jan Lademan z Luzina w dniu 05.09.2011r. zostali
udekorowani przez Wójta Gminy Jarosława Wejer Medalami Róży przyznawanymi przez Prezydenta RP, otrzymali
dyplom, kwiaty oraz upominek pieniężny od władz gminy.

W dniu 28 sierpnia 2011 roku Pan Kazimierz Plocke
Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wręczył rolnikom
z terenu Gminy Luzino odznaczenia honorowe „Zasłużony
dla rolnictwa” oraz medale „XX-lecia KRUS-u”.

Z okazji Jubileuszu 50.lecia pożycia małżeńskiego Państwo
Urszula i Edward Falk z Zelewa w dniu 28.10.2011r. zostali
udekorowani przez Wójta Gminy Jarosława Wejer 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.
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UCHWAŁY RADY GMINY
Uchwały Rady Gminy podjęte na X sesji Rady Gminy
Luzino z dnia 22 sierpnia 2011 r.:
• Nr X/85/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 22 sierpnia
2011 roku, w sprawie budżetu gminy na 2011 rok;
• Nr X/86/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 22 sierpnia
2011 roku, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017;
• Nr X/87/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 22 sierpnia
2011 roku, w sprawie zmiany Uchwały nr IX/74/2011
Rady Gminy Luzino z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie
przejęcia mieszkań zakładowych od PGL – Nadleśnictwo
Strzebielino;
• Nr X/88/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 22 sierpnia
2011 roku, w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (obszaru 725 m2, położonej we wsi Milwino, obręb
geodezyjny Milwino, oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działka nr 275/3 ( KW 46759), stanowiącej drogę
wewnętrzną);
• Nr X/89/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 22 sierpnia
2011 roku, w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości(obszaru 1391 m2, położonej we wsi Milwino, obręb
geodezyjny Milwino, oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działka nr 53/68 ( KW 92141), stanowiącej drogę
wewnętrzną);
• Nr X/90/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 22 sierpnia
2011 roku, w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (obszaru 803 m2, położonej we wsi Wyszecino, obręb
geodezyjny Wyszecino, oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działka nr 95/11( KW 29273), stanowiącej drogę wewnętrzną);
• Nr X/91/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 22 sierpnia
2011 roku, w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (obszaru 1685 m2, położonej we wsi Kębłowo, obręb
geodezyjny Kębłowo, oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działka nr 398/9 ( KW 11335), stanowiącej drogę
wewnętrzną);
• Nr X/92/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 22 sierpnia
2011 roku, 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”, zmienionej Uchwałą Nr IX/84/2011
Rady Gminy Luzino z dnia 28 czerwca 2011 r.;
• Nr X/93/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 22 sierpnia
2011 roku, w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/26/2010
Rady Gminy Luzino z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na
rok 2011;
• Nr X/94/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 22 sierpnia
2011 roku, w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości
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(obszaru 254 m2, położonej we wsi Luzino, obręb geodezyjny Luzino, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 83/21( KW 22352), stanowiącej drogę wewnętrzną).
Uchwały Rady Gminy podjęte na XI sesji Rady Gminy
Luzino z dnia 14 września 2011 r.:
• Nr XI/95/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 14 września
2011 roku, w sprawie przystąpienia Gminy Luzino do realizacji projektu „Dobry start – wyrównywanie szans edukacyjno – rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych
Gminy Luzino”;
• Nr XI/96/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 14 września
2011 roku, w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr
IX/96/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 28 czerwca 2011
roku w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy
Luzino i nadania jej statutu.
Uchwały Rady Gminy podjęte na XII sesji Rady Gminy
Luzino z dnia 17 października 2011 r.
• Nr XII/97/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 17 października 2011 roku, w sprawie zajęcia stanowiska Rady Gminy
dotyczącego wykazu zadań inwestycyjnych na 2012 rok;
• Nr XII/98/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 17 października 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2011 – 2017;
• Nr XII/99/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 17 października 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011
rok;
• Nr XII/100/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 17 października 2011 roku w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (obszaru 718 m2 położonej we wsi Luzino, obręb
geodezyjny Luzino, oznaczonej w ewidencji gruntów jako
działki nr 883/4 i 883/5 ( KW 232), stanowiącej drogę wewnętrzną);
• Nr XII/101/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 17 października 2011 roku w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (obszaru 1657 m2 położonej we wsi Luzino, obręb geodezyjny Luzino, oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działki nr: 881/6, 881/9, 881/10, 881/14 ( KW 22019),
stanowiącej drogę wewnętrzną);
• Nr XII/102/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 17 października 2011 roku w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (obszaru 892 m2 , położonej we wsi Robakowo,
obręb geodezyjny Robakowo, oznaczonej w ewidencji
gruntów jako działka nr 32/11 (KW 49364), stanowiącej
drogę wewnętrzną);
• Nr XII/103/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 17 października 2011 roku w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (obszaru 1035 m2 , położonej we wsi Robakowo,
obręb geodezyjny Robakowo, oznaczonej w ewidencji
gruntów jako działka nr 18/6 (KW 96423), stanowiącej
drogę wewnętrzną);
• Nr XII/104/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 17 października 2011 roku w sprawie nadania nazw ulic we wsi
Robakowo;
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• Nr XII/105/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 17 paździer- użytecznych na rok 2012”;
nika 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/49/2011 • Nr XII/119/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 17 paźRady Gminy Luzino z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie
nadania nazw ulicom we wsi Sychowo (obręb Robakowo);
• Nr XII/106/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 17 października 2011 roku w sprawie przyznania pierwszeństwa
w nabyciu zabudowanej nieruchomości;
• Nr XII/107/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 17 października 2011 roku w sprawie określenia stawek podatku
od nieruchomości na 2012 rok;
• Nr XII/108/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 17 października 2011 roku w sprawie określenia stawek opłat z
tytułu posiadania psa na 2012 rok;
• Nr XII/109/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 17 października 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/
419/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010
roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg publicznych, dla których
zarządcą jest Wójt Gminy Luzino;
• Nr XII/110/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 17 października 2011 roku w sprawie określenia stawek opłaty
targowej na 2012 rok;
• Nr XII/111/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 17 października 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku środków transportowych;
• Nr XII/112/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 17 października 2011 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Luzino;
• Nr XII/113/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 17 października 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXXIX/362/2010 z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie
ustalenia opłat za świadczenia w Gminnym Przedszkolu
Publicznym w Luzinie;
• Nr XII/114/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 17 października 2011 roku w sprawie współdziałania z innymi
gminami przy realizacji zadań związanych z prowadzeniem przedszkoli;
• Nr XII/115/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 17 października 2011 roku w sprawie maksymalnej wysokości
wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania;
• Nr XII/116/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 17 października 2011 roku w sprawie planu nadzoru nad żłobkiem, klubem dziecięcym oraz dziennym opiekunem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi
do lat 3;
• Nr XII/117/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 17 października 2011 roku w sprawie zasad sprawiania pogrzebu
przez Gminę Luzino;
• Nr XII/118/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 17 października 2011 roku w sprawie przyjęcia „Planu potrzeb
Gminy Luzino w zakresie wykonywania prac społecznie

dziernika 2011 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków
za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie
zadań własnych gminy;
• Nr XII/120/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 17 października 2011 roku w sprawie określenia maksymalnej
kwoty do�nansowania opłat za kształcenie pobierane
przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz
specjalności i form kształcenia, na które do�nansowanie
jest przyznawane;
• Nr XII/121/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 17 października 2011 roku w sprawie przystąpienia do zmiany
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
fragmentu miejscowości Luzino (działki nr 221/2, nr 221/3
i nr 221/4), gmina Luzino;
• Nr XII/122/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 17 października 2011 roku w sprawie uchwalenia „Programu
Pro�laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminy Luzino na 2012 rok”;
• Nr XII/123/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 17 października 2011 roku w sprawie uchwalenia „Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012”;
• Nr XII/124/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 17 października 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na pozyskanie nasion z pomników przyrody;
• Nr XII/125/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 17 października 2011 roku w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych;
• Nr XII/126/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 17 października
2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Luzino
Nr XVIII/181/2004 z dnia 7 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu
i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru
podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku
leśnego;
• Nr XII/127/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 17 października 2011 roku w sprawie wyboru ławników.
Pełne teksty uchwał dostępne są na stronie internetowej
www.luzino.pl w zakładce BIP.

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI
PRZEWODNICZĄCEJ RADY
Za okres od 29.06.2011r. do 22.08.2011r.
Wysoka Rado!
Szanowny Wójcie!
W okresie międzysesyjnym wypełniałam następujące
obowiązki:
1.W zakresie organizowania prac Rady Gminy:
- Zwołanie sesji w dniu 22 sierpnia 2011 r.
- Zwołanie komisji stałych: Gospodarczej i Samorządu,
Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej,
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Rolnej i Ochrony Środowiska, Komisji Rewizyjnej.
2. W zakresie dyżurów stałych i przyjmowania mieszkańców w Biurze Rady:
Utrzymywałam stałe kontakty z Wójtem Jarosławem Wejer i Zastępcą Wójta Marzeną Meyer w sprawach zgłaszanych mi przez mieszkańców na dyżurach i podczas innych
spotkań. Współpracowałam z instytucjami i referatami
Urzędu Gminy podległymi bezpośrednio Wójtowi. W
imieniu mieszkańców bardzo dziękuję za skuteczne rozwiązywanie problemów społecznych.
3. W zakresie spotkań z mieszkańcami:
13 lipca 2011 r. reprezentowałam Radę Gminy Luzino na
spotkaniu z przedstawicielami Stowarzyszenia Lokalna
Grupa Rybacka „Pradolina Łeby”. Celem spotkania było
zapoznanie się z możliwościami pozyskiwania środków
unijnych na projekty związane z podniesieniem atrakcyjności turystycznej w Gminie Luzino. Bezpośrednim efektem spotkania było zorganizowanie w dniu 10 sierpnia br.
szkolenia z udziałem sołtysów, organizacji pozarządowych
i przedstawicieli biznesu. W niedzielę 8 sierpnia brałam
udział w uroczystościach odpustowych w para�i św. Wawrzyńca w Luzinie. Wraz z Panem Wójtem i reprezentacjami organizacji pozarządowych uczestniczyliśmy w pochodzie darów o�arnych. W imieniu Rady Gminy składam
ks. Zygfrydowi Leżańskiemu najserdeczniejsze życzenia
z okazji nominacji na nowego proboszcza i dziekana.
18 sierpnia został rozstrzygnięty konkurs na dyrektora
Szkoły Podstawowej w Wyszecinie. Komisja Konkursowa,
której byłam członkiem zapoznała się z koncepcją zarządzania tą placówką na kolejne pięć lat i postanowiła powierzyć to zadanie Pani Barbarze Hojan. Składam gratulacje i
życzenia wielu sukcesów. Odbyłam spotkania zmierzające
do podsumowania konkursu „Piękna Gmina”. Komisja
Konkursowa w składzie: Wojciech Wermiński (przewodniczący), Zygmunt Wiśniewski, Zygmunt Brzeziński i
Maria Wittstock wyłoniła laureatów konkursu spośród
23 uczestniczących. Wyniki zostaną ogłoszone podczas
Dożynek Gminnych. Od 1 do 10 lipca 2011 r. odbywał się
w naszej Gminie Ogólnopolski Plener Malarski Pt. „Apetyt na Sztukę”, którego przygotowanie aktywnie wspierał
Wójt Gminy Luzino. Gościliśmy 11 artystów - malarzy z
całej Polski i Węgier. Samorząd wzbogacił się o kilkanaście prac przedstawiających naszą gminę w malarstwie.
Dokonania artystów zostały zaprezentowane w folderze
promocyjnym i na Wystawie Poplenerowej, która odbyła
się 10 lipca 2011 r. w czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej im. Leona Roppla w Luzinie. W zakresie działań kulturalnych na uwagę zasługują Rodzinne Koncerty Letnie,
które odbyły się w czerwcu, lipcu i sierpniu w Arboretum
przy Nadleśnictwie. Koncerty stanowią atrakcyjną ofertę
spędzania niedzielnego popołudnia z rodziną i połączone
były w tym roku z wystawą malarstwa uczestniczek Akademii Malarstwa i Rysunku „Pro Bono” pod kierunkiem
artysty – malarza Mariana Mielewczyka. GOK w Luzinie
zaprezentował plansze historyczne przedstawiające dzieje
Gminy Luzino na przestrzeni wieków i fotogra�czne pt.:
”Gmina Luzino pięknieje co dnia”. Informuję Państwa,
że na wniosek Klubu Radnych „Nasza Gmina” i w tro4

sce o dobro mieszkańców – pacjentów z NZOZ Ośrodek
Zdrowia Piotr Pelcer rozpoczęto rozmowy zmierzające
do poprawy jakości świadczonych usług medycznych w
tej placówce. Rada Gminy Luzino zobowiązała kierownika ośrodka do opracowania programu naprawczego i
przeprowadzenia rozmów z Wójtem w sprawie ustalenia
partycypacji w kosztach budowy windy. Rozmowy zakończyły się konsensusem. W efekcie tych działań od 1 sierpnia br. w ośrodku pracuje nowy lekarz. Poprawie ulec powinna jeszcze kwestia wypisywania recept tzw. powtórek
leków dla mieszkańców spoza Luzina. Informuję również,
że dzięki skutecznym staraniom Wójta Jarosława Wejera,
p. Piotr Pelcer pozyska na potrzeby Ośrodka Zdrowia w
Luzinie dodatkowe wyposażenie przeznaczone do prowadzenia rehabilitacji pacjentów.
4. W zakresie prowadzenia korespondencji Rady Gminy:
Prowadziłam bieżącą korespondencję Rady Gminy.
5. W zakresie innych statutowych obowiązków Przewodniczącej Rady Gminy:
Zajmowałam się współredakcją Gminnego Biuletynu Informacyjnego Rady i Wójta Gminy Luzino. Pełniłam rolę
rzecznika prasowego Rady Gminy, jak również reprezentowałam Radę na zewnątrz. Z zadowoleniem przyjęłam
informację, że Gmina Luzino ponownie zdobyła bardzo
prestiżowy laur, jakim jest „KRYSZTAŁOWY HIT POMORZA 2011”. Przyznano go za atrakcyjną ofertę sportowo-rekreacyjną dla dzieci i młodzieży. W imieniu Rady
Gminy składam na ręce Pana Wójta jak najlepsze gratulacje życząc dalszych takich udanych działań na rzecz społeczności naszej gminy.

Za okres od 23.08.2011r. do 17.10.2011r
Wysoka Rado!
Panie Wójcie!
W okresie międzysesyjnym wykonywałam następujące
obowiązki:
1. W zakresie organizowania prac Rady Gminy:
-Zwołanie sesji w dniach: 14 września 2011r. i 17 października 2011r.
-Zwołanie posiedzeń komisji stałych : Gospodarczej i Samorządu, Oświaty , Kultury i Sportu, Zdrowia i Opieki
Społecznej, Rolnej i Ochrony Środowiska, Komisji Rewizyjnej.
2. W zakresie dyżurów stałych i przyjmowania mieszkańców w Biurze Rady:
W każdy poniedziałek przyjmowałam mieszkańców
na dyżurach oraz w innych terminach uzgodnionych z
mieszkańcami.
3. W zakresie spotkań z mieszkańcami:
W sierpniu br. oddano do użytku obiekt użytkowy w miejscowości Dąbrówka. Na ręce sołtysa p. Bronisława Nadolskiego składam serdeczne gratulacje wyrażając nadzieję,
że będzie on dobrze służył mieszkańcom sołectwa.
28 sierpnia br. rolnicy wspólnie z Wójtem i Radą Gminy
obchodzili Święto Wsi dziękując za dobre plony i zbiory.
Odbyły się coroczne Dożynki Gminne, które rozpoczęły
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się od uroczystej mszy św. sprawowanej w intencji rolników. Następnie na boisko ruszył przystrojony korowód
dożynkowy i odbyła się dalsza część obchodów.
29.09.2011 r. wzięłam udział w uroczystościach Święta
Szkoły w Sychowie. Na ręce Pani dyrektor Władysławy
Joskowskiej składam gratulacje i podziękowania za przygotowanie patriotycznego widowiska słowno-muzycznego. W tym roku przypadła pierwsza rocznica śmierci prof.
Gerarda Labudy, Honorowego Obywatela Gminy Luzino.
Mieszkańcy gminy bardzo uroczyście włączyli się w obchody tej rocznicy. Z tej okazji 30.września 2011 r. odbyła się
promocja książki pt.: ,,Gerard Labuda. Żeglarz na oceanie
nauki” autorstwa Genowefy Kasprzyk i Marii Krośnickiej
oraz sesja popularno-naukowa ,,Gerard Labuda-Profesor
zwyczajny-Człowiek nadzwyczajny”, której organizatorem
był Wójt Gminy Luzino Jarosław Wejer, Przewodnicząca
Rady Gminy Genowefa Kasprzyk i Dyrektor Gminnej Biblioteki Maria Krośnicka. W imieniu organizatorów pragnę podziękować członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich
w Luzinie, które w tym dniu promowały Gminę Luzino w
strojach kaszubskich i przygotowały degustację regionalnych dań.
3.10.2011 r. Wójt wraz Przewodniczącą Rady spotkali się z
sołtysami wsi Kębłowo, Kochanowo, Zelewo i Wyszecino w
celu omówienia planowanych tam inwestycji o charakterze
rekreacyjno- estetyzacyjnym. W dniu 5.10.2011 r. odbyło
się wyjazdowe posiedzenie z wizualizacją zagospodarowania przestrzeni zielonych na tym terenie.
14 października br. obchodziliśmy w Gminie Luzino Dzień
Edukacji Narodowej. W uroczystościach tych Radę Gminy
reprezentowała przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu Aleksandra Meyer. Wszystkim pracownikom
oświaty składam serdeczne podziękowania za ich trud
włożony w wychowanie dzieci i młodzieży, życzę wielu
sukcesów w dalszej pracy pedagogicznej i wychowawczej.
Informuję Państwa, że starania radnych z Klubu,, Nasza
Gmina” w zakresie poprawy świadczenia usług medycznych na rzecz mieszkańców przez Ośrodek Zdrowia Piotr
Pelcer w Luzinie zakończyły się sukcesem. Od 01.08.2011
r. został zatrudniony dodatkowy lekarz na pełnym etacie.
Jednocześnie Wójt Gminy Luzino, aby podnieść mieszkańcom jakość korzystania z tych usług pozyskał środki
zewnętrzne na budowę windy w Ośrodku oraz na zakup
nowego wyposażenia rehabilitacyjnego. Obecnie Komisja
Zdrowia i Opieki Zdrowotnej prowadzi z kierownikiem
Ośrodka Zdrowia rozmowy na temat odstąpienia od pobierania opłaty w kwocie 40 zł za przepisywanie zabiegów
płatnych (2 zabiegi), które zgodnie z wytycznymi NFZ ma
obowiązek przepisać lekarz prowadzący, lub lekarz pierwszego kontaktu.
4. W zakresie pozostałych statutowych obowiązków Przewodniczącej Rady Gminy:
Do dnia 25 września 2011 r. radni mieli obowiązek złożyć
propozycje do budżetu na rok 2012.
W okresie międzysesyjnym prowadziłam bieżącą korespondencję z mieszkańcami.

Zajmowałam się współredakcją Gminnego Biuletynu Informacyjnego Rady i Wójta Gminy Luzino. Pełniłam rolę
rzecznika prasowego Rady Gminy, jak również reprezentowałam Radę na zewnątrz.

INFORMACJE Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA
Za okres od 29.06.2011r. do 22.08.2011r.
1. Otwarcie świetlicy w Dąbrówce,
Rada Gminy w 2008 r. podjęła decyzję o budowie świetlicy
wiejskiej we wsi Dąbrówka. W tym samym roku architekt Krystyna Juchniewicz wykonała projekt techniczny.
W 2009 r. gmina złożyła wniosek do Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich. Nasz wniosek został bardzo dobrze
oceniony i otrzymaliśmy do�nansowanie w wysokości
500 000 zł, a Rada Gminy ze środków własnych dołożyła
kolejne 300 000 zł. Na początku 2010 r. rozstrzygnięto przetarg na budowę świetlicy, który wygrała �rma
AMBUD z Luzina. Prace przy budowie trwały od maja
2010 r. do kwietnia 2011 r. Jest to jedenasta inwestycja
realizowana w naszej gminie przy wsparciu środków z UE.
Dziękuję Radzie Gminy za przeznaczenie środków �nansowych na ten cel. Dziękuję p. Andrzejowi Mielke za bardzo dobrze zrealizowaną budowę. Podziękowania kieruję
do inspektora nadzoru p. Eugeniusza Gryczewskiego.
Dziękuję za pomoc i wsparcie nie tylko przy tej inwestycji
p. Markowi Hartwigowi oraz p. Arkadiuszowi Teclafowi
z �rmy ARKABUD. Szczególne podziękowania kieruję
do sołtysa p. Bronisława Nadolskiego i jego żony Ireny za
ogromne zaangażowanie w wyposażenie świetlicy. Dziękuję ks. Prałatowi Henrykowi Szydłowskiemu za odprawienie
mszy świętej, a ks. Kanonikowi Dariuszowi Zalewskiemu
dziękuję za poświęcenie nowej świetlicy.
2. Zakończono budowę chodnika przy ulicy Słonecznej
wykonano 174 mb chodnika o szerokości 2,3 m wraz
z wjazdami na posesje.
3. Zakończono budowę chodnika przy ulicy Dolnej – wybudowano 180 mb chodnika o szerokości 1,8 m.
4. Zakończono budowę chodnika we wsi Sychowo – wykonano chodnik o długości 135 mb i szerokości 2 m przy
drodze powiatowej.
5. Zakończono budowę chodnika we wsi Kochanowo
– wykonano 97 mb chodnika o szerokości 1,5 m.
6. Zakończono budowę chodnika przy ulicy Paraszyńskiej
w Luzinie – wybudowano chodnik o długości 137 mb i
szerokości 1,5 m. Zadanie to zostało przygotowane do realizacji jeszcze w 2010 r.
7. Rozstrzygnięto przetarg na budowę parkingu za Gminnym Ośrodkiem Kultury w Luzinie. Do końca października powstanie 36 miejsc parkingowych.
8. Trwają prace przy budowie ul. Ks. Twardowskiego w
Barłominie. W ramach zadania zostanie wykonana nowa
nawierzchnia bitumiczna na długości 700m, wybudowany
zostanie również chodnik o długości 267 mb i szerokości
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2 m.
9. Podpisałem umowę z Marszałkiem Województwa Pomorskiego na do�nansowanie ciągu pieszo rowerowego
łączącego Luzino z Robakowem. Wartość zadania to
400.000 zł. Do�nansowanie ze środków UE wynosi 85 %.
Zadanie zostanie zrealizowane jeszcze w br.
10.Postawiono 3 nowe wiaty autobusowe – we wsi Kochanowo, na skrzyżowaniu w Robakowie oraz w Milwińskiej
Hucie.
11. Wykonano oznakowanie ulic we wsi Dąbrówka i Tępcz
oraz uzupełniono brakujące oznakowanie we wsi Luzino
oraz Kębłowo.
12. W okresie wakacji wykonano remonty w naszych
szkołach i przedszkolu:
a)SP Luzino – wymalowano część gimnazjalną (5 sal lekcyjnych, klatki schodowe, hol i toalety) z przeznaczeniem
dla pięciolatków – 38 000,00 zł brutto,
b)Gimnazjum Publiczne – wykonano 4 ściany działowe
w czterech salach lekcyjnych, wykonano ściankę działową
w celu wyodrębnienia pomieszczenia dla urządzenia do
badań chemicznych – 24 761, 51 zł brutto, wykonano odcinek chodnika o dł. 10 mb przed budynkiem – 3 038,10
zł brutto,
c)SP Sychowo – wymiana podłogi w starym budynku
szkoły – 27.500,00 zł brutto, wymiana bojlera ciepłej wody
– 5 000,00 zł, wykonano remont ogrodzenia przy oddziale
przedszkolnym w Robakowie – 22.138,00 zł brutto,
d)SP Barłomino – wykonano remont podłogi w sali gimnastycznej oraz w sali nr 6 i 12 – 29 999,15 zł brutto,
e)SP Wyszecino – wykonano remont wykładziny podłogowej
na holu na pierwszym piętrze szkoły – 12 972,58 zł brutto,
wymiana pieca od c.o. – 10 000,00 zł brutto,
f)Przedszkole w Luzinie przy ul. Wilczka– wykonano remont instalacji elektrycznej oraz wytynkowano i wymalowano wszystkie pomieszczenia oprócz kuchni – 50 000,00
zł brutto.
13. Dzięki moim interwencjom u Marszałka Województwa, Gminny Ośrodek Zdrowia w Luzinie otrzyma do�nansowanie na budowę windy i zakup nowego sprzętu
(USG, EKG, dwie wanny do masażu wirowego kończyn
górnych i dolnych). Do�nansowanie wyniesie ponad
300.000 zł.

Za okres od 23.08.2011r. do 17.10.2011r.
1. Dnia 28 sierpnia odbyły się dożynki gminne, które w
znakomity sposób promowały gminę Luzino. Dziękuję
wszystkim, którzy włączyli się w organizację tego ważnego
święta. Dziękuję Ks. Prałatowi Zygfrydowi Leżańskiemu za
odprawienie mszy św. Dziękuję sołtysom za przygotowanie pięknego korowodu dożynkowego i przepiękne wieńce
dożynkowe. Dziękuję Orkiestrze Dętej oraz strażakom z
OSP Luzino, Zelewo i Milwino za aktywne włączenie się
w nasze święto.
2. Zakończono rozbudowę oczyszczalni ścieków w
6

Luzinie. Jest to najdroższa inwestycja ostatnich lat, której
koszt wyniósł 10 mln zł. Obecnie jesteśmy na etapie rozliczania tej ważnej inwestycji.
3. Zakończono budowę I etapu parkingu za budynkiem
GOK-u. Wybudowano 34 miejsca parkingowe wraz z
oświetleniem i monitoringiem.
4. Zakończono budowę ul. Ks. Jana Twardowskiego w
Barłominie. Wybudowano 700 mb jezdni wraz z odwodnieniem oraz 300 mb chodnika.
5. Zarząd Województwa Pomorskiego podjął decyzję o
przyznaniu Gminie Luzino środków na instalacje solarne
w ramach projektu �nansowanego ze środków UE. Na 250
obiektach w naszej gminie zostaną zamontowane instalacje solarne. Otrzymamy do�nansowanie w wysokości
1.819.097 zł.
6. Podpisałem umowę z Marszałkiem Województwa Pomorskiego na realizację projektu „Dobry start, wyrównanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-III”.
Otrzymamy 321.704 zł do�nansowania ze środków UE.
7. Rozpoczęto budowę ciągu pieszo-rowerowego, który
połączy Luzino z Robakowem.
8. W najbliższych dniach rozpocznie się dalsza budowa
chodników w Luzinie na ul. Paraszyńskiej, Dolnej, Słonecznej oraz w miejscowości Wyszecino.

WYKAZ PRZETARGÓW
od 26 lipca do 19 października 2011 r.

BUDOWA PLACU ZABAW W LUZINIE ORAZ DOPOSAŻENIE 12 PLACÓW ZABAW NA TERENIE 11
SOŁECTW GMINY LUZINO
Dnia 29.07.2011 r., działając na podstawie art. 93 ust. 3
ppkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113,
poz.759) Zamawiający zawiadamia, że postępowanie o
udzielenie zamówienia publicznego jak wyżej, zostało
unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy
Pzp, ponieważ oferowana najniższa cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na s�nansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej
kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
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 01.08.2011 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jak wyżej,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
Do terminu składania ofert, wpłynęły 2 ważne oferty
w cenie: 2.500,00 zł oraz 4.305,00 zł brutto.
Zamawiający do realizacji zamówienia przyjął ofertę, którą złożył Wykonawca: Nadzory Budowlane inż. Eugeniusz
Gryczewski, 84-239 Bolszewo, ul. Szkolna 34, z oferowaną
ceną 2.500,00 zł brutto.
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SPRAWOWANIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA: BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ im. JANA PAWŁA II W KĘBŁOWIE W
RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA
SZKOŁA
W dniu 02.08.2011 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jak wyżej,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Do
terminu składania ofert, wpłynęła 1 ważna oferta.
Zamawiający do realizacji zamówienia przyjął ofertę, którą złożył Wykonawca: Firma Usługowa „AS’POL”.
Biuro Nadzoru i Dokumentacji Budowlanej mgr inż. Andrzej Światek, z oferowaną ceną 5.150,00 zł brutto.
BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ im. JANA PAWŁA II W KĘBŁOWIE W
RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA
SZKOŁA
W dniu 04.08.2011 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jak wyżej,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
Do terminu składania ofert, wpłynęły 2 ważne oferty
w cenie: 179.580,00 zł brutto oraz 219.299,66 zł brutto.
Zamawiający do realizacji zamówienia przyjął ofertę,
którą złożył Wykonawca: Firma Usługowo-Produkcyjno-Handlowa INSTAL-BUD Jerzy Labudda, z oferowaną
ceną 179.580,00 zł brutto.
SPRAWOWANIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA: BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH PRZY ULICY OFIAR STUTTHOFU W
LUZINIE
W dniu 08.08.2011 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jak wyżej,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Do
terminu składania ofert, wpłynęła 1 ważna oferta.
Zamawiający do realizacji zamówienia przyjął ofertę, którą złożył Wykonawca: Nadzory Budowlane inż. Eugeniusz
Gryczewski, 84-239 Bolszewo, ul. Szkolna 34, z oferowaną
ceną 1.950,00 zł brutto.
BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH PRZY ULICY OFIAR STUTTHOFU W
LUZINIE
W dniu 10.08.2011 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jak wyżej,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Do
terminu składania ofert, wpłynęły 4 ważne oferty w cenie:
od 229.191,29 zł brutto do 256.097,61 zł brutto.
Zamawiający do realizacji zamówienia przyjął ofertę, którą złożyła Firma „G.M.M.” Marzena Gaa Tyłowo- Dąbrowa 28, 84-106 Leśniewo, z oferowaną ceną 229.191,29
zł brutto oraz 60 miesięcznym okresem gwarancji.
BUDOWA PLACU ZABAW W LUZINIE ORAZ DOPOSAŻENIE 12 PLACÓW ZABAW NA TERENIE 11

SOŁECTW GMINY LUZINO
W dniu 18.08.2011 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jak wyżej,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Do
terminu składania ofert, wpłynęło 5 ważnych ofert w cenie: od 264.929,70 zł brutto do 401.409,27 zł brutto.
Zamawiający do realizacji zamówienia przyjął ofertę, którą złożyła �rma HYDRO WIELKOPOLSKA B. Przepióra
Place Zabaw, z oferowaną ceną 264 929,70 zł brutto.
BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO WRAZ
Z ODWODNIENIEM WZDŁUŻ ULICY ROBAKOWSKIEJ W LUZINIE
W dniu 08.09.2011 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jak wyżej,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Do
terminu składania ofert, wpłynęły 3 ważne oferty w cenie:
od 514.932,43zł brutto do 522.049,66 zł brutto, z 60 miesięcznym okresem gwarancji.
Zamawiający do realizacji zamówienia przyjął ofertę,
którą złożyła �rma MS BRUKI Mirosław Sikocki, 84-242
Luzino, ul. Młyńska 34, z oferowaną ceną 514.932,43 zł
brutto oraz 60 miesięcznym okresem gwarancji.
SPRAWOWANIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU
INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA:
BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO WRAZ
Z ODWODNIENIEM WZDŁUŻ ULICY ROBAKOWSKIEJ W LUZINIE
W dniu 06.09.2011 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jak wyżej,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Do
terminu składania ofert, wpłynęły 2 ważne oferty w cenie:
od 4.305,00 zł brutto do 11.070,00 zł brutto.
Zamawiający do realizacji zamówienia przyjął ofertę, którą złożył Wykonawca: Nadzory Budowlane inż. Eugeniusz
Gryczewski, 84-239 Bolszewo, ul. Szkolna 34, z oferowaną
ceną 4.305,00 zł brutto.
SPRAWOWANIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU
INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA:
BUDOWA I REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKÓW NA TERENIE GMINY LUZINO
W dniu 05.10.2011 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jak wyżej,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Do
terminu składania ofert, wpłynęły 2 (dwie) ważne oferty,
z oferowaną ceną za wykonanie zamówienia w kwocie:
od 1.230,00 zł brutto do 6.500,00 zł brutto. Zamawiający
do realizacji zamówienia przyjął ofertę, którą złożył Wykonawca: Nadzory Budowlane inż. Eugeniusz Gryczewski, 84-239 Bolszewo, ul. Szkolna 34, z oferowaną ceną
1.230,00 zł brutto.
BUDOWA I REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKÓW NA TERENIE GMINY LUZINO
W dniu 06.10.2011 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jak wyżej,
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prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, z
podziałem na 4 zadania. Do terminu składania ofert,
wpłynęły 4 oferty niepodlegające odrzuceniu odpowiednio na każde zadanie. Zamawiający do realizacji zamówienia przyjął ofertę, którą złożyła:
Firma „G.M.M.” Marzena Gaa, Tyłowo- Dąbrowa 28,
84-106 Leśniewo, odpowiednio na:
Zadanie nr 1 - z oferowaną ceną 24.551,60 zł brutto i 60
miesięcznym okresem gwarancji,
Zadanie nr 2 - z oferowaną ceną 23.270,00 zł brutto i 60
miesięcznym okresem gwarancji,
Zadanie nr 3 - z oferowaną ceną 26.677,51 zł brutto i 60
miesięcznym okresem gwarancji,
Zadanie nr 4 - z oferowaną ceną 27.331,29 zł brutto i 60
miesięcznym okresem gwarancji,
Łącznie na przedmiotową inwestycję zawarto umowę na
kwotę 101.830,40 zł brutto.
RÓWNANIE I PROFILOWANIE DRÓG GRUNTOWYCH NA TERENIE GMINY LUZINO
W dniu 18.10.2011 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jak wyżej,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Do
terminu składania ofert, wpłynęły 3 oferty, z oferowaną
ceną za wykonanie zamówienia w kwocie: od 255.655,50
zł brutto do 496.844,97 zł brutto. Obecnie trwa sprawdzanie ofert.
SPRAWOWANIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU
INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA:
RÓWNANIE I PROFILOWANIE DRÓG GRUNTOWYCH NA TERENIE GMINY LUZINO
Postępowanie wszczęto w dniu 10.10.2011 r. w trybie
przetargu nieograniczonego. Termin składania ofert upływa 19.10.2011r. o godzinie 10:00.
DOBUDOWA SZYBU WINDY DO ZEWNĘTRZNEJ ŚCIANY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W
LUZINIE WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM DŹWIGU OSOBOWEGO NA POTRZEBY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Postępowanie wszczęto w dniu 11.10.2011 r. w trybie
przetargu nieograniczonego. Termin składania ofert upływa 27.10.2011r. o godzinie 10:00.
ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH, SPRZĘTU
SPORTOWEGO, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO
I MEBLI SZKOLNYCH W RAMACH PROJEKTU:
DOBRY START – WYRÓWNANIE SZANS EDUKACYJNO-ROZWOJOWYCH DZIECI KLAS I-III SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH GMINY LUZINO
Postępowanie wszczęto w dniu 18.10.2011 r. w trybie
przetargu nieograniczonego. Termin składania ofert upływa 28.10.2011r. o godzinie 10:00.

ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ

W ramach pierwszego etapu kampanii „Zachowaj Trzeźwy
Umysł”, którego organizatorem było Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych wyłoniono laureatów
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w 6 konkursach indywidualnych. Wśród nagrodzonych
znaleźli się uczniowie z terenu naszej Gminy:
1. Anna Chmielnik – SP im. L. Bądkowskiego w Luzinie,
2. Ines Czoska – SP im. L. Bądkowskiego w Luzinie,
3. Bartłomiej Hinz – SP w Wyszecinie,
4. Hubert Julkowski – SP w Wyszecinie,
5. Emilia Michałek – SP im. Jana Pawła II w Kębłowie.
Nagrodzeni otrzymali grę planszową oraz dyplom za
udział w konkursach: ”Biegnijmy razem” i „Rosnę – Myślę
– Dbam”. Wszystkim laureatom gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów.

PODZIĘKOWANIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Luzinie pragnie
serdecznie podziękować Pani Marioli KRAWCZYŃSKIEJ,
właścicielce i dyrektorce niepublicznego przedszkola w
Luzinie przy ulicy Słonecznej 12: Akademia Przedszkolaka
„TYGRYSKI”, za bezpłatne przyjęcie do placówki na okres
2 miesięcy, dziecka Bene�cjenta ostatecznego projektu
„NASZA PRZYSZŁOŚĆ W NASZYCH RĘKACH”.
Bezinteresowna Pani pomoc przyczyniła się do
zapewnienia opieki dziecku z rodziny ubogiej i zapewniła
udział jego rodzica w podejmowanych przez Ośrodek
działaniach zmierzających do uzyskania przez niego pracy
zarobkowej.

DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM...

Jak powiedział Ajschylos w VI w p.n.e. „Prawdę trzeba
wyrażać prostymi słowami”, stąd chcę w prostych słowach
skreślić kilka krótkich podziękowań. Z początkiem 2011
roku minęło 20 lecie mojej pracy społecznej w charakterze sołtysa. Miałem przyjemność współpracy z pięcioma
kadencjami Rady Gminy Luzino. Ten wstęp upoważnia
mnie, aby podziękować Wójtowi Gminy Jarosławowi
Wejer i Jego urzędnikom, Radnym, z którymi współpracowałem. Koleżankom i Kolegom Sołtysom, których dane
mi było spotkać w minionym okresie. Dziękuję wszystkim
za wyrozumiałość pomocną dłoń, zrozumienie i wspólne
rozwiązywanie problemów społecznych. Podczas dożynek
wiejsko-para�alnych 2011 roku otrzymałem od reprezentantów Rad Sołeckich Kochanowa i Kębłowa wspaniały
prezent (rower), za który serdecznie dziękuję. Dziękuję
wszystkim, których spotkałem na drodze swego społecznego życia i działania. „Pożyteczna praca jest zawsze cicha
i niezauważalna” /Lew Tołstoj/, dlatego też wszystkim życzę zdrowia, pomyślności, spełnienia założonych planów
w życiu społecznym, zawodowym i prywatnym.
Robert Gurski

INFORMACJA

Na terenie Gminy Luzino działa Towarzystwo Osób Niepełnosprawnych „TON”, które zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku pod nr:0000391144.
Osoby zainteresowane przynależnością do stowarzyszenia
zapraszamy na spotkania odbywające się w każdą środę od
godz.10.00 do godz.13.00 w Luzinie przy ul.10 Marca 11.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy!
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STAWKI PODATKÓW I OPŁAT NA ROK 2012
Podatek od nieruchomoci:

od gruntów:

od budynków
lub ich czci:

od budowli:

zwizanych z prowadzeniem działalnoci gospodarczej,
bez wzgldu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków
pod jeziorami, zajtych na zbiorniki wodne, retencyjne
lub elektrowni wodnych
pozostałych, w tym zajtych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalnoci poytku publicznego przez
organizacje działalnoci poytku publicznego

4,33 zł
od 1 ha powierzchni

mieszkalnych

0,66 zł
od 1 m2 powierzchni uytkowej

0,82 zł
od 1m2 powierzchni

0,40 zł
od 1 m2 powierzchni

zwizanych z prowadzeniem działalnoci gospodarczej
19,75 zł
oraz od budynków mieszkalnych lub ich czci zajtych
od 1 m2 powierzchni uytkowej
na prowadzenie działalnoci gospodarczej
zajtych na prowadzenie działalnoci gospodarczej
10,24 zł
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni uytkowej
zwizanych z udzielaniem wiadcze zdrowotnych
4,45 zł
w rozumieniu przepisów o działalnoci leczniczej,
od 1 m2 powierzchni uytkowej
zajtych przez podmioty udzielajce tych wiadcze
pozostałych, w tym zajtych na prowadzenie odpłatnej
5,90 zł
statutowej działalnoci poytku publicznego przez
od 1 m2 powierzchni uytkowej
organizacje poytku publicznego
2 % ich wartoci

Opłata od posiadania psów:
z tytułu posiadania jednego psa:
z tytułu równoczesnego posiadania drugiego
i kadego nastpnego psa

50 zł

50 zł

Stawki podatku od rodków transportowych:
od samochodów ciarowych
o dopuszczalnej masie całkowitej
pojazdu:
od samochodów ciarowych
z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za
równowane o dopuszczalnej masie
całkowitej:

od samochodów ciarowych z innym
systemem zawieszenia osi jezdnych
o dopuszczalnej masie całkowitej:

powyej 3,5 tony do 5,5 tony włcznie
powyej 5,5 tony do 9 ton włcznie
powyej 9 ton, a poniej 12 ton
równej lub wyszej ni 12 ton, a mniejszej
ni 18 ton

410,00 zł
620,00 zł
820,00 zł

1 130,00 zł

równej lub wyszej ni 18 ton

1 850,00 zł

równej lub wyszej ni 12 ton, a mniejszej
ni 18 ton

1 330,00 zł

równej lub wyszej ni 18 ton, a mniejszej
ni 29 ton
równej lub wyszej ni 29 ton
od 3,5 tony i poniej 5,5 tony

od cigników siodłowych
i balastowych przystosowanych do
od 5,5 tony i poniej 9 ton
uywania łcznie z naczep lub
przyczep o dopuszczalnej masie
od 9 ton i poniej 12 ton
całkowitej zespołu pojazdów:
od cigników siodłowych
i balastowych przystosowanych do
równej lub wyszej ni 12 ton i mniejszej ni
uywania łcznie z naczep lub
18 ton
przyczep, z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowane,
równej lub wyszej ni 18 ton
o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów:
od cigników siodłowych
równej lub wyszej ni 12 ton i mniejszej ni
i balastowych przystosowanych do
18 ton
uywania łcznie z naczep lub
równej lub wyszej ni 18 ton do 36 ton
przyczep, z innym systemem
włcznie
zawieszenia osi jezdnych,
o dopuszczalnej masie całkowitej
powyej 36 ton
zespołu pojazdów:
od przyczep i naczep, które łcznie
Nr 123 / sierpień-październik 2011r.
z pojazdem silnikowym posiadaj
dopuszczaln mas całkowit od 7 ton

1 850,00 zł

2 570,00 zł
410,00 zł

620,00 zł

820,00 zł

1 330,00 zł

1 800,00 zł

1 800,00 zł

2 050,00 zł

2 670,00 zł
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uywania łcznie z naczep lub
równej lub wyszej ni 18 ton do 36 ton
przyczep, z innym systemem
włcznie
zawieszenia osi jezdnych,
LUZINO
Biuletyn
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i Wójta Gminy
o dopuszczalnej masie całkowitej
powyej 36 ton
zespołu pojazdów:
od przyczep i naczep, które łcznie
z pojazdem silnikowym posiadaj
dopuszczaln mas całkowit od 7 ton
od 7 ton i poniej 12 ton
i poniej 12 ton, z wyjtkiem
zwizanych wyłcznie z działalnoci
rolnicz prowadzon przez podatnika
podatku rolnego:

od przyczep lub naczep
równej lub wyszej ni 12 ton i mniejszej ni
z zawieszeniem pneumatycznym lub
18 ton
zawieszeniem uznanym za
równej lub wyszej o liczbie osi - jedna
równowane o dopuszczalnej masie
ni 18 ton do 36 ton o liczbie osi - dwie
całkowitej zespołu pojazdów równ
włcznie
o liczbie osi - trzy
lub wysz ni 12 ton, z wyjtkiem
zwizanych wyłcznie z działalnoci
o liczbie osi - jedna
rolnicz prowadzon przez podatnika
powyej 36 ton
o liczbie osi - dwie
podatku rolnego:
o liczbie osi – trzy

równej lub wyszej ni 12 ton i mniejszej ni
od przyczepy lub naczepy z innym
18 ton
systemem zawieszenia osi jezdnych
równej lub wyszej o liczbie osi - jedna
o dopuszczalnej masie całkowitej
ni 18 ton do 36 ton o liczbie osi - dwie
zespołu pojazdów równ lub wysz
włcznie
o liczbie osi - trzy
ni 12 ton, z wyjtkiem zwizanych
wyłcznie z działalnoci rolnicz
o liczbie osi - jedna
prowadzon przez podatnika podatku
powyej 36 ton
o liczbie osi - dwie
rolnego:
o liczbie osi - trzy
od autobusów w zalenoci od liczby
miejsc do siedzenia:

mniej ni 30 miejsc

równej lub wyszej ni 30 miejsc

2 050,00 zł

2 670,00 zł

210,00 zł

720,00 zł

870,00 zł
920,00 zł
820,00 zł
1 180,00 zł
1 280,00 zł
1 390,00 zł

1 030,00 zł

620,00 zł
1 390,00 zł
1 030,00 zł
1 440,00 zł
1 850,00 zł
1 800,00 zł
1 030,00 zł

1 230,00 zł

Dla pojazdów okrelonych w § 1 pkt. 1, 4, 7 i 10 wyprodukowanych przed 1990 rokiem:

powyej 3,5 tony do 5,5 tony
włcznie

od samochodów ciarowych
o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu

powyej 5,5 tony do 9 ton włcznie

powyej 9 ton, a poniej 12 ton

od cignika siodłowego lub balastowego
od 3,5 tony i poniej 5,5 tony
przystosowanego do uywania łcznie
od 5,5 tony i poniej 9 ton
z naczep lub przyczep o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5
od 9 ton i poniej 12 ton
tony i poniej 12 ton
od przyczep i naczep, które łcznie
z pojazdem silnikowym posiadaj
dopuszczaln mas całkowit od 7 ton
od 7 ton i poniej 12 ton
i poniej 12 ton, z wyjtkiem zwizanych
wyłcznie z działalnoci rolnicz
prowadzon przez podatnika podatku
rolnego
mniej ni 30 miejsc
od autobusów w zalenoci od liczby miejsc
do siedzenia:
równej lub wyszej ni 30 miejsc
Dla pojazdów okrelonych w § 1 pkt 1, 4, 7 i 10 posiadajcych katalizatory:
powyej 3,5 tony do 5,5 tony
włcznie
od samochodów ciarowych
powyej 5,5 tony do 9 ton włcznie
o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu

od cignika siodłowego lub balastowego
przystosowanego do uywania łcznie
z naczep lub przyczep o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5
tony i poniej 12 ton

od autobusów w zalenoci od liczby miejsc
do siedzenia:
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460,00 zł

670,00 zł

870,00 zł

460,00 zł

670,00 zł

870,00 zł

260,00 zł

1 080,00 zł
1 280,00 zł

360,00 zł

560,00 zł

powyej 9 ton, a poniej 12 ton

770,00 z

od 3,5 tony i poniej 5,5 tony

360,00 zł

od 5,5 tony i poniej 9 ton

560,00 zł

od 9 ton i poniej 12 ton

770,00 zł

mniej ni 30 miejsc
równej lub wyszej ni 30 miejsc
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Opłata za wod i cieki:

Taryfa I - dla gospodarstw domowych i podmiotów
prowadzcych działalno gospodarcz oraz podmiotów
publicznych, dla których podstaw rozliczenia opłat za wod
i cieki jest wskazanie wodomierza głównego
Taryfa II - dla gospodarstw domowych i podmiotów
prowadzcych działalno gospodarcz oraz podmiotów
publicznych, dla których podstaw rozliczenia opłat za wod
jest wskazanie wodomierza głównego a podstaw rozliczenia
opłat za cieki jest rónica wskaza wodomierza głównego
i wodomierza liczcego zuycie wody nie odprowadzonej do
kanalizacji
Taryfa III - dla gospodarstw domowych i podmiotów
prowadzcych działalno gospodarcz oraz podmiotów
publicznych, dla których podstaw rozliczenia opłat za wod
jest wskazanie wodomierza głównego a podstaw rozliczenia
opłat za cieki jest wskazanie urzdzenia pomiarowego
głównego
Taryfa IV - dla podmiotów zrzucajcych cieki do Głównej
Pompowni cieków na oczyszczalni cieków w Luzinie
Taryfa V - dla gospodarstw domowych i podmiotów
prowadzcych działalno gospodarcz oraz podmiotów
publicznych dla których podstaw rozliczenia opłat za wod
i cieki jest rozliczenie ryczałtowe na podstawie przecitnych
norm zuycia wody (Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 14 stycznia 2002 roku, Dz.U. Nr 8 poz.70)
Stawki opłaty abonamentowej:

za 1m3 zuytej wody

2,62 zł

3

za 1m zrzuconych
cieków

3,87 zł

za 1m3 zuytej wody
cen

2,62 zł

za 1m3 zrzuconych
cieków cen

4,91 zł

za 1m3 zuytej wody
cen

2,62 zł

za 1m3 zrzuconych
cieków cen

4,91 zł

za 1m3 zuytej wody
cen

2,62 zł

za 1m3 zuytej wody
cen

2,62 zł

za 1m3 zrzuconych
cieków cen

4,91 zł

Wodomierz
ø 15 i 20
ø 25, 30 i 40
ø 50, 80 i 100
Za przyłcze bez wodomierza
Za urzdzenie pomiarowe

Abonament za m-c

3,00 zł
5,50 zł
57,00 zł
1,50 zł
1,50 zł

Stawki opłat dodatkowych:
Czynno
Za odcicie przyłcza wodocigowego, kanalizacyjnego i ponowne podłczenie do sieci
wodocigowej i kanalizacyjnej
Za dokonanie odbioru przyłcza wodocigowego i kanalizacyjnego
Za ponowne plombowanie wodomierza i urzdzenia pomiarowego w przypadku zerwania plomby
Za demonta lub ponowny monta wodomierza i urzdzenia pomiarowego z plombowaniem, który
uległ uszkodzeniu z winy właciciela nieruchomoci

Wysoko opłaty

350,00 zł

55,00 zł
100,00 zł

100,00 zł

Uwaga !!! Ceny podane w poszczególnych taryfach oraz w opłatach abonamentowej i dodatkowej, s cenami
netto – naley do nich doliczy obowizujc stawk podatku VAT

Opłaty za przedszkole:
2,00 zł za godzin

10 zł miesicznie
15 zł za godzin

za opiek nad dziemi przebywajcymi ponad 5 godzin dziennie w przedszkolu, w czasie
których prowadzi si zajcia wspomagajce rozwój emocjonalny dziecka, jego zdolnoci
twórcze i adaptacji w rodowisku oraz zapewnia si potrzeby bytowe
za nauk jzyka angielskiego
za zajcia logopedyczne

BADANIA PREFERENCJI
KOMUNIKACYJNYCH MIESZKAŃCÓW
Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej
oraz Urząd Gminy Luzino pragną poinformować, że do
dnia 10 grudnia 2011 r. prowadzone będą badania marketingowe pt. „Preferencje i zachowania komunikacyjne
mieszkańców Gminy Luzino”. Badania są przeprowadzane
w Gminie Luzino po raz pierwszy i mają na celu dostarczenie wielu informacji na temat transportu zbiorowego,
co pozwoli na podjęcie decyzji dążących do usprawnienia
obsługi komunikacyjnej. Jeżeli do badania zostanie wylo-

sowana osoba (osoby) z Państwa gospodarstwa domowego, odwiedzi Państwa ankieter – legitymujący się identy�katorem ze zdjęciem, w celu przeprowadzenia wywiadu z
wylosowaną osobą (osobami) lub umówienia dogodnego
terminu wywiadu. Nie ma możliwości zastąpienia tej
osoby inną z Państwa rodziny, czy też z innego gospodarstwa domowego. Interesują nas również wypowiedzi
osób niekorzystających z usług transportu zbiorowego.
W przypadku uwag, bądź pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Metropolitalnym Związkiem Komunikacyjnym
Zatoki Gdańskiej pod nr 58 342 25 00 lub e-mail: sekretariat@mzkzg.org.
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,,GERARD LABUDA - ŻEGLARZ NA OCEANIE NAUKI”
30 września 2011 r. w Gimnazjum Publicznym im. Pisarzy
Kaszubsko-Pomorskich w Luzinie odbyła się promocja
książki pt. „ Gerard Labuda – Żeglarz na oceanie nauki”
autorstwa Genowefy Kasprzyk i Marii Krośnickiej. Autorki
nowej publikacji zaprezentowała przybyłym gościom pani
Dorota Labuda. W spotkaniu wzięli udział: Wójt Gminy

Luzino Jarosław Wejer, przedstawiciele władz samorządowych gminy i powiatu, dyrektorzy szkół, bibliotekarze,
przyjaciele, znajomi i rodzina autorek. Promocję przygotował i poprowadził gospodarz gimnazjum Kazimierz Bistroń,
który na samym wstępie oprócz słów uznania skierował do
autorek kilka ciekawych pytań. Było wiele życzliwych słów,
kwiaty, serdeczne życzenia i gratulacje dla autorek. Spotkanie zaszczycił swoją obecnością syn prof. Gerarda Labudy,
prof. Adam Labuda z Poznania, który przekazał Wójtowi
Jarosławowi Wejerowi oraz dyrektor biblioteki Marii Krośnickiej pamiętniki po zmarłym ojcu m.in. dublety książek,
maszynę do pisania i telefon. Wieczór przebiegł w miłej
atmosferze, a zakończył się ulubioną piosenką zmarłego
profesora z repertuaru Sławy Przybylskiej „Mój Kapitanie”,
którą wykonała Ewelina Pobłocka, a aranżację muzyczną
przygotował Arkadiusz Jaskułka.

GERARD LABUDA – PROFESOR ZWYCZAJNY – CZŁOWIEK NADZWYCZAJNY
Pierwszego października minął rok od śmierci naszego
pierwszego Honorowego Obywatela Gminy. Tego dnia upamiętniliśmy Go sesją naukową, zorganizowaną w Gimnazjum
Pisarzy Kaszubsko Pomorskich w Luzinie. Sesję rozpoczęła
przewodnicząca Rady Gminy Genowefa Kasprzyk wskazując
zebranym więzi łączące profesora Gerarda Labudę z Kaszubami, a w szczególności z Ziemią Luzińską. Następnie Wójt
Gminy Jarosław Wejer podzielił się z zebranymi wspomnieniami na temat osobistych kontaktów i rozmów przeprowadzonych z prof. Labudą. Pracownicy naukowi Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zreferowali działalność
naukową i dydaktyczną tego wybitnego uczonego. Profesor
Józef Dobosz przybliżył zebranym sylwetkę kompetentnego,
życzliwego i dobrodusznego profesora poświęcającego czas i
uwagę młodym studentom. Zaprezentował również procesy
badawcze uczonego nad najstarszymi dziejami monarchii
piastowskiej oraz w jaki sposób zdecydował się na pisanie
monogra�i o św. Stanisławie i św. Wojciechu. Doktor Edward
Skibiński wyjaśnił metodologię badań stosowaną przez Gerarda Labudę w czasie pisania biogra�i o Mieszku I. Młoda
pani doktor Aleksandra Kuligowska przedstawiła kontrowersyjny temat „Prof. Gerard Labuda – niemarksistowski
historyk w czasach wojującego marksizmu”. Wieloletnią
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współpracę autora licznych publikacji z Wydawnictwem
Poznańskim omówił dyrektor tego wydawnictwa dr Ryszard
Wryk. Poseł Ziemi Kaszubskiej Jarosław Sellin podzielił się
z zebranymi wiedzą na temat osobistych kontaktów i przeprowadzonych rozmów z Gerardem Labudą. Ożywienie i
uśmiech wywołało wystąpienie prof. Szultka, który krótko
podsumował, każde wystąpienie dodając do tego nieznane
fakty z życia prof. Labudy świadczące o jego fotogra�cznej
pamięci i zwyczajności obserwowanej w Jego codziennym
życiu. Na zakończenie wystąpił syn prof. Adam Labuda,
który wszystkim serdecznie podziękował za upamiętnienie
Ojca. Jednocześnie poinformował zebranych, że rodzina śp.
Profesora postanowiła, z własnych środków �nansowych,
założyć fundacje im. Profesora Gerarda Labuda wspierającą
wybitnych studentów. Prowadzenie sesji powierzono prof.
Andrzejowi Marszowi, który był zatrudniony przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w czasach, gdy prof. Labuda
pełnił funkcję rektora. Po sesji wszyscy udali się na wspaniały poczęstunek przygotowany przez panie z Koła Gospodyń
Wiejskich w Luzinie. Dla zainteresowanych sylwetką profesora Gerarda Labudy podajemy informacje, że wszystkie
materiały z sesji oraz towarzyszące korespondencje zostaną
wydane drukiem w 2012 roku.

Nr 123 / sierpień-październik 2011r.

LUZINO Biuletyn Informacyjny Rady i Wójta Gminy

GMINNY ZESPÓŁ
INTERDYSCYPLINARNY
PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY
W RODZINIE W GMINIE LUZINO
Przemoc jest zjawiskiem występującym powszechnie w
naszym społeczeństwie i dotyka rodzin o różnym statusie społecznym. Doświadczanie przemocy wykształca
poczucie winy, nieprawidłowy obraz samego siebie, zaniżoną samoocenę i bezradność. Uczy też nieprawidłowych
wzorców zachowań, które zostają przyjęte za normę, stąd
też w wielu rodzinach przemoc to zjawisko wielopokoleniowe. Rodzina, w której występuje przemoc nie zaspokaja podstawowych potrzeb psychicznych, a także bytowych. Skuteczne przeciwdziałanie i zwalczanie przemocy
w rodzinie wymaga współpracy różnych służb. W tym
celu Wójt Gminy Luzino, zarządzeniem Nr 33/2011 z 5
października 2011 roku, powołał Zespół Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie w Gminie Luzino. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych
pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia,
organizacji pozarządowych, kuratorów sądowych. W wyniku Porozumień zawartych z przedstawicielami w/w jednostek do Zespołu powołani zostali: Ewa Walczak – p.o.
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Luzinie, Stanisław Cejrowski – Przewodniczący Komisji
ds. Pro�laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Dariusz Rompca – Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie, Artur Kaszuba – Kierownik Posterunku Policji w Luzinie, Katarzyna Szczepaniak – pielęgniarka środowiskowa w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Luzinie,
Piotr Klecha – Prezes Stowarzyszenia Kaszubskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne, Izabela Lademann – Kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Wejherowie. Dnia
18 października 2011 roku odbyło się I Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie w Gminie Luzino, na którym omówiono cele
i zadania Zespołu oraz wybrano władze w skład których
wchodzą: Ewa Walczak – Przewodnicząca Zespołu. Artur
Kaszuba- Zastępca Przewodniczącego Zespołu Katarzyna
Szczepaniak- Sekretarz Zespołu. Do zadań Zespołu należy diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą
w rodzinie mającym na celu przeciwdziałanie zjawisku,
inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w
środowisku lokalnym, inicjowanie działań w stosunku do
osób stosujących przemoc w rodzinie. W celu uzyskania
dodatkowych informacji odnośnie pracy Zespołu proszę
o kontakt pod numerem tel. 793 975 811 w godz. 9.0015.00 od pon. do pt. . W sprawie stosowania przemocy
prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie po numerem:

58 678-20-68 wew. 61 oraz 62. Dodatkowo informacje
oraz pomoc w zakresie stosowania przemocy w rodzinie
udzielana jest pod numerami telefonów:
• Telefon Zaufania (po godz. 16 .00) 192 88
• Policyjny Telefon Zaufania 0 800 12 02 26
• Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
0 800 12 12 12
• Bezpłatna Poradnia dla osób w kryzysie 116 123
• Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111
www.116111.pl

GMINNE ZAWODY
SPORTOWO-POŻARNICZE
MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN
17 września br. odbyły się przy OSP w Zelewie III Gminne
Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych o „Puchar Wójta Gminy Luzino”. W zawodach uczestniczyło 5 drużyn, które miały do pokonania
4 konkurencje, obejmujące: rozwinięcie bojowe, strącenie
pachołków prądem wody za pomocą hydronetki, ubiór
bojowy na czas oraz przemieszczenie ziemniaka przez

wąż W-75. Spośród drużyn chłopięcych I miejsce zajęło
OSP Luzino, II – OSP Zelewo, III – OSP Milwino. Wśród
drużyn dziewcząt – Zelewo wygrało przed Luzinem. Zawody były kolejną w tym roku inicjatywą integracyjną
młodzieży w ramach działań OSP. Wcześniej – 14 sierpnia
Zarząd Gminny Związku OSP RP w Luzinie zorganizował
dla członków 37 członków MDP jednodniowy wyjazd,
podczas którego młodzież zapoznała się ze sprzętem i
działalnością Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Wejherowie, zwiedziła Muzeum Żuławskie w Nowym Dworze
Wejherowskim oraz Zamek Krzyżacki w Malborku.

ĆWICZEBNA EWAKUACJA OBIEKTU
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
Corocznie z inicjatywy Komendanta Gminnego OSP Jana
Dettlaffa odbywają się ćwiczebne ewakuacje obiektów
użyteczności publicznej. 7 października 2011 r. w uzgodnieniu z Panią Dyrektor Barbarą Hojan oraz Komendą
Powiatową PSP Wejherowo przeprowadzono ewakuację
Szkoły Podstawowej w Wyszecinie. Scenariusz zakładał
pożar w kotłowni szkoły. Pracownicy obsługi zaalarmowali dyrektor, która zawiadomiła PSP i sprawnie zarządziła ewakuację dzieci na pobliskie boisko. Po 13-25 minu-
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tach przybyły do akcji ratunkowej OSP Luzino, Milwino
i Zelewo. Ćwiczenia, oprócz edukacji uczniów, poprawy
bezpieczeństwa, dały możliwość doskonalenia wspólnych
działań ratowniczych jednostek strażackich naszej gminy.

INSPEKCJE GOTOWOŚCI
26 września, a następnie 4 października odbyły się inspekcje gotowości w Ochotniczej Straży Pożarnej w Luzinie.
Inspekcje mają za zadanie wykazać stopień przygotowania
do akcji, obejmujący czas gotowości do wyjazdu od chwili
powiadomienia oraz ilość członków w obsadzie wozów
bojowych. Inspekcje wykazały wysoki stopień przygotowania naszych druhów – średni czas wyjazdu do akcji to
3 minuty, natomiast o ilości strażaków świadczy załączone
do artykułu zdjęcie.

Sławomir, Klas Edmund, Klas Michał, Kobiela Gizela,
Kołacz Dorota, Kołacz Mariola, Koss Sebastian, Kotłowska Aleksandra, Kotłowska Patrycja, Kotłowski Wojciech,
Mudlaw Marek, Mudlaw Patryk, Myszk Dawid, Potrykus
Krystyna, Sirocki Teo�l. Reżyseria Maria Krośnicka, scenogra�a Marian Mielewczyk, efekty dźwiękowe Wojciech
Kotłowski

WAKACYJNY KONKURS
Konkurs, którego organizatorem była Gminna Biblioteka
Publiczna w Luzine na NAJAKTYWNIEJSZEGO CZYTELNIKA WAKACJI 2011 został rozstrzygnięty. Laureatem konkursu została Joanna Skrzypkowska z Luzina.
GRATULUJEMY!

DOFINANSOWANIE BIBLIOTEKI
Gminna Biblioteka im. L. Roppla w Luzinie otrzymała do�nansowanie 140 tys. zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Kultura+, priorytet
„Biblioteka+ Infrastruktura” na remont i modernizację
budynku głównego oraz małej architektury wokół budynku, adaptacji kotłowni na pomieszczenie do digitalizacji
Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnych, przystosowanie toalet dla osób niepełnosprawnych, wymiana podłogi
w �lii, adaptacja przyległej posesji na letnią czytelnię.

SEJMIK TEATRÓW WSI POLSKIEJ
Regionalny Teatr Dramatyczny z Luzina od 14 do 16
października 2011 roku przebywał na XXVIII Ogólnopolskim Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej. Na Sejmiku, wśród 12
najlepszych zespołów z całej Polski, zaprezentował sztukę
ks. Bernarda Sychty „Spiące uejskue” („Śpiące wojsko”).
Komisja artystyczna w składzie: Lech Śliwonik – teatrolog (były rektor Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie),
Bożena Suchocka- reżyser, Katarzyna Smyk – folklorysta,
Edward Wojtaszek – reżyser, Tomasz Nowak – etnomuzykolog wysoko oceniła aktorstwo, pomysłowe rozwiązanie
scen, swobodne prowadzenie dialogów i akcentowanie
ważnych problemów pieśnią (kościelną i patriotyczną).
Teatr z Luzina otrzymał nagrodę ufundowaną przez Marszałka Województwa Lubelskiego – za udaną realizację
dramatu podejmującego problem tożsamości Kaszubów
oraz ich polskiego patriotyzmu. Skład zespołu: Bistroń
Mieczysław, Danilczyk Łucja, Dragan Lucyna, Jankowski
14

„W BIBLIOTECE NIGDY SIĘ NIE NUDZĘ”
Już po raz kolejny udowodniliśmy, że biblioteka nie jest
cichym i nudnym miejscem. Dzięki zaproponowanemu
przez bibliotekę programowi zajęć, dzieci spędzające wakacje na wsi mogą wypełnić swój wolny czas twórczą, a
przy tym przyjemną i wesołą zabawą. Różnorodność rozrywek, turniejów, konkursów plastycznych, muzycznych i
maratonów literackich, zawodów sportowych, spotkań z
ciekawymi ludźmi, warsztatów twórczości artystycznych,
kursów tańca i innych form pracy z dziećmi sprawia, że
każdy może znaleźć coś dla siebie. Jedną z wielu niespodzianek była wizyta „prawdziwej” wróżki Wioletty Piaseckiej z Elbląga, autorki baśni i bajek dla dzieci, (biogra�i
Hansa Christiana Andersena), sztuk teatralnych i słuchowisk radiowych. Większość książek pisarki to wróżkowe
opowieści zebrane w serii „Baśnie Wioletty Piaseckiej”.
Na spotkaniu autorka wystąpiła w stroju wróżki, czym
wzbudziła wielkie zainteresowanie i zachwyt dzieci. Zasłuchane maluchy aktywnie uczestniczyły w spotkaniu,
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odpowiadały na pytania zdobywając wróżkowe nagrody.
Inną ciekawą niespodzianką była wizyta funkcjonariuszy
z Aresztu Śledczego w Wejherowie mł. chor. Karola Czaja
i plut. Grzegorza Slottke wraz ze swoim pupilem psem
Nartą, którzy opowiadali dzieciom o pracy funkcjonariuszy w jednostce penitencjarnej. Przedstawili również, jak
wygląda dzień skazanego w Areszcie Śledczym, jakie ma
obowiązki, a jakie może ponieść konsekwencje za przekroczenie regulaminu. Funkcjonariusze zwrócili uwagę dzieci
na czyny, za których popełnienie można tra�ć do więzienia
i ich bezpośrednie przyczyny, którymi są alkohol, narkotyki, brak akceptacji w rodzinie czy społeczeństwie. Dużą
atrakcją dla dzieci była prezentacja umiejętności psa do

lorowe dyplomy. Biblioteka serdecznie dziękuje za pomoc
przy organizacji zajęć wakacyjnych „W bibliotece nigdy się
nie nudzę”. Wiele osób przyczyniło się do przygotowania
atrakcyjnych ofert dla dzieci m.in.: Lilianna Koszutowska
- Nadleśnictwo Strzebielino z siedzibą w Luzinie, Marek
Gruba - Komisariat Policji w Luzinie, Karol Czaja i Grzegorz Slottke wraz ze swoim pupilem Nartą - Areszt Śledczy
w Wejherowie , Jan Schulz z podopiecznymi - Ochotnicza
Straż Pożarna w Luzinie, Wacław Lipiec - Gdyński Urząd
Morski - Ochrony Wybrzeża w Lubiatowie, Cecylia Modrzejewska i Tomasz Kotłowski - Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Luzinie, Agencja Artystyczna „Paula”
z Sąborza, Wioletta Piasecka autorka książek dla dzieci.

„Z KSIĄŻKĄ NA WALIZKACH”

wykrywania narkotyków. Ze strony dzieci pojawiło się
wiele pytań związanych z pracą funkcjonariuszy działu
ochrony i kadry wychowawczej oraz życia osadzonych w
zakładzie karnym. Spotkanie ze strażakami i prezentacja
wozu pożarniczego to następna atrakcja, jaką biblioteka
zorganizowała dla dzieci. Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Luzinie przedstawił walory pracy strażaka, opowiadał dzieciom o różnych wyjazdach do pożarów, wypadków
drogowych czy gospodarstw rolnych. Na zakończenie
strażacy zaprezentowali wóz pożarniczy, opowiedzieli o
wszystkich urządzeniach znajdujących się wewnątrz. Odważne dzieci miały okazję potrzymać wąż strażacki. Dużą
atrakcją wśród dzieci było spotkanie z leśnikiem Lilianną
Koszutowską oraz policjantem Markiem Grubą, którzy w
sposób przystępny opowiedzieli o walorach swojej pracy,
jak również przeprowadzili warsztaty edukacyjne.Motywem przewodnim letnich spotkań w bibliotece jest rozbudzanie u dzieci i młodzieży motywacji czytelniczych,
dlatego w programie nie mogło zabraknąć zadań i zagadek
z różnych dziedzin wiedzy: „Dzień Lasu”, „Mój ulubiony
bohater”, „Tuwim wśród nas”, „Wybrzeże Bałtyku”. Zajęcia
biblioteczne potwierdzają, że wakacje nie muszą być nudne
i odrobina zaangażowania, dobrego humoru i uśmiechu
na twarzy sprzyja powstawaniu niezwykłych prac plastycznych czy literackich, będących efektem dziecięcej
wyobraźni i odzwierciedleniem przeczytanej literatury, a
także wynikiem grupowego współdziałania i wzajemnej inspiracji. Spotkaniem z pielęgniarką i ratownikiem medycznym zakończyliśmy nasze wakacyjne zajęcia pod hasłem
„W bibliotece nigdy się nie nudzę”. Dzieci w ostatnim dniu
wykonały piękne prace plastyczne związane ze służbą zdrowia, obejrzały �lm DVD, a na zakończenie otrzymały ko-

Nasza placówka była jedną z 19 bibliotek uczestniczących
w IV Pomorskich spotkaniach pisarzy z młodymi czytelnikami. W Luzinie, uczniowie Szkoły Podstawowej im. Lecha
Bądkowskiego, spotkali się z autorką wierszy, powieści, piosenek, sztuk i scenariuszy teatralnych Kaliną Jerzykowską i
ilustratorką Marianną Jagoda–Mioduszewską. Pani Kalina
prezentowała książkę pt. „Gdzie dzwoniec dzwoni i pluszcz
się pluszcze”, która może pomóc najmłodszym czytelnikom
w poprawnej wymowie głosek: c, cz, ci, dż, dź, s, sz, ś, z, ż, ź.
Ilustratorka wykonała wspólnie z dziećmi książkę pt: „Kram
z bohaterami”, a treść jej stanowią ilustracje wykonane w
trakcie spotkania. Okładkę zaprojektowała Marianna Jagoda – Mioduszewska. Finałowa impreza „walizkowej” akcji
odbyła się w sobotę (17 wrzesień 2011) na Długim Targu
przy Zielonej Bramie w Gdańsku, na którą wybrała się zorganizowana grupa dzieci z opiekunami. Tam w namiotach
autorskich zakupiły w promocyjnych cenach książki „walizkowych” autorów i zdobyły unikatową pamiątkę, czyli autograf prawdziwych twórców. Dzieci uczestniczyły również
w warsztatach: plastycznych, ekologicznych oraz w różnych
konkursach zdobywając nagrody.

SUKCES ZESPOŁU „REMUS” Z LUZINA
W dniach 26 – 28 sierpnia, w Jastarni, odbył się XII Metropolitarny Festiwal Piosenki Religijnej, który w tym roku
był poświęcony Beaty�kacji Jana Pawła II. Do udziału w
konkursie zgłosiło się dwanaście zespołów z Polski i jeden
z Rosji. Między innymi trio REMUS z Luzina. W skład
zespołu wchodzą: Agata Brzeska – skrzypce, śpiew; Joanna Skrzypkowska – �et poprzeczny i śpiew, Paweł Kleba
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– akordeon. Założycielem i kierownikiem grupy jest Pan
Piotr Skrzypkowski. Wykonawcy zaprezentowali cztery
pieśni w języku kaszubskim. Komisja konkursowa pod
przewodnictwem profesora Romana Peruckiego przyznała
I miejsce i Nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego
za Religijną Piosenkę Regionalną zespołowi „REMUS” z
Luzina. Laureaci powrócili do domów pełni wrażeń i energii do pracy w nadchodzącym roku szkolnym.

I OGÓLNOPOLSKI ZJAZD
KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

czas opowiadając różne anegdoty o Kaszubach. Dzieci odwdzięczyły się śpiewając swoją ulubioną piosenkę. Zwieńczeniem spotkania było rozdanie przedszkolakom przez
gości skromnych regionalnych upominków.

DZIEŃ NAUCZYCIELA
Dnia 14.10.2011r. o godzinie 10.00 cała społeczność Szkoły
Podstawowej im. Księdza Jana Twardowskiego oraz zaproszeni goście z księdzem Prałatem Zygfrydem Leżańskim

Koło Gospodyń Wiejskich z Luzina dnia 10 września br.
brało udział w I Ogólnopolskim Zjeździe KGW w Licheniu.
Zjazd rozpoczął się mszą świętą dziękczynną sprawowaną
przez ks. abp. Wiesława Meringa. Dary ołtarza o�arowane
przez nasze Panie stanowiły regionalne potrawy z naszego
terenu według własnych przepisów. Po zakończeniu mszy
świętej, kobiety z Luzina zaśpiewały „Kaszëbskô Królewô”
(pieśń śpiewaną patronce Kaszub w Sianowie). Następnie
wszyscy uczestnicy udali się na specjalne wykłady przygotowane dla wszystkich uczestników.
obchodziła Dzień Edukacji Narodowej. Uroczystości poprzedziło ślubowanie klasy I. Następnie przeprowadzono
konkurs pt. „Kto jest kim?”. Uczniowie rozpoznawali
wśród prezentowanych fotogra�i swoich nauczycieli i wychowawców z czasów dzieciństwa. Zabawa była przednia a
śmiech i brawa nie milkły. Na zakończenie gospodarze klas
II-VI odczytali listy z życzeniami i prośbami do swoich wychowawców, do życzeń dołączyli się pozostali uczniowie.

KONKURS „ZIELONY DOM”
„KASZUBSKIE BAJANIA”
Przedszkolaki z Gminnego Przedszkola Publicznego w
Luzinie uczestniczyły w akcji Zrzeszenia KaszubskoPomorskiego, „Kaszubskie Bajania”. Przez cały pierwszy
tydzień października poznawały przeróżne ciekawostki o

rejonie, w którym mieszkają. W czwartek, 9 października
przedszkole odwiedzili zacni goście- Pani Maria Wittstock
oraz Pan Edmund Klas ubrani w piękne galowe stroje kaszubskie. Dzieci mogły wysłuchać opowiadań i piosenek
w języku kaszubskim. Zaproszeni goście umilili dzieciom
16

W czerwcu uczniowie klasy VI zwyciężyli w Ogólnopolskim Konkursie zorganizowanym przez Instytut Obywatelski w Warszawie pt;” Zielony Dom”. Konkurs polegał na
wykonaniu przez uczniów komiksu o zadanej tematyce.
Instytut wykorzystał prace uczniów i przygotował torby
ekologiczne z nadrukiem komiksu ich autorstwa. Dnia

28 września przedstawiciel Instytutu Obywatelskiego Pani
Agnieszka Mitkowska uroczyście wręczyła laureatom
konkursu pierwsze tego typu torby. Na specjalną prośbę i
zaproszenie Instytutu w spotkaniu z całą szkolną społecznością uczestniczył Pan Jacek Bożek, który na co dzień organizuje wiele akcji na rzecz ochrony środowiska nie tylko
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w kraju, ale i za granicą, a także prezes i założyciel Klubu
Gaja. Hasłem przewodnim spotkania było pytanie: „Jak
pomagać Ziemi?”, a Pan Brożek podzielił się ze wszystkimi zebranymi wiedzą na temat ochrony naszej planety.
Wspólna pogadanka na ten temat była także przeplatana
ekologicznymi piosenkami, które zaprezentowały dzieci.
Spotkanie to jeszcze bardziej uwrażliwiło uczestników na
problem ochrony środowiska i zmobilizowało do zachowań proekologicznych.

DZIEŃ SPRZĄTANIA ŚWIATA

VI. W klasie III tytuł mistrza zdobyły: Weronika Boyke
i Dominika Lewnau. Uczniowie zgodnie stwierdzili, że
był to dobry sposób sprawdzenia swojej wiedzy na temat
dzielenia i mnożenia.

MAZURY PRAWDZIWY CUD NATURY
15 września uczniowie Szkoły Podstawowej im Ks. Jana
Twardowskiego w Barłominie wzięli udział w ŚWIATOWY SZKOLNYM DNIU GŁOSOWANIA na polskiego
kandydata w konkursie New7Wonders. Tego dnia po-

Dnia 23 września klasa IV Szkoły Podstawowej im. Ks Jana
Twardowskiego wraz z wychowawcą wzięła udział w akcji
Sprzątania Świata. Zaopatrzeni w rękawiczki i worki dzieci
pozbierały śmieci z terenów przyszkolnych oraz wzdłuż
ulicy ks. Jana Twardowskiego, co więcej, uczniowie uczyli
się segregacji śmieci. Niestety wiele odpadów zostawiają
po sobie zarówno dorośli jak i dzieci, czego dowodem była
ilość zebranych butelek, puszek, opakowań po chipsach,
batonikach czy kartonikach po mleku. Oby w przyszłym
roku śmieci było dużo mniej.

WIECZORNICA
W 33 rocznicę wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową uczniowie Szkoły Podstawowej im. Księdza
Jana Twardowskiego z Barłomina uczestniczyli w Wieczornicy poświęconej Papieżowi Polakowi, która odbyła się w
kościele pw. Św. Wawrzyńca w Luzinie. Dzieci i młodzież
nie tylko z naszej szkoły przygotowały specjalny program,
w którym słownie i muzycznie wspominały bł. Jana Pawła
II. Całość uroczystości rozpoczęła się pobłogosławieniem
popiersia Papieża, znajdującego się w kościele, następnie
odbyły się występy dzieci, Apel Jasnogórski i wspólne śpiewy para�an.

dobnie, jak w wielu innych polskich szkołach uczniowie
i nauczyciele bezpośrednio włączyli się w akcję wspierania
Polski w konkursie New7Wonders na Nowe 7 Cudów Natury. Mamy nadzieję, że w ten sposób przyczynimy się do
tego, by Mazury znalazły się w Nowych 7 Cudach Natury.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 11 listopada.

ŚWIĘTO DRZEWA
W dniu 10 października społeczność Szkoły Podstawowej
im. Ks. Jana Twardowskiego w Barłominie obchodziła
Święto Drzewa. Uczniowie klas IV – VI odwiedzili Ogród
Dendrologiczny w Luzinie. Podczas spaceru wysłuchali
pogadanki przeprowadzonej przez leśnika Panią Wilczanowską. Mimo, że pogoda nie dopisała grupa zaśpiewała
kilka piosenek o drzewach pod wiatą. Po powrocie do
szkoły uczniowie zostali podzieleni na grupy i wykonywali
zadania zawiązane z Świętem Drzewa. Następnie posadzono 2 drzewa – dąb „Lech” dla pokoju oraz jarząb „Maria”
na cześć polskich noblistów. Ten dzień choć pracowity
upłynął w miłej atmosferze.

DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA
Dnia 23 września 2011 w Szkole Podstawowej im Ks. Jana
Twardowskiego w Barłominie obchodziliśmy I światowy
Dzień Tabliczki Mnożenia. Wśród uczniów klas III-VI
wybieraliśmy Mistrza Tabliczki Mnożenia. Uczniowie
mieli za zadanie w przeciągu 2 minut rozwiązać jak najwięcej przykładów z mnożenia i dzielenia w zakresie 100, a
klasa III do 40. Z klas IV -VI wybrano dwóch faworytów:
Błażeja Bojka z klasy V oraz Klaudię Engelbrecht z klasy
Nr 123 / sierpień-październik 2011r.
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JUŻ W SZKOLE
Szybko minął okres wakacji. Dnia 1 września społeczność
Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego powitała nowy rok szkolny 2011/12. Na uroczystej akademii
Dyrektor szkoły Pani Halina Szlaga powitała wszystkich
uczniów, grono pedagogiczne, rodziców i pracowników
szkoły. Szczególnie miłe słowa skierowała do przedszkolaków, którzy po raz pierwszy zjawili się w szkole. Patron
szkoły ks. Jan Twardowski napisał; „ owoce dojrzewają
w słońcu, ludzie w świetle miłości”. W związku z czym
nauczyciele zadbają w tym roku szkolnym o dostateczną
porcję słońca i dobroci, tak aby uczniowie wytrwale i pracowicie wzbogacali swoją wiedzę i umiejętności.

NOWY ROK SZKOLNY 2011/2012
W KĘBŁOWIE
1 września rozpoczoł się nowy rok szkolny 2011/2012.
Jedni nie mogli się doczekać tego dnia, inni – wprost
przeciwnie. Niektórzy czekali na ponowne spotkanie w
szkolnej ławie, inni ze łzą w oku żegnali wakacyjną labę.
Pierwszy dzwonek w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła
II w Kębłowie zabrzmiał o godz. 9.00. Tradycyjnie powakacyjne spotkanie ze szkołą poprzedziła o godz. 8.00 uroczysta msza święta sprawowana przez proboszcza para�i
w Kębłowie – ks. Krzysztofa Lorka. Następnie w sali gimnastycznej zebrali się uczniowie, rodzice oraz nauczyciele
i pracownicy szkoły. Swoją obecnością zaszczycił także
ksiądz proboszcz. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i
odśpiewaniu hymnu państwowego, głos zabrała pani dyr.
Teresa Koszałka, witając wszystkich zebranych. Podkreśliła, że to dzień szczególnie wyjątkowy dla pierwszoklasistów, którzy zaczynają dopiero przygodę z nauką w szkole.
Po uroczystej akademii uczniowie wraz ze swoimi wychowawcami udali się do klas.

Pobłocka (wice dyrektor szkoły), p. Aleksandra Szmagaj,
oraz p. Urszula Rozenkranc, oraz Jubileuszu 20-lecia,
który obchodzili p. Renata Grzenia oraz p. Ewa Nowak.
Oklaskom i gratulacjom nie było końca. Po apelu z okazji
Dnia Edukacji Narodowej pracownicy szkoły zostali obdarowani kwiatami, pamiątkowymi laurkami oraz małymi
słodkościami przygotowanymi przez samorząd szkolny,
świetlicę oraz SKO. Pracownicy szkoły dziękują wszystkim,
którzy z ogromnym sercem zaangażowali się w organizację
Dnia Edukacji Narodowej zapewniając niepowtarzalne
wrażenia i cudowny nastrój.

ROZPOCZĘCIE NOWEGO
ROKU SZKOLNEGO
Inauguracja nowego roku szkolnego 2011/2012 w Szkole
Podstawowej im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie rozpoczęła się Mszą świętą w kościele para�alnym świętego
Wawrzyńca. Następnie wszyscy udali się do szkoły. Zebranych powitał dyrektor Dariusz Rompca. W uroczystości
uczestniczyli m.in. wójt gminy - Jarosław Wejer oraz prze-

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ
W KĘBŁOWIE
14 października to dzień szczególny, właściwie jedyna w
swoim rodzaju okazja, by podziękować nauczycielom i
wszystkim pracownikom szkoły za serce, które wkładają,
by kształtować młode umysły i za uśmiech, dzięki któremu
nawet szary poranek nabiera barw, a szkoła wcale nie wydaje się taka straszna. Właśnie dlatego już 13 października
uczniowie kółka teatralnego klas IV oraz klasy IIIc przygotowali specjalny program dla pracowników szkoły. Młodzi
artyści do występu zostali przygotowani pod kierunkiem
p. Marzeny Czerwionka, a oprawą muzyczną zajęła się p.
Aleksandra Szmagaj wraz z chórem szkolnym. Nie obyło
się bez uśmiechów, ale i chwil wzruszenia. Zwłaszcza gdy
po zakończonym programie artystycznym p. dyrektor Teresa Koszałka w imieniu Wójta Gminy Luzino oraz Przewodniczącej Rady Gminy Luzino wręczyła podziękowania
pięciu pracownikom szkoły, z okazji Jubileuszu 30-lecia
pracy zawodowej, który obchodzą w tym roku p. Maria
18

wodnicząca Rady Rodziców i zarazem przewodnicząca
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Aleksandra Meyer.
W związku z rocznicą wybuchu II wojny światowej oraz
wydarzeń sierpniowych cała społeczność szkolna uczciła
chwilą ciszy tych, którzy oddali życie za wolną Polskę.
Władze Gminy i Rada Rodziców za pośrednictwem wójta Jarosława Wejera oraz przewodniczącej Aleksandry
Meyer przekazali szkole nowoczesne pomoce dydaktyczne
w postaci tablicy multimedialnej oraz zestawu do przeprowadzania testów. Po złożeniu życzeń na nowy rok
uczniowie wraz z wychowawcami oraz tłumnie zgroma-

Nr 123 / sierpień-październik 2011r.

LUZINO Biuletyn Informacyjny Rady i Wójta Gminy

dzonymi rodzicami udali się do klas na pierwsze spotkania
z wychowawcami. W roku szkolnym 2011/2012 w Szkole
Podstawowej im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie naukę
rozpoczęło 801 uczniów. Uczyć ich będzie 58 nauczycieli,
w tym 8 nowych pedagogów.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
I JUBILEUSZE W LUZIŃSKIEJ
PODSTAWÓWCE

Dzień 14 października obchodzony jako Dzień Edukacji
Narodowej historią sięga do 1773 roku, kiedy powołano
do życia Komisję Edukacji Narodowej, pierwszą w Polsce i
środkowej Europie świecką władzę oświatową. W wyniku
jej działalności powstało Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych, które w „Ustawach dla stanu akademickiego i na
szkoły w krajach Rzeczypospolitej przepisanych” zawarło pierwszy w Europie kodeks szkolny oraz podwaliny
kształtowania się zawodu nauczycielskiego. „Wiek wiekowi, człowiek człowiekowi światło podaje” - słowa biskupa

Michała Poniatowskiego, prezesa KEN ciągle obowiązują.
W Szkole Podstawowej im. L. Bądkowskiego w Luzinie w
dniu 14 października br. zajęcia odbywały się w innym
niż codziennie porządku. Z rana uczniowie spotkali się
ze swoimi wychowawcami i nauczycielami, by później
uczestniczyć w inscenizacji przygotowanej specjalnie z
okazji święta. O godz. 11.00 odbyła się uroczysta akademia z udziałem zaproszonych gości: ks. prałata Zygfryda
Leżańskiego, zastępcy wójta gminy Luzino, pani Marzeny
Meyer, przewodniczącej komisji oświaty, pani Aleksandry
Meyer. Na uroczystość przybyli również emerytowani
nauczyciele i pracownicy szkoły, rodzice, nauczyciele oraz
uczniowie. Tegoroczne święto przebiegało pod znakiem
jubileuszy. Jubileusz 25-lecia pracy zawodowej obchodziła
pani mgr Beata Mielewczyk, wicedyrektor szkoły, pani
mgr Mirosława Białk, polonistka i logopeda, pan mgr
Mieczysław Brzeski, nauczyciel informatyki i techniki,
pani mgr Hanna Piechowska- Hirsz, polonistka, pani mgr
Dorota Taciak, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pani
Ewa Teclaf i pan Waldemar Klawikowski - pracownicy
obsługi szkoły, zaś 35-lecie pracy świętowała pani Janina
Dzięcielska, intendentka. Jubilaci zostali uhonorowani
nagrodami dyrektora szkoły. W dalszej części akademii
głos oddano uczniom klas czwartych, piątych i szóstych,
którzy szanownym Jubilatom oraz wszystkim obchodzą-

cym w tym dniu swoje święto zadedykowali program
artystyczny z zabawną” Lekcją jak marzenie”, w której rolę
młodej nauczycielki koncertowo odegrała uczennica klasy
VI c, Agata Wicka. Aktorów, członków chóru szkolnego
oraz nauczycieli przygotowujących program nagrodzono
brawami.

JESTEM JUŻ PIERWSZAK,
NIE MALUCH …

Pod takim hasłem 7 października w Szkole Podstawowej
im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie odbyła się uroczystość
ślubowania klas pierwszych. W sześciu klasach I naukę
rozpoczęło 128 uczniów. Z okazji ślubowania w szkolnych
murach gościliśmy
wójta gminy Luzino
p. Jarosława Wejera, przedstawicieli
Rady
Rodziców
oraz licznie przybyłych
rodziców
pierwszoklasistów.
Po wprowadzeniu
sztandaru i uroczystym odśpiewaniu
Mazurka Dąbrowskiego wszystkich
zgromadzonych
na
uroczystości
przywitał dyrektor
Szkoły
Podstawowej w Luzinie
p. Dariusz Rompca. Pierwszoklasiści zostali również
przywitani przez przedstawicielkę społeczności szkolnej.
Zanim pierwszaki zostały o�cjalnie przyjęte do grona
uczniów złożyły ślubowanie na sztandar szkoły, oraz
zostały uroczyście pasowane na ucznia. Pasowania, za
pomocą symbolicznego czerwonego ołówka dokonał dyrektor szkoły. Po pasowaniu pierwszaki przedstawiły część
artystyczną. Dzieci na początku przypomniały rodzicom i
gościom piosenkę z dawnych lat „ Ćwierkają wróbelki”. W
części artystycznej nie zabrakło również piosenki w której
pierwszaki prosiły Pana Boga aby cały czas czuwał nad
nimi i obdarzał ich swoją miłością. Klasa I a przygotowana przez p. Hannę Plecke wyjaśniła co to jest ślubowanie.
Klasa Ib - wychowankowie p. Alicji Klinkosz opowiedzieli
śpiewem „Jak bezpiecznie przejść przez jezdnię”. Klasa I c
przygotowana przez p. Danutę Klocke przedstawiła się w
piosence „Nasza klasa”. Klasa I d wychowankowie p. Barbary Frankiewicz pokazali jak bardzo cieszą się że chodzą
już do szkoły. Klasa I e przygotowana przez p. Aleksandrę
Wysoczańską zapewniła wszystkich, że jest już w pierwszej klasie. Klasa I f - wychowankowie p Doroty Dawidowskiej przedstawili się wierszem „My tu przyszliśmy”.
Nagradzane gromkimi brawami występy dzieci zakończyły dwie piosenki odśpiewane w języku angielskim.
Po zaprezentowaniu części artystycznej przyszedł czas na
prezenty… Każdy pierwszak otrzymał legitymację ucznia,
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dyplom pasowania oraz rożek ze słodyczami. Szkoła Podstawowa w Luzinie jest szkołą z kaszubskimi tradycjami,
dlatego też uroczystość zakończono odśpiewaniem Hymnu Kaszubskiego. Po skończonej uroczystości uczniowie
klas pierwszych ustawili się do pamiątkowych zdjęć klasowych, po czym udali się do domu, by świętować ten dzień
w rodzinnym gronie.

WYBORY DO SAMORZĄDU
UCZNIOWSKIEGO
W SZKOLE W LUZINIE
Jak co roku, wrzesień jest nie tylko miesiącem rozpoczynającym kolejny rok szkolny, ale również miesiącem wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego. Pierwszy etap
wyborów miał miejsce już w klasach, gdzie wychowawcy
wspólnie z uczniami wybrali swoich przedstawicieli, którzy automatycznie zostali kandydatami do Samorządu
Uczniowskiego. Z poszczególnych klas zostało wyłonionych 18 uczniów. Od tej chwili w szkole zaczęło się istne
szaleństwo wyborcze. Kandydaci prześcigali się w pomysłach by przeciągnąć na swoją stronę jak największą rzeszę wyborców. Przez kilka dni na korytarzach szkolnych
można było zaobserwować transparenty oraz koszulki
nawołujące do oddania głosu na przedstawionego kandy-

data. Kulminacyjnym punktem całej kampanii był dzień
wyborów! Dnia 21.09.2011 r., wszyscy uczniowie klas IV
– VI otrzymali od swoich nauczycieli karty do głosowania.
Spośród 18 kandydatów znajdujących się na liście wyborczej, należało wybrać 5 nazwisk. Po wypełnieniu kart
nauczyciele udali się z klasami na hol szkolny gdzie była
ustawiona urna. Wrzucanie list wyborczych do urny okazało się dla dzieci niesamowitą frajdą. Frekwencja wyborcza wyniosła 100%. Głosowali wszyscy obecni tego dnia
w szkole uczniowie! Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwała Komisja Wyborcza wyłoniona z gospodarzy klas IV – VI. W skład Komisji weszli: Kwidzińska
Julia VI b, Maciąg Martyna IV c, Nadolska Bożena VI a,
Pieper Angela IV e, Sikora Wiktoria IV b. Komisja zabezpieczyła, a następnie przeliczyła głosy. Przewodniczącym
Samorządu Uczniowskiego został Kołacz Mateusz z klasy
VI b, zdobywając 159 głosów! Pozostali członkowie Rady
to: Czoska Ines VI a, Joskowska Paulina VI d, Małaszycka
Kinga VI d, Pieńkowska Paulina VI e, Rutkowska Paulina
20

VI e, Wicka Agata VI c. Opiekunami pozostali w dalszym
ciągu wybrani w ubiegłym roku na 3 – letnią kadencję:
Formela Anna, Jażdżewski Piotr oraz Mielewczyk Marian.
Nowo wybranemu Samorządowi oraz Opiekunom gratulujemy i życzymy wielu pomysłów oraz sukcesów w pracy
kulturalno - oświatowej szkoły.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
W SYCHOWIE
W Szkole Podstawowej im. płk. Stanisława Dąbka w Sychowie 13 października 2011 roku z okazji Dnia Komisji
Edukacji Narodowej dzieci wyraziły wdzięczność nauczy-

cielom i pracownikom obsługi, przygotowując Koncert
Życzeń. Szczególne podziękowania za dobre serce, bezinteresowną pomoc i życzliwość kierowały do szanownych
jubilatów - p. dyrektor Władysławy Joskowskiej, p. Janiny
Bargańskiej, p. Bożeny Frąckowiak-Zinkel, p. Danuty Staszewskiej, p. Justyny Bobruckiej, p. Joanny Sarnowskiej,
p. Jerzego Jóskowskiego, którzy dawno, dawno temu
(35, 30, 25, 20 lat) podjęli pracę. Zacni jubilaci otrzymali
pamiątkowe ordery. Wierszem i piosenką uczniowie podziękowali za trud i długoletnią pracę p. D. Stefanowskiej,
która przeszła na emeryturę. Część artystyczna została
przygotowana pod kierunkiem p. D. Joniec, p. E. Kotłowskiej i p. A. Szumnarskiej.

ŚLUBOWANIE KLAS I
W dniu 7 października 2011r. uczniowie klas pierwszych
zostali włączeni do społeczności Szkoły Podstawowej
im. płk. Stanisława Dąbka w Sychowie. To szczególny
moment w życiu dzieci, rodziców i społeczności szkolnej. Ich pierwsze kroki w nowym otoczeniu wymagają
wsparcia zarówno ze strony domu rodzinnego, nauczycieli
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oraz starszych kolegów i koleżanek. Podczas uroczystości
dzieci zaprezentowały swoje umiejętności artystyczne w
przedstawieniu. Następnie złożyły uroczyste ślubowanie,
w którym obiecały sumiennie wywiązywać się ze swoich
obowiązków, przestrzegać Kodeksu Ucznia oraz dbać o
dobre imię szkoły. Pani dyrektor Władysława Joskowska
pasowała dzieci dużym czerwonym ołówkiem, a ksiądz
proboszcz kanonik Dariusz Zalewski poświęcił torristry
i przybory szkolne.

chowawcami p. G. Grzegrzółka i p. E. Kotłowską wybrali
się na Cmentarz Żołnierzy 1939-1945 w Gdyni, by uczcić
pamięć patrona szkoły. Na grobie Dowódcy Lądowej
Obrony Wybrzeża dzieci złożyły kwiaty i zapaliły znicze,
a także pomodliły się za poległych w czasie II wojny światowej.

PAMIĘTAMY O PUŁKOWNIKU
DĄBKU…

Na ogłoszony w dniu 2 sierpnia 2011 r. konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w
Wyszecinie wpłynęła jedna oferta kandydata p. Barbary
Hojan. Komisja stwierdziła, że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego, konkurs na kandydata
na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wyszecinie wygrała Pani Barbara Hojan. Pani Hojan przedłożyła
wszystkie wymagane dokumenty oraz spełniła wymagania,
jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko
kierownicze w tego typu publicznej placówce. W związku
z tym Barbara Hojan z dniem 1 września br. objeła funkcję Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wyszecinie na okres
5 lat. Gratulujemy.

W dniu 29 września br. w Szkole Podstawowej w Sychowie
miało miejsce ważne w życiu szkoły wydarzenie. Placówka, która nosi imię bohaterskiego obrońcy Wybrzeża z
1939 roku, pułkownika Stanisława Dąbka, obchodziła
w tym właśnie dniu święto swojego patrona. Odbiorcy

KONKURS NA STANOWISKO
DYREKTORA SZKOŁY W WYSZECINIE

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

przedstawienia mogli odbyć swego rodzaju podróż w
czasie, śledząc chlubne dzieje oręża polskiego, od jego
wielkiej wiktorii pod Grunwaldem, aż po czasy nam
współczesne. W podróży tej wykorzystano szereg pieśni
patriotycznych i wojskowych, które od najdawniejszych
czasów towarzyszyły polskim żołnierzom na wszystkich
polach bitew. Atrakcją przedstawienia były występujące
w nim postacie w rynsztunku i umundurowaniu, które
było wykorzystywane przez polskie wojsko w ciągu setek
lat jego historii. Brawa, które zabrzmiały po zakończeniu
występu były dowodami na to, iż występ wywarł ogromne
wrażenie na zebranej publiczności.

LEKCJA HISTORII
W dniu 23 września 2011 roku uczniowie klas czwartych
Szkoły Podstawowej im. płk. Stanisława Dąbka wraz z wy-

1 września 2011 roku, podobnie jak ponad 5 milionów
uczniów w całym kraju, uczniowie Szkoły Podstawowej w
Wyszecinie rozpoczęli nowy rok szkolny 2011/2012. Uroczystość zaczęła się odśpiewaniem „Mazurka Dąbrowskiego”. Następnie głos zabrała pani dyrektor, Barbara Hojan.
Witając wszystkich serdecznie oraz życząc sukcesów i
wytrwałości, pani dyrektor dokonała o�cjalnego rozpoczęcia roku szkolnego. Z życzeniami udanego nowego
roku szkolnego wystąpiła również przewodnicząca Rady
Rodziców, pani Lucyna Erdmańska. W dalszej części głos
zabrał pan Arkadiusz Potrykus, który przypomniał zebranym wydarzenia z 1 września 1939 roku. Uczciliśmy pamięć poległych za naszą wolność minutą ciszy. Na zakończenie uroczystości samorząd uczniowski zaprezentował
część artystyczną poświęconą rocznicy wybuchu II wojny
światowej oraz pożegnaniu wakacji. Po minach zebranych
widać było żal odchodzącego lata, ale do sal lekcyjnych
wszyscy udali się z uśmiechem na twarzy i zapałem do
pracy. Życzymy wszystkim sukcesów w roku szkolnego
2011/2012.

ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ
W WYSZECINIE
14 października 2011 r. odbyła się uroczysta akademia
z okazji Święta Edukacji Narodowej. Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie
pani dyrektor, Barbara Hojan, powitała zaproszonych gości, rodziców, grono pedagogiczne, pracowników obsługi
oraz uczniów. W swoim przemówieniu podkreśliła ważną
rolę nauczycieli w kształtowaniu młodego pokolenia, poNr 123 / sierpień-październik 2011r.
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dziękowała za współpracę nauczycielom, pracownikom
obsługi oraz złożyła serdeczne życzenia. W imieniu rodziców i uczniów nauczycielom życzenia i kwiaty złożyła
pani Lucyna Erdmańska, przewodnicząca Rady Rodziców.
Uczniowie pod kierunkiem pani Wiolety Formela i pani
Haliny Jarzembińskiej zaprezentowali część artystyczną.
Wierszami i piosenkami wyrazili nauczycielom swoją
wdzięczność. Odświętny charakter uroczystości nadały
obchodzone przez pracowników szkoły jubileusze: 35-lecie pracy zawodowej pani Małgorzaty Krajewskiej i pana
Tadeusza Bonk. Jubilatom życzenia, dyplomy i kwiaty złożyły pani dyrektor B. Hojan oraz w imieniu władz gminy
zastępca wójta pani Marzena Meyer.

ska i wzięli odpowiedzialność za swoje najbliższe otoczenie. Akcja „Sprzątanie Świata” została zaplanowana na kilka dni. Przed wyjściem w teren uczniowie zapoznali się z
hasłem tegorocznej akcji „LASY TO ŻYCIE-CHROŃMY
JE” oraz przypomnieli sobie zasady segregacji śmieci, a
także korzyści płynące z recyklingu. Część klas w rękawicach i z workami w garści wkroczyła do akcji 16 września.
Na sobotę większość uczniów zadeklarowała sprzątanie
własnych posesji. W szkole kontynuowano sprzątanie
przez kilka kolejnych dni. Dzieci zbierały śmieci i w miarę
możliwości dokonywały od razu segregacji, wrzucając plastik i szkło do oddzielnych pojemników. Uczniowie swoją
postawą udowodnili, że nie jest im obojętne środowisko
i estetyka miejsc, w których spędzają czas. „Sprzątanie
Świata” jest akcją niebywale potrzebną gdyż zachęca ludzi
do działania, uczy odpowiedzialności, pobudza inicjatywę
i pomysłowość.

DZIEŃ CHŁOPAKA
30 września 2011 r. obchodziliśmy Dzień Chłopaka. Tego
dnia odbyły się wybory „SUPER CHŁOPAKA”. Kilkunastu
kandydatów z klas IV-VI stanęło do walki o ten zaszczytny
tytuł. Występy chłopców oceniała specjalnie powołana komisja. Kandydaci musieli udowodnić, że są wysportowani,
kulturalni i posiadają wiedzę z różnych dziedzin. Komisja
po burzliwych obradach wytypowała zwycięzcę, którym
został uczeń VI klasy – Adam Wencel. Super Chłopak
otrzymał pamiątkowy medal i upominek, a wszyscy „dżentelmeni” naszej szkoły słodką niespodziankę. Po wyborach
rozpoczęła się dyskoteka szkolna, na której znakomicie
bawili się uczniowie klas 0 – VI.

SPRZĄTANIE ŚWIATA
Po raz kolejny uczniowie Szkoły Podstawowej w Wyszecinie przyłączyli się do akcji wspierającej ochronę środowi22

WYBORY SAMORZĄDU
UCZNIOWSKIEGO W WYSZECINIE
20 września 2011 r. w Szkole Podstawowej w Wyszecinie
odbyły się wybory do Prezydium Samorządu Uczniowskiego i wybory opiekuna. Były one poprzedzone dwutygodniową kampanią wyborczą, podczas której kandydaci
zachęcali społeczność szkolną do oddania głosu właśnie
na nich. Kandydowało 7 uczniów z klas IV-VI. Nad przy-

gotowaniem i przebiegiem wyborów czuwała komisja wyborcza w składzie: Erdmańska Magda, Hinz Bartłomiej,
Julkowska Aleksandra, Komkowski Rafał, Stasiak Filip i
Wencel Adam. Głosowali uczniowie klas I – VI. W wyniku głosowania przewodniczącą SU została Monika Bojka
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z kl. VI, zastępcą Dominika Engelbrecht z kl. VI, sekretarzem Błażej Zdanowicz z kl.V. Członkami zostali: Bojka
Przemysław z kl. V, Dzienisz Martyna z kl. V, Hirsz Weronika z kl. V i Wielewicka Dominika z kl. IV. Opiekunem
SU na najbliższe dwa lata została p. Dorota Pranga. Nowo
wybranym władzom życzymy wielu pomysłów i sukcesów
w działaniu.

SZUKAŁEM CZŁOWIEKA…
Jak co roku, po dniach beztroskiej kanikuły, uczniowie
musieli powrócić do szkolnych obowiązków. Młodzież
Gimnazjum Publicznego im. Pisarzy Kaszubsko –Pomorskich w Luzinie wypełniła plac przed kaplicą pw. Matki
Boskiej Różańcowej dzieląc się wspomnieniami z wakacji.
Tradycyjnie uroczystość rozpoczęła się mszą świętą, którą
odprawił ks. Jan Minkiewicz, przypominając w homilii o
powołaniu zarówno uczniów jak i nauczycieli do wzajemnego szacunku i uwagi w trudnym procesie nauczania i
wychowywania. Uczniowie włączyli się również w przygotowanie oprawy liturgicznej. Po mszy gimnazjaliści z
klas drugich i trzecich przeszli do budynku gimnazjum,
a świeżo upieczeni pierwszoklasiści pozostali na inauguracyjnym spotkaniu z dyrektorem szkoły i nowymi
wychowawcami. Na zakończenie uczniowie klas pierwszych udali się na pierwsze spotkanie z wychowawcami w
gościnnych murach nowej szkoły.

ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ
W MURACH GIMNAZJUM

Wszyscy pracownicy naszego gimnazjum, czyli nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi w godzinach popołudniowych w przeddzień swojego święta zgromadzili
się na uroczystej akademii przygotowanej dla nich przez
gimnazjalistów. Na część artystyczną składały się zabawne scenki rodzajowe, które powstały z parafrazy znanych
tekstów literackich m.in. fragmentu Inwokacji, Biblii czy
też popularnych melodii typu :„Czerwone korale”, „Płonie
ognisko i szumią knieje”. Swoją obecnością zaszczycili nas:
p. A. Miłosz, wieloletni przyjaciel szkoły, który podkreślił,
iż bardzo wysoko ceni sobie dobrych nauczycieli i dobrych gimnazjalistów tej placówki oraz przewodnicząca
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Gminy p. A. Meyer.

Wręczając na ręce dyrektora bukiet kwiatów, pani Meyer
podziękowała za pracę z młodzieżą, za zaangażowanie
w trudnej misji wychowawczej. W imieniu Wójta, Rady
Gminy i swoim własnym złożyła życzenia dalszej cierpliwości, realizacji własnych planów, ambicji oraz zdrowia
i sukcesów. Dyrektor K. Bistroń podziękował gościom za
obecność w tym szczególnym dniu, młodzieży za piękną
inscenizację i niecodzienne słowa skierowane do pracowników oświaty, chórowi za wspaniałe piosenki.

LEKCJA POKAZOWA CHEMII
Rok 2011 został ustanowiony przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Chemii pod hasłem: „Chemia naszym
życiem, naszą przyszłością”. Z tej okazji nasze gimnazjum
zostało wytypowane jako jedno z nielicznych w Polsce do
uczestnictwa w lekcji pokazowej z chemii, która odbyła się
4 października, i której temat brzmiał ”Czarne złoto”. Przeprowadzona została ona przez panią Kalinę Nowogórską
i jej asystentkę Julię Haracz, a zajęcia były sponsorowane
przez PKN Orlen. W lekcji pokazowej wzięła udział klasa
Ib, która pilnie śledziła prezentację multimedialną, dotyczącą ropy naowej. Uczniowie obejrzeli doświadczalną
destylację mieszaniny denaturatu z wodą, na podstawie
próbki ropy naowej, określili jej właściwości, chętnie
i aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Młodzież uznała
lekcję za bardzo ciekawą, usatysfakcjonowani opuścili salę
chemiczną, bogatsi o nową wiedzę.

WYMIANA UCZNIÓW
W dniach 18.09. - 29.09.2011r. Gimnazjum w Luzinie
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gościło grupę uczniów i nauczycieli z włoskiej szkoły Instituto Magistrale Statale „M.T. Varrone” z miejscowości
Cassino. Była to już trzecia wizyta realizująca zadania programu „Better Understanding – Better Future” w ramach
projektu Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie
– Comenius”. Podczas wizyty realizowane były założenia
programu związane z doskonaleniem języka angielskiego, nauką języka ojczystego kraju partnera, wymianą
doświadczeń i informacji, zdobywaniem wiedzy o kraju
partnerskim oraz poznawaniem zwyczajów i kultury kraju
nowych przyjaciół.

GIMNAZJUM ZWYCIĘZCĄ
W TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ
O PUCHAR DYREKTORA
GIMNAZJUM W KOSTKOWIE
Dnia 30 września 2011 roku na orliku w Kostkowie odbył
się turniej piłki nożnej o puchar Dyrektora tamtejszej szkoły. W turnieju tym udział wzięli młodzi piłkarze, uczęszczający do pierwszej i drugiej klasy gimnazjum. Na te
sportowe zmagania organizowane przez Dyrekcję oraz nauczycieli wychowania �zycznego Gimnazjum w Kostkowie
stawiło się 7 zespołów, reprezentujących 5 szkół- Żelistrzewo, Bożepole, Luzino oraz po dwie z Kostkowa i Łęczyc.
Drużyny uczestniczące w turnieju rozlosowane zostały do
dwóch grup. Gimnazjum z Luzina tra�ło do grupy „A”,
w której po zaciętej i bardzo wyrównanej grze, pokonało

Łęczyce I i Bożepole 1:0, oraz zremisowało z Kostkowem
I 0:0. Dzięki lepszemu bilansowi bramek w tej grupie na
pierwszym miejscu uplasowała się drużyna z Kostkowa,
która w pół�nale pokonała Żelistrzewo 3:0. Natomiast
piłkarze z Luzina zajęli drugie miejsce w grupie i awansowali do pół�nału, w którym pokonali zwycięzcę grupy
„B” Łęczyce II 1:0 W wielkim �nale drużynie z naszego
gimnazjum ponownie przyszło się zmierzyć z gospodarzami turnieju. Był to bardzo zacięty i emocjonujący mecz,
toczący się do ostatniego gwizdka, lecz żadna z drużyn nie
zdołała przechylić szali zwycięstwa na swoją stronę i �nał
zakończył się wynikiem 0:0. Wszystko rozstrzygnęło się
w rzutach karnych , w których lepsi okazali się uczniowie
naszego gimnazjum wygrywając 3:2.
24

KOLEJNE SUKCESY MŁODEJ
LUZIŃSKIEJ GIMNASTYCZKI
Uczennica SP Luzino, gimnastyczka artystyczna Daria
Rutkowska odniosła kolejny sukces zajmując III miejsce
za układ taneczno – akrobatyczny w Międzywojewódzkich
Mistrzostwach Młodziczek w Gimnastyce Artystycznej,
które odbyły się w Gdyni w dniach 14-16 października
2011r. Luzińska gimnastyczka dzięki miejscu na najniższym stopniu podium awansowała do Mistrzostw Polski,
które jednocześnie są kwali�kacjami olimpijskimi. Warto
przypomnieć inne osiągnięcia Darii: VII miejsce za układ
z obręczą na w/w zawodach, najwyższa ilość punktów ze
wszystkich zawodniczek swojego klubu (Gdyńska Szkoła
Sportowa w Stowarzyszeniu Gimnastyki Artystycznej) w

zawodach o Puchar Prezesa PZG Poznań, II miejsce w Zawodach Mikołajkowych w gimnastyce artystycznej w Gdyni, II miejsce z zespołem „Motylki” w III Konkursie Tańca
z przyborem w kategorii formacje 7-10 lat. Wszystkie te
osiągnięcia na początku kariery sportowej Darii obarczone
są wielkim wysiłkiem w tej bardzo wymagającej dyscyplinie sportu oraz dużym nakładem �nansowym samych
rodziców. Zwracamy się z prośbą do wszystkich, którzy
chcieliby wesprzeć �nansowo karierę młodej luzińskiej
gimnastyczki, być może przyszłej nadziei olimpijskiej.
Ewentualny sponsor może liczyć na promocję na wszystkich imprezach, w których będzie brała udział Daria. W tej
sprawie należy kontaktować się z panem Piotrem Klecha
Dyrektorem GOSRiT w Luzinie.

BIEGI DŁUGODYSTANSOWE
Wśród 4619 biegaczy, którzy w dniu 16.10.2011 roku
stanęli na starcie 12 poznańskiego maratonu im. Macieja
Frankiewicza znaleźli się zawodnicy sekcji biegów długodystansowych „GKS Kaszubi Luzino”. Mocna reprezentacja
pod przewodnictwem duchowym kontuzjowanego „pożeracza setki kaliskiej” Mariana Hildebrandta była doskonale
przygotowana do biegu i zdeterminowana na osiągnięcie
życiowych sukcesów. Nic dziwnego, nasi zawodnicy poza
ciężką, codzienną pracą na treningach sprawdzili się już w
czerwcowym maratonie lęborskim i sierpniowym „Bałtyckim Maratonie brzegiem morza„. Dodatkową zachętą była
główna nagroda w tych zawodach, wspaniały samochód
Volvo V 60. Tuż przed 10.00 rekordowa ilość biegaczy sta-
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nęła na starcie przy ul. abp. Antoniego Baraniaka. Trasa
tegorocznego maratonu okazała się prawdziwym przyjacielem biegaczy. Prowadziła przez najładniejsze zakątki
miasta, by zakończyć się nad brzegiem jeziora Maltańskiego. Doskonale oznakowana i opisana informacjami
o odległościach oraz punktach żywieniowych, pomagała

rywalizacji wzięło udział ponad 50 zawodników z całego Powiatu Wejherowskiego. Zwycięzcą turnieju została
Szkoła Podstawowa z Kębłowa. Poziom rywalizacji był
bardzo wysoki i pozwala mieć nadzieję na uzyskanie dobrego wyniku w Pół�nale Wojewódzkim. Na zakończenie
zawodów zespoły zostały nagrodzone statuetkami, medalami i dyplomami które wręczali: Zastępca Wójta Gminy
Linia - Pani Bogusława Engelbrecht, organizator zawodów
- Pan Jan Tro�mowicz oraz referent ds. sportu w PZPOW
w Wejherowie - Bartłomiej Woźniak.

PIĄTA DRUŻYNA W KRAJU

podczas pokonywania kolejnych odcinków. Dodatkowo
wszystkich mobilizował doping setek kibiców wspomaganych przez 10 zespołów muzycznych rozlokowanych w
różnych punktach drogi. Linię mety przekroczyli wszyscy
zawodnicy z „GKS Kaszubi Luzino”. Pomimo zmęczenia
morderczym wysiłkiem, każdy był uśmiechnięty. Powody
do radości dawały rezultaty odsyłające dotychczasowe
rekordy zawodników do lamusa. Pierwszy „Kaszubianin”
na mecie Jan Rutkowski pokonał trasę w czasie 2:58:28
zajmując 94 miejsce w klasy�kacji ogólnej. Następnie bieg
zakończyli Eugeniusz Miotkie z czasem 3:39:22 i Tomasz
Waga z czasem 3:42:28. Grupę zamykał Dariusz Rompca,
któremu pomimo dobrego biegu nie udało się tym razem
pobić samego siebie.

W dniach 4-8 października 2011 roku dwie drużyny
dziewcząt GOSRiT Luzino przebywały w Warszawie na
krajowych �nałach Turnieju Orlika o Puchar Premiera
Donalda Tuska. W imprezie tej uczestniczyli mistrzowie
wszystkich województw wyłonionych we wcześniejszych
eliminacjach, w których uczestniczyło ponad 10 tysięcy
drużyn! W tym elitarnym gronie po raz pierwszy znalazły się aż dwie nasze drużyny, które oprócz emocji czysto
sportowych miały okazję zwiedzić Warszawę oraz na
Stadionie Narodowym osobiście spotkać Premiera Donalda Tuska, który dzięki przebojowości Magdy Lińskiej

ZWYCIĘSTWO NA ZAKOŃCZENIE
RUNDY
Bardzo dobre wieści przywieźli zawodnicy urodzeni w
2002 roku z Bożegopola. W rozgrywanym 23.10.2011
turnieju wygrali wszystkie mecze i zwyciężyli w ostatnim w tym roku turnieju juniorów E2. Pierwszy mecz ze
Sztormem Mosty, GOSRiT/el professjonal wygrał 10-0.
Drugi mecz z zespołem Gryfa Wejherowo wygraliśmy 3-1.
Kolejny mecz z MKS Władysławowo, wygrał 2-0. Ostatni
mecz zawodnicy grali z gospodarzami turnieju Sokołem
Bożepole i również wygrali 13-0, co było najwyższym
zwycięstwem w całym cyklu turniejów. Bardzo cieszy
bilans bramkowy 28-1 oraz fakt, że zawodnik GOSRiT/el
professjonal, Bartek Czerwionka został królem strzelców.

SP KĘBŁOWO MISTRZEM W HALOWEJ
PIŁCE NOŻNEJ
W dniu 20 października w Szkole Podstawowej w Linii odbyły się Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego Szkół Wiejskich w Halowej Piłce Nożnej. Zawody te były eliminacją
do Pół�nałów Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej,
które odbędą się w późniejszym terminie w Luzinie. W

stanął do zdjęcia z drużyną pozdrawiając przy całej Polsce
Luzino. Bardzo dobrze w tym turnieju wypadła drużyna
dziewcząt starszych, która po meczach grupowych awansowała do ćwierć�nału. Niestety w nich musiała uznać
wyższość drużyny Tygryski Świętochłowice, która jak się
później okazało wygrała całą imprezę. Warto dodać, że
ten zespół składał się z zawodniczek Kadry Śląska, w tym
kadrowiczek Reprezentacji Polski. Ostatecznie podopiecznie trenera Tomasza Myszewskiego i Adama Olejniczaka
zajęły bardzo dobre 5 miejsce. Młodsza drużyna, która
tak naprawdę trenuje ze sobą od września znalazła się
na tych �nałach niespodziewanie i sam ich udział w tym
turnieju należy uznać za wielki sukces. GOSRiT Luzino,
prowadzony przez Tomasza Myszewskiego i Piotra Klecha
ostatecznie zajął 13 miejsce w Polsce. Wszystkie nasze zawodniczki za udział w turnieju otrzymały komplety strojów sportowych, kurtki ortalionowe, pamiątkowe dyplomy oraz piłki. Nagrody na �nale wręczył naszej drużynie
Pan Ryszard Stachurski- Sekretarz Stanu w Ministerstwie
Sportu i Turystyki, który był w ubiegłym roku obecny
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na turnieju Kaszub Cup w Luzinie. GOSRiT Luzino w
Warszawie reprezentowały zawodniczki: Klaudia Grubba,
Karolina Jóskowska, Magda Kołacz, Ewelina Pielowska,
Paulina Brzeska, Agata Magulska, Agata Kustusz, Kinga
Karczewska, Monika Drabik, Wiktoria Damps, Kinga
Karczewska, Madga Lińska, Julia Damps, Klaudia Kunkel, Patrycja Richert, Roksana Klecha, Alicja Knapińska,
Weronika Mutke, Sandra Bieszke, Sandra Lesner, Iwona
Gaa, Kamila Sojc oraz trenerzy: Tomasz Myszewski,
Piotr Klecha, Adam Olejniczak.

POWOŁANIA DO KADRY DZIEWCZĄT
DLA ZAWODNICZEK GOSRIT LUZINO
Wydział Szkolenia na wniosek trenera Kadry Wojewódzkiej Młodziczek Mirosława Urbana powołał 3 zawodniczki GOSRiT Luzino: Kunkel Klaudię, Kustosz Agatę,
Damps Julię na konsultację szkoleniową, która odbyła
się w dniu 04.09.2011 w Pinczynie. Są to kolejne powołania dla podopiecznych trenera Tomasza Myszewskiego.
Wydział Szkolenia powołał dwie zawodniczki GOSRiT
Luzino: Damps Julię i Kunkiel Klaudię na zawody mistrzowskie z kadrą Lubuskiego ZPN, które odbyły się w
dniu 23.10.2011 (niedziela) w Gorzowie Wlkp. Warto dodać, że w ubiegłym roku dwie zawodniczki: Magda Kołacz
i Klaudia Grubba występujące w tej kadrze zdobyły brązowe medale Mistrzostw Polski.

LUZIŃSKA LIGA SOŁECKA
W niedzielę 4 września zainaugurowała runda rewanżowa
Luzińskiej Ligi Sołeckiej. Nie wszystkie zespoły obudziły
się z jeszcze wakacyjnego snu. Kochanowo nie zdołało
skompletować składu na spotkanie w Robakowie. W
związku z czym gospodarze otrzymali 3 punkty walkowerem. Mecz Wyszecina z Luzinem został przełożony na 6
listopada, a Sychowo miało w tej kolejce pauzę. Nie zabrakło emocji w dwóch meczach, które odbyły się w niedzielę
4 września. W pierwszym z nich na bocznym boisku w
Luzinie, grające w roli gospodarzy Barłomino przegrało
po bardzo zaciętym meczu z Zelewem 2:3. Niemniej ciekawie było w Kochanowie, gdzie Kębłowo zremisowało
z Milwinem 4:4. W niedzielę 11 września odbyła się II
kolejka Luzińskiej Ligi Sołeckiej. W rozgrywkach organizowanych przez Witolda Dąbrowskiego z GOSRiT Luzino
nadal na czele Luzino, które w tej kolejce pokonało Barło-

mino 7:2. Na drugim miejscu w ligowej tabeli znajduję się
Zelewo, które nie bez kłopotów pokonało Kochanowo 3:
2. Bardzo ciekawie było w Milwinie gdzie miejscowa drużyna zremisowała z Wyszecinem 2:2. Pewne zwycięstwo
zanotowali podopieczni Krzysztofa Guzmanna, Kębłowo
pokonało Sychowo 3:0. W niedzielę 18.09.2011 roku odbyła się III jesienna kolejka Luzińskiej Ligi Sołeckiej. Największą niespodzianką kolejki było zwycięstwo drużyny
Kochanowo nad liderem rozgrywek, Luzinem aż 7:3. Ciekawe spotkanie rozegrano w Luzinie, gdzie będące w roli
gospodarza Barłomino przegrało z Kębłowem 2:4. Wyrównany przebieg miało spotkanie w „małych derbach”, w
którym Sychowo pokonało Robakowo 2:1. Mecz Zelewa
z Milwinem przełożono na 6 lisopada 2011. W niedzielę
25 września w najciekawszym meczu IV jesiennej kolejki
Luzińskiej Ligi Sołeckiej doszło do spotkania lidera rozgrywek Luzina z vice liderem Zelewo. Mecz, który odbył
się na boisku w Luzinie po pierwszej połowie zapowiadał
pewne zwycięstwo gospodarzy, którzy prowadzili 5:1. Po
przerwie zaatakowali zdeterminowani podopieczni Witolda Dąbrowskiego, którzy doprowadzili do stanu 5:4.
Na wyrównującego gola zabrakło już czasu, dzięki czemu
Luzino umocniło się na fotelu lidera. W innych spotkaniach co raz lepiej grające Kochanowo zremisowało na
własnym boisku z Wyszecinem 1:1. Pewne zwycięstwo
zanotowali zawodnicy Sychowa, którzy na swoim boisku
pokonali Barłomino aż 5:0. W „małych derbach” Milwino
pokonało Robakowo 3:0. W niedzielę 9 października 2011
roku odbyła się VI kolejka Luzińskiej Ligi Sołeckiej. Lider
rozgrywek Luzino, na własnym boisku pokonał po wyrównanym meczu Sychowo 3:2. Takim samym wynikiem
zakończył się pojedynek vice lidera rozgrywek, Zelewa z
drużyną Kębłowo. Nie mniej wyrównane były pozostałe
mecze. Barłomino na boisku w Luzinie przegrało z Milwinem 1:2, takim samym wynikiem zakończył się również
pojedynek w Wyszecinie gdzie gospodarze przegrali z
Robakowem. W najciekawszym meczu 7 jesiennej kolejki
Luzińskiej Ligi Sołeckiej lider rozgrywek Luzino bezbramkowo zremisował na własnym boisku z Kębłowem.
Potknięcia lidera nie wykorzystało drugie w ligowej tabeli
Zelewo, które również zremisowało 0:0 na swoim boisku
z Robakowem. Bliskie zwycięstwa było Barłomino, które
zremisowało 1:1 z Wyszecinem. W ostatnim meczu kolejki Sychowo wygrało z Kochanowem 3:1.

KASZUBSKA LIGIA AMATORSKA
PIŁKI SIATKOWEJ
Za nami już druga kolejka rozgrywanej w Hali Widowiskowo – Sportowej im. Marszałka Macieja Płażyńskiego
w Luzinie, Kaszubskiej Ligi Amatorskiej Piłki Siatkowej.
W tegorocznej edycji ligi uczestniczy 10 amatorskich
drużyn, które rywalizują o tytuł Mistrza Kaszub. Organizatorem ligi jest Kaszubskie Towarzystwo Sportowo
– Kulturalne, GOSRiT Luzino oraz Amatorski Wejherowski Klub Siatkarski „NightShadows”, którzy zadbali o pro26
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w maju br. na Mistrzostwach Europy w Koluchstylu. Mistrzostwa odbywały się na Hali Widowiskowo-Sportowej
im Marszałka Macieja Płużyńskiego w Luzinie.

fesjonalną oprawę rozgrywek, nie zapominając również o
kibicach, wśród których w każdej kolejce rozlosowywane
są nagrody niespodzianki.W grupie A na czele tabeli z 7
punktami znajduję się zespół Tom – Blok Dragon Team,
tuż za nimi AZS Luzino przed najmłodszym zespołem ligi
UKS Kaszub Luzino. W grupie B prowadzi niepokonany
jak na razie AWKS NightShadows Wejherowo, który nie
stracił nawet seta, na drugim miejscu z 6 punktami jest
ubiegłoroczny Mistrz Kaszub - Reknica Klonowo Dolne
przed Tajfunem Świetlino.

III LIGA KOBIET W PIŁCE NOŻNEJ
W dniu 11 września 2011 roku odbyła się pierwsza kolejka III ligi kobiet. W Luzinie zespół prowadzony przez
Tomasza Myszewskiego oraz Rafała Freitag rozegrał swoje
debiutanckie spotkanie goszcząc Gryf Goręczyno. Młody zespół po bardzo ładnej walce pokonał nieco starsze
dziewczyny z Goręczyna 4:3 (2:1). W niedzielę 25.09.2011
zespół odbył swój pierwszy mecz wyjazdowy w tym sezonie. Dziewczyny z Luzina zagrały z rezerwami TKKF
Checz Gdynia. Bardzo wyrównany mecz zakończył się
wynikiem 3:2 dla gospodarzy.

KOLEJNE MISTRZOSTWA 3 WBROP
W dniach 5-6 października 2011 roku w Hali Widowiskowo – Sportowej im. Marszałka Macieja Płażyńskiego
w Luzinie odbyły się Mistrzostwa 3 Warszawskiej Brygady
Rakietowej Obrony Powietrznej w Halową Piłkę Nożną.
Imprezę organizowała JW 1068 Nowy Dwór Wejherowski
oraz Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Turystyki w
Luzinie. W tej imprezie uczestniczyło 12 drużyn z całego
kraju, a najlepszą drużyną turnieju okazała się JW 4646
z Gdyni. Najlepszym strzelcem turnieju został Krzysztof
Karmazy, a bramkarzem Meka Łukasz. Po zakończeniu
turnieju najlepsi zawodnicy zostali wybrani do reprezentacji brygady, która pozostała na naszym terenie na kilkudniowe zgrupowanie.

UDANE DEBIUTY NA III
MISTRZOSTWACH POLSKI
W KOLUCHSTYLU
16 października 2011 r. luzińska drużyna uczestniczyła
w III Mistrzostwach Polski Młodzieżowców, Seniorek
i Seniorów w Koluchstyl (sport walki wywodzący się z
SUMO), które odbywały się pod patronatem Prezydenta
Białegostoku. W zawodach wzięło udział 4 zawodników
z gminy Luzino. Trener drużyny, Rafał Freitag w kat. 82
kg zajął ostatecznie 4 miejsce. Bardzo dobrze wypadli
nasi debiutanci. Magdalena Zielińska w kat. 56 kg została
sklasy�kowana na najniższym stopniu podium. Tuż za nią
uplasowała się następna zawodniczka GOSRiT, Natalia
Mańkowska. Bardzo dobrze wyprawę do Białegostoku będzie również wspominał Miłosz Kucharski, który w kat. 72
kg zajął 4 miejsce. Wyniki, jakie osiągnęli nasi sportowcy
na pewno zmotywują ich do dalszej pracy i przyczynią się
do popularyzacji tej dyscypliny sportu na naszym terenie.
Warto wspomnieć, iż Rafał Freitag zadebiutował reprezentując barwy GOSRiT Luzino, zdobywając brązowy medal

ZWYCIĘZCY TURNIEJU
W niedzielę 25 września na boisku w Chwaszczynie odbył
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się organizowany przez Pomorski Związek Piłki Nożnej
turniej dla roczników 2003/2004. Młodzi piłkarze GOSRiT 2003/04, prowadzeni przez trenerów Tomasza Joryn
i Adama Olejniczak, bo dobrej grze wygrali cały turniej.
W pierwszym spotkaniu nasi zawodnicy zmierzyli się z
gospodarzami turnieju KS Chwaszczyno i pokonując ich
5:0. W drugim meczu piłkarze zmierzyli się z Gromem
Nowy Staw, zwyciężyli to spotkanie aż 9:2. Był to drugi
turniej w życiu młodych piłkarzy, i pierwszy, który zwyciężyli. Gratulujemy młodym adeptom futbolu i czekamy
na kolejne zwycięstwa.

WESOŁE WAKACJE

Przez okres wakacyjny w sołectwach gminy: Luzino, Kochanowo, Zelewo, Sychowo oraz Dąbrówka, odbywały się

organizowane przez panią Sylwię Kunicką z Kaszubskiego
Towarzystwa Sportowo – Kulturalnego z Luzina zajęcia
świetlicowo-rekreacyjne dla dzieci. Frekwencja dopisała.
Dzieci szczególnie zainteresowane były zabawami twórczymi: inscenizacjami, zabawą w teatr, szaradą artystyczną jak również wspólnym czytaniem bajek najmłodszym.
Nie zabrakło także zajęć dydaktycznych dla najmłodszych
opartych na Metodzie Dobrego Startu jak również z edukacji muzyczno-rytmicznej. Planuje się kontynuować
zajęcia również w roku szkolnym. Serdecznie zapraszamy
wszystkich chętnych do udziału, atrakcji na pewno nie
zabraknie. Wszelkie informacje można uzyskać na stronie
internetowej Stowarzyszenia www.kts-k.e-luzino.pl.

karabinki, chemiczne światła, topory, narzędzia, nawigatory satelitarne, mapy, apteczki... czyli standardowe szkoleniowe wyposażenie, które Krzysztof Petek z przyjaciółmi
zabiera, kiedy organizuje szkolenie technik przetrwania.
Do tego wszystkiego należało dołożyć tylko zapał i chęć
działania ze strony młodych uczestników. I stało się. Na
przemian odbywały się gry, szkolenia strzeleckie, samoobrony, nawigacji, technik udzielania pierwszej pomocy.
W dzień i w nocy, niezależnie od pogody, młodzi ludzie
poznawali elementy sztuki przetrwania w niesprzyjających okolicznościach. Na specjalne wyrobisko żwirowe
pojechali zaś, aby usiąść za kierownicą samochodu terenowego, a także nauczyć się zakładania uprzęży i przeżyć
szalony zjazd na linie. Codziennie odbywały się wieczorne
ogniska, podczas których psychologowie i terapeuci prowadzili rozmowy na temat uzależnień. Młodzież wróciła
do domów bogatsza o doświadczenia i emocje, a także i
wiedzę, która może ratować życie.

MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA
PSÓW RASOWYCH

W niedzielę 11 września 2001 roku, odbyła się Wystawa
Psów Rasowych o randze Międzynarodowej, na terenie
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Luzinie. Wystawę honorowym patronatem objął Pan Jarosław Wejer,
Wójt Gminy Luzino. Organizatorem wystawy był Oddział

OBÓZ PRZETRWANIA
DOBIEGŁ KOŃCA

Na zaproszenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Luzinie
Krzysztof Petek zamienił zwykły weekend młodzieży
z Luzina i okolic w survivalową przygodę pod hasłem
„Z książką bez używek”. Prowadzącemu w akcji pomagali
Krzysztof J. Kwiatowski, instruktor survivalu, Jacek Hałasiński, poskramiacz land roverów, Jakub Madej - logistyk,
Adam Jagiełło - specjalista użycia lin, Agnieszka Skorupa – psycholog i wykładowca na Uniwersytecie Śląskim
i inni. Obóz przetrwania odbywał się w Potęgowie gmina
Linia, w lesie nad jeziorem. Trzydniowe intensywne działania ekstremalne pozwoliły sporej grupie młodzieży gimnazjalnej odkryć na nowo znaczenie słów: las, zabawa, pomoc, adrenalina. W dwa dni nie sposób wyszkolić adepta
survivalu. Nie taki też był zamysł akcji. Do lasu przyjechał
terenowy Land Rover, przywiózł namioty, kociołki, liny,
28

Pomorski Polskiej Federacji Kynologicznej, który dzięki
inicjatywie i zaangażowaniu p. Bogdana Ziemanna, zaaranżował wspaniałe widowisko dla mieszkańców gminy.
Na wystawie gościły psy różnych ras z całej Polski oraz z
Litwy i Ukrainy, które na 3 ringach były oceniane przez 2
sędziów z Polski i sędzinę z Niemiec. Wystawę rozpoczęła
wspaniała parada uczestników, która dzięki Harcerzom
z 70 Luzińskiej Wodnej Drużyny i strażakom nabrała
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podniosłego charakteru. Podczas wystawy odbyły sie
pokazy wyszkolenia psów służbowych oraz rozegrano
konkurs Młodego Prezentera, gdzie dzieci i młodzież w
profesjonalny sposób, prezentowały swoich pupili przed
składem sędziowskim. Oczywiście były emocje, zdrowa
rywalizacja, nagrody i oklaski widzów. W konkurencjach
�nałowych wybierano Najpiękniejsze Szczenię, juniora
i psa wystawy. Mamy nadzieję, że ta wspaniała impreza
kynologiczna, która odbyła się dzięki wsparciu i pomocy
miejscowych władz, GOSRiT oraz sponsorów na stałe
wejdzie w kalendarz imprez gminnych.

BIEG PO ZDROWIE
Jak co roku nieprzerwanie od 9 lat mieszkańcy, którzy lubią aktywnie spędzać czas, spotkali się na obiektach Szkoły Podstawowej w Luzinie, aby sprawdzić się w „Biegach
Po Zdrowie”. W edycji wiosennej i jesiennej „Biegach Po
Zdrowie 2011” łącznie udział wzięło 2237 startujących.
W edycji jesiennej najlepszymi biegaczami okazali się:
- I klasa i młodsi: w kategorii dziewcząt:1) Sikorra Daria
2) Landowska Bernadeta 3)Koepke Martyna, w kategorii
chłopców:1) Tobias Szymon 2) Bach Jakub 3) Dąbrowski
Patryk; II klasa: w kategorii dziewcząt: 1) Plecke Julia 2)
Bojka Natalia 3)Lange Anna, w kategorii chłopców: 1)
Wiczkowski Igor 2) Formela Konrad 3) Fularczyk Oskar;
- III klasa: w kategorii dziewcząt: 1) Zielonka Julia 2) Sikorra Agnieszka 3) Meyer Rozalia, w kategorii chłopców:
1) Damps Beniamin 2) Lis Gracjan 3) Nastały Mikołaj;

KASZUB CUP
Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji turniejów Kaszub Cup. Szczegółowych informacji
można uzyskać u p.Karola Złonkiewicz, tel: 608 845 235,
karolzlonkiewicz@wp.pl,
p.Tomasza
Myszewskiego
tel: 601 193 323, myszewski.tomasz@gmail.com. Harmonogram turniejów jest następujący: Rocznik 2002
- 12/13.11.2011, Rocznik 2001 - 26/27.11.2011, Seniorzy - 03.12.2011, Rocznik 2000 - 10/11.12.2011, Rocznik
1999 - 14/15.01.2012, Dziewczyny (open, 97/98, 99/00)
- 21.01.2012, Rocznik 1998 - 28.01.2012, Rocznik 1997
- 11.02.2012, Rocznik 1995/96 - 25.02.2012.

SEKCJA TAŃCA TOWARZYSKIEGO
Kaszubskie Towarzystwo Sportowo – Kulturalne, GOSRiT i Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie ogłasza nabór
do sekcji Tańca Towarzyskiego na Hali Widowiskowo
- Sportowej w Luzinie. Celem jest stworzenie grupy tańca
towarzyskiego i popularyzacja tanecznych form sportowych na terenie gminy Luzino łącznie z wykształceniem
grupy turniejowej reprezentującej gminę na krajowych
turniejach sportowych. Zajęcia prowadzone będą przez
uznanych w Polsce i Europie trenerów PTT. Wszelkie informacje oraz kontakt telefoniczny z trenerem pod nr tel.:
+48 792 803 906.

LIGA HALOWA
Zapraszamy do udziału w Luzińskiej Lidze Halowej.
Rozpoczęły się zapisy do 5 już edycji Luzińskiej Ligi Halowej. Rozgrywki organizowane przez Gminny Ośrodek
Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie odbywać się będą
w zimowej przerwie rozgrywkowej od listopada 2011
do lutego 2012 roku na Hali Widowiskowo – Sportowej
im. Marszałka Macieja Płażyńskiego. Zapisy i informacje: Sylwester Piątek: tel- 513151137, Adam Olejniczak: tel- 508906162, adamolejniczak1st@gmail.com.

WYJAZD NA LITWĘ
- IV klasa: w kategorii dziewcząt: 1) Sikorra Wiktoria 2)
Stankowska Martyna 3) Baranowska Patrycja, w kategorii
chłopców: 1) Owczarzak Dominik 2) Kożyczkowski Tomasz 3) Bargański Dawid; V klasa: w kategorii dziewcząt:
1) Topp Zo�a 2) Landowska Aneta 3) Siemann Aleksandra, w kategorii chłopców: 1) Bojka Szymon 2) Zielonka
Szymon 3) Pajda Patryk; VI klasa: w kategorii dziewcząt:1)
Joskowska Paulina 2) Grzenkowicz Kinga 3) Pienkowska
Paulina, w kategorii chłopców: 1) Szałas Mateusz 2) Kołacz Mateusz 3) Wołodko Piotr; Open: w kategorii kobiet:
1) Pielowska Monika 2) Pipka Magda 3) Patelczyk Anna,
w kategorii mężczyzn: 1) Gruba Patryk 2) Nadolski Marcin 3) Dampc Darek. Organizatorzy: GKS Luzino i Szkoła
Podstawowa w Luzinie bardzo dziękują sponsorom: Wójtowi Gminy Luzino, Radzie Sołeckiej Luzino oraz Firmie
POLO za wsparcie �nansowe tegorocznych „Biegów Po
Zdrowie”.

W dniach od 2 do 6 lipca chórzyści luzińskiej „Lutni”
mieli okazję gościć na litewskiej ziemi, gdzie były zaplanowane występy artystyczne. Na tę szczególną okazję,
chór przygotował kilkanaście pieśni, które mogli zaprezentować na mszach św. oraz podczas krótkich koncertów.
Zostały one przedstawione nie tylko w języku polskim, ale
również w naszym języku regionalnym - kaszubskim, co
niewątpliwie na wileńskiej ziemi jest rzadkością. Występy,
w podwileńskim miasteczku Niemęczyn jak i w Wilnie, w
polskojęzycznym kościele św. Ducha, zostały gorąco przyjęte przez słuchaczy. Wielkim przeżyciem i zaszczytem dla
chórzystów był koncert w kaplicy przed cudownym obrazem MB Ostrobramskiej. Na zakończenie pobytu, zaplanowany został koncert w polskiej szkole zaprzyjaźnionej z
naszym luzińskim gimnazjum, który został przygotowany
przede wszystkim z myślą o Polakach tam mieszkających.
Chórzyści pragną skierować słowa podziękowania dla
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prezesa chóru „Lutnia” p. Zygmunta Brzezińskiego, który
zorganizował ten wyjazd. Było to zaledwie kilka dni, ale
jakże udanych i pełnych niezapomnianych wrażeń.

RODZINNE KONCERTY LETNIE
W ARBORETUM
Za oknami jesień i chłodno, i dlatego warto powspominać
jak pięknie było w wakacje podczas Rodzinnych Koncertów Letnich w parku „Arboretum” przy Nadleśnictwie. Idea
koncertów pod gołym niebem znana jest w Luzinie od lat,
ale dopiero w roku 2010 nabrała nowego wymiaru. Po raz
pierwszy zorganizowano wówczas Rodzinne Koncerty Letnie. Impreza ta w odróżnieniu od naszych gminnych festynów ma charakter nieco bardziej kameralny, ale tak jak one
od samego początku cieszy się dużym zainteresowaniem.
Nic dziwnego, że kolejny sezon letni w roku 2011 zaowocował nowymi koncertami. Przepiękna naturalna
sceneria Arboretum zawsze nastraja pozytywnie wykonawców, a coraz liczniej przybywającym na koncerty
widzom dostarcza wiele wrażeń estetycznych. Tak jak
w ubiegłym roku, Wójt Gminy Luzino Jarosław Wejer objął patronat honorowy nad cyklem Rodzinnych
Koncertów Letnich w Arboretum, a w gronie organizatorów znalazły się ponownie: Stowarzyszenie Inicjatyw
Obywatelskich „Pro Bono”, Gminny Ośrodek Kultury,
Gminna Biblioteka Publiczna oraz Nadleśnictwo Strzebielino z siedzibą w Luzinie. Pierwszy koncert odbył
się 19 czerwca, a jego program obejmował: koncert
zespołów kameralnych uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Wejherowie oraz występy
w ramach konkursu piosenki o charakterze leśno-ekologicznym, którego głównym organizatorem było Nadle-

śnictwo. Na widzów czekały dodatkowe atrakcje w postaci
stoiska Koła Gospodyń Wiejskich w Luzinie ze smacznymi wypiekami i tradycyjnym chlebem ze smalcem, wielu
uczestników imprezy skorzystało również z możliwości
zwiedzenia Arboretum z przewodnikiem Nadleśnictwa.
24 lipca odbył się drugi koncert, podczas którego wystąpili:
zespół „Trygław”, prezentujący celtycką muzykę folk oraz
tegoroczni absolwenci Państwowej Szkoły Muzycznej II st.
im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku, a wśród nich Monika Topp z Luzina, którzy zagrali bardzo trudny utwór
– trio fortepianowe „Cztery Pory Roku” Astora Piazzolli.
Dopełnieniem tej uczty dla ucha była otwarta lekcja i
pokaz latynoamerykańskiego tańca „cha-cha”, poprowadzone przez Szkołę „Black-Dance” z Gdańska. Ostatni w
tym sezonie Rodzinny Koncert Letni odbył się 15 sierpnia,
a towarzyszyła mu wystawa przepięknych prac malarskich i gra�k artystek działających w luzińskiej Akademii
Malarstwa i Rysunku „Pro Bono” pod kierunkiem mgr
Mariana Mielewczyka. Wystawa cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem wszystkich uczestników imprezy,
w tym także muzyków zaproszonych tego dnia na występ.
W programie koncertu mogliśmy podziwiać wspaniale
wykonane przez Gdyńską Orkiestrę Symfoniczną największe przeboje muzyki �lmowej, musicalowej i promenadowej, a także łatwe i przyjemne w odbiorze utwory klasyczne. Orkiestra gościła w Luzinie już po raz trzeci i została
jak zwykle gorąco przyjęta przez publiczność. Duża w tym
zasługa dyrygenta zespołu - Pana Piotra Oleksiaka, który
zadbał o dobry kontakt wykonawców z widzami. Rolę
konferansjera na wszystkich koncertach doskonale pełniła
Pani Genowefa Kasprzyk, na co dzień Przewodnicząca
Rady Gminy Luzino, a Pani Maria Krośnicka dzieliła się
z zebranymi swoją bogatą wiedzą na temat historii Gminy
Luzino. Wygląda na to, że ta cenna inicjatywa na dobre już
zagościła w Luzinie, bo zyskuje coraz więcej zwolenników
i sympatyków. Cieszy fakt, że na koncerty przychodzą całe
rodziny. Nie pozostaje nam nic innego jak tylko zaprosić
mieszkańców na przyszłoroczny cykl Rodzinnych Koncertów Letnich.

INFORMACJE

NZOZ Ośrodek Zdrowia w Luzinie zaprasza na szczepienia
przeciwko grypie. Koszt szczepienia wraz z usługą to 35 zł.
Szczepienia odbywają się w gabinecie zabiegowym w pokoju
numer 128 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.0017.30, w soboty od godz. 09.00-12.30 oraz w niedziele w godz.
od 09.00-11.30. Należy zabrać ze sobą „stałą” część książeczki
RUM, celem odnotowania w niej faktu i daty wykonanego
szczepienia.
Zgodnie z wytycznymi NFZ każdy pacjent zobligowany jest do
przedstawiania aktualnego dokumentu ubezpieczenia przy każdorazowej rejestracji do lekarza rodzinnego POZ jak i również
lekarza specjalisty. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa NFZ
pacjent, który nie okazał dokumentu ubezpieczenia jest zobowięzany zapłacić za wizytę lekarską i wówczas otrzyma receptę
i każde skierowanie, z tym że 100% płatne.
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KONKURS PIĘKNA GMINA 2011
ROZSTRZYGNIĘTY

WAŻNE TELEFONY

W czerwcu br. został ogłoszony konkurs „Piękna Gmina
2011”. Organizatorem, którego był Wójt Gminy i Rada
Gminy. Konkurs odbył się przy współpracy organizacji
społecznych, działających na terenie gminy Luzino. Na
konkurs wpłynęły 23 zgłoszenia. Kapituła konkursu w
składzie: Wojciech Wermiński (przewodniczący), Zygmunt Wiśniewski, Zygmunt Brzeziński i Maria Wittstock
przyznała nagrody w kategorii: „Piękna zagroda rolnicza”
Państwu Danucie i Józefowi Grubba z Kębłowa, „Ogród
tradycyjny” Pani Eulalii Szmydtka z Luzina, „Ogród
stylowy” Pani Jolancie Gruba z Luzina, „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej” - Para�i pw. św. Jadwigi
w Kębłowie.

DOŻYNKI GMINNE W LUZINIE

Jak co roku w ostatnią niedzielę sierpnia w Luzinie odbyły się dożynki gminne. Rolnicy z terenu gminy, a także
mieszkańcy i zaproszeni goście świętowali razem dziękując za udane plony. O godz. 13.15 w kościele pw. św.
Wawrzyńca w Luzinie odprawiona została Msza Święta
dziękczynna, której przewodniczył ksiądz prałat Zygfryd
Leżański. Msza tradycyjnie odbyła się pod gołym niebem.
Wierni zgromadzili się licznie wokół ołtarza, pięknie przystrojonego specjalnie na ten dzień dekoracjami z kwiatów
i darami. Po Mszy nastąpił przejazd korowodu dożynkowego ulicami: Kościelną, Okólną, Młyńską i Wilczka. Tak
jak w ubiegłych latach, podjęto kolejną próbę ustalenia rekordu świata w długości korowodu dożynkowego! Dzięki
wielkiemu zaangażowaniu pasjonatów tradycji, sołtysów,
gospodarzy i społeczników nowy rekord ponownie padł w
Luzinie, bowiem w korowodzie wzięło udział aż 37 bryczek
i zaprzęgów konnych, 20 jeźdźców wierzchem oraz 10 innych pojazdów, w tym: traktorów, maszyn rolniczych, wozów jednostek OSP z terenu gminy i ambulansów Ochotniczej Straży Ratunkowej z Lęborka. Wszystkie bryczki,
konie, a nawet maszyny rolnicze były pięknie przystrojone
wzbudzając powszechny podziw. Woźnicom wręczono
statuetki - burczybasy, które wykonał znany rzeźbiarz z
Sierakowic – Pan Zenon Pepliński. Gości przyjeżdżających na miejsce festynu dożynkowego witali: Wójt Gminy
Luzino - Jarosław Wejer i Przewodnicząca Rady Gminy
- Genowefa Kasprzyk, którzy przyjęli też z rąk starostów
dożynkowych chleb obiecując, że będą go dzielili równo i
sprawiedliwie. Zaszczytu tego, by być starostami dostąpili
w tym roku Państwo Marzena i Dariusz Miotk - rolnicy z
Zelewa. Wśród zaproszonych gości był m.in. Wiceminister
Rolnictwa Kazimierz Plocke, który odznaczył zasłużonych
dla rolnictwa gospodarzy i włodarzy Gminy Luzino, w tym
Pana Wójta Jarosława Wejera. Jak co roku podczas dożynek rozegrano Turniej Wsi Sołeckich Gminy Luzino. Do
turnieju jak zwykle stawili się reprezentanci wszystkich 12
sołectw. Rozegrano trzy konkurencje sprawnościowe, tj.:
chodzenie na szczudłach na czas, wchodzenie na słup, rzut
balotem. Oceniano także wypieki: chleb wiejski i ciasto
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występ kaszubskiego zespołu pieśni i tańca „Kościerzyna”,
a także zespół „Talking Brothers”, który przypomniał nam

drożdżowe oraz wieńce dożynkowe. Warto dodać, że dwa
sołectwa: Dąbrówka i Tępcz reprezentowały naszą gminę
w konkursie wieńców podczas Dożynek Powiatowych
w Górze. W klasy�kacji generalnej I miejsce ex aequo
zdobyły drużyny reprezentujące sołectwa: Barłomino
i Kębłowo. Nowością tegorocznych Dożynek była otwarta
konkurencja – dojenie krowy mechanicznej, w której to
równych sobie nie miał sołtys wsi Luzino – Pan Zygmunt
Brzeziński. Wszystkim uczestnikom, a zwłaszcza zwycięzcom turnieju serdecznie gratulujemy. Podczas dożynek

wręczono także nagrody zwycięzcom konkursu „Piękna
Wieś”, a widzowie mogli podczas występów artystycznych
na scenie podziwiać prezentację multimedialną ze zdjęciami z nagrodzonych zagród, gospodarstw i przestrzeni
publicznych gminy Luzino. Oprawa artystyczna Dożynek
Gminnych w Luzinie była jak zwykle zróżnicowana. Już
podczas przejazdu korowodu z kościoła pięknie przygrywała Orkiestra Dęta OSP Luzino na czele ze swoim
kapelmistrzem Janem Sucheckim. Orkiestra przedstawiła
także krótki koncert na scenie ustawionej w stałym miejscu na placu przy boisku. Kolejno można było podziwiać

królujące niegdyś w dyskotekach przeboje duetu Modern
Talking - omasa Anders i Dietera Bohlen. Gwiazdą
tegorocznych dożynek był zespół „FOCUS”, który przedstawił interesujący program z gatunku disco–polo z udziałem tancerek z telewizyjnego programu „You Can Dance”.
Pokaz fajerwerków był w tym roku bardzo urozmaicony,
wprawiając w zachwyt uczestników imprezy. A potem już

do nocy była zabawa pod gołym niebem z zespołem „Manijôcë”. Nad bezpieczeństwem widzów czuwali strażacy
jednostek OSP Gminy Luzino, Policja, profesjonalna �rma ochroniarska oraz 12 ratowników medycznych z OSR
z Lęborka.

Luzino, Biuletyn Informacyjny Rady i Wójta 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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