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PODSUMOWANIE ROKU 2011
PRZEWODNICZĄCEJ RADY GMINY

Zakończył się rok pracy Rady Gminy Luzino w kadencji  
2010-2014, w związku z tym pragnę przedstawić Państwu 
krótkie podsumowanie działalności. W okresie sprawoz-
dawczym Rada odbyła 14 posiedzeń sesji i 35 posiedzeń 
komisji stałych. Podjęto 152 uchwały, radni zgłosili 2 in-
terpelacje, frekwencja wyniosła 97,3 %. Przewidziana te-
matyka obrad wynikała z przyjętych planów pracy i zosta-
ła zrealizowana w całości. Wójt Gminy Luzino i Przewod-
nicząca Rady Gminy informowali radnych i mieszkańców 
o swojej działalności w okresie międzysesyjnym. W posie-
dzeniach sesji oprócz radnych, Wójta, Zastępcy i Skarbni-
ka Gminy Luzino uczestniczyli: sołtysi, zaproszeni goście i 
zainteresowani mieszkańcy. W Biurze Rady pełnione były 
cotygodniowe dyżury stałe, mieszkańców przyjmowano 
też w każdym możliwym, innym terminie. Posiedzenia se-
sji i komisji Rady Gminy Luzino przebiegały w sposób 
sprawnie zorganizowany i zarządzany. Czuwając nad ich 
przebiegiem czyniłam starania, aby stanowiły one kuźnię 
gotowych projektów i rozstrzygnięć, miały charakter  wy-
ważonej wymiany stanowisk i poglądów, a podejmowana 
problematyka trafiała pod głosowanie po dogłębnej anali-
zie i merytorycznej dyskusji. W trakcie roku  sprawozdaw-
czego nie wpłynęła żadna skarga na działalność Wójta 
Gminy Luzino i Rady, co oddaje pewien rzeczywisty obraz 
penionej służby. Z całą pewnością można podkreślić, że 
rok 2011 był dla Gminy Luzino bardzo dobry. Nie był to 
rok zmarnowany, gdyż każdy, kto uczciwie pracował może 
mieć poczucie ogromnej satysfakcji z dobrze wykonanej 
pracy i  spełnionego obowiązku. Przez ten rok Gmina 
Luzino wypiękniała, władze zaspokoiły większość istot-
nych potrzeb mieszkańców, oddały do użytku ukończone 
inwestycje, a nowe zostały zaplanowane. Był to rok równie 
ciekawy w różnego rodzaju wydarzenia kulturalno-oświa-
towe. Z powodzeniem zrealizowane zostały założone cele 
budżetowe. Na działalność inwestycyjną pozyskano środ-
ki pochodzące ze źródeł zewnętrznych. Dobra, płynna i 
stabilna gospodarka  finansowa pozwoliła na realizowanie 
zadań bez zakłóceń. Nie trzeba było odstępować od żad-
nych zaplanowanych zadań. Udało się również stworzyć 
realny i rozwojowy budżet na 2012 rok. Jest to budżet 
trudny, oszczędny, ale racjonalny na czas kryzysu i co waż-
ne pozwala na zaspokojenie najważniejszych potrzeb 
mieszkańców. W dziedzinie gospodarczej możemy po-
chwalić się zrealizowaniem największej w historii gminy 
inwestycji - rozbudowa oczyszczalni ścieków. Ukończenie 
jej pozwoli na oczekiwaną przez mieszkańców dalszą część 
kanalizacji gminy. Udało się zrealizować wiele zadań z za-
kresu modernizacji, budowy i remontów dróg. Wybudo-
waliśmy setki metrów chodnika, w tym m.in. odcinek ze 
ścieżką rowerową, łączący Robakowo z Luzinem. Za 
Gminnym Ośrodkiem Kultury powstał nowy parking na 
34 miejsca. W całej gminie doposażone zostały place za-
baw dla dzieci, Dąbrówka jako pierwsza wieś sołecka w 
gminie pozyskała nowoczesną świetlicę wiejską, kolejną 

otrzyma Robakowo. W dziedzinie oświaty trwa dalsza 
rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kębłowie i budowa sali 
gimnastycznej w Sychowie. W służbie zdrowia udało się 
wpłynąć na zatrudnienie dodatkowego lekarza, co miejmy 
nadzieję, ograniczy kolejki przed luzińskim Ośrodkiem 
Zdrowia w okresie wzmożonej zachorowalności, opłacone 
zostały sobotnio-niedzielne dyżury w ośrodku, co zapew-
nia  ich utrzymanie. Ze środków budżetowych i zewnętrz-
nych realizowana jest budowa windy, jednocześnie dzięki 
staraniom Pana Wójta pozyskane zostały środki zewnętrz-
ne na zakup nowego sprzętu do rehabilitacji. Władze gmi-
ny przyczyniły się również do podniesienia wizerunku 
estetycznego Gminy Luzino. Na ulicach pojawiły się stylo-
we lampy i ławeczki, gazony pełne kwiatów, zielone parka-
ny i place. Do takich miejsc niewątpliwie należy ukwieco-
ny zieleniec w Kochanowie, który powstał przy zaangażo-
waniu sołtysa wsi, witający mieszkańców i przejeżdżają-
cych przez Gminę Luzino kierowców. Dobry przykład 
stanowi też zagospodarowana pod względem estetycznym 
przez strażaków i sołtysa przestrzeń wokół budynku OSP 
w Zelewie. Władze gminy z satysfakcją przyjmują i wspie-
rają różnego rodzaju oddolne inicjatywy społeczne zmie-
rzające do upiększania gminy. Nie można pominąć zaan-
gażowania działających na terenie Gminy Luzino stowa-
rzyszeń. Ich działalność jest szczególnie wartościowa, gdyż 
de facto odkrywa prawdziwy obraz potrzeb i zaintereso-
wań w wielu dziedzinach życia społecznego. Wszystkim 
działaczom organizacji pozarządowych bardzo serdecznie 
dziękuję. Specjalne podziękowania kieruję do naszych 
strażaków-ochotników za ich ogromne poświęcenie i bez-
interesowną pomoc w trudnych losowych sprawach i nie-
szczęściach ludzkich. Dziękuję też sołtysom, którzy reali-
zują politykę władz gminy w wielu obszarach życia samo-
rządowego i występują też z wieloma cennymi inicjatywa-
mi własnymi i mieszkańców. Rok 2011 pozwolił również 
na oddanie do użytku nowych chodników i ścieżek rowe-
rowych. Prawdziwą wizytówką stał się odcinek prowadzą-
cy z Luzina do Robakowa. Pobocze, które do niedawna 
stwarzało zagrożenie, stało się bezpieczne i dodatkowo 
służy mieszkańcom jako trakt spacerowo-rowerowy. Mam 
osobistą satysfakcję z tego tytułu, gdyż od początku byłam 
w gronie głównych inicjatorów  tego zadania inwestycyj-
nego, które pozwoliło poprzez ul. Młyńską połączył Luzino 
z Robakowem. Dziękuję Panu Wójtowi, że z takim powo-
dzeniem realizuje tę wizję Luzina, o którą jako radna od 
poczatku bardzo zabiegałam. Staraniem władz samorzą-
dowych do użytku oddano również chodnik z częścią za-
toczki autobusowej w Robakowie. Był on współfinansowa-
ny w zdecydowanej części z budżetu Gminy Luzino oraz 
środków Powiatu Wejherowskiego. Inwestycja ta zrodziła 
pewne niezdrowe kontrowersje, ale żywię nadzieję, że co 
niektórym radnym powiatowym nie zabraknie determi-
nacji, aby postarać się również o budowę długo oczekiwa-
nej przez mieszkańców zatoczki w Milwinie. Rok 2011 
upłynął również pod znakiem wielu ciekawych wydarzeń 
artystycznych, kulturalnych, oświatowych i sportowych 
spośród, których warto wymienić: Rodzinne Koncerty 
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Letnie w Arboretum, Międzynarodowy Plener Malarski 
przedstawiający Gminę Luzino w malarstwie, niezwykle 
uroczyste i barwne Dożynki Gminne, sesję popularno-na-
ukową poświęconą pamięci wybitnego uczonego z Luzina 
prof. Gerarda Labudy wraz z wydaną z tej okazji publika-
cją mojego autorstwa i pani Marii Krośnickiej pt.: ,,Gerard 
Labuda-Żeglarz na oceanie nauki”. Z otwartym sercem 
przyjęliśmy w parafii p.w. Św. Wawrzyńca nowego pro-
boszcza ks. prałata Zygfryda Leżańskiego i życzymy mu 
wszystkiego najlepszego w wypełnianiu Jego posługi. 
Władze gminy po raz pierwszy w historii gminy wydały 
własną kartkę świąteczną i kalendarz Gminy Luzino na 
2012 rok. Nasza gmina promowana jest również na cy-
klicznych teczkach  pt.: ,,Gmina Luzino pięknieje co dnia”. 
Reasumując, staraniem Rady Gminy Luzino i Wójta, w 
2011 roku udało się bardzo wiele osiągnąć, jednakże 
wszystkiego nie sposób w tym miejscu wymienić. Znacz-
nie więcej informacji na ten temat można było znaleźć w 
grudniowym wydaniu biuletynu informacyjnego. Warto 
podkreślić bardzo dobre relacje na płaszczyźnie samo-
rząd-mieszkańcy, które są nie bez znaczenia. W połącze-
niu z dążeniami władz pozwalają na osiąganie sukcesów w 
wielu obszarach wspólnego działania oraz budowanie od-
powiedniej marki gminy. Marka ta nadaje Gminie Luzino 
osobliwego charakteru, nowoczesności oraz wyjątkowo-
ści. Jestem przekonana, że dzięki niej i dobrej współpracy 
z mieszkańcami w takiej właśnie gminie żyjemy i będzie-
my żyć. Na zakończenie pragnę ciepło i serdecznie podzię-
kować za współpracę: Wójtowi Gminy Jarosławowi Weje-
rowi, Marzenie Meyer-Zastępcy Wójta i pani Skarbnik 
Mirosławie Stolc. Dziękuję również: radnym, kierowni-
kom referatów Urzędu Gminy, dyrektorom szkół i instytu-
cji kultury, sportu, pomocy społecznej, sołtysom, Gmin-
nej Komisji ds. PiRPA na ręce p. Urszuli Topp. Dziękuję 
również mieszkańcom za współpracę i wszystkie dobre 
słowa kierowane pod adresem pracy Biura Rady oraz za 
obsługę tego biura dla pani Stefanii Sirockiej i Wioletty 
Ptach. Specjalne podziękowania składam pani Marzenie 
Meyer i panu Kazimierzowi Bistroń za czerpaną satysfak-
cję i radość ze współpracy w wielu dziedzinach życia na-
szej gminy. Szanowni Państwo, minął kolejny rok, dla na-
szej gminy, rok bardzo łaskawy i dobry. Życzmy sobie, aby 
rok 2012 był lepszy, a przynajmniej nie był gorszy. 

Przewodnicząca Rady Gminy Luzino
                                    Genowefa Kasprzyk 

SESJE RADY GMINY LUZINO
W dniu 27 grudnia 2011 roku odbyła się XIV sesja (uro-
czysta) Rady Gminy Luzino, zwołana przez przewodni-
czącą Genowefę Kasprzyk, zgodnie z planem pracy Rady 
Gminy. Obrady XIV sesji Rady Gminy Luzino odbyły się 
w Gimnazjum Publicznym im. Pisarzy Kaszubsko –Po-
morskich przy ul. Mickiewicza 22 w Luzinie. W trakcie 
trwania uroczystej części sesji odbyło się wręczenie na-
gród Rady Gminy Luzino za wysokie wyniki w  nauce, 
za szczególne osiągnięcia w sporcie oraz za promocję na 

rzecz gminy. Nagrody otrzymali:
• za wybitne osiągnięcia w nauce w roku akademickim 
2010/2011 i godne reprezentowanie Gminy Luzino stu-
denci: Małgorzata Rompca, Joanna Kielińska, Monika Si-
rocka, Monika Perszon, Anna Sielaff, Adam Sielaff, Dorota 
Zduńczyk, Gracjana Kwidzińska i Krzysztof Sielaff; 
• za wybitne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 
2010/2011 uczniowie:
- szkół średnich: Joanna Wróblewska, Natalia Szczepa-
niak, Agnieszka Konczak, Magdalena Labuda, Aleksandra 
Musiał, Adriana Mirowska i Dorota Hinc;
- Gimnazjum Publicznego im. Pisarzy Kaszubsko – 
Pomorskich w Luzinie: Dominika Sorn, Eliza Bertrand, 
Magdalena Sikora, Sandra Kankowska, Szymon Dampc, 
Julia Waga, Ewelina Engelbrecht, Zbigniew Wenta, Do-
minika Nadolska, Sandra Sicha, Paulina Richert, Piotr 
Grzenkowicz, Piotr Goike, Sylwia Grzybowska, Alicja 
Wejer, Monika Gularek, Magda Okrój, Agata Bojka, Mag-
da Pipka, Paweł Pawelczyk, Anna Szur, Wincenty Klein, 
Anna Bonk, Monika Baranowska, Mateusz Pelcer, Beata 
Riegel, Cezary Janusz, Martyna Mielewska, Jakub Fikus, 
Angelika Bruhn, Anna Szlaga i Greta Pałasz;
- Szkoły Podstawowej im. Lecha Bądkowskiego w 
Luzinie: Ilona Wróblewska, Maciej Urban, Rafał Teclaf, 
Natalia Taube, Kajetan Śmigielski, Kamil Skrzypkowski, 
Magdalena Sirocka, Monika Sikora, Ewelina Semak, Pau-
lina Schulz, Natalia Rutkowska, Jakub Rompca, Michalina 
Pieper, Paula Pawelczyk, Maciej Nadolski, Karolina Na-
czk, Agata Milbrod, Jakub Meyer, Magda Kołacz, Karolina 
Jóskowska, Łukasz Joskowski, Justyna Hinc, Łukasz He-
welt, Paulina Głodowska, Dominik Gąsiorowski, Monika 
Drabik, Wiktoria Damps, Mikołaj Czapla, Agata Brzeska, 
Ewelina Bojka, Wiktoria Bladowska, Agata Białk, Piotr 
Wołodko, Sandra Wirkus, Joanna Skrzypkowska, Jakub 
Pobłocki, Paulina Pieńkowska, Ewelina Pielowska, Seba-
stian Oss, Agata Magulska, Julia Kwidzińska, Agata Ku-
stusz, Mateusz Kotłowski, Mateusz Kołacz, Rafał Klawi-
kowski, Tomasz Detlaf, Michał Cyman, Paulina Brzeska, 
Kinga Wydra, Zofia Topp, Szymon Tempski, Wojciech 
Szymański, Estera Sikora, Michał Meyer, Aneta Landow-
ska, Aleksandra Klein, Wiktoria Jagnow, Julia Damps, 
Maria Szreder, Magda Płotka, Karol Płocki, Monika Mar-
szewska, Julia Hebel, Karolina Halman, Karolina Dettlaff, 
Karol Damps, Julia Brzozowska, Karolina Tobias, Szymon 
Skiba, Julia Kunz, Ewelina Cyman, Alicja Szmuda, Maksy-
milian Meyer i Kacper Gruba;
- Szkoły Podstawowej im. Księdza Jana Twardowskie-
go w Barłominie: Sylwester Hewelt, Jarosław Kwidziński, 
Angelika Bojke, Mateusz Engelbrecht, Paulina Szweda, 
Iwona Wróbel, Mariusz Hinc, Dominik Kamiński, Ad-
riana Nowicka, Filip Sajnok, Marta Bobkowska, Mariusz 
Stromski, Julia Bargańska, Jagoda Bobkowska, Dawid 
Bargański, Daria Nowicka, Karolina Bargańska, Dominik 
Hinc, Maciej Bargański, Weronika Boyke, Weronika Ri-
chert, Cezary Miecznikowski, Roksana Stenka, Wiktoria 
Lesner, Agata Kamińska, Adriana Bobkowska i Karolina 
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Richert;
- Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kębłowie: 
Szymon Miotk, Adam Papke, Hanna Wiśniewska, Ana-
stazja Janusz, Karol Malottki, Filip Stark, Weronika Pie-
per, Weronika Kalbarczyk, Agata Damps, Marek Malottki, 
Klaudia Grubba, Łukasz Formela, Jordan Nowak i Zuzan-
nie Kalbarczyk;
- Szkoły Podstawowej im. płk. Stanisława Dąbka w Sy-
chowie: Maksymilian Bollin, Martyna Pallach, Daria He-
bel, Marta Paszki, Jakub Stenka, Zuzanna Bojke, Norbert 
Wejher, Marcin Stenka, Ewelina Kupc, Rafał Szymański, 
Katarzyna Teclaf, Aneta Neumüller, Aleksandra Labun, 
Martyna Lieban, Dawid Stenka, Natalia Grzenkowicz;
- Szkoły Podstawowej w Wyszecinie: Paulina Hirsz, Mag-
dalena Jarzembińska, Dawid Licau, Julia Mielke, Bartło-
miej Hinz, Weronika Hirsz, Dominika Engelbrecht, Mar-
tyna Drewczyńska, Kinga Erdmańska, Weronika Klein, 
Marta Jereczek i Natalia Wandtke;
• za szczególne osiągnięcia w sporcie, zawodnicy: Marta 
Kąkol, Sebastian Mielke, Sandra Sicha, Dominika Nadol-
ska, Karolina Graczyk, Magda Pipka, Dorota Grablowska, 
Agata Bojka, Alicja Pawlicka, Dorota Hinc, Patryk Ko-
tłowski, Monika Kalbarczyk, Maria Lińska, Milena Mi-
lewska oraz Daria Rutkowska, Zuzanna Kalbarczyk, We-
ronika Kalbarczyk, Filip Stark, Cezary Maciejewski, Jakub 
Tobiaski, Adrian Mienik, Oskar Hewelt, Karol Cedrowski, 
Szymon Milewski, Łukasz Pobłocki, Adam Pieńkowski, 
Luiza Kass, Klaudia Grubba, Magda Kołacz oraz Klaudia 
Kunkel; trenerzy: Stanisław Kąkol i Wiesław Szmidtka;
• za promocję i działalność na rzecz rozwoju sportu w 
gminie: Tomasz Joryn, Sylwester Piątek, Grzegorz Semak, 
Tomasz Myszewski, Paweł Radecki, Piotr Jasielski, Wi-
told Dąbrowski, Andrzej Tobiaski, Krzysztof Guzmann, 
Zbigniew Tobias, Waldemar Formala, Andrzej Żywicki, 
Jarosław Reszke, Pan Mirosław Joskowski, Jerzy Neumül-
ler, Karol Domagała, Marian Hildebrandt oraz Eugeniusz 
Miotke. 
Uchwały podjęte na XIV sesji Rady Gminy:
• Uchwała Nr XIV/142/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 
27 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej na lata 2011-2017;
• Uchwała Nr XIV/143/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 
27 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy 
na 2011 rok;
• Uchwała Nr XIV/144/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 
27 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Luzino na lata 2012-2017;
• Uchwała Nr XIV/145/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 
27 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gmi-
ny Luzino na 2012 rok.
• Uchwała Nr XIV/146/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 
27 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia „Programu 
Współpracy Gminy Luzino z organizacjami pozarządo-
wymi, podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku 
publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu te-

rytorialnego na 2012 rok”.
• Uchwała Nr XIV/147/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 
27 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego 
planu kontroli Komisji Rewizyjnej na  2012 rok;
• Uchwała Nr XIV/148/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 
27 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planu pra-
cy Rady Gminy Luzino na 2012 rok;
• Uchwała Nr XIV/149/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 
27 grudnia 2011 roku w sprawie sprostowania uchwały nr 
XII/116/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 17 października 
2011 r. w sprawie planu nadzoru nad żłobkiem, klubem 
dziecięcym oraz dziennym opiekunem w zakresie warun-
ków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3;
• Uchwała Nr XIV/150/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 
27 grudnia 2011 roku w sprawie utworzenia Młodzieżowej 
Rady Gminy Luzino i nadania jej statutu;
• Uchwała Nr XIV/151/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 
27 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady 
Gminy Luzino Nr VII/46/2011 z dnia 28 marca 2011 r. w 
sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Za-
gospodarowania Przestrzennego fragmentu miejscowości 
Luzino, gm. Luzino;
• Uchwała Nr XIV/152/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 
27 grudnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na za-
warcie umowy partnerstwa przez Gminę Luzino ze Stowa-
rzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga”, 
z Gminą Szemud, Gmina Linia, Gmina Wejherowo oraz 
Gminą Łęczyce na wspólną realizację projektu p.n. „Szlak 
turystyczno-przyrodniczy przez Kaszubskie Legendy”.
Teksty uchwał dostępne są na stronie internetowej gminy 
www.luzino.pl w zakładce BIP.

W dniu 29 lutego 2012 roku odbyła się XV sesja Rady 
Gminy Luzino zwołana na wniosek Wójta Gminy Luzino. 
Sesja została zwołana w związku z potrzebą podjęcia 
uchwał dla planowanej realizacji inwestycji w zakresie bu-
dowy ciągu pieszo-rowerowego w Kębłowie, przy drodze 
powiatowej tj. ul. Chłopskiej, dla której inwestorem będzie 
Gmina Luzino, jako zarządca drogi.
Uchwały podjęte na XV sesji:
• Uchwała Nr XV/153/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 
lutego 2012 r. w sprawie budżetu gminy na 2012 rok;
• Uchwałą Nr XV/154/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 
29 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
ugody pomiędzy Gminą Luzino, a Powiatem Wejherow-
skim, dotyczącej wysokości odszkodowanaia za nieru-
chomości przejęte na rzecz Powiatu Wejherowskiego od 
Gminy Luzino na potrzeby realizacji inwestycji „Budowa 
ciągu pieszo-rowerowego w Kębłowie przy ul. Chłopskiej”, 
w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz 
upoważnienia Wójta Gminy Luzino do jej podpisania;
• Uchwała Nr XV/155/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 
lutego 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 
Powiatu Wejherowskiego;
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• Uchwała Nr XV/156/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 
lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany części miej-
scowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Teksty uchwał dostępne są na stronie internetowej gminy 
www.luzino.pl w zakłedce BIP.

W dniu 15 marca 2012 roku odbyła się XVI sesja Rady 
Gminy Luzino zwołana przez przewodniczącą Rady Gmi-
ny Genowefę Kasprzyk, zgodnie z planem pracy Rady 
Gminy.  Obrady sesji prowadził wiceprzewodniczący Rady 
Gminy Zdzisław Koszałka. W sesji uczestniczyło 14 rad-
nych, co stanowi 93,3% ustawowego składu Rady Gminy 
i upoważnia do podejmowania uchwał. Na sesji, na zapro-
szenie przewodniczącej Rady Gminy Genowefy Kasprzyk, 
gościli przedstawiciele Rady Gminy Łęczyce w osobach: 
przewodniczącego Rady Gminy Janusza Kreft, członka 
Komisji Gospodarczej, Budżetu i Komisji Rewizyjnej An-
dżelikę Pallach, członka Komisji Porządku Publicznego i 
Komisji Rewizyjnej Krzysztofa Kaczmarek.  W trakcie ob-
rad sesji radni zapoznali się z informacją z działalności za 
rok 2011: Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki 
Publicznej im. Leona Roppla,  Gminnego Ośrodka Sportu, 
Rekreacji i Turystyki., Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej, NZOZ Ośrodek Zdrowia Piotr Pelcer w Luzinie 
oraz NZOZ „Centrum Stomatologiczne”  w Luzinie, a tak-
że z informacją Zarządu Oddziału Gminnego ZOSPPRP 
na temat funkcjonowania jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu Gminy Luzino. Ponadto przyjęte zosta-
ły sprawozdania z działalności Gminnej Komisji ds. Profi-
laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w za-
kresie realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych” oraz „Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii” za 2011 rok.
Uchwały podjęte na XVI sesji:
• Uchwała Nr XVI/157/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 
15  marca 2012 r. w sprawie: zmiany WIELOLETNIEJ 
PROGNOZY FINANSOWEJ na lata 2012-2017;
• Uchwała Nr XVI/158/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 
15 marca 2012 r. w sprawie budżetu gminy na 2012 rok;
• Uchwała Nr XVI/159/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 
15 marca 2012 r. w sprawie funduszu sołeckiego;
• Uchwała Nr XVI/160/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 
15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia darowizny nierucho-
mości (dot. działki nr 26/3 w Robakowie);
• Uchwała Nr XVI/161/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 
15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia darowizny nierucho-
mości (dot. działki nr 133/3 w Dąbrówce);
• Uchwała Nr XVI/162/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 
15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia darowizny nierucho-
mości (dot. działki nr 132/2 w Dąbrówce);
• Uchwała Nr XVI/163/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 
15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia darowizny nierucho-
mości (dot. działki nr 40/5 w Barłominie);

• Uchwała Nr XVI/164/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 
15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia darowizny nierucho-
mości (dot. działek nr 1133/3 i 1133/9 w Luzinie);
• Uchwała Nr XVI/165/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 
15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia darowizny nierucho-
mości (dot. działki nr 1215/3 w Luzinie);
• Uchwała Nr XVI/166/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 
15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia darowizny nierucho-
mości (dot. działki nr 83/51 w Luzinie);
• Uchwała Nr XVI/167/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 
15 marca 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości (dot. 
działek nr 1129/1, nr 1129/4 i nr 1129/15 w Luzinie);
• Uchwała Nr XVI/168/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 
15 marca 2012 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miej-
scowości Wyszecino;
• Uchwała Nr XVI/169/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 
15 marca 2012 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miej-
scowości Luzino 
• Uchwała Nr XVI/170/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 
15 marca 2012 r. w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na 
przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach 
wchodzących w skład pomnika przyrody;
• Uchwała Nr XVI/171/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 
15 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Miej-
scowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego frag-
mentu miejscowości Luzino ( działki: nr 991/2, nr 625/60, 
nr 625/65, nr 1370, nr 1453, nr 1355/4, nr 624/2, nr 191/19, 
nr 191/20, nr 191/21, nr 191/22, nr 191/23, nr 191/24, nr 
191/25, nr 191/26, nr 191/27, nr 437/4, nr 437/6, nr 437/8, 
nr 437/5, nr 898/4 i nr 898/3), gmina Luzino;
• Uchwała nr XVI/172/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 
15 marca 2012 r. w sprawie zmiany oraz uchwalenia tekstu 
jednolitego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zago-
spodarowania Przestrzennego Gminy Luzino;
• Uchwała Nr XVI/173/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 
15 marca 2012 r. w sprawie zgody na stosowanie innej sto-
py procentowej dla rat ceny nieruchomości;
• Uchwała Nr XVI/174/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 
15 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy 
Luzino Nr XIV/146/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r. w spra-
wie uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Luzino z 
organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzą-
cymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami 
jednostek samorządu terytorialnego na 2012 rok”.
Teksty uchwał dostępne są na stronie internetowej gminy 
www.luzino.pl w zakłedce BIP.

W dniu 29 marca 2012 roku odbyła sie XVII sesja Rady 
Gminy Luzino z inicjatywy radnych: A. Janusza, M. Brze-
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
PRZEWODNICZĄCEJ RADY GMINY
za okres od 27 grudnia 2011r. do 15 marca 2012 r.

Wysoka Rado!
Panie Wójcie!
Szanowni Mieszkańcy!
Z satysfakcją informuję Wysoką Radę, że pod względem 
pełnionych obowiązków był to dla mnie okres pracowity i 
różnorodny z racji wykonywanych obowiązków statuto-
wych. Zakres mojej działalności międzysesyjnej i repre-
zentacji Rady Gminy na zewnątrz obejmował liczne wyda-
rzenia o charakterze samorządowym, obywatelskim, kul-
turalno-rekreacyjnym. W okresie sprawozdawczym odby-
łam szereg spotkań, w tym z dyrektorami placówek oświa-
towych i kulturalnych, przedstawicielami róznych instytu-
cji m.in. PKS, ODR, Gimnazjalnej Rady Rodziców, Gmin-
nego Zarządu OSP, przedstawicielami organizacji poza-
rządowych, środowisk twórczych, animatorów kultury, a 
przede wszystkim spotkań z mieszkańcami oraz rozwiązy-
wania wspólnie z Wójtem i Zastępcą Wójta zgłaszanych  
problemów. Brałam udział w zebraniach wiejskich czte-
rech wsi sołeckich: Sychowa, Robakowa, Kębłowa i Luzina, 
aby lepiej poznać problematykę tych wsi. Nie mam wiedzy 
na temat udziału w zebraniach wiejskich pozostałych rad-
nych, ponieważ radni nie informowali mnie o swojej ak-
tywności w tym zakresie. Nowy rok pracy w Radzie Gmi-
ny rozpoczęłam od spotkań z mieszkańcami, rozwiązywa-
nia spraw bieżących związanych z funkcjonowaniem Rady 
Gminy oraz promocji Gminy Luzino poprzez m.in. orga-
nizację w siedzibie Biura Rady wystawy poplenerowej z 
odbytego w Wyszecinie Ogólnopolskiego Pleneru Malar-
skiego - Gmina Luzino w malarstwie 2011. Wystawa ta ma 
podnosić walor estetyczny lokalu Rady Gminy i zarazem 
luzińskiej sali ślubów, ma też na celu popularyzację Gminy 
Luzino w malarstwie i cieszy się ogromnym zainteresowa-
niem mieszkańców oraz oficjalnych gości. W styczniu b.r. 
wzięłam udział w noworocznym koncercie, który odbył się 
pn. „Luzińskie Kolędowanie z Maciejem Miecznikow-
skim” i został zorganizowany dla mieszkańców przez Wój-

ta Gminy Luzino. Korzystając z zaproszenia p. Doroty La-
buda- prezesa Stowarzyszenia Osób Stwardnienia Rozsia-
nego Koło w Luzinie miałam zaszczyt uczestniczyć w nie-
zwykle uroczystym spotkaniu osób dotkniętych tym scho-
rzeniem z całego powiatu wejherowskiego. W pierwszych 
dniach stycznia uczestniczyłam też w spotkaniu opłatko-
wym luzińskiego Koła Emerytów i Rencistów. Również w 
styczniu odbyło się ważne wydarzenie, na które pragnę 
zwrócić uwagę Wysokiej Rady, z uwagi na aspekt histo-
ryczny, mianowicie pierwszą uroczystość rozdania świa-
dectw absolwentom Liceum Uzupełniającego dla Doro-
słych w Luzinie. 2.III.2012 r. reprezentowałam Radę Gmi-
ny na pokonkursowej wystawie „Skarby Gminy Luzino” i 
„Gdańsk Press Photo 2011” z udziałem znanego fotografi-
ka Macieja Kosycarza, w której uczestniczyłam jako prze-
wodnicząca Rady Gminy i zarazem Komisji Konkursowej. 
W tym samym dniu odbyło się spotkanie Zarządu Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Luzinie, w którym wzięłam udział 
i z uwagą wysłuchałam sprawozdania oraz dyskusji na te-
maty związane z działalnością OSP.  Pragnę w imieniu ca-
łej Rady jeszcze raz bardzo gorąco podziękować wszyst-
kim strażakom-ochotnikom za wspaniałą chęć niesienia 
pomocy, wielki trud i ogromne poświęcenie. Poza wymie-
nionymi wydarzeniami Rada Gminy była reprezentowana 
przez przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
Aleksandrę Meyer na IX Wojewódzkim Sejmiku Kaszub-
skim organizowanym przez Gimnazjum Publiczne im. Pi-
sarzy Kaszubsko-Pomorskich w Luzinie, Wojewódzkim 
Konkursie Poezji w SP w Sychowie i na spektaklu „Ze-
msta”, w wykonaniu znanych osób z życia publicznego 
Miasta Wejherowa. W okresie międzysesyjnym zorgani-
zowałam następujące posiedzenia obrad sesji, komisji sta-
łych Rady Gminy oraz inne spotkania m.in.: 27.XII.2011 r. 
– uroczysta sesja Rady Gminy Luzino podsumowująca 
rok, 29.II.2012 r.- sesja zwołana na wniosek Wójta Gminy 
Luzino, 12.III.2012 r.-Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 
połączona z Komisją Zdrowia i Opieki Społecznej, 13.
III.2012 r.-Komisja Gospodarcza i Samorządu połączona z 
Komisją Rolną i Ochrony Środowiska bez udziału sołty-
sów. Spotkanie Wójta z sołtysami poświęcone wyłącznie 
tematyce sołeckiej odbyło się 9.III.2012 r., 5.III.2012 r. 
przed przystąpieniem do wprowadzenia w życie nowych 
zasad pracy komisji stałych Rady Gminy odbyłam spotka-
nie z udziałem przewodniczących tych komisji celem 
omówienia wprowadzanych zmian oraz bieżących tema-
tów dotyczących pracy Rady Gminy. Pragnę wyjaśnić, że 
nowe zasady prac komisji zostały wypracowane na Komi-
sji Statutowej w 2011 r. przy pełnej akceptacji wszystkich 
członków. Zgodnie z przyjętym kryzysowym planem 
oszczędnościowym przystąpiłam z nowym rokiem do or-
ganizacji prac Rady Gminy na nowych zasadach. Z uwagi 
na kontrowersje, które wywołała ta zmiana, przed wpro-
wadzeniem jej w życie postanowiłam zwołać najpierw    
1.III.2012r.posiedzenie trzech klubów radnych, aby wyja-
śnić wszystkie wątpliwości, a następnie spotkanie prze-
wodniczących komisji stałych Rady Gminy. Pierwsze za-
kończyło się kompromisem polegającym na tym, że prze-

skiego, R. Gaffke, E. Słowi, W. Kunz, K. Szczepaniak i K. 
Budnika w sprawie odwołania Przewodniczacej Rady 
Gminy Luzino. W trakcie obrad sesji przedstawiony został 
wniosek o odwołanie oraz odbyła się dyskusja w trakcie, 
której przewodnicząca Genowefa Kasprzyk ustosunko-
wała się do stawianych zarzutów przez w/w radnych, a 
także złożyła stosowne oświadczenie. Głosowanie nad 
wnioskiem przeprowadziła powołana Komisja Skruta-
cyjna, zgodnie z przyjętym regulaminem głosowania od-
wołania radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Gmi-
ny Luzino. W głosowaniu udział wzięło 14. radnych, bez 
udziału Przewodniczącej. Za odwołaniem Przewodniczcej 
głosowało 7 radnych, przeciw odwołaniu było 7 radnych. 
W związku z tym, iż zgłoszony wniosek nie uzyskał bez-
względnej większości głosów, odwołanie Przewodniczącej 
Rady Gminy Luzino nie nastapiło.
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INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA
za okres od 1 grudnia 2011 do 15 marca 2012

1. W miesiącu grudniu otrzymaliśmy decyzję na użytko-
wanie oczyszczalni ścieków. Również w grudniu Urząd 
Marszałkowski przeprowadził kompleksową kontrolę roz-
budowy oczyszczalni ścieków.  W związku z bardzo dobrą 
oceną realizacji tej inwestycji Urząd Marszałkowski prze-
lał w dniu 30 grudnia ponad 900.000 zł tj. ostatnią transzę 
środków unijnych.
2. W miesiącu styczniu i lutym odbyły się zebrania wiej-
skie we wszystkich wsiach sołeckich naszej gminy: 9 stycz-
nia – Kębłowo, 10  stycznia – Barłomino, 12 stycznia  – 
Wyszecino, 16 stycznia – Sychowo, 18 stycznia – Tępcz, 19 
stycznia – Robakowo, 23 stycznia – Dąbrówka, 24 stycz-
nia – Luzino, 27 stycznia – Milwino, 15 lutego – Kocha-
nowo, 16 lutego – Zielnowo i Zelewo.  Głównymi tema-
tami poruszanymi na zebraniach wiejskich były remonty 
dróg, budowa chodników oraz budowa nowych punktów 
świetlnych.
3. W dniu 9 marca 2012r. odbyło się spotkanie z sołtysami, 
na którym omówiono możliwości finansowe gminy dot. 
realizacji wniosków z zebrań wiejskich oraz przybliżony 
czas ich realizacji.  
4. Do 15 kwietnia br. Gmina Luzino może składać wnio-
ski o dofinansowanie budowy chodników i ciągów pieszo 
– rowerowych w ramach konkursu PROW ogłoszonego 
przez Urząd Marszałkowski. W budżecie gminy mamy 
zagwarantowane środki na w/w cel. Planowano  złożenie 
wniosków dla wsi: Kębłowo, Kochanowo, Wyszecino, Sy-
chowo. Po zebraniach wiejskich zaproponowałem radnym 
zwiększenie środków na ten cel, jak również zwiększenie 
zakresu budowy chodników w Kębłowie i ujecie we wnio-
skach składanych do Urzędu Marszałkowskiego również 
wsi Milwino i Barłomino.
5. Do piątku  (tj. 16 marca) będą podpisane umowy na 
montaż 250 instalacji solarnych na budynkach mieszkal-
nych. Po podpisaniu wszystkich umów będzie można roz-
pisać przetarg na wykonanie tego zadania. Bez podpisania 
umów niemożliwe jest ogłoszenie przetargu. 
6. Trwają prace przy budowie windy w Ośrodku Zdrowia 
w Luzinie. Termin zakończenia tej inwestycji planowany 
jest na 30 kwietnia 2012r., potem nastąpią odbiory  przez 
Urząd Dozoru Technicznego i Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego.
7. W styczniu podpisałem umowę na dokończenie rozbu-
dowy Szkoły Podstawowej w Kębłowie. Termin zakończe-

wodniczący wszystkich klubów radnych potwierdzili swo-
je stanowiska w zakresie organizacji wspólnych posiedzeń 
komisji na zasadach wcześniej proponowanych. Na margi-
nesie dodam, że było to drugie spotkanie przewodniczą-
cych klubów radnych. Pierwsze odbyło się w dniu     
21.XII.2011 r. i miało na celu nawiązanie dobrego kontak-
tu z radnymi opozycyjnymi oraz stworzenie szansy na do-
brą współpracę na rzecz mieszkańców naszej gminy. In-
formuję Wysoką Radę, że radny Andrzej Janusz, mimo 
wcześniej zapowiadanego bojkotu posiedzeń Komisji Re-
wizyjnej, jako członek tej komisji, przystąpił do uczestni-
czenia w jej pracach, za co dziękuję i życzę mu owocnej 
pracy. W ramach realizowanego planu pracy Komisji 
Oświaty, Kultury i Sportu Rada Gminy Luzino tym razem 
wizytowała Gminną Bibliotekę Publiczną im. Leona Rop-
pla w Luzinie,  instytucję bezpośrednio podlegającą Wój-
towi Gminy Luzino. Dokonania i działalność biblioteki za 
rok 2011 przedstawiła dyrektor Pani Maria Krośnicka za 
pomocą przygotowanej prezentacji multimedialnej. W 
imieniu całej Rady na ręce p. Wójta składam serdeczne 
podziękowania za sprawne zarządzanie tą instytucją oraz 
szereg pozytywnych zmian, które w ostatnim okresie do-
konały się w tej jednostce z korzyścią dla naszej gminy. 
Dziękuję również p. dyrektor i pracownikom biblioteki za 
sumienną pracę i przygotowanie interesującej oferty czy-
telniczej oraz kulturalnej dla mieszkańców, w tym dzieci. 
W okresie międzysesyjnym dużo uwagi poświęciłam po-
pularyzacji i promocji Gminy Luzino. Wspólnie z Wójtem 
pracowaliśmy nad przygotowaniem materiału promocyj-
nego , który ukazał się pod patronatem Dziennika Bałtyc-
kiego w postaci wydania „Alfabetu Powiatu Wejherow-
skiego”. We współpracy z p. Marzeną Meyer – zastępcą 
wójta przygotowana została w dwóch wersjach języko-
wych-polskiej i angielskiej, aktualna oferta inwestycyjna 
Gminy Luzino składająca się z informacji inwestycyjnej 
trzech wsi: Kochanowa, Dąbrówki i Wyszecina. Dzięki 
tym staraniom, w ramach partnerskiej współpracy Metro-
politarnego Forum Norda w dniach od 5- 9 .III.2012 r. 
gmina Luzino promowana była na Targach Inwestycyj-
nych w Cannes. Aktualnie pracujemy nad powstaniem 
promocyjnego wydania albumu o Gminie Luzino, także 
nad przygotowaniem nowej imprezy gminnej – prezenta-
cji stołów wielkanocnych, która odbędzie się 31.III.2012 r. 
w Hali Widowiskowo-Sportowej w Luzinie, nad organiza-
cją Międzynarodowego Pleneru Malarskiego „Apetyt na 
Sztukę” oraz  ofertą programową Rodzinnych Koncertów 
Letnich w luzińskim Arboretum. Informuję Państwa rad-
nych, że zakończona została inwentaryzacja przeprowa-
dzona z mojego wniosku w Izbie Regionalnej przy ul. Of. 
Stutthofu 58 w Luzinie. Spisano i opisano 968 eksponatów. 
Za tak cenny zbiór regionalnych pamiątek z dawnych lat 
serdeczne podziękowania kieruję dla pana Feliksa Sikory, 
któremu Gmina Luzino zawdzięcza to niezwykłe bogac-
two kulturowe, folkloru luzińskiego, dziedzictwa material-
nego i duchowego. Oprócz wymienionych działań regu-
larnie spotykałam się z mieszkańcami na dyżurach i w 
każdym innym, wcześniej uzgodnionym terminie, z rad-

nymi Gminy Luzino oraz radnymi Powiatu Wejherow-
skiego : Genowefą Słowi i Kazimierzem Bistroń. W okresie 
sprawozdawczym odbyłam kilkadziesiąt spotkań o bardzo  
złożonej i różnorodnej problematyce. Prowadzę bieżącą 
korespondencję z mieszkańcami. Zajmuję się również 
współredakcją gminnego biuletynu.

Przewodnicząca Rady Gminy Luzino
Genowefa Kasprzyk
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WIECZÓR Z FREDRĄ
„Wieczór z Fredrą” - tak zatytułowano spotkanie w ramach 
akcji charytatywnej na rzecz Hospicjum pw. św. Judy Ta-
deusza w Wejherowie. Znane osobistości życia publicz-
nego Powiatu Wejherowskiego zaangażowały się w stwo-
rzenie przedstawienia teatralnego na podstawie utworów 
dramatycznych Aleksandra Fredry. Luzińska społeczność 
miała przyjemność obejrzeć wyniki ich pracy 20 lutego 
br. w murach gimnazjum. Spotkanie rozpoczęło się od 
serdecznego powitania wszystkich przez pana dyrektora 
Kazimierza Bistronia. Następnie zabrała głos pani Geno-

WYKAZ PRZETARGÓW
za okres od 17 grudnia 2011 r. do 6 marca 2012 r.

WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH NIESEGRE-
GOWANYCH I SEGREGOWANYCH Z TERENU GMI-
NY LUZINO
W dniu 13.12.2011 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępo-
waniu o udzielenie zamówienia publicznego jak wyżej, 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Do 
terminu składania ofert, wpłynęły odpowiednio oferty na:
Zadanie nr 1 - Wywóz odpadów komunalnych niesegre-
gowanych, z oferowaną ceną za wykonanie zamówienia 
w kwocie od 33.981,12 zł brutto do 38.279,52 zł brutto. 
Zamawiający do realizacji zamówienia przyjął ofertę, któ-
rą złożyła firma: EKO LOGISTYK Usługi Komunalno-
-Transportowe Dariusz Gruba, 84-242 Luzino, ul. Wilcz-
ka14, z oferowaną ceną 33.981,12 zł brutto.
Zadanie nr 2 – Wywóz odpadów komunalnych segrego-
wanych, z oferowaną ceną za wykonanie zamówienia w 
kwocie od 28.496,67 zł brutto do 39.843,36 zł brutto. Za-
mawiający do realizacji zamówienia przyjął ofertę, którą 
złożyła firma: ELWOZ Sp. z o.o.83-334 Miechucino, Szkla-
na 44 Oddział Sierakowice, z oferowaną ceną 28.496,67 zł 
brutto.
ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
WE WSI KĘBŁOWO – ETAP III
W dniu 22.12.2011 r. nastąpiło otwarcie ofert w postę-
powaniu o udzielenie zamówienia publicznego jak wy-
żej, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 
Do terminu składania ofert, wpłynęło 6 ważnych ofert, z 
oferowaną ceną za wykonanie zamówienia w kwocie: od 
1.211.274,89 zł brutto do 1.785.698,81 zł brutto. Najko-
rzystniejszą ofertę złożył Wykonawca: B&W Usługi Ogól-
nobudowlane Bożena Dzidkowska, z siedzibą w Pruszczu 
Gdańskim, 83-000, przy ulicy Sikorskiego 2C, z oferowaną 
ceną 1.211.274,89zł brutto. 
SPRAWOWANIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU 
INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA: 
ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
WE WSI KĘBŁOWO – ETAP III
W dniu 22.12.2011 r. nastąpiło otwarcie ofert w postę-
powaniu o udzielenie zamówienia publicznego jak wy-
żej, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 

nia inwestycji określony jest na 31 lipca br., co umożliwi 
rozpoczęcie zajęć w nowych pomieszczeniach jeszcze w br.
8. Przedstawiciele Polskiego Górnictwa naftowego i Ga-
zownictwa w Warszawie poinformowali mnie, że na tere-
nie gminy we wsi Dąbrówka (teren Lasów Państwowych) 
oraz we wsi Wyszecino (teren prywatny)w br. będą prowa-
dzone próbne odwierty w celu poszukiwania gazu łupko-
wego. Wiercenia zostaną poprzedzone zebraniami w tych 
wsiach, w celu wyjaśnienia na czym te prace będą polegały 
i czy niosą ze sobą jakiekolwiek skutki dla mieszkańców.

Wójt Gminy Luzino
Jarosław Wejer

Do terminu składania ofert, wpłynęło 9 ważnych ofert, 
z oferowaną ceną za wykonanie zamówienia w kwocie: 
od 8.610,00 zł brutto do 49.323,00 zł brutto. Zamawia-
jący do realizacji zamówienia przyjął ofertę, którą złożył 
Wykonawca: NADZORY BUDOWLANE inż. Eugeniusz 
Gryczewski, 84-239 Bolszewo, ul. Szkolna 34, z oferowaną 
ceną 8.610,00 zł brutto.
KONSERWACJA, BIEŻĄCE NAPRAWY ORAZ USU-
WANIE AWARII SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ 
WRAZ Z WYMIANĄ WODOMIERZY I ODBIORAMI 
PRZYŁĄCZY NA TERENIE GMINY LUZINO
W dniu 23.12.2011 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępo-
waniu o udzielenie zamówienia publicznego jak wyżej, 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Do 
terminu składania ofert, wpłynęły odpowiednio oferty na:
Zadanie nr 1- Konserwacja, bieżące naprawy oraz usu-
wanie awarii sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z wymianą 
wodomierzy i odbiorami przyłączy na terenie sołectwa 
Luzino. Zamawiający do realizacji zamówienia przyjął 
ofertę Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego „WO-
DO-INSTAL” Władysław Richert, ul. Podgórna 10, 84-
242 Luzino. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za 
wykonanie przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty 
105.000,00 zł brutto. 
Zadanie nr 2 - Konserwacja, bieżące naprawy oraz usu-
wanie awarii sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z wymia-
ną wodomierzy i odbiorami przyłączy na terenie gminy 
Luzino, z wyłączeniem sołectwa Luzino. Zamawiający do 
realizacji zamówienia przyjął ofertę firmy Instalatorstwo 
Sanitarno-Gazowe i C.O. Stanisław Richert, ul. Podgórna 
10, 84-242 Luzino. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy 
za wykonanie przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty 
145.000,00 zł brutto.
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FERIE W GMINIE
W dniu 4 lutego 2012 roku w Szkole Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Kębłowie, odbył się bal karnawałowy 
dla dzieci z Kębłowa, którego organizatorami byli radni 
Gminy Luzino: Stanisław Engelbrecht i Zdzisław Koszałka. 
Bal zorganizowano dzięki ogromnej pomocy mieszkań-
ców oraz hojności lokalnych sponsorów: „AtRol” Andrzej 
Tobiaski, „Wikęd” Grzegorz Wiśniewski i Rafał Kędziora 

oraz „Tor-Bus” Aleksandra Papke. W programie imprezy 
znalazły się liczne konkursy, tańce oraz zabawy prowadzo-
ne przez aktora teatru QFER. Ostatnim punktem zabawy 
była degustacja domowych wypieków przygotowana przez 
mieszkańców, członków Stowarzyszenia Gospodarzy i 
Gospodyń Wsi Kębłowo. Organizatorzy pragną złożyć 
serdeczne podziękowania przybyłym dzieciom i ich opie-
kunom oraz Pani Grażynie Malak za pomoc artystyczną, 
mając nadzieję na równie liczne grono uczestników zaba-
wy za rok. 

W dniu 5 lutego 2012 roku w Kochanowie zorganizo-

wano zimową zabawę na lodowisku. Przygotowano wie-
le atrakcji: ognisko z kiełbaskami, kulig po zamarzniętym 
stawie, zjazd na workach ze słomą oraz mini hokej. Orga-
nizatorami zabawy byli: sołtys i rada wsi Kochanowo Łucja 
Tokarska oraz mieszkaniec Kębłowa p.Andrzej. Wszyscy 
uczestnicy imprezy otrzymali słodki upominek. Organiza-
torzy pragną serdecznie podziękować za oprawę muzycz-
ną, odśnieżenie tafli jeziora, zorganizowanie kuligu  dla 
najmłodszych uczestników zabawy panom: Andrzejowi, 
Jakubowi Grzenia i Andrzejowi Soldatke oraz paniom z 
Koła Gospodyń Wiejskich w Kochanowie za pomoc w 
przygotowaniu tej imprezy i zaangażowanie.

W dniu 12 lutego 2012 roku odbył się kulig w Kochano-
wie, w którym udział brali zarówno mieszkańcy Kochano-
wa oraz innych wsi w Gminie Luzino. Kulig zrodził się z 
inicjatywy sołtysa oraz członkiń Koła Gospodyń Wiejskich 
w Kochanowie. W kuligu wzięło udział około 30 osób – 
dzieci i dorosłych. Wspaniałą zabawę zorganizowano na 
boisku sportowym, pierwsze sanie zaprzężone w konie 
stanowiły dla uczestników ogromną atrakcję, a najmłodsi 
uczestnicy zabawy po zakończeniu kuligu zorganizowali 
zabawy na śniegu. Przez cały czas przygrywała wesoła mu-
zyka, a wszystkich uczestników zabawy rozgrzewała poda-
wana herbatka oraz pieczone nad rozpalonym ogniskiem 
kiełbaski. Sołtys wsi Kochanowo Łucja Tokarska wraz z 
Radą pragnie z tej okazji serdecznie podziękować Pani 
fotograf, która wykonywała zdjęcia podczas kuligu oraz 
wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji kuligu, za 
ogromne zaangażowanie i poświęcony czas.

W Szkole Podstawowej im. Księdza Jana Twardowskie-
go w Barłomine zorganizowano: 
• Bal Karnawałowy dla klas 0-III, maluchy ze swoimi opie-
kunami przez 3 godziny bawiły się w rytmie cha chy, rum-
by, walca itp. Każdy uczestnik balu przygotował oryginal-
ne przebranie, zaś mamy upiekły przepyszne gofry z bitą 
śmietaną i konfiturami.
• Spotkania z osobami uprawiającymi żonglerkę. Dzie-
ci skorzystały z treningu, doskonaląc swoje umiejętności 
gimnastyczno – sprawnościowe.
• Wyjazd do kina dla uczniów klas I-III oraz klas V na film 
„Kot w butach”. Mimo tęgiego mrozu, entuzjazm i gorąca 
atmosfera dopisywała wszystkim podczas projekcji filmu.
• Wyjazd do portu we Władysławowie dla uczniów z Koła 

wefa Kasprzyk, przewodnicząca Rady Gminy Luzino, któ-
ra wyraziła swoją radość z powodu żywego rozwoju życia 
kulturalnego naszej gminy. Potem scena należała już tylko 
do aktorów - amatorów. Zaprezentowali oni najbardziej 
znane sceny z „Zemsty” i „Ślubów Panieńskich” A.Fre-
dry. Scenariusz przedstawienia opracowała Ewelina Mag-
dziarczyk-Plebanek. Aktorzy spisali się w swych rolach 
znakomicie, świadczyły o tym rozbrzmiewające co chwila 
wybuchy śmiechu rozbawionej publiczności. Duży entu-
zjazm wzbudził występ Ryszarda Nalepki jako Papkina, 
nie mniej wyraziście swą rolę odegrał Wojciech Rybakow-
ski jako Rejent. W pozostałych rolach wystąpili: Klara – 
Olga Tomaszewska, Pani Dobrójska/Podstolina – Gabriela 
Lisius, Aniela – Ewelina Magdziarczyk -Plebanek, Klara 
Raptusiewiczówna – Monika Dampc, Cześnik Raptusie-
wicz – Mirosław Lademann, Dyndalski – Tomasz Fopke, 
Albin/Wacław Milczek – Bartosz Aleksandrowski. W roli 
narratora zapowiadającego poszczególne sceny wystąpi-
ła Jolanta Różyńska, dyrektor Wejherowskiego Centrum 
Kultury. Wszystkich twórców publiczność nagrodziła bra-
wami. Pani Genowefa Kasprzyk w imieniu Rady i Wójta 
Gminy Luzino podziękowała aktorom, wręczając wspól-
nie z przewodniczącą Oświaty, Kultury i Sportu, Aleksan-
drą Meyer „Róże Gminy Luzino” i książki „Gerard Labuda 
- Żeglarz na oceanie nauki”.
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GRA W DZIEDZICTWO
Gminna Biblioteka Publiczna w Luzinie zakończyła nabór 
uczestników do tworzenia gry terenowej pt. „Kamienie 
milowe w dziejach Ziemi Luzińskiej”. Uczestnicy mają za 

„OD SERCA DLA DZIECKA”
Gminna Biblioteka Publiczna w Luzinie wspólnie z Funda-
cją Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego w ramach pro-
gramu „Od serca dla dziecka” zorganizowała 11.01.2012 
seminarium pt. „Dlaczego warto zadbać o jakość wczesne-
go dzieciństwa i jak to robić?” dla rodziców dzieci w wieku 
od 6 miesięcy do 3-go roku życia. Seminarium to przynio-
sło owoce w postaci powstania „Grupy Zabawowej”.

GRUPA ZABAWOWA
Od stycznia 2012 roku na terenie Gminy Luzino działa 
Grupa Zabawowa utworzona z inicjatywy p. Marii Kro-
śnickiej, Fundacji Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego oraz 
rodziców. Grupa Zabawowa to systematyczne spotkania 
rodziców i dzieci od 6 miesięcy do 3 roku życia, wspierają-
ce rozwój dzieci i rozwijające umiejętności wychowawcze 
rodziców. Spotkaniom przyświeca myśl, że okres między 
urodzeniem, a 3. rokiem życia jest zasadniczy dla two-
rzenia się zdrowej i silnej osobowości oraz w ogromnym 
stopniu determinuje postawę dziecka wobec otaczające-
go je świata w późniejszym życiu. Stąd tak duże znacze-
nie tworzenia właściwego środowiska rozwojowego już 
od pierwszych miesięcy życia.  Bardzo ważnym aspek-
tem Grupy Zabawowej jest rozwijanie przedsiębiorczości 
i umiejętności społecznych dorosłych członków grupy. 
Rodzice biorą odpowiedzialność za funkcjonowanie gru-

py – wspólnie opracowują szczegółowe zasady działania, 
harmonogram zajęć, program pracy z dziećmi, proponu-
ją i samodzielnie prowadzą zabawy z dziećmi, rozdzielają 
odpowiedzialność za poszczególne zadania, pomagają w 
zdobywaniu funduszy. Grupa spotyka się w każdy wtorek 
od godziny 16.30 w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Le-

Ornitologicznego, w celu obserwacji zimowych zwycza-
jów nadmorskich ptaków.
• Wyjazd do Centrum Hewelianów w Gdańsku dla grupy 
uczniów klas II-VI. Uczestników zainteresowała wystawa 
ciekawych zjawisk atmosferycznych oraz sami mogli tro-
chę poeksperymentować. Przybliżyli sobie wiedzę o Księ-
życu, Słońcu i planetach Układu Słonecznego.
• Dzień zabaw z grą planszową. Okazało się, że uczniowie 
nie grają wyłącznie w gry komputerowe, ale również lubią 
grać w „Chińczyka”, „Warcaby”, „Szachy”, „Rummy” i inne 
gry planszowe.

W Szkole Podstawowej im. płk Stanisława Dąbka w Sy-
chowie zorganizowano: 

• Cieszący się od lat dużym zainteresowaniem bal przebie-
rańców. Wśród licznie przybyłych uczniów nie brakowało 
księżniczek, kowbojów i  wampirów. Pojawił się również 
Czerwony Kapturek. 
• Zajęcia plastyczne, podczas których malowali i wyklejali 
zimowe pejzaże, a także wykonywali walentynki na zbliża-
jący się Dzień Zakochanych.
• Zajęcia, których tematem były ortograficzne i angielskie 
łamigłówki.
• Zajęcia sportowe odbywające się w szkole jak i poza nią.
• Wyjazd do wejherowskiej kręgielni.
• Zajęcia z żąglerki. Uczniowie uczyli się pod okiem fa-
chowców żonglowania różnymi przedmiotami. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Luzinie organizowała  
zajęcia dla dzieci i młodzieży. Zajęcia prowadzone były 
przez specjalistów z dziedziny malarstwa, fotografii i ar-
chitektury, pt. „Nowe życie starych przedmiotów - wpro-
wadzenie do techniki decoupage i filcowania” oraz „Kra-
ina marzeń jest obok ciebie - dziecięce marzenia pokazane 
w ilustracji, malarstwie i fotografii”. Spotkania cieszyły się 
dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem uczestników. 
Na zajęciach z decoupage poznali oni sztukę zdobienia sta-
rych przedmiotów, a z filcowania wykonywali różne ozdo-
by (kolczyki, broszki itp.). „Kraina marzeń” wprowadziła 
dzieci i młodzież w świat fotografii, malarstwa i plastyki.

zadanie w formie prezentacji multimedialnej opisać po-
łożenie geograficzne i historyczne Luzina, sfotografować 
i opisać zabytki, miejsca pamięci, pomniki przyrody znaj-
dujące się w Luzinie, przygotować i opisać trasę gry tere-
nowej po Luzinie, wymienić i opisać życiorysy minimum 
5 osób zasłużonych dla Luzina. Gra ma na celu kształcenie 
umiejętności organizowania i planowania pracy w grupie, 
rozwijanie swoich pasji i zainteresowań, porządkowania i 
poszukiwania informacji z różnych źródeł, opracowania 
graficznego, plastycznego oraz planowania trasy gry tere-
nowej. Termin przygotowania gry upływa 25 maja 2012 
roku.
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ARABSKIE SPOTKANIE
W Gminnej Bibliotece Publicznej w Luzinie odbyło się 
spotkanie autorskie z  TANYĄ VALKO - autorką książek 
o Libii: "Libia od kuchni", "Życie codzienne w Trypoli-
sie",  "Sahara – ocean ciszy " oraz zdrowym stylu życia: 
,,Dość odchudzania – czas na dietę", "Nowoczesna książka 
kucharska", a także powieści dla kobiet: ,,Arabska żona”, 
,,Arabska córka”. Autorka przez wiele lat mieszkała w Libii, 
a obecnie w Arabii Saudyjskiej, przybliżyła uczestnikom 
spotkania sytuację i życie kobiet w krajach arabskich. Spo-
tkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, było wiele 
pytań, a tym samym ciekawych odpowiedzi. Na zakończe-
nie były podziękowania, autografy i  zdjęcia oraz zaprosze-
nie autorki na następne spotkanie w luzińskiej bibliotece.

JASEŁKA W DĄBRÓWCE
W dniu 23.01.2012 r. odbył się XII Gminny Przegląd Ja-
sełek i Zespołów Kolędniczych. W tym roku przegląd 
odbył się w Dąbrówce, w nowo wybudowanej świetlicy 
wiejskiej. W przeglądzie udział wzięło siedem zespołów 
jasełkowych, a były to grupy reprezentujące szkoły pod-

stawowe w:  Barłominie,  Kębłowie, Luzinie,  Wyszecinie, 
Sychowie,  Gminne Przedszkole Publiczne w Luzinie oraz 
Świetlicę Integracyjną „Skrzydło Anioła”, działającą w ra-
mach Kaszubskiego Towarzystwa Sportowo – Kultural-
nego w Luzinie. Wszytkie zespoły przedstawiły ciekawą 
interpretację scenek bożonarodzeniowych. Komisja oce-
niająca, w skład której  wchodzili: Maria Krośnicka – dy-
rektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Luzinie, Jan Tro-
fimowicz – dyrektor Domu Kultury w Linii oraz Bartosz 
Aleksandrowski – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
w Luzinie, nagrodziła wszystkie zespoły uczestniczące w 
przeglądzie. W sposób bardzo interesujący odniosła się do 
zaprezentowanych występów, a także zachęcała do konty-
nuowania zainteresowania rodzimą tradycją kolędniczą. 

KONCERT ZESPOŁU „PÓŁNOC”
Muzyka rozrywkowa lat dwudziestych i trzydziestych. 

Przyjemna, prosta, wpadająca w ucho, oddająca klimat 
dwudziestolecia międzywojennego, zgromadziła około 
70 słuchaczy w czytelni luzińskiej biblioteki. To dzięki 
zespołowi „Północ”, czasy naszych prababć, pradziadków 
i dziadków, wprowadziły słuchaczy w czas barwny, roz-
śpiewany i roztańczony. Wykonawcy: Leszek Czapiewski 
– instrumenty perkusyjne, Anna Rocławska – pianino, 
Anna Rybakowska – flet i soliści, Magda Wicka (wokal i 
skrzypce) oraz Jacek Szponarski (wokal i akordeon) zapre-
zentowali m.in. takie przeboje jak: „Ta ostatnia niedziela” , 
„Baby, ach te baby” , „Kochać nie warto”. Dzięki tym utwo-
rom i wspaniałym wykonawcom godzinny koncert był 
jedną chwilą „jak mrugnięcie oka”, a zadowolona publicz-
ność oklaskami prosiła o bisy. Organizatorami koncertu 
byli: Gminna Biblioteka Publiczna oraz Gminny Ośrodek 
Kultury.

W Gminnym Przedszkolu Publicznym w Luzinie:
• 19 stycznia 2012 r. przedszkolaki z okazji Dnia Babci i 
Dziadka przygotowały uroczystość, na którą zaprosiły 
swoje babcie i dziadków, a podczas której zaprezentowa-
ły swoje programy artystyczne. Nie zabrakło pięknych, 
wzruszających  wierszyków i zabawnych piosenek. Grupa 
dzieci starszych wystawiła Jasełka. Dzieci popisały się rów-
nież umiejętnościami tanecznymi, poprzez przygotowa-
ne wcześniej układy taneczne. Po występach dziadkowie 
otrzymali od swoich wnucząt własnoręcznie wykonane 
upominki. Po czym rozpoczęło się wspólne biesiadowanie 
przy kawie, herbatce i pysznych ciastach. Dzięki uprzej-
mości Pana Jana Schulz, impreza co roku odbywa się w 
budynku OSP w Luzinie,  za co bardzo DZIĘKUJEMY!!!
• 27 stycznia 2012 r. w przedszkolu odbył się bal prze-
bierańców pod hasłem „Bal w kolorach tęczy”. Tego dnia 
przedszkole odwiedziły  piękne księżniczki, aniołki, Zor-
ro, Batman, Supermen, Pirat,  Kubuś Puchatek, Motylek, 
Smok, Pan Dynia i wiele innych postaci z bajek, baśni, kre-
skówek. Na uczestników balu czekało w przedszkolu wiele 
atrakcji - świetna dekoracja w kolorach tęczy, balonowy 
klown, liczne konkursy z nagrodami, słodki poczęstunek. 

W Szkole Podstawowej im. Księdza Jana Twardowskie-
go w  Barłominie:
• Uczniowie klas IV-VI mieli okazję obejrzeć, w Filharmo-
nii Bałtyckiej w Gdańsku, musical zatytułowany „Anioły 

ROK SZKOLNY 2011/2012

ona Roppla w Luzinie. Dzieci i rodzice wspólnie bawią się 
i integrują. 21.02.2012 r. zorganizowano m.in. bal karna-
wałowy dla maluchów. W dniach 25 i 26 lutego rodzice 
tworzący grupę uczestniczyli w bezpłatnych szkoleniach, 
które odbyły się w bibliotece, pt. „Zabawa jako podstawo-
wa forma aktywności dziecka”.
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są wśród nas”. Spektakl okazał się bardzo ciekawy, śmiesz-
ny, a zarazem bardzo pouczający. Po musicalu wzięli 
udział  w lekcji muzealnej, przygotowanej przez Muzeum 
Narodowe w Gdańsku.
• W ramach kampanii propagującej czytelnictwo i kulturę 
kaszubską, uczniowie klas I - III wysłuchali kaszubskich 
baśni czytanych przez Prezesa Zrzeszenia Kaszubsko - Po-
morskiego oddziału w Luzinie, pana Sławomira Klas. W 
trakcie spotkania również rozmawiano z dziećmi o zwy-
czajach kaszubskich oraz zaprezentowano elementy stroju 
kaszubskiego. Okazało się, że język kaszubski nie jest dzie-
ciom obcy, gdyż często mieszkają z rodzicami, dziadkami, 
którzy posługują się tym językiem.
• Dnia 13 stycznia odbyła się II edycja You Can Dance. 
Przed licznie zgromadzoną publicznością wystąpiło łącz-
nie 9 grup tanecznych oraz solistów, którzy od miesięcy 
przygotowywali swoje występy. Jury w składzie : p. Alicja 
Miecznikowska, p. Agnieszka Okroy, Nikodem Hebel oraz 
Błażej Bojka nagrodziło zespoły: I miejsce – Angacela, II 
miejsce – Barbie, III miejsce – Trzeciaki oraz przyznało 
wyróżnienia dla Karoliny Bargańskiej oraz zespołu Three 
Girls.
• W dniach 16 – 17 stycznia 2012 r. obchodzono 6 rocz-
nicę śmierci patrona szkoły księdza Jana Twardowskiego. 
Z tej okazji odbyła się msza św. w intencji patrona szkoły, 
w której uczestniczyli uczniowie, nauczyciele i rodzice.  
Ponadto uczniowie wszystkich klas przygotowali „Serce 
Dobroci”, które symbolizowało każdego ucznia i nauczy-
ciela. „Serca Dobroci” zostały połączone w długi łańcuch 
i powieszone na szkolnym korytarzu. W ten sposób co-
dziennie mają nam wszystkim przypominać, żeby być do-
brymi dla innych ludzi. Ogłoszony został również szkolny 
konkurs plastyczny na ilustrację  do wiersza księdza Jana 
Twardowskiego.
• Uczniowie szkoły mieli 14 marca 2012 roku wyjątkowe 
lekcje, które prowadził Michał Kochańczyk, alpinista i po-
dróżnik z Gdańska. Dzięki temu dzieci odbyły niezwykle 
interesującą podróż w ciekawe zakątki Ziemi. 

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kębłowie: 
• Odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych. Paso-
wanych zostało 59 uczniów. Pasowania dokonała Pani Dy-
rektor specjalnym ołówkiem. Zanim to jednak nastąpiło 
kandydaci na uczniów przedstawili program artystyczny, 
który miał być dowodem na to, iż są gotowi do pasowania 
na uczniów.
• W październiku 2011 roku obchodzono Dzień Papieski 
pod hasłem „Jan Paweł II – Człowiek Modlitwy”, jako po-
dziękowanie za dar beatyfikacji Papieża Polaka.  Społecz-
ność szkoły zgromadziła się na uroczystej mszy św., której 
przewodniczył ks. kanonik Krzysztof Lorek, a następnie 
na apelu poświęconym życiu i nauczaniu bł. Jana Pawła II. 
• Historyczny sukces odnieśli sportowcy ze Szkoły Pod-
stawowej w Kębłowie. Po raz pierwszy w historii szkoły, 
uczniom udało się awansować do półfinału wojewódzkie-

go w Halowej Piłce Nożnej Szkół Wiejskich. Po pokonaniu 
lokalnych rywali ze szkół podstawowych z Luzina i Sycho-
wa, jako Mistrz Gminy Luzino w Halowej Piłce Nożnej, 
drużyna SP Kębłowo udała się na zawody powiatowe do 
Linii i wywalczyła tam tytuł Mistrza Powiatu Wejherow-
skiego. Półfinał Wojewódzki odbył się na Hali Widowisko-
wo-Sportowej w Luzinie, gdzie rywalizowały ze sobą czte-
ry zwycięskie drużyny, z mistrzostw powiatu: kartuskiego 
- ZKiW Dzierżążno, lęborskiego – SP Łebunia, puckiego 
– SP Mrzezino i wejherowskiego – SP Kębłowo. Zwycięzcą 
turnieju została drużyna z Mrzezina. Gratulujemy repre-
zentantom szkoły za walkę, ambicje, a przede wszystkim 
za honorową i sportową postawę. Skład drużyny SP Kę-
błowo: Krakowiak Jakub - bramkarz, Milewski Szymon - 
kapitan, Petk Adrian, Czerwionka Karol, Pranczk Adam, 
Falk Mateusz, Gruba Piotr, Dąbrowski Sebastian, Leyk 
Piotr, opiekun Tomasz Joryn.
• W grudniu 2011 roku przez nauczycieli szkoły zorga-
nizowany został wyjazd do Teatru Muzycznego w Gdyni, 
na przebojowy musical „Piękna i Bestia”. Dla niektórych 
uczniów był to pierwszy wyjazd do teatru i zapewne na 
długo pozostanie w ich pamięci. Dzięki przedstawieniu 
uczniowie poznali świat, w którym wewnętrzne piękno 
jest ważniejsze od powierzchowności, a wytrwałość zo-
staje nagrodzona. Mieli też możliwość przekonać, że obej-
rzenie przedstawienia na scenie, wysłuchanie pięknej i 
wzruszającej muzyki połączonej z efektowną grą świateł, 
wywołuje zupełnie inne doznania i przeżycia niż widowi-
sko oglądane w telewizji, czy w kinie.

W Szkole Podstawowej im. płk. Stanisława Dąbka w Sy-
chowie: 
• W dniu 25.01.2012r. zakończono projekt edukacyjny pt. 
„Sąsiedzi Polski”. Tego dnia uczniowie  przypomnieli le-
gendę o „Czechu, Lechu i Rusie”. Każda z uprzednio wy-
znaczonych klas zaprezentowała kilkuminutową scenkę 
oraz prezentację multimedialną jednego z krajów sąsia-
dujących z Polską. Prezentacje te przybliżały oglądającym 
tradycję, kulturę, symbole narodowe, a także stolice pre-
zentowanych państw. Ponadto, uczniowie pod kierunkiem 
wychowawców wykonali gazetki ścienne w salach lekcyj-
nych, prezentujące przydzielony kraj. Miłym akcentem 
tego dnia były degustacje potraw, które również zostały 
wykonane przez uczniów. Były to tradycyjne dania z kuch-
ni naszych sąsiadów. Projekt zrealizowano z inicjatywy Sa-
morządu Uczniowskiego.
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• Przed feriami w szkole odbyła się lekcja bezpieczeństwa 
dla klas „0”- „III” prowadzona przez dzielnicowego Poste-
runku Policji w Luzinie - Marka Grubę. Funkcjonariusz  
wyjaśniał maluchom m.in. jak bezpiecznie przechodzić 
przez ulicę, szczególnie w okresie zimowym.  Przestrzegał 
również przed różnymi niebezpieczeństwami, jakie mogą 
czyhać na uczniów w czasie wypoczynku zimowego. Pod-
czas lekcji uczniowie wraz z dzielnicowym wypracowali 
dekalog bezpiecznego zachowania się podczas zabaw zi-
mowych. Dekalog można znaleźć na stronie internetowej 
szkoły pod adresem: www.spsychowo.pl
• 14 lutego odbył się w szkole Kiermasz Walentynkowy. 
Podczas przerw uczniowie klasy VI b  sprzedawali wypie-
ki, w których wykonanie zaangażowali się rodzice, słody-
cze, kartki walentynkowe  czyli to, co mogło umilić Wa-
lentynki i pomóc w okazaniu sympatii i uczuć. Dochód 
z kiermaszu przeznaczony zostanie na dofinansowanie 
wycieczki dla uczniów klasy szóstej. W tym dniu działała 
również poczta walentynkowa, która została zorganizowa-
na z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego.

W Szkole Podstawowej w Wyszecinie:
• Dnia 21 października 2011 roku szkołę po raz kolejny 
odwiedziło Studio Artystyczne „MAGIK” z Białegostoku 
z przedstawieniem profilaktycznym pt. „Jak przemoc i 
wyzwiska zgubiły pewnego liska”. Bohaterowie piętnowali 
agresję słowną, odrzucali przemoc i ukazywali dzieciom 
prawidłowe zachowania. Zaletami przedstawienia była 
kolorowa scenografia, aktywny kontakt z publicznością  
oraz mnóstwo zabawnych sytuacji. 
• Uczniowie, w ramach działań związanych z promocją 
zdrowia, przyłączyli się 8 listopada 2011roku do ogól-
nopolskiej akcji „Śniadanie Daje Moc”. Celem akcji jest 
propagowanie zdrowego stylu życia, szczególnie wśród 
uczniów klas I – III, zwiększenie świadomości nt. zdrowe-
go odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka. 
• Jak co roku, obchodzono  Światowy Dzień Rzucania 
Palenia, w ramach zajęć profilaktycznych. Uczniowie  
klas III-VI  przygotowywali prezentacje na temat: składu 
dymu nikotynowego, chorób mających istotny związek z 
paleniem, skutków, jakie wywołuje  tytoń u dzieci w łonie 
matki oraz korzyści zdrowotnych, ekologicznych i finan-
sowych wynikających z niepalenia. Podczas zajęć uczniom 
został zaprezentowany film, poruszający problem palenia 
przez nieletnich oraz skutki palenia papierosów. 
• Dnia 6 grudnia, obchodzono Mikołajki. W tym dniu 
uczniowie  obejrzeli prezentację multimedialną na temat 
zwyczajów mikołajkowych w Polsce i na świecie, a także 
uczestniczyli  w quizie wiedzy o św. Mikołaju. Honoro-
wymi gośćmi były pani Stanisława Kierznikowicz i pani 
Urszula Wolszon ze Stowarzyszenia „KIWANIS”, które 
obdarowały dzieci wspaniałym paczkami. Stowarzyszenie 
„KIWANIS”, od kilku lat patronuje imprezom organizo-
wanym w  szkole w Wyszecinie, za co serdecznie dzięku-
jemy.

W Szkole Podstawowej im. Lecha Bądkowskiego 
w Luzinie:
• Odbyły się otrzęsiny uczniów z pięciu klas czwartych. 
Ubrani w przydzielony klasie kolor, po przejściu przez 
tunel, wypiciu „eliksiru” zostali pasowani przez przewod-
niczącego Samorządu Uczniowskiego na uczniów klasy 
czwartej.

•25 listopada 2011 r. miało miejsce uroczyste zakończenie 
akcji charytatywnej „Mój przyjaciel Miś” organizowanej 
w  ramach światowego Dnia Pluszowego Misia. W akcję 
zaangażowali się uczniowie kl. O-III, rodzice i nauczyciele. 
Na uroczystość przybyły również dzieci i rodzice ze Świe-
tlicy Integracyjnej „Skrzydło Anioła”. To z myślą o nich or-
ganizuje się corocznie w szkole akcję „Mój przyjaciel Miś”. 
• W listopadzie rozstrzygnięty został konkurs na wyko-
nanie najpiękniejszego różańca. I miejsce zajęła Pauli-
na  Pieńkowska (kl. VIe), II miejsce - Martyna  Sikorra 
(IIId), III miejsce przypadło Eweline Cyman (kl. IIId) i 
Patrycji Skielnik (kl. Vd). Na konkurs wpłynęły 42 prace. 
Prace oceniała komisja w składzie: Mirosława Bargańska 
– Konkol,  Lucyna Wirkus i Edyta Sikora – Bartek i miała 
nie lada problem. Wszystkie bowiem różańce były bardzo 
piękne.
• Pod koniec listopada odbył się próbny sprawdzian dla 
uczniów klas szóstych. Sprawdzian był próbą wiedzy oraz 
umiejętności uczniów przed sprawdzianem zewnętrznym 
, który został zaplanowany na 3 kwietnia 2012 r. Galowy 
strój i uroczysty charakter sprawiły, że szóstoklasiści po-
traktowali sprawdzian z należytą powagą. Tematem prze-
wodnim sprawdzianu była książka i film. Uczniowie zma-
gali się 25 zadaniami. Na ich wykonanie mieli 60 minut. 
Można było uzyskać maksymalnie 40 pkt.
• Szkoła z wynikiem 111 pkt. zwyciężyła w klasyfikacji 
sportowej szkół powiatu wejherowskiego za rok 2010/2011. 
Uroczyste podsumowanie rywalizacji odbyło się w listo-
padzie 2011 roku w Starostwie Powiatowym w Wejhero-
wie. Uczniowie z Luzina byli najlepsi, przede wszystkim w 
biegach na orientację, lekkoatletyce i piłce nożnej.
• Szkoła we współpracy z Pomorską Wyższą Szkołą Hu-
manistyczną w Gdyni kształci przyszłych nauczycieli. 
Współpraca obu szkół odbywa się w ramach trzyletnie-
go projektu „Praktyka czyni mistrza.” Program ten jest 
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a part-
nerem realizacji jest Urząd Miasta Gdyni. Umożliwia on 
studentom nabycie umiejętności potrzebnych w pracy 
nauczyciela, w tym posługiwanie się nowoczesnymi roz-
wiązaniami technicznymi takimi jak tablica interaktywna 
i platforma e-learningowa. Współpraca trwa już dwa lata. 
Pod kierunkiem doświadczonych nauczycieli z Luzina w 
ubiegłym roku szkolnym praktykę w luzińskiej placówce 
odbyły dwie studentki logopedii. Obecnie, nowe umiejęt-
ności w zakresie edukacji wczesnoszkolnej nabywają czte-
ry osoby, choć chętnych było więcej. Dzięki współpracy 
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w ramach projektu szkoła w Luzinie pozyskała projektor 
multimedialny za 6000 zł.
• Dnia 20 stycznia 2012 roku na uroczystość przygotowa-
ną z okazji Dnia Babci i Dziadka do szkoły licznie przy-
były babcie i dziadkowie, zaproszeni przez dzieci z klas 
zerowych i ich wychowawców. Z okazji pięknego święta 
dzieci zaprezentowały bogaty program artystyczny, który 
dostarczył wielu radosnych wzruszeń, a niejednokrotnie 
przybyłym gościom zakręciła się łezka wzruszenia, gdyż 
wiersze oraz piosenki płynęły prosto z małych serc przed-
szkolaków.
• Dnia 14 lutego Samorząd Uczniowski zorganizował 
Pocztę Walentynkową. Wszyscy uczniowie z klas IV – VI 
mogli obdarować w tajemnicy sympatyczną kartką swoich 
kolegów i koleżanek. Akcja cieszyła się dużym zaintere-
sowaniem wśród uczniów. Łącznie rozdano 182 kartki.
Najwięcej Walentynek, aż 26 otrzymała klasa VI e. Tego 
dnia również została zorganizowana dyskoteka walentyn-
kowa, na którą licznie przybyli uczniowie klas IV-VI. Na 
sali panowała wszechobecna atmosfera walentynkowa, o 
czym świadczyły rzesze uśmiechniętych uczniów, rzadko 
schodzących z parkietu (jedynie w trakcie przerw) i chęt-
nie korzystających z okazji do wspólnej zabawy ze swoimi 
kolegami i koleżankami.
• Uczniowie szkoły zakwalifikowali się do kolejnego eta-
pu, Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Polacy na 
frontach II Wojny Światowej”. Na ogólną ilość pkt do zdo-
bycia - 78, uzyskali - 74, zajmując II miejsce w rejonowych 
eliminacjach.
• Dnia 12 marca 2012 r. odbyła się uroczystość pasowania 
na czytelnika uczniów klas pierwszych. 130 uczniów zło-
żyło uroczyste przyrzeczenie, że będzie szanować książki. 
Impreza przebiegała pod hasłem: „Święto Królowej Książ-
ki”. „Królowa Książka” przy pomocy największej książki, 
jaka znajdowała się w bibliotece dokonała uroczystego pa-
sowania każdego ucznia.
• 21 marca 2012 r. z racji pierwszego dnia wiosny odby-
ła się pierwsza edycja projektu pt. „Uczeń z pasją”. Celem 
projektu jest zaprezentowanie społeczności szkolnej uta-
lentowanych uczniów  szkoły. Ma to zachęcić uczniów do 
odkrywania i doskonalenia w sobie talentów i pasji.
Patronat nad realizacją projektu objęli nauczyciele - opie-
kunowie Samorządu Uczniowskiego: p.Anna Formela, 
p.Marian Mielewczyk, p.Piotr Jażdżewski oraz uczniowie. 
Wielu uczniów szkoły poza obowiązkowymi zajęciami 
szkolnymi interesuje się różnymi dziedzinami życia, do-
skonali swoje talenty artystyczne takie jak: malowanie, ta-
niec śpiew, grę na instrumentach muzycznych oraz talenty 
sportowe. Począwszy od klas pierwszych aż do szóstych  
uzdolnieni uczniowie biorą udział w licznych konkursach 
szkolnych, gminnych, rejonowych oraz wojewódzkich, 
zdobywają medale na różnych szczeblach. Mottem pierw-
szej edycji projektu „Uczeń z pasją” były słowa:
„Cokolwiek zamierzasz zrobić, o czymkolwiek marzysz, 
zacznij działać. Śmiałość zawiera w sobie geniusz, siłę i 

magię”.
• Dnia 22 marca 2012r. uczniowie szkoły uczestniczyli w  
gminnym etapie VII Gminnego Turnieju Ekonomiczne-
go, który został  przeprowadzony  w czterech kategoriach: 
uczniowie klas  III, uczniowie klas  IV, uczniowie klas V, 
uczniowie klas VI. Najlepsze wyniki spośród uczestników 
reprezentujących szkołę, uzyskali następujący uczniowie: 
klasy III: Anna Szulc z kl. IIIa – I miejsce, Aleksander 
Biernat z kl. IIIb – III miejsce; klasy V: Michał Majewski 
z kl. Va – II miejsce;  klasy VI: Piotr Wołodko z kl. VIe – I 
miejsce. Gratulacje.

W Gimnazjum Publicznym im. Pisarzy Kaszubsko-Po-
morskich w Luzinie: 
• Po raz kolejny uczniowie są uczestnikami unijnego pro-
jektu Socrates Comenius. Dwuletni projekt pod nazwą 
„Better understanding, better  future” („Lepsze zrozumie-
nie, lepsza przyszłość”) obejmuje współpracę dwóch szkół 
– gimnazjum w Luzinie oraz szkoły włoskiej z miasta Cas-
sino. Łącznie w programie uczestniczy 44 uczniów. W ra-
mach projektu, w październiku 2011r.,  grupa 22 uczniów 
wraz z opiekunami udała się z wizytą do Włoch. Spotka-
nie przyniosło wymierne korzyści uczestnikom wymia-
ny. Uczniowie, którzy gościli w domach włoskich rodzin, 
uczyli się komunikacji w obcym języku, poznawali trady-
cje, zwyczaje i styl życia. 
• Uczniowie klas III mieli okazję wziąć udział w progra-
mie Archipelag Skarbów. Celem programu było wskazanie 
młodzieży takich wartości jak: odpowiedzialność, god-
ność, miłość, przyjaźń, koleżeństwo i rodzina. Dzięki pro-
gramowi uczestnicy poznali nie tylko swoje mocne i słabe 
strony, ale dowiedzieli się także, jak walczyć z nałogami i 
pokusami.
• Na rok szkolny 2011/2012 wybrano Samorząd Uczniow-
ski w składzie: Klaudia Dybowska, uczennica klasy III e 
(przewodnicząca samorządu), Daria Kielińska z klasy III i 
oraz Michał Baranowski z III j. 
• Uczniowie gimnazjum z kl. I e - Krystian Sikorra i Dawid 
Geliński zostali nagrodzeni w konkursie na najładniejszy 
karmik i budkę lęgową. Konkurs miał na celu uwrażliwie-
nie dzieci i młodzieży na piękno i konieczność ochrony 
przyrody, kształtowanie poczucia więzi ze środowiskiem 
naturalnym oraz rozwijanie  pomysłów i zdolności kon-
strukcyjno – plastycznych. Krystian zajął III miejsce w ka-
tegorii budka lęgowa, zaś  Dawid Geliński II w kategorii 
karmik. Gratulujemy.
• W ramach projektu „Akademia Młodych Noblistów” 
młodzież wzięła udział w zajęciach z cyklu „Spotkanie z 
ludźmi z pasją”, których celem jest poznanie ludzi o róż-
nych zainteresowaniach i umiejętnościach,  którzy robią 
to, co kochają i odnoszą niepowtarzalne sukcesy. Gościem 
honorowym był Jakub Gręda „Grędziu”- tancerz świato-
wej klasy. 
• ,,Składam serdeczne podziękowania za życzliwość i za-
angażowanie w pracę społeczną na rzecz szkoły”, tymi 
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słowami dyrektor Kazimierz Bistroń podczas spotkania 
sprawozdawczo-wyborczego w dniu 12.12.2011r. podzię-
kował Panu Piotrowi Mikołajczakowi za dwuletnie prze-
wodniczenie Radzie Rodziców. Pan Mikołajczak w tym 
czasie współpracował ze szkołą w zakresie potrzeb, uwag  
oraz życzeń rodziców uczniów. Dyrektor wyraził swo-
ją wdzięczność nie tylko przewodniczącemu, ale całemu 
Prezydium, jak i wszystkim rodzicom angażującym się w 
sprawy szkoły. Społeczność uczniowska podziękowała Ra-
dzie Rodziców piosenką odśpiewaną przez szkolny chór, 
zaś przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego – Klaudia 
Dybowska i Daria Kielińska wręczyły kwiaty i pamiątko-
we książki. Na spotkaniu wybrano nowe Prezydium Rady 
Rodziców na kadencję 2011 - 2013, w skład którego we-
szli: p.Marek Tempski (przewodniczący), p.Adriana Rop-
pel, p.Małgorzata Rutkowska, p.Ryszard Woźniak, p.Ani-
ta Drabik, p.Gabriela Szadkowska , p.Piotr Mikołajczak, 
p.Dorota Skrzypkowska, p.Mirosława Skrzypkowska.
• 21 stycznia w Gniewinie odbył się Turniej Piłki Siatkowej 
o Puchar Wójta Gminy Gniewino. Reprezentacja naszego 
gimnazjum w pierwszym meczu pokonała gospodarzy 3:1. 
W drugim spotkaniu z drużyną z Bolszewa również lepsze 
okazały się siatkarki z Luzina. W meczu tym straciły tylko 
jednego seta i tym samym wygrały cały turniej z komple-
tem punktów. Drużyna Luzina zagrała w składzie: Paulina 
Falkowska, Betina Kałduńska, Karolina Trepczyk, Monika 
Stenka, Celestyna Plichta, Paulina Rohraff, Martyna Fier-
ke, Karolina Hinz pod opieką Piotr Sonnenberga. 

• Dnia 23 stycznia 2012 roku w gimnazjum zostało zorga-
nizowane spotkanie dla uczniów klas trzecich i ich rodzi-
ców, którzy już niedługo staną przed trudną decyzją wybo-
ru nowej szkoły. Swoją ofertę zaprezentował Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego 
w Rumi, w skład, którego wchodzą: technikum, szkoła 
zawodowa i policealna. Przyszli absolwenci gimnazjum 
mogli skosztować potraw przygotowanych przez uczniów 
tamtejszego Technikum Żywienia i Usług Gastronomicz-
nych, obejrzeć pokaz fryzur i makijażu oraz film promują-
cy szkołę. Uczniowie klas trzecich skorzystali z okazji, aby 
porozmawiać z przedstawicielami szkoły, chętni otrzy-
mali ulotkę informującą o szczegółach rekrutacji. Oferta 
spotkała się z wielkim zainteresowaniem gimnazjalistów. 
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej 
www.hipolit.info 
• 25 stycznia 2012r. Monika Baranowska  - uczennica kl. 

IIh i Anna Bonk ucy-
ennica kl. IIi reprezen-
towały gimnazjum w 
Archidiecezjalnym Kon-
kursie Recytatorskim 
Poezji i Prozy Religijnej 
pt. „Od Bogurodzicy do 
współczesności”, który 
odbył się pod patrona-
tem Wydziału Kateche-
tycznego Kurii Metro-
politarnej Gdańskiej w 
Społecznym Gimnazjum 
w Dobrzewinie – Kar-
czemkach. W swojej ka-
tegorii wiekowej Monika 
okazała się najlepsza, zajęła I miejsce, zaś Ania została wy-
różniona. Gratulujemy.
• W piątek 02.03.2012 roku gimnazjum gościło Romual-
da Koperskiego podróżnika, pisarza, muzyka, fotografa, 
pioniera wypraw samochodowych na rozległych terenach 
Syberii. Owocem jego wypraw są publikacje „Pojedynek z 
Syberią”, „Przez Syberię na gapę”, „1001 obrazów Syberii”, 
„Syberia zimowa Odyseja”. Młodzież miała przyjemność 
obejrzeć pokaz slajdów i osobistą relację z przedstawio-
nych wypraw Romualda Koperskiego. Autor w bardzo 
ciekawy sposób opisywał dziką i egzotyczną przyrodę sy-
beryjskiej tajgi, spotkanie z tubylcami oraz niesamowite 
przygody, które niejednemu przeciętnemu turyście nie da-
wałyby szans przetrwania.Inicjatorką tego spotkania była 
pani D.Seyda dyrektorka Liceum Uzupełniającego dla Do-
rosłych z siedzibą w Gimnazjum Publicznym im. Pisarzy 
Kaszubsko-Pomorskich w Luzinie.

STYPENDIUM MARSZAŁKA
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Dnia 22 listopada 2011 roku w Filharmonii Bałtyckiej im. 
Fryderyka Chopina w Gdańsku odbyła się uroczystość 
przyznania Stypendiów Marszałka Województwa Pomor-
skiego w ramach programu wspierania edukacji uzdolnio-
nych dzieci i młodzieży województwa pomorskiego na rok 
szkolny 2011/2012. Na uroczystość licznie przybyli stypen-
dyści ze szkół z terenu województwa pomorskiego wraz z 
przedstawicielami organów prowadzących, dyrekcją szkół, 
nauczycielami i rodzicami. Wśród czterystu stypendystów 
była także uczennica z naszej szkoły - Emanuela Richert z 
klasy II b. Uczniowie, którzy otrzymali stypendium wyka-
zali się największymi osiągnięciami w zakresie nauk mate-
matyczno – przyrodniczych. Gratulujemy

PIERWSI ABSOLWENCI
SZKOŁY ŚREDNIEJ W LUZINIE

21 stycznia br. w Gimnazjum Publicznym im. Pisarzy Ka-
szubsko-Pomorskich w Luzinie, odbyła się uroczystość 
wręczenia świadectw ukończenia szkoły średniej słucha-
czom Dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólno-
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KONKURSY GMINNE
XVI Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny i Matematyczny

Dnia 16 lutego 2012 r. w Szkole Podstawowej im. Lecha 
Bądkowskiego   w Luzinie odbył się XVI Międzyszkol-
ny Konkurs Ortograficzny i Matematyczny klas trzecich.  
Dyktando konkursowe pt. „Śnieżna zamieć” pisało szes-
nastu uczniów, a test matematyczny rozwiązywało dwu-
dziestu trzech uczestników. Laureatami konkursu ortogra-
ficznego zostali: I miejsce – Zuzanna Bojke (SP Sychowo), 
II miejsce – Klaudia Holender (SP Luzino), III miejsce 

– Aleksandra Orłowska (SP Luzino); konkursu matema-
tycznego: I miejsce -  Anna Szulc (SP Luzino),  II miejsce – 
Jakub Rożek (SP Kębłowo), III miejsce – Krzysztof Labuda 
(SP Kębłowo). Zwycięzcy i pozostali uczestnicy konkur-
su otrzymali dyplomy i nagrody książkowe ufundowane 
przez Wójta i Radę Gminy Luzino. Zdobywcy czołowych 
miejsc wezmą udział w etapie powiatowym Pomorskiego 
Konkursu Ortograficznego i Matematycznego organizo-
wanego przez CEN w Gdańsku. Organizatorzy: Szkoła 
Podstawowa im. Lecha Bądkowskiego, Wójt i Rada Gmi-
ny dziękują Kazimierzowi Meyer – właścicielowi piekarni,   
za ofiarowane wypieki.

Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej
Dnia 03.03.2012r. w Szkole Podstawowej im. płk. Stanisła-
wa Dąbka w Sychowie przeprowadzono eliminacje gmin-
ne Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Pol-
skiej. Celem konkursu jest kształtowanie wrażliwości na 
piękno języka ojczystego poprzez poznawanie i prezenta-
cję utworów z dorobku literatury polskiej oraz stworzenie 
możliwości do indywidualnej wypowiedzi artystycznej. Z 
terenu Gminy Luzino zgłosiło się łącznie 26 uczestników 
szkół podstawowych i z gimnazjum. Komisja w składzie: 
Grażyna Kulas (przewodnicząca), Dorota Sychowska i  
Mirosław Odyniecki przyznała uczestnikom następujące 
miejsca i wyróżnienia: w kategorii kl. I-III: I miejsce- Mag-
dalena Jarzembińska (SP Wyszecino), II miejsce – Alek-
sandra Marzejon (SP Kębłowo),  III miejsce – Paulina 
Wolter (SP Sychowo), wyróżnienie – Roksana Stenka (SP 
Barłomino) i Adriana Bobkowska (SP Barłomino),w kate-
gorii kl. IV-VI: I miejsce – Adam Pieńkowski (SP Luzino), 
II miejsce –  Aleksandra Labun (SP Sychowo), III miejsce 
– Aneta Neumüller (SP Sychowo), III miejsce – Paulina 
Pieńkowska (SP Luzino),wyróżnienie – Natalia Kobiela, w 
kategorii kl. gimnazjalnych: I miejsce – Monika Baranow-
ska, II miejsce – Małgorzata Woźniak, II miejsce – Paula 
Krzemińska, wyróżnienie – Izabela Trocka, w kategorii:  

poezja śpiewana: I miejsce – Agnieszka Szur (SP Luzino). 
Zgodnie z regulaminem do etapu powiatowego zakwalifi-
kowały się osoby, które zajęły I i II miejsca w każdej kate-
gorii. Gratulujemy.

IX Sejmik Kaszubski 
Dnia 10 marca 2012 roku w Gimnazjum Publicznym im. 
Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich spotkała się młodzież in-
teresująca się kulturą i historią Kaszub. Wzięła udział w IX 

kształcącego dla Dorosłych w Luzinie, prowadzonego przez 
Kaszubskie Centrum Edukacji „Vademecum”.  Świadectwa 
ukończenia szkoły średniej zostały wręczone po raz pierw-
szy w historii Luzina, a otrzymali je absolwenci liceum: 
Katarzyna Szweda, Agnieszka Gurska, Helena Klas, Maria 
Engelbrecht, Piotr Sikora, Agnieszka Bollin, Małgorzata 
Wasylka, Lidia Baranowska, Katarzyna Block, Krzysztof 
Browarczyk, Witold Dąbrowski, Katarzyna Figlon, Euge-
nia Kotłowska, Agnieszka Labudda, Katarzyna Maszota, 
Ewa Okoniewska, Kinga Pigulska, Sławomir Rybakowski, 
Mirosław Szadkowski, Jan Szweda, Jarosław Szymański, 
Paweł Świniarski, Radosław Wittstock. Po części oficjalnej 
słuchacze podziękowali pani dyrektor – Danucie Seyda, 
opiekunowi grupy – pani Grażynie Kulas, radzie pedago-
gicznej, wszystkim pracownikom szkoły oraz słuchaczom  
niższych semestrów. Na koniec, głos zabrali goście życząc 
absolwentom, aby z godnością nosili zaszczytne miano 
pierwszych licealistów z Luzina a zdobytą wiedzę, umie-
jętności i kwalifikacje jak najlepiej wykorzystywali w dal-
szym życiu. Zastępca wójta pani Marzena Meyer gratulo-
wała pierwszym absolwentom ukończenia szkoły średniej 
i podkreślała, jak ważna jest obecność szkoły średniej na 
terenie Gminy Luzino. Dyrektor Gimnazjum pan Kazi-
mierz Bistroń życzył pomyślnych wyników na maturze i 
zachęcał do dalszej nauki. Założyciel liceum w Luzinie i 
właściciel KCE „Vademecum” pan Marian Seyda dzięko-
wał absolwentom, a szczególnie władzom gminy i dyrek-
torowi Gimnazjum Publicznego za bardzo dobrą współ-
pracę. Uroczystość została uświetniona występem chóru z 
gimnazjum, który prowadzi  pani Zofia Meyer. Absolwen-
ci nie kryli wzruszenia podczas prezentacji multimedial-
nej pt. ”Z życia szkoły” przygotowanej przez panią Wero-
nikę Pobłocką i pana Marka Hinza. Życzymy wszystkim 
absolwentom wielu sukcesów i trzymamy kciuki za zdaną 
maturę 2012.
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Sejmiku Kaszubskim – Gimnazjalnym Konkursie Wiedzy 
o Kaszubach i Pomorzu. Do drugiego etapu przystąpiła 
młodzież  z 26 gimnazjów, która musiała rozwiązać test 
składający się z 65 pytań dotyczących: kultury, języka, 
geografii i historii Kaszub. Pytania obejmowały m.in. ży-
cie i twórczość Aleksandra Labudy, tegorocznego patrona 
Gimnazjum Publicznego w Luzinie, ale też znajdowały 
się tam bardzo aktualne zagadnienia dotyczące np. wydo-
bycia gazu łupkowego na Pomorzu. Po dokonaniu oceny 
prac pisemnych do III etapu konkursu zakwalifikowali się 
następujący uczniowie: Małgorzata Styczewska z Gimna-
zjum w Mrzezinie, Anna Majer z Gimnazjum w Brusach, 
Magda Cichosz z Gimnazjum w Gowidlinie, Agata Klawi-
kowska z Gimnazjum w Bożympolu, Anna Szur z Gim-
nazjum w Luzinie, Tomasz Rolbiecki z Gimnazjum Nr 1 
w Kościerzynie, Daniel Polejowski z Gimnazjum w Sie-
rakowicach. W trzecim etapie uczniowie odpowiadali na 
pytania przygotowane przez jury pod przewodnictwem A. 

Miłosza. Po zaciętej rywalizacji wyłoniono 3 finalistów:  I - 
Agata Klawikowska (Gimnazjum w Bożympolu), II - Mał-
gorzata Styczewska (Gimnazjum w Mrzezinie), III - Anna 
Szur (Gimnazjum w Luzinie). Zacni goście i przyjaciele 
wręczyli laureatkom cenne nagrody. Pan A. Miłosz pod-
sumowując konkurs był zadowolony z liczby uczestników, 
którzy ciągle interesują się Kaszubami, jest dumny z repre-
zentowanej przez nich wiedzy.

Turniej Wiedzy Pożarniczej
Dnia 23 lutego 2012 r. odbyły się gminne eliminacje Ogól-
nopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Za-
pobiega Pożarom”. Organizatorem eliminacji był Zarząd 
Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Luzinie. W tur-
nieju uczestniczyło 16 osób – uczniowie szkół podstawo-
wych Gminy Luzino (zwycięzców eliminacji szkolnych), 
gimnazjum oraz członkowie Młodzieżowych Drużyn Po-
żarniczych. Zdobywcami I i II miejsca, którzy zakwalifiko-
wali się do eliminacji powiatowych  zostali: w grupie 10-
13 lat - Nikodem Hebel z SP Barłomino (opiekun Sylwia 
Dawidowska) i Weronika Hirsz z SP Wyszecino (opiekun 
Sabina Schulz); w grupie 14-16 lat – Natalia Grzenkowicz i 
Radosław Szymański z Gimnazjum Publicznego w Luzinie 
(opiekun Marek Hinz); w grupie 17-19 lat – Aleksandra 
Wróblewska z OSP Zelewo (opiekun Henryk Wróblew-
ski) oraz Bartosz Miotk z OSP Luzino (opiekun Sławomir 
Miotk). Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dy-
plomy oraz nagrody książkowe ufundowane przez Wójta 

ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY 
ORAZ DZÉŃ JEDNOTË KASZËBÓW

W LUZINIE
19 marca społeczność Szkoły Podstawowej im. L. Bądkow-
skiego w Luzinie obchodziła Święto Patrona Szkoły oraz 
Dzéń Jednotë Kaszëbów. Tego dnia po raz pierwszy wrę-
czono tytuły „Przyjaciel Szkoły Podstawowej im. L. Bąd-
kowskiego w Luzinie.” Uroczystość zaszczycili swoją obec-
nością: zastępca wójta Marzena Meyer, przewodnicząca 
Rady Gminy Genowefa Kasprzyk, przedstawiciel rodziny 
patrona szkoły – Sławomir Kosmulski, proboszcz parafii 
pw. św. Wawrzyńca, prałat Zygfryd Leżański, przewodni-
cząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, przewodniczą-
ca Rady Rodziców  Aleksandra Meyer, dyrektorzy szkół, 
przedszkola, gimnazjum, jednostek organizacyjnych 
gminy, radni, rodzice, nauczyciele oraz uczniowie szko-
ły. Dzéń Jednotë Kaszëbów – powiedział dyrektor szkoły 
Dariusz Rompca – został  ustanowiony dla upamiętnienia 
pierwszego pojawienia się w dokumencie pisanym nazwy 
Kaszuby. Było to 19 marca 1238 r. w bulli papieża Grze-
gorza IX. Od tego dnia piszemy naszą kaszubską historię, 
dbamy o naszą tradycję i kulturę, troszczymy się o język, 
który jest ciągle żywy. I jest to wielki cud, tym bardziej,  że 
wiele większych, potężniejszych języków nie przetrwało, a 
my Kaszubi nie tylko trwamy, ale się też rozwijamy. Lech 

Gminy Luzino oraz Księgarnię „Iwonka” mieszczącą się w 
luzińskiej „Galerii”.

Konkurs Fotograficzny rozstrzygnięty

Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Skarby Gmi-
ny Luzino” nastąpiło 27 grudnia 2011r. podczas uroczy-
stej sesji Rady Gminy Luzino. Na konkurs wpłynęło 16 
zgłoszeń w 3 kategoriach wiekowych, tj.: dzieci, młodzież 
i dorośli. Wśród nagrodzonych znalazły się następujące 
osoby: w kategorii dzieci:  Remigiusz Zembrzuski - I miej-
sce, Kamila Łaga - II miejsce; w kategorii młodzież: Sandra 
Zembrzuska - I miejsce, Monika Baranowska - II miejsce, 
Natalia Nastały – wyróżnienie; w kategorii dorośli: Jadwi-
ga Kuczyńska - I miesjce, Liliana Koszutowska - II miej-
sce, Marian Mielewczyk i Dariusz Nadolski - III miejsce. 
Nadesłane fotografie oceniali: Genowefa Kasprzyk (prze-
wodnicząca komisji), Maciej Kosycarz,Małgorzata Kali-
szewska oraz Grażyna Malak. Fundatorami nagród byli: 
Wójt Gminy Luzino oraz Bank Spółdzielczy w Krokowej.
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Bądkowski – patron naszej szkoły jest jedną z tych posta-
ci, która w olbrzymim stopniu przysłużyła się dla naszej 
społeczności i zapracowała na ten fenomen Kaszubów i 
Kaszubszczyzny - stąd to połączenie. Uczniowie szkoły 
przybliżyli wszystkim obecnym postać Lecha Bądkow-
skiego oraz  zaprezentowali wspaniale przygotowane, pod 
nadzorem nauczycieli Mieczysława Bistroń, Mirosławy 
Białk, Ewy Bużan oraz  Alicji Klinkosz  przedstawienie w 
języku kaszubskim pt. ,,Dëgùsë”. Z okazji święta dyrektor 
szkoły wręczył po raz pierwszy honorowe tytuły „Przyja-
ciel Szkoły Podstawowej im. L.Bądkowskiego w Luzinie.”  
Od tego roku będą one przyznawane co roku ludziom, 
którzy choć nie są pracownikami szkoły dużo dla niej 
czynią. Pierwszymi tytułami zostali obdarowani: córka 
Lecha Bądkowskiego –  Sławina Kosmulska, wójt gminy 
Jarosław Wejer, przewodnicząca Rady Gminy Genowefa 
Kasprzyk, zastępca wójta Marzena Meyer, przewodniczą-
ca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Rady Rodziców  
Aleksandra Meyer. Gratulujemy wyróżnionym zaszczyt-
nego  tytułu. Podczas uroczystości nastąpiło również wrę-
czenie nagród ufundowanych przez Radę Rodziców lau-
reatom konkursu o Lechu Bądkowskim. Miłym akcentem 
było przekazanie szkole przez przedstawicieli rodziców 
oraz gminy trzech komputerów.  Uroczystości zakończyło 
wspólne spotkanie przy kawie.

DZIEŃ JEDNOŚCI KASZUBÓW W LUZINIE
17 marca już po raz drugi z rzędu, z inicjatywy Zrzesze-
nia Kaszubsko-Pomorskiego obchodziliśmy w Luzinie 
Dzień Jedności Kaszubów. Święto to, obchodzone jest 
na pamiątkę pierwszej pisemnej wzmianki o Kaszubach, 
jaka miała miejsce w 1238 roku. Z tej okazji, w kościele 
pw. św. Wawrzyńca, ks. kanonik Stanisław Bach odpra-

wił uroczystą Mszę św. w języku kaszubskim z muzyczną 
oprawą chóru „Lutnia”, a teatr „Zymk” (Wiosna) w Szko-
le Podstawowej im. Lecha Bądkowskiego wystawił sztukę 
teatralną Jana Rompskiego pt. „Jiwer Òstatnëch”. Przed 
spektaklem przygrywała orkiestra dęta Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Luzinie, można też było obejrzeć wystawę o 
Janie Rompskim oraz bohaterach dramatu czyli o Słowiń-
cach. Po przedstawieniu teatralnym, wszyscy udali się na 
poczęstunek przygotowany przez panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich. Dziękujemy wszystkim współorganizatorom 
uroczystości. Do ùzdrzeniô za rok.

DROGA KRZYŻOWA
W JĘZYKU KASZUBSKIM

Dnia 23 marca 2012 roku w Parafii pw. św. Wawrzyń-
ca w Luzinie miała miejsce szczególna uroczystość – po 
raz pierwszy zostało tam odprawione nabożeństwo Drogi 
Krzyżowej w całości w języku kaszubskim. Nabożeństwo 
odprawił ks. Jan Minkiewicz, śpiewy pomiędzy stacjami 
męki Pańskiej wykonał chór „Lutnia” pod batutą Tomasza 
Fopke, natomiast rozważania modlitewne odczytali luzi-
nianie: Roman Klinkosz, Maria Krośnicka, Genowefa Ka-
sprzyk, Maria Wittstock, Kazimierz Meyer, Bartosz Alek-
sandrowski, Dariusz Rompca, Alicja Klinkosz, Kazimierz 
Bistroń, Marek Mudlaw, Irena Wejer, Krzysztof Bober, 
Genowefa Słowi, Sławomir Klas. Wszystkim, którzy zaan-
gażowali się w realizację tej wydarzenia Zarząd oddziału 
ZK-P w Luzinie składa serdeczne podziękowania. 

SPORT W GMINIE
• Wyróżnienie
Pomorski Związek Piłki Nożnej  wyróżnił dwie młode za-
wodniczki z Gminy Luzino: Magdę Kołacz oraz Klaudię 
Grubba, za zdobycie w drużynie Kadry Pomorza brązowe-
go medalu Mistrzostw Polski,  pierwszego w historii po-
morskiej piłki dziewcząt. Wyróżniony został również Piotr 
Klecha, dyrektor GOSRiT Luzino, który został odznaczo-
ny srebrną odznaką „Zasłużony dla Pomorskiego Związku 
Piłki Nożnej”.

• Nowa Międzynarodowa Mistrzyni Polski UFR 
19 medali, w tym 6 złotych, 3 srebrne i 10 brązowych, wy-
walczyła drużyna KTS-K „Fight Zone” podczas Międzyna-
rodowych Mistrzostw Polski Universal Fighting Rules. W 
zawodach w oddalonych o ok. 600 km od Luzina drużyna 
Kaszubskiego Towarzystwa Sportowo-Kulturalnego zma-
gała się z zawodnikami zarówno kickboxingu, taekwondo, 
karate i innych. Organizacja UFR daje ogromne pole do 
popisu wszystkim zawodnikom sportów walki. W wielkim 
sukcesie KTS-K „Fight Zone” dość wyraźny udział mieli 
zawodnicy Centrum Sztuk i Sportów Walki z Luzina (na 
co dzień trenujący w GOSRiT Luzino).Złoty medal i ty-
tuł Mistrzyni Polski wywalczyła Paulina Stenka z Kębło-
wa, która po dwóch zwycięskich pojedynkach w rankin-
gu uplasowała się na pierwszym miejscu. Po zwycięstwie 
młoda zawodniczka została powołana do Kadry Narodo-
wej UFR. Kolejnym złotym medalistą z Naszego regionu 
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był Cezary Maciejewski, mieszkaniec Luzina, trenujący 
na co dzień w grupie starszej w Wejherowie. Zwyciężył w 
walce ciągłej juniorów (był najmłodszym juniorem w ry-
walizacji). W nagrodę za Mistrzostwo również otrzymał 
powołanie do Kadry Polski UFR. Później Cezary Macie-
jewski dołożył jeszcze srebro w UFR rules. Swoją przyna-
leżność do ścisłej czołówki zawodników sztuk i sportów 
walki potwierdziła młoda zawodniczka z Kębłowa Zuzan-
na Kalbarczyk. W tym dniu okazała się lepsza nawet od 
zdobywczyni Pucharu Świata w Austrii Pauliny Turulskiej 
z Lubawy. Zuzanna Kalbarczyk już od roku znajduje się 
w składzie Kadry Polski i widać swojego miejsca wśród 
najlepszych nie zamierza jeszcze oddać przez długi czas. 
Natomiast Weronika Kalbarczyk zajęła w Mistrzostwach 
III miejsce. Wspaniały debiut Remigiusza Zalewskiego z 
Bożegopola, który trenuje również na co dzień w GOSRiT 
Luzino przypieczętował wielki sukces sportowy naszego 
KTS-K. Wywalczył on srebro podczas Mistrzostw, a warto 
dodać, że jest najmłodszym zawodnikiem (rocznik 2005). 
Serdecznie dziękujemy głównemu sponsorowi – firmie 
ELSTARK z Kębłowa za bardzo wyraźne wsparcie podczas 
tego wyjazdu. Dziękujemy również Panu Tomaszowi Hinz 
– APTE.PL – apteka internetowa oraz rodzicom i opieku-
nom podczas 3-dniowego wyjazdu do Ciepłowodów.

• Biegi narciarskie
Trzy zawodniczki z Gminnego Klubu Sportowego w 
Luzinie: Karolina Graczyk, Agata Bojka i Dorota Hinc 
podczas obozu sportowego Kadry Wojewódzkiej wystar-
towały w organizowanych w tym czasie  w Szklarskiej 
Porębie zawodach w biegach narciarskich i zaskoczyły 
wszystkich. Startowały w dwóch imprezach: Mistrzostwa 
Polski w Narciarskim Biegu na Orientację i w Pucharze 
„Paulinum” (nazwa klubu sportowego w Jeleniej Górze) 
w Narciarskim Biegu na Orientację.  W Mistrzostwach 
Polski w kategorii juniorek młodszych bezkonkurencyjna 
okazała się Karolina Graczyk zdobywając złoty medal i ty-
tuł Mistrzyni Polski. Przewaga nad rywalkami była ogrom-
na, bo  nad drugą zawodniczką wynosiła aż 18 minut, a 
nad trzecią zawodniczką 28 minut. Agata Bojka zajęła w 
tej kategorii szóste miejsce. W kategorii juniorek Dorota 
Hinc zajęła czwarte miejsce. W rozgrywanym „Pucharze 
Paulinum”, luzińskie zawodniczki potwierdziły swój wy-
soki poziom wyszkolenia: w kategorii juniorek młodszych 
, Karolina Graczyk ponownie zwyciężyła, a Agata Bojka 
była czwarta. Natomiast w kategorii juniorek Dorota Hinc 

zdobyła trzecie miejsce. Trenerem dziewcząt jest Wiesław 
Szmidtka. Gratulacje dla zawodniczek.

• V turniej Grand Prix Luzina 
Dnia 18 lutego 2012 r. na Hali Widowiskowo -Sportowej 
w Luzinie, odbył się organizowany przez KTS-K LZS i 
GOSRiT Luzino V turniej II-go Grand Prix Luzina w te-
nisie stołowym o puchar Wójta Gminy Luzina  Jarosława 
Wejera.  Swoje pojedynki stoczyło blisko 30 uczestników, 
którzy rozegrali mecze w kategorii - KOBIETY OPEN i 
MĘŻCZYŹNI OPEN. W kategorii KOBIET - I miejsce w 
V turnieju zajęła Płotka Magda z Luzina, która   pokonała 
po zaciętym meczu 3:2 Katarzynę Płotka z Luzina,  tym 
samym zajęła II miejsce w turnieju. Tuż za nią na podium 
uplasowała się Zielińska Kamila z Połchowa, a IV miejsce 
przypadło Rosinke Martynie z Połchowa. Pod nieobec-
ność Alicji Bieszk, dotychczasowej liderki  klasyfikacji ge-
neralnej, wygrana Magdy Płotka, pozwoliła objąć jej pozy-
cję liderki GP po V turniejach. W kategorii MĘŻCZYZN, 
zwyciężył Wojciech Nagel z Załęża, który po emocjonują-
cym pojedynku pokonał 3:2 Krzysztofa Gruszczyńskiego z 
Lęborka, III miejsce zajął Radosław Orzęcki z Rumi, a IV 
Henryk Płotka z Luzina.

• Promocja tańca towarzyskiego 
W dniu 18.02.2012r. w Szkole Podstawowej im. Lecha 
Bądkowskiego w Luzinie odbyło się szkolenie specjali-
styczne dla grupy tańca towarzyskiego, sekcji działającej 
przy Kaszubskim Towarzystwie Sportowo – Kulturalnym.  
Szkoleniowcem był Arkadiusz Sosnowski trener i czyn-
ny zawodnik klasy „S” - wicemistrz Polski i dwukrotny 
mistrz Okręgu Pomorskiego. Zzajęcia trwały w grupie za-
awansowanej przez półtorej godziny, po czym rozpoczęły 
się zajęcia indywidualne, podczas których szkoleniowiec 
pracował z każdą parą indywidualnie przez jedną godzi-
nę. Tego typu praktyki stosuje się dla par turniejowych, 
przed samymi turniejami, aby mogły poznać z kilku źró-
deł i zweryfikować swoje błędy i niedoskonałości. Szkole-
niowiec zadowolony był z pracy naszych par i zapowiadał 
im sukcesy na parkiecie. Warto dodać, że tancerze KTS-
-K trenują, pod okiem Pani Ewy Rostankowskiej  już od 
sierpnia 2011 roku, w tym czasie z sukcesami uczestnicząc 
w licznych turniejach. Zajęcia te są współfinansowane ze 
środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich.

• Luzino zwycięzcą Luzińskiej Ligi Sołeckiej na hali
W niedzielę 18 marca 2012 na Hali Widowiskowo – Spor-
towej im. Marszałka Macieja Płażyńskiego w Luzinie od-
była ostatnią kolejką Luzińskiej Ligi Sołeckiej na hali. W 
tej V już edycji rozgrywek, w tym roku wyjątkowo wyrów-
nanych najlepszą drużyną okazało się Luzino, które nie 
bez kłopotów pokonało Kochanowo 4:3. Wicemistrzem 
ligi zostało Sychowo, które w ostatniej kolejce pokonało 
niedawnego lidera, najmłodszy zespół ligi , Robakowo. Na 
najniższym podium stanęło Zelewo, które wygrało z Mil-
winem 5:1. W innych spotkaniach Barłomino pokonało 
wysoko Kębłowo 9:2, a Dąbrówka zainkasowała 3 punkty 
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walkowerem, za mecz z Tępczem, który nie skompleto-
wał składu na to spotkanie. Po ostatnim meczu odbyła się 
uroczystość zakończenia ligi, na której wszystkie zespoły 
otrzymały z rąk Witolda Dąbrowskiego organizatora roz-
grywek oraz Piotra Klechy - dyrektora GOSRiT Luzino 
puchary. A już 22 kwietnia rozpoczną się rozgrywki na 
boiskach sołeckich.

• Kębłowo zwycięzcą Turnieju o Puchar Przewodniczą-
cej Rady Gminy Luzino
W niedzielę 25 marca 2012 roku na Hali Widowiskowo – 
Sportowej im. Marszałka Macieja Płażyńskiego w Luzinie 
odbył się organizowany przez Witolda Dąbrowskiego i 
Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie, 
już po raz 6 turniej o Puchar Przewodniczącej Rady Gmi-
ny Luzino. W imprezie tradycyjnie uczestniczyło 9 drużyn 
sołeckich , które na co dzień rywalizują w Luzińskiej Lidze 
Sołeckiej. Niespodziewanym zwycięzcą turnieju zostało 
Kębłowo, podopieczni Krzysztofa Guzmanna w wielkim 
finale pokonali kolejną niespodziankę zawodów, Kocha-
nowo aż 4:0. Zanim jednak obydwie drużyny znalazły się 
w finale, w pojedynkach półfinałowych, najpierw Kębłowo 
pokonało 1:0 Zelewo zdobywając gola na 5 sekund przed 

końcem, a Kochanowo nieznacznie zwyciężyło Sychowo-
.W finale pocieszenia Sychowo pokonało Zelewo 3:1 i to 
oni stanęli na najniższym stopniu podium. Po zakończeniu 
turnieju odbyła się uroczystość wręczenia nagród, w któ-
rej uczestniczył wiceprzewodniczący Rady Gminy Luzino  
Zdzisław Koszałka. Warto dodać, że był on jednym z zało-
życieli rozgrywek Ligi Sołeckiej w naszej gminie. 

• GOSRiT 97 Luzino prowadzi nabór uzupełniający do 
drużyny
Występujący w rozgrywkach Pomorskiej Ligi Junior C1, 
zespół GOSRiT Luzino prowadzi nabór uzupełniający do 
drużyny. Zapraszamy chłopców urodzonych w 1997 roku 
i młodszych, którzy chcieliby podwyższać swoje umiejęt-
ności piłkarskie w drużynie, która na co dzień rywalizuje 
w rozgrywkach ligowych z najlepszymi zespołami na Po-
morzu. Warto dodać, że zespół ten, ma za sobą udział w 
licznych turniejach na terenie całego kraju oraz w Szwe-
cji i Niemczech. Czterech zawodników GOSRiT 97 od tej 
rundy zmieniło barwy klubowe na UKS SMS Łódź, je-
den z najlepszych ośrodków szkolenia młodych piłkarzy 
w kraju. Informacji udziela trener Sylwester Piątek, tel: 
513151137..

KURS INSTRUKTORA SPORTU W PIŁCE NOŻNEJ
GDAŃSK/LUZINO 2012

Termin:  13.04 – 17.06.2012 (250 godzin)
Kurs obejmuje:
1) wykłady z: teorii sportu, anatomii, fizjologii, psycho-
logii, ratownictwa medycznego, socjologii, biochemii, 
odnowy biologicznej, w łącznej liczbie 100 godzin w 4-ch 
sesjach weekendowych (piątek 5 godz. od 17.00 do 21.00, 
sobota i niedziela od  9.00 po 10 godz. zajęć wykładowych. 
Warsztaty odbywają się w Szkole Podstawowej Nr 69 ul. 
Zielony Trójkąt 1 w Gdańsku.  Z zaliczania przedmiotów 
ogólnych zwolnieni są jedynie absolwenci studiów wyż-
szych po kierunku wychowanie fizyczne lub sport. Dla 
nich termin zgłoszeń upływa w dniu15.05.2012 roku.
Terminy sesji: I: 13-15.04.2012,   II: 20-22.04.2012, III: 27-
29.04.2012,  IV: 4-6.05.2012. 
2) Zajęcia specjalistyczne, w liczbie 150 godzin, w tym 120 
godzin zajęć na kursie i 30 godzin zajęć praktyki szkolno-
-klubowej.   Miejscem zajęć jest  Gminny Ośrodek Sportu 
Rekreacji i Turystyki w Luzinie. 
Terminy zajęć:   I: 18-20.05.2012, II: 25-27.05.2012, III: 
1-3.06.2012, IV: 7-10.06.2012, V: 15-17.06.2012.             
Wymagania dotyczące uczestników: wykształcenie min. 
średnie, umiejętności piłkarskie  na poziomie średnio -  
zaawansowanym.
Odpłatność za kurs jest następująca:  800zł (wykłady), 
1200zł (zajęcia specjalistyczne), 100zł (egzamin). Wyży-
wienie  i noclegi  we własnym zakresie, organizator może  
pomóc w rezerwacji.
Organizatorem kursu jest  Biuro Usług Sportowo- Han-
dlowych  BUSH :  80-177 Gdańsk  ul. Pólnicy  31/10, po-
siadające licencję Ministerstwa Sportu i Turystyki.                 
ZGŁOSZENIA w terminie do 6.04.2011  z podaniem daty 
i miejsca urodzenia, adresu, poziomu wykształcenia ,  pro-
szę przesłać na adres  e mail:  biuro@sportinstruktor.pl   
wraz z opłatą   wpisowego    w wysokości 100 zł  na  konto 
nr 86 1020 1811 0000 0602 0016 6249 .  Kwota wpisowe-
go jest zaliczana  na poczet opłaty za kurs i nie podlega  
zwrotowi.                    
Absolwenci kursu otrzymują Legitymację Instruktora 
Piłki Nożnej  wydaną  przez    Ministerstwo Sportu i Tu-
rystyki . Otrzymana legitymacja instruktorska uprawnia 
do podjęcia pracy w KOMPLEKSACH SPORTOWYCH 
„ORLIK”.
Informacje dodatkowe pod  nr  tel 503 333 195  i  na stro-
nie  www.sportinstruktor.pl.

PODZIĘKOWANIE
Wójt Gminy Luzino składa podziękowanie Panu Andrze-
jowi Tobiaskiemu za udostępnienie specjalistycznego 
sprzętu przy podcinaniu gałęzi drzew wzdłuż ul. Wiejskiej 
w Kębłowie.
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INFORMACJA DLA OSÓB
BEZROBOTNYCH POSZUKUJĄCYCH 

PRACY
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Luzinie informu-
je, iż na mocy porozumienia zawartego w dniu 2 marca 
2012 r. pomiędzy Wójtem Gminy Luzino a Dyrektorem 
Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie, w siedzibie 
ośrodka przy ul. Młyńskiej 7, zainstalowany został kiosk 
multimedialny – terminal z bezpośrednim  dostępem do  
aktualnych ofert o wolnych miejscach pracy na terenie 
powiatu wejherowskiego. Baza danych w zakresie wymie-
nionych ofert aktualizowana jest codziennie przez służby 
informatyczne Powiatowego Urzędu Pracy w Wejhero-
wie. Dostęp do terminalu jest możliwy od poniedziałku 
do piątku w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, to jest od godz. 7:30 do godz.15:30. Terminal 
jest urządzeniem łatwym w obsłudze, gdyż posiada doty-
kowy ekran. Znajduje się na holu ośrodka, dzięki czemu 
osoby zainteresowane ofertami pracy mają możliwość ko-
rzystania ze stron internetowych: pupwejherowo.pl, praca.
gratka.pl, pracuj.pl, luzino.pl. W przypadku trudności w 
obsłudze terminalu pomocy udzielają  pracownicy  Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej.

III KIERMASZ ŚWIĄTECZNY
„SKRZYDŁA ANIOŁA”

W grudniu odbył się tradycyjnie Kiermasz Świąteczny 
skierowany do wszystkich mieszkańców Gminy Luzino, 
zorganizowany przez KTS–K Świetlica Integracyjna 
„Skrzydło Anioła” oraz zbiórka publiczna do puszek kwe-
starskich tejże organizacji. Dla naszych gości przygoto-
waliśmy: kartki świąteczne, choinki, stroiki, mikołajkowe 
niespodzianki a w kawiarence czekała kawa i domowe wy-
pieki. Równocześnie na  odwiedzających Galerię Luzino 
czekała moc atrakcji: wystawa prac dzieci ze „Skrzydła 
Anioła”, malowanie twarzy, zdjęcia z Mikołajem oraz drob-
ne upominki. Mieszkańcy naszej gminy jak zwykle nas nie 
zawiedli. Dzięki hojności mieszkańców uczestniczących w 
zbiórce KTS-K Świetlica Integracyjna „Skrzydło Anioła” 
zebrała 3172,79 zł. Zebrane datki zostaną przeznaczone na 
kontynuacje warsztatów plastycznych, które odbywają się 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Luzinie. Wszystkim dar-
czyńcom z całego serca dziękujemy. Zapraszamy również 
na warsztaty plastyczne dzieci i młodzież niepełnospraw-
ną z Gminy Luzino i nie tylko. 

AKCJA CHARYTATYWNA
W trakcie koncertu „Luzińskie kolędowanie z Maciejem 
Miecznikowskim i jego zespołem z Bitwy na Głosy” zor-
ganizowana została akcja charytatywna przez Zespół Pa-
rafialny CARITAS działający przy kościele pw. św. Waw-
rzyńca w Luzinie. W ramach akcji została przeprowadzo-
na loteria i zbiórka publiczna. Zebrane środki w wysokości 
1709 złotych oraz 0,21 euro, pochodzące ze zbiórki pu-
blicznej oraz 1230 złotych z loterii fantowej, które w cało-

1% PODATKU
Hospicjum Domowe działające przy parafi pw. św. Waw-
rzyńca w Luzinie w ramach Puckiego Hospicjum pw. św. 
Ojca Pio, zwraca się z prośbą o przekazanie 1% podatku na 
działalność hospicyjną.
Aby przekazać swój podatek należy w rocznym zeznaniu 
podatkowym wpisać w odpowiedniej pozycji nasz nr KRS 
0000231110. Dziękujemy!
Informacje o Hospicjum można odnaleźć na stronie para-
fialnej: www.luzino.diecezja.gda.pl.

GRAND PRIX DLA ”LUTNI”
Chór „Lutnia” zdobył tytuł Grand Prix oraz nagrodę 
w wysokości 1500 zł ufundowaną przez Wójta Gminy 
Kosakowo, podczas festiwalu kolęd kaszubskich organizo-
wanego przez Stowarzyszenie Kaszubski  Regionalny Chór 
„Morzanie” z Dębogórza. Pod adresem chóru padło wiele 
ciepłych słów od znanych dyrygentów i znawców śpiewu. 
Rok 2011 Chór „Lutnia” zakończył wspaniałym sukcesem 
co niezmiernie uradowało wszystkich chórzystów. Gratu-
lujemy sukcesu.

O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go fragmentu miejscowości Luzino (działki nr 221/2, 

221/3 i 221/4), gm. Luzino oraz prognozy oddziaływa-
nia na środowisko ww. planu miejscowego.

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) oraz na podsta-
wie art.39, art.46 pkt.1, art.54 ust.2 ustawy z dnia z dnia 3 
października 2008r. o udostępnianiu informacji o środo-
wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko 
( Dz.U. z 2008r Nr.199 poz.1227 z późn. zmianami) oraz 
na podstawie uchwały Nr XII/121/2011 Rady Gminy w 
Luzinie z dnia 17 października 2011r., Wójt Gminy Luzino  
zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projek-
tu zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego fragmentu miejscowości Luzino (działki nr 
221/2, 221/3 i 221/4) wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko, w dniach od  06.04.2012r.  do 04.05.2012r., w 
Urzędzie Gminy Luzino, 84-242  Luzino, przy ul. 10 Mar-
ca 11 , w godz. od 13.00  do 15.00. Dyskusja publiczna nad 
przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu  17.04.2012 r.  w   Urzędzie Gminy 
Luzino, 84-242  Luzino, przy ul. 10 Marca 11 o godz. 14°°. 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje 
ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może 
wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta 

OBWIESZCZENIA
WÓJTA GMINY LUZINO

ści zostały przeznaczone na rzecz rodzin wielodzietnych. 
Dziekujemy tym wszystkim, którzy wsparli tę akcję. 
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LUZIŃSKIE KOLĘDOWANIE 
Koncert zatytułowany "Luzińskie kolędowanie z Macie-
jem Miecznikowskim i jego zespołem z Bitwy na Głosy" 
odbył się w Hali Widowiskowo-Sportowej im. Marszałka 
Macieja Płażyńskiego w Luzinie, dnia 05.01.2012 r. Na wi-
downi zgromadziło się blisko 900 osób. 15 młodych arty-
stów z Pomorza tworzyło "zespół Maćka Miecznikowskie-

go", który brał udział w programie telewizyjnym "Bitwa 
na Głosy" emitowanym w TVP wiosną 2011 r. Program  
cieszył się wielką popularnością wśród mieszkańców na-
szego regionu. Trzynastu członków zespołu z Bitwy na 
Głosy przybyło do Luzina na koncert pt. „Luzińskie ko-

lędowanie z Maciejem Miecznikowskim”. Wśród nich byli 
m.in. związani z naszym powiatem: Weronika Korthals, 
Tomasz Fopke, Timur Gawryś i Dorota Theisebach. W 
koncercie poza gwiazdami, wystąpiły także rodzime ze-
społy oraz utalentowanye dzieci i młodzież z Luzina. Były 
to: "Luzińskie Dzwoneczki", "Remus", "Aspersja". Podczas 

koncertu usłyszeliśmy znane i lubiane kolędy polskie i ka-
szubskie, jak również, wielkie przeboje światowej muzyki 
rozrywkowej z telewizyjnego programu "Bitwa na Gło-
sy". Wójt Jarosław Wejer i przewodnicząca Rady Gminy 
Luzino - Genowefa Kasprzyk - wręczyli wszystkim wyko-
nawcom upominki, promujące naszą gminę. Natomiast 
Maciej Miecznikowski otrzymał specjalny upominek, na 
który złożył się m.in. dzwonek wykonany ręcznie przez 
naszą artystkę Łucję Włodek-Jabłońską oraz gustowną 
torebkę z haftem kaszubskim dla małżonki wykonawcy 
- Pani Agnieszki - którą ufundowała firma „Brandia” Ka-
tarzyna Sulęta-Cierzniewska z Wejherowa. Koncert pro-

Gminy Luzino z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nierucho-
mości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia  21.05.2012 r.

O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

fragmentu miejscowości Luzino (obręb geodezyjny 
Luzino), gm. Luzino oraz prognozy oddziaływania na 

środowisko w/w planu miejscowego.

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) oraz na podsta-
wie art.39, art.46 pkt.1, art.54 ust.2 ustawy z dnia z dnia 3 
października 2008r. o udostępnianiu informacji o środo-
wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( 
Dz.U. z 2008r Nr.199 poz.1227 z późn. zmianami) oraz na 
podstawie uchwały Nr VII/46/2011 z dnia 28 marca 2011r 
oraz zmiany uchwały nr XIV/151/2011 Rady Gminy w 
Luzinie z dnia 27 grudnia 2011r.,  Wójt Gminy Luzino  
zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego fragmentu miejscowości Luzino  wraz z prognozą od-
działywania na środowisko, w dniach od  06.04.2012r.  do 
04.05.2012r., w   Urzędzie Gminy Luzino, 84-242  Luzino, 
przy ul. 10 Marca 11 , w godz. od 13.00  do 15.00. Dyskusja 
publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego 
rozwiązaniami odbędzie się w dniu  17.04.2012 r. w Urzę-
dzie Gminy Luzino, 84-242  Luzino, przy ul. 10 Marca 11 o 
godz. 14°°. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwe-
stionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, 
może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do 
Wójta Gminy Luzino z podaniem imienia i nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nie-
ruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia  21.05.2012 r. 

BIURO RADY INFORMUJE
Posiedzenia Komisji Rady Gminy odbędą się  w następu-
jących terminach: Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej 
- 16.04.2012, godz. 13:00, Komisja Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska - 17.04.2012, godz. 10:00, Komisja Oświaty, 
Kultury i Sportu - 18.04.2012, godz. 13:00, Komisja Go-
spodarcza i Samorządu - 19.04.2012, godz. 10:00. Posie-
dzenia komisji odbedą się w sali posiedzeń Rady Gminy 
z Luzinie przy ulicy 10 marca 11. Natomiast sesja zosta-
ła zaplanowana na dzień 27 kwietnia 2012 roku w sali 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Luzinie.
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„DOBRY START”
Projekt „Dobry start – wyrównanie szans edukacyjno-
-rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych 
Gminy Luzino” jest współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecz-
nego, realizowany przez Urząd Gminy w Luzinie, a kie-
rowany jest  do uczniów klas I-III szkół podstawowych. 
Celem projektu jest zaspokojenie indywidualnych potrzeb 
edukacyjnych każdego ucznia, zgodnie z jego zaintere-
sowaniami, predyspozycjami i możliwościami zarówno 
edukacyjnymi, jak i rozwojowymi. Dnia 14.10.2011 r. w 
Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego 
została podpisana umowa. Gmina otrzyma dofinansowa-
nie w łącznej wysokości 321 704 zł na prowadzenie do-
datkowych zajęć oraz doposażenie bazy dydaktycznej w 
notebooki, meble szkolne, pomoce dydaktyczne i sprzęt 
sportowy. Od dnia 14.11.2011 r. realizowane są zajęcia dla 
dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, 
w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji oraz z trud-
nościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych. 
Prowadzone są również zajęcia z gimnastyki korekcyjnej 
dla dzieci z wadami postawy, zajęcia logopedyczne dla 
dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, a także realizowa-
ne są specjalistyczne zajęcia pedagogiczne. Prowadzone 
są również zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych 
i zajęć rozwijających zainteresowania, w tym: zajęć mate-
matyczno-przyrodniczych, zajęć z j. polskiego, z j. angiel-
skiego, zajęć teatralnych oraz zajęć muzyczno-ruchowych. 
W zajęciach uczestniczy około 430 uczniów z 5 szkół pod-
stawowych z terenu gminy.

SOLARY
Gmina Luzino wraz z „Fundacją Zenona Plecha – wspie-
ranie rozwoju kultury fizycznej i sportu” przystąpiła do 
realizacji projektu ,,Czyste powietrze Gminy Luzino’’, fi-

wadził Bartłomiej Kunc. Organizatorami imprezy byli: 
Wójt Gminy Luzino, Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie, 
Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie. 
Patronat medialny nad koncertem objęli: TK Chopin - 
Twoja Telewizja Morska, TV Gdynia, Radio Kaszёbё oraz 
Dziennik Bałtycki. Imprezę zabezpieczały jednostki OSP 
Gminy Luzino pod dowództwem prezesa Zarządu Gmin-
nego ZOSPRP Sławomira Miotk. Nad bezpieczeństwem 
widzów czuwali również ratownicy medyczni, lekarz, 
ambulans Grupy Ratownictwa Medycznego przy PCK w 

Wejherowie oraz służby porządkowe i informacyjne za-
bezpieczone przez Biuro Ochrony Mienia SEMERLING. 
Teren wokół Hali Widowiskowo-Sportowej patrolował 
w czasie trwania koncertu oznakowany radiowóz Policji. 
Wszystkim osobom i służbom, które przyczyniły się do 
bezpiecznego przebiegu imprezy bardzo dziękujemy w 
imieniu organizatorów i mieszkańców, którzy spokojnie 
mogli podziwiać występy artystów.

nansowanego w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 
– 2013. Projekt przewiduje zakup 250 zestawów solar-
nych dla gospodarstw domowych oraz 3 instalacje, które 
zostaną zamontowane w placówkach szkolnych. Celem 
projektu jest zmniejszenie negatywnego, niepożądanego 
oddziaływania na środowisko spowodowanego występo-
waniem skupisk ludzkich. Wartość projektu to przeszło 3 
mln PLN, z czego unijne dofinansowanie wyniesie ponad 
1,8 mln PLN.

WIELKANOC NA KASZUBACH
Pod takim hasłem odbył się pierwszy przegląd tradycyj-
nych stołów wielkanocnych połączony z degustacją po-
traw regionalnych, przyrządzonych według oryginalnych 
przepisów kuchni kaszubskiej. Organizatorzy imprezy: 
Wójt Gminy Luzino Jarosław Wejer, Przewodnicząca Rady 
Gminy Genowefa Kasprzyk oraz Ośrodek Doradztwa Rol-
niczego w Wejherowie przygotowali dla przybyłych licz-
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Nakład 1500 egzemplarzy. Skład i druk BWM Studio, 
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nie  gości i mieszkańców wiele atrakcji. Całość prowadziła 
dyrektor luzińskiej biblioteki- Maria Krośnicka. Wykład 
wprowadzający na temat tradycji i obrzędowości na Ka-
szubach wygłosił ks. prałat Zygfryd Leżański. Dokonał też 
uroczystego poświęcenia przygotowanych potraw regio-
nalnych. W czasie sobotniego przeglądu można było po-
dziwiać piętnaście pięknie zastawionych i udekorowanych 

świątecznymi przysmakami stołów. Do udziału w prze-
glądzie zgłosiły się  Koła Gospodyń Wiejskich z całego 
powiatu wejherowskiego: KOCHANOWO, STRZEPCZ, 
KĘTRZYNO, KĘBŁOWO, ROZŁAZINO, LUZINO, 
PRZETOCZYNO, GŁAZICA, SZEMUD, KIELNO, BOL-
SZEWO, KNIEWO, PERLINO, LISEWO, SASINO. Komi-
sja Konkursowa w składzie: Marian Mielewczyk, Wojciech 
Wermiński, Piotr Sułek, Iwona Świętosławska, Marcelina 

Pawelec. miała ogromną trudność z wyłonieniem zwy-
cięzców, gdyż wszystkie Koła przygotowały się do kon-
kursu bardzo pomysłowo i solidnie. Pierwsze miejsce za 
najlepiej udekorowany stół otrzymało KGW z Głazicy. W 
kategorii najpiękniejsza palma najwyżej oceniono KGW 
Perlino, a najlepszą pisankę wykonało KGW Kębłowo, 
które na marginesie zawiązało się w tym roku. Pozosta-

łym uczestnikom konkursu organizatorzy i sponsorzy, w 
tym Starostwo Powiatowe w Wejherowie wręczyli nagro-
dy za udział. Regionalne 
przysmaki goście mogli 
degustować przy dźwię-
kach kaszubskiej muzyki 
zespołu „Lewino”. Wido-
wisko „Deguse” zaprezen-
towały dzieci ze Szkoły 
Podstawowej im. Lecha 
Bądkowskiego w Luzinie, 
które przygotowali: Mie-
czysław Bistroń, Alicja 
Klinkosz, Mirosława Białk 
i Ewa Bużan. Goście mogli 
podziwiać piękno Gmi-
ny Luzino na fotografii, 
zaprezentowane na mul-
timedialnym ekranie przez Gimnazjum Publiczne im. 
Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich w Luzinie. Imprezie towa-
rzyszyły liczne kiermasze ozdób świątecznych i twórczości 

regionalnej. Nabywców bardzo szybko znalazły świątecz-
ne ozdoby wykonane przez  niepełnosprawne dzieci ze 
stowarzyszenia „Skrzydło Anioła” oraz rękodzieło sztuki 
ludowej. Organizatorzy pierwszego Przeglądu „Wielkanoc 
na Kaszubach” zapowiedzieli drugą edycję na przyszły rok.


