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WIELKANOC NA KASZUBACH

W dniu 20 marca br. odbył się Jubileusz 150 – lecia 
Kół Gospodyń Wiejskich w ramach V Luzińskiego 
Przeglądu „Wielkanoc na Kaszubach” zorganizowany 
przez Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie i Powiato-
wy Ośrodek Doradztwa Rolniczego, oddział w Wej-
herowie we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Spor-
tu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie oraz Kołami Go-
spodyń Wiejskich z terenu powiatu wejherowskiego.  

W jubileuszu brały udział  koła  gospodyń wiejskich ze 
Strzepcza, Lisewa, Perlina Kaczkowa, Bolszewa, Luzina, 
Stowarzyszenie Gospodarzy, Gospodyń i Sympatyków wsi  
Robakowo, nie zabrakło pań z Kochanowa, Stowarzysze-
nia Gospodarzy i Gospodyń wsi Kębłowo, Brzeźna Lębor-
skiego, Kostkowa, Choczewa, Kierzkowa, Strzebielina, Ko-
leczkowa, Choczewskiego Stowarzyszenia Turystycznego 
a także Kwatery Agroturystycznej w Sasinie „Gościniec 
u   Geni” oraz Kwatery Agroturystycznej „Pod Lipami”. 
Podczas Jubileuszu również miało miejsce wręczenie Or-

deru Serca – Mat-
kom Wsi  dla Pań 
z Kół Gospodyń 
Wiejskich, któ-
re  wręczał Prezes 
Woje wó dzkiego 
Związku Rolników 
Kółek i Organiza-
cji Rolniczych w 
Gdańsku Piotr Ha-
łuszczak  oraz Wi-
ceprzewodniczą-
ca Wojewódzkiej 
Rady Kół Gospo-
dyń Wiejskich w 
Gdańsku Pani Re-
gina Kwidzińska.
Zwycięzcami prze-
glądu w kategorii 
na najpiękniejszą 

palmę wielkanocną zostało KGW Luzino, II miejsce w tej 
samej kategorii zajęło Stowarzyszenie Gospodarzy i Go-
spodyń wsi Kębłowo, III miejsce KGW natomiast zajęły 
Panie z  Kaczkowa.
W kategorii na najpiękniejszą pisankę wielkanocną I 
miejsce zajęła Kwatera Agroturystyczna „Pod Lipami”, II 

miejsce - Stowarzyszenie Gospodarzy, Gospodyń i Sym-
patyków wsi  Robakowo, III miejsce zajęły Panie z KGW 
z  Perlina. W kategorii święconki  I miejsce zajęło Gospo-
darstwo Agroturystyczne „Ola”, II miejsce natomiast KGW 
ze Strzepcza, III miejsce - KGW z Perlina. W kategorii na 
najpiękniejszy stół wielkanocny I miejsce zajęło Choczew-
skie Stowarzyszenie Turystyczne , II miejsce - Stowarzy-
szenie Gospodarzy, Gospodyń i Sympatyków wsi  Roba-
kowo, III miejsce zajęły Panie z   KGW z Lisewa. Oceny 
dokonało jury w składzie: Iwona Świętosławska – etnograf 
z Muzeum Narodowego w   Gdańsku, Marian Mielew-
czyk – miejscowy artysta oraz Piotr Sułek . Wszystkie koła 
uczestniczące w przeglądzie otrzymały nagrody rzeczowe, 
które ufundowali i przekazali wójtowie z poszczególnych 
gmin. Dodatkową atrakcją imprezy były również występy 

artystyczne Kół Gospodyń Wiejskich, stoiska gastrono-
miczne, rękodzielnictw , malarstwa, rzeźby i produktów 
zdobiących stoły wielkanocne. Na zakończenie jubileuszu 
odbyła się degustacja potraw wielkanocnych przygoto-
wanych przez poszczególne Koła Gospodyń Wiejskich. 
Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Dęta z Luzina pod 
batutą Mirosława Brzozowskiego. Sponsorem jubileuszu 
był Gaz System S.A. Impreza odbyła się pod patronatem 
Wójta Gminy Luzino – Jarosława Wejer.  Organizatorzy 
dziękują osobom zaangażowanym w organizację imprezy 
oraz osobom uczestniczącym. 

Fotorelacja na stronie 24.
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Szanowni Państwo,
Informujemy, że Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. był Sponsorem 
„Wielkiego Jubileuszu 150-lecia Kół Gospodyń Wiejskich w ramach V luzińskiego przeglądu 
Wielkanoc na Kaszubach”.
W ramach swej działalności GAZ-SYSTEM S.A. aktywnie angażuje się w dialog z otoczeniem 
oraz wspiera inicjatywy między innymi z zakresu odpowiedzialnych inwestycji i ekologii.
Prowadzone przez spółkę inwestycje w zakresie rozbudowy systemu przesyłowego, służące dy-
wersyfikacji dostaw gazu ziemnego oraz bezpieczeństwu energetycznemu kraju, wzmacnia-
ją poczucie odpowiedzialności GAZ-SYSTEM S.A. za mieszkańców regionów oraz wykorzy-
stywane zasoby naturalne. Spółka dokłada wszelkich starań, aby podejmowane działania były 
w pełni rozumiane i akceptowane, realizowane z poszanowaniem środowiska oraz stwarzały 
szansę na to, by dany region odnosił korzyści z wdrażanych projektów.
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest spółką strategiczną dla polskiej 
gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazo-
ciągami w Polsce. W latach 2009-2015 GAZ-SYSTEM S.A. zrealizował plan inwestycyjny pole-
gający na budowie ponad 1200 km nowych gazociągów przesyłowych w północno-zachodniej 
i środkowej Polsce. Inwestycje zrealizowane przez spółkę oraz usługa fizycznego i wirtualnego 
rewersu na gazociągu jamalskim pozwoliły na znaczne zwiększenie technicznych możliwości 
importowych z kierunku innego niż wschodni.

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Szanowni Państwo,
Gmina Luzino przystąpiła do prac dotyczących opracowa-
nia Strategii Rozwoju Gminy Luzino na lata 2016-2025, 
w związku z czym zwracamy się do Państwa z prośbą o 
wypełnienie ankiety, mającej na celu zapoznanie się z Pań-
stwa opinią na temat aktualnej sytuacji społecznej i go-
spodarczej, mocnych i słabych stron Gminy oraz zagrożeń 
związanych z jej rozwojem. Opinia mieszkańców jest nie-
zwykle istotna z punktu widzenia realności i skuteczności 
przyjętych w Strategii celów oraz zadań, mając tym samym 
duży wpływ na jakość i przydatność gotowego opracowa-
nia. Ankieta będzie dostępna, od 1 kwietnia 2016 roku,  na  
stronie  www.luzino.pl  oraz w wersji papierowej w Kan-
celarii Urzędu Gminy Luzino, przy ulicy Ofiar Stutthofu 
11. Ankieta jest anonimowa, a wyniki będą prezentowane 
wyłącznie w formie zbiorczej. Wypełnione ankiety można 
składać w Urzędzie Gminy Luzino lub mailem na adres 
inwestycje_pp@luzino.pl. 

WIELKI BAL W KĘBŁOWIE

W Kębłowie już po raz piąty spotkały się ze sobą niezliczo-
ne, kolorowe postacie. Dzieci przebrane były za bohaterów 
znanych bajek, można było spotkać wróżki, królewny, de-
likatne motylki, rycerzy, piratów, policjantów, batmana... 
nie sposób zliczyć i wymienić wszystkich. Rozpoznanie  
swoich pociech nie było łatwe. Bal przebierańców jest 
atrakcją bardzo lubianą przez dzieci, która dostarcza im 
wielu przeżyć i radości. Organizator - radny Stanisław  
Engelbrecht dziękuje wszystkim miłośnikom tej imprezy 

za zaangażowanie i pomoc. Sponsorami imprezy byli: Jó-
zef Formela – Firma Cężarowa z Luzina, Janina i Zenon 
Kamińscy- sklep odzieżowy z Kębłowa, Katarzyna Kacz-
marek z Kębłowa, Piotr Michałek z Kębłowa, Andrzej To-
biaski - firma AT-ROL z Kębłowa, Patryk Miotke z Kę-
błowa. Szczególne i gorące podziękowania dla Pań z Koła 
Gospodyń Wiejskich z Kębłowa i dyrekcji Szkoły Podsta-
wowej w Kębłowie.
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INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI  
PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY

za okres międzysesyjny od 30 listopada 2015 r.  
do 17 marca 2016 r.

Zgodnie z art.19 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym i 
§ 32 Statutu Gminy Luzino wykonywałem zadania prze-
wodniczącego. Organizowałem pracę Rady i współpraco-
wałem z wójtem celem realizacji zadań statutowych. W 
każdą środę pełniłem dyżury w siedzibie Rady. Przyjmo-
wałem mieszkańców i radnych. Podejmowałem czynno-
ści mające na celu rozwiązanie Ich problemów. Zorgani-
zowałem na wniosek Wójta,  sesje Rady Gminy Luzino w 
dniach 14 grudnia 2015 r. i 28 stycznia 2016 roku. Dnia 19 
grudnia 2015 roku brałem udział w uroczystej Gali Spor-
tu. Wręczałem nagrody Rady Gminy sportowcom za Ich 
wybitne osiągnięcia. Uczestniczyłem w Konwencie Samo-
rządowym Powiatu Wejherowskiego. Konwent odbył się 
22 grudnia 2015 roku w Wejherowie. Omawiano sprawy 
bieżące jednostek samorządu terytorialnego. W dniu 30 
grudnia 2015 roku odbyła się sesja Rady Gminy. W części 
pierwszej (zwyczajnej) radni podjęli niezbędne uchwały. 
Druga część miała charakter uroczysty. Wręczono zapro-
szonym gościom, mieszkańcom gminy podziękowania 
za współpracę. Złożono też gratulacje i podziękowania 
Paniom za uświetnienie sesji, tj. nauczycielce Państwo-
wej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina 
w Wejherowie – Joannie Kurek, wiolonczelistce – Monice 
Topp oraz prezesowi Stowarzyszenia Świetlica Integracyj-
na „Skrzydło Anioła” w Luzinie - Lucynie Wirkus. Wrę-
czono nagrody uczniom szkół podstawowych i gimnazjów 
oraz studentom za bardzo dobre wyniki w nauce. Zaini-
cjowano Rok 2016, jako „Rok Pamięci Profesora Gerarda 
Labudy (1916-2010)”. Z tej okazji między innymi wydano 
kalendarz na 2016 rok. W dniu 2 stycznia 2016 roku rad-
ni Gminy Luzino [p.p. Stanisław Engelbrecht, (wiceprze-
wodniczący Rady), Zdzisław Koszałka, Patryk Miotke, 
Edmund Słowi, Stanisław Cejrowski i Sylwester Piątek], 
reprezentowali Radę w uroczystości Koła Polskiego Towa-
rzystwa Stwardnienia Rozsianego w Luzinie. Uroczystość 
została zorganizowana przez Prezesa Koła - Dorotę Labud-
da. W każdej jednostce pomocniczej, w styczniu i lutym 
2016 roku odbyły się zebrania wiejskie. Uczestniczyłem w 
zebraniu wiejskim w miejscowości Kębłowo i Luzino. Ko-
ordynowałem pracami Komisji Rady. Według planu pracy 
posiedzenie Komisji: Oświaty, Kultury i Sportu odbyło się  
07 marca 2016 roku, Gospodarczej i Samorządu odbyło się 
09 marca 2016 roku, Zdrowia i Opieki Społecznej odbyło 
się 10 marca 2016 roku, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
odbyło się 11 marca 2016 roku, Rewizyjnej odbyły się  09  
i 15 lutego 2016 roku.
Uczestniczyłem  w Forum Przewodniczących Rad Gmin 
i Powiatów Pomorza, które odbyło się 04 i 05 marca 2016 
roku. Tematem spotkania było „Programy prospołeczne 
na rzecz mieszkańców realizowane przez miasto Łowicz” 
oraz  „Odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości 
pod drogi publiczne w trybie specustawy o drogach”. W 
dniu 10 marca 2016 roku radni Gminy Luzino (p.p. Do-
rota Labudda, Zdzisław Koszałka i Stanisław Cejrowski) 
reprezentowali Radę w czasie trwania uroczystości zwią-
zanej z promocją książki pt. „Zapiski Sztubaka i Belfra” 

Pana Feliksa Sikora. Uroczystość odbyła się w Gimnazjum 
Publicznym w Luzinie. W niedzielę 13 marca 2016 r. w 
Hali Widowiskowo-Sportowej im. Macieja Płażyńskiego 
w Luzinie odbył się  X Turniej w piłce nożnej o Puchar 
Przewodniczącego Rady Gminy. Zwyciężyła po raz trzeci, 
drużyna z Robakowa, (zajęła I miejsce), natomiast II miej-
sce zajęła drużyna z Luzina, III z Barłomina i IV z Kębło-
wa.  Uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Nauki, Edu-
kacji i Sportu Sejmiku Województwa Pomorskiego, które 
odbyło się 16 marca 2016 roku o godz. 11.00 w Hali Wido-
wiskowo-Sportowej im. Macieja Płażyńskiego w Luzinie. 
Głównym tematem posiedzenia było: „Ludowe Zespoły 
Sportowe i inne organizacje sportowe.”

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI  
WÓJTA

za okres międzysesyjny od 1 grudnia 2015 r.  
do 17 marca 2016 r.

1. W dniu 9 stycznia br. odbył się Koncert „Luzińskie 
Kolędowanie” w wykonaniu Anny Wyszkoni. Był to już 
dziewiąty koncert, bardzo udany. Dziękuję pracownikom 
GOK-u, GOSRiT-u oraz strażakom z jednostek OSP Mil-
wino, Luzino i Zelewo.
2. W styczniu i lutym br. odbyły się zebrania wiejskie:
• 12 stycznia – Zielnowo i Zelewo,
• 14 stycznia – Robakowo,
• 18 stycznia – Kębłowo
• 20 stycznia – Sychowo,
• 25 stycznia – Luzino,
• 27 stycznia – Tępcz,
• 1 lutego – Milwino,
• 3 lutego – Dąbrówka,
• 4 lutego – Barłomino,
• 8 lutego – Wyszecino,
• 11 lutego – Kochanowo.
3. Z końcem marca br. kończy swoją działalność apte-
ka zlokalizowana przy Ośrodku Zdrowia w Luzinie. W 
kwietniu Rada Gminy podejmie decyzję na jakie cele będą 
przeznaczone zwolnione pomieszczenia. Dziękuję Pani 
Iwonie Bora za długoletnią współpracę na rzecz mieszkań-
ców Gminy Luzino.
4. 100-lecie urodzin obchodziła Pani Maria Pietras miesz-
kanka Kębłowa. Dostojnej Jubilatce złożyłem życzenia 
długich lat życia w zdrowiu pod  opieką rodziny.
5. W dniu 16 marca br. w Hali Widowiskowo-Sportowej 
im. Marszałka Macieja Płużyńskiego odbyło się wyjaz-
dowe posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji, Kultury 
i Sportu Sejmiku Województwa Pomorskiego. Podczas 
tej komisji Gmina Luzino otrzymała wiele pochwał za mo-
delowy sposób organizacji sportu dla dzieci i młodzieży.
6. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej umorzył naszej gminie kwotę 230.950 zł z 
pożyczki zaciągniętej na rozbudowę oczyszczalni ścieków.
7. Gmina Luzino pozyskała dotację w wysokości 2 745 
919 zł z Resortowego programu rozwoju instytucji 
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ,,Maluch 2016’’ na 
budowę 4 oddziałowego żłobka. Całkowita, planowana 
wartość projektu ma wynieść 3 800 00 zł. W ramach pro-
gramu wybudowany zostanie jednokondygnacyjny żłobek 
modułowy dla 100 dzieci w wieku do lat 3. Każdy oddział 
będzie składał się z sali zajęć, przyległej do niej sypialni 
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oraz sanitariatu. W budynku ma znaleźć się szatnia, strefa 
administracyjna (pokój nauczycielski, dyrektora), kuch-
nia z możliwością gotowania posiłków, magazyn, pralnia 
i wózkownia. Do żłobka prowadzić będzie droga we-
wnętrzna z ulicy ks. Machalewskiego. Zagospodarowany 
zostanie również teren wokół inwestycji: ogrodzenie, mała 
architektura, plac na pojemniki na odpadki oraz zieleń. 
Obecnie czekamy na podpisanie umowy i przygotowuje-
my program funkcjonalno użytkowy, który jest niezbędny 
do przeprowadzenia przetargu metodą ,,zaprojektuj i wy-
buduj’’. 
8. Wraz z końcem 2015 roku Zarząd Województwa Po-
morskiego podjął decyzję o możliwości ponownego 
przeliczenia luki w finansowaniu projektu ,,Rozbudo-
wa oczyszczalni ścieków w Luzinie’’ na bazie rzeczywi-
stych kosztów eksploatacji i przychodów w ww. projekcie.  
Gmina Luzino dokonała takiego przeliczenia, z którego 
wyszło, że luka w finansowaniu uległa powiększeniu. Po 
przesłaniu wyliczeń do Urzędu Marszałkowskiego, Zarząd 
Województwa pomorskiego podjął decyzję o zwiększeniu 
poziomu dofinansowania z 52,86% do 70% (maksymalny 
poziom dofinansowania). W rezultacie wartość projektu 
przedstawia się następująco: całkowita wartość projektu 
10 410 338, 58 zł, wydatki kwalifikowalne: 7 449 326,04 zł, 
kwota dofinansowania: 5 214 528,21 zł. W związku z tym 
dofinansowanie dla projektu ,,Rozbudowa oczyszczalni 
ścieków’’ zwiększyło się o 1 276 687, 30 zł.
9. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na 
terenie aglomeracji Luzino’’- głównym celem projektu 
jest rozwój infrastruktury sieci kanalizacyjnej poprzez 
wyposażenie terenów dotychczas nieuzbrojonych  w 
sieć kanalizacji sanitarnej oraz zapewnienie mieszkań-
com miejscowości Luzino, Kębłowo i Robakowo ciągło-
ści dostaw wody o wysokiej jakości. W ramach projektu 
zostanie wybudowane 53,6 km sieci kanalizacji sanitarnej 
oraz 17,38 km sieci wodociągowej. Planowane jest przyłą-
czenie 4800 nowych użytkowników do sieci kanalizacyj-
nej. Całkowita wartość projektu wyniesie 62 280 598,07 zł, 
koszty kwalifikowalne 50 718 778,92, natomiast wniosko-
wana kwota dofinansowania 32 333 221,56 zł.
10. Dnia 11 marca Gmina Luzino złożyła wniosek o do-
finansowanie projektu ,,Nowa firma, nowe życie’’ w ra-
mach działania 5.7 RPO WP na lata 2014-2020. Grupa do-
celowa projektu miałoby dostać 90 osób zarejestrowanych 
jako bezrobotni, którym projekt miałby pomóc w aktyw-
ności zawodowej, poprzez udzielania doradztwa, wsparcie 
psychologiczne, szkolenia z zakresu przedsiębiorczości 
i projektowania firm, doradztwo przy tworzeniu biznes 
planów, bezzwrotną dotację na uruchomienie firmy oraz 
wsparcie pomostowe w postaci doradztwa w pierwszych 6 
miesiącach działania firmy.  Koszt projektu wyniesie 2 261 
820 zł, wnioskowane dofinansowanie 2 193 138 zł.
11. Gmina Luzino została również partnerem we wnio-
sku ,,Smart Gmina Tu się opłaca!’’ złożonym przez Fun-
dację Promocji Gmin Polskich do Programu Operacyj-
nego Wiedza Edukacja Rozwój. W ramach projektu 9 JST 
z województwa pomorskiego (Bobowo, Bytów, Kartuzy, 
Luzino, Potęgowo, Studzienice, Wicko, Żukowo oraz Gmi-
na i Miasto Lębork) podniesie jakość świadczenia usług w 
obszarze podatków i opłat lokalnych poprzez uruchomie-
nie e-usług na ePUAP, Portale Podatnika z funkcjonalno-
ścią płatności przez Internet oraz utworzenie Punktu Po-
twierdzania Profilu Zaufanego. Ogółem wartość projektu 

to 1 786 524,20 zł a wnioskowane dofinansowanie 1 505 
682,60 zł.
12. Od 1 kwietnia br. rusza program 500+. Gmina 
Luzino jest dobrze przygotowana do wdrożenia ustawy 
o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Zatrudniliśmy 
3 nowych pracowników do obsługi tego programu. W 
kwietniu wnioski będę przyjmowane w Gminnym Ośrod-
ku Pomocy Społecznej w Luzinie na 11 stanowiskach, tak, 
aby pierwszy miesiąc przebiegał sprawnie bez zbędnych 
zatorów.

XIV SESJA RADY GMINY LUZINO

We wtorek, 30 grudnia 2015 r. odbyła się Uroczysta 
Sesja Rady Gminy Luzino. W XIV sesji uczestniczy-
ło 14 radnych, którzy zajęli się siedmioma uchwałami.  

M.in. rozmawiano na temat wydawania Gminnego Biu-
letynu Informacyjnego Rady i Wójta Gminy i powołano 
Komitet Budowy Pomnika Profesora Gerarda Labudy. 
W jego skład weszli:  wójt Gminy Luzino Jarosław Wejer 
- przewodniczący komitetu, honorowi obywatele Gminy 
Luzino: ks. Prałat prof. Jan Perszon, ks. Prałat Henryk 
Szydłowski oraz Mariusz Kaliszewski, a także Dyrektor 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Luzinie – Maria Krośnic-
ka, oraz przedstawiciele desygnowani przez Radę Gminy 
czyli Krzysztof Bober, Teofil Sirocki, Bartłomiej Forme-
la, Stanisław Cejrowski oraz Wiesław Trepczyk. Druga, 
uroczysta część sesji poświęcona była wręczeniu nagród 
uczniom szkół podstawowych, gimnazjum, szkół średnich 
oraz studentom za wybitne osiągnięcia w nauce. 

W sumie wręczono 102 nagrody.
Uczniowie szkół podstawowych, którzy otrzymali gratu-
lacje i nagrody: Daria Lesner, Bartosz Kwidziński, Ma-
ciej Angel, Julianna Domke, Olga Bobkowska, Adriana 
Bobkowska, Agata Kamińska, Weronika Richert i Cezary 
Miecznikowski, Anastazja Janusz, Krzysztof Labuda, We-
ronika Paszylk, Piotr Gurski, Zofia Puskarczyk, Martyna 
Pallach, Weronika Bonk, Paulinia Wiśniewska, Magdale-
na Jarzembińska, Paula Tobias, Tomasz Skiba, Agata Szur, 
Weronika Westphal, Szymon Pastucha, Dagmara Langa, 
Jakub Miotke, Antonina Kas, Milena Kas, Paweł Chrab-
kowski, Magdalena Sielaff, Anna Grzegrzółka, Maksy-
milian Meyer, Monika Rajko, Magdalena Richert, Alicja 
Szmuda, Szymon Wicon, Natalia Szturgulewska, Agata 
Kankowska, Jakub Konkol, Filip Wroński, Mikołaj Bańko, 
Greta Formela, Julia Plecke, Agata Gelinska, Iga Gelinska, 
Klaudia Holender, Anna Szulc, Agata Sikorra, Agnieszka 
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Sikorra, Jakub Ossowski, Aleksandra Nowicka, Kamila 
Łaga, Karolina Tobias, Oliwia Bieszke, Paula Bobkowska, 
Martyna Brzeska, Ewelina Cyman, Natalia Kwidzińska i 
Szymon Skiba.

Gimnazjaliści, którzy otrzymali gratulacje i nagrody: 
Paulina Rutkowska, Mateusz Kołacz, Maciej Wasylke,              

Karolina Bargańska, Adam Pieńkowski, Agnieszka He-
welt, Paweł Richert, Marta Magulska, Miłosz Brill, Wikto-
ria Skibińska, Wiktoria Sikora, Sandra Noculak, Patrycja 
Richert, Honorata Konkel, Marta Jaros, Aneta Landowska, 

Michał Meyer, Dawid Ptach, Radosław Gryczewski, Jan 
Ossowski, Rafał Klawikowski, Jakub Pobłocki, Julia Kwi-
dzińska, Agnieszka Szur, Marta Bistram, Kinga Małoszyc-
ka, Julia Magulska, Adriana Richert, Julia Stankowska, Pa-
weł Hennig, Roksana Klecha, Paulina Pieńkowska, Jagoda 
Bobkowska, Martyna Lieban, Julia Stężewska, Aleksandra 
Labun, Dominika Engelbrecht, Klaudia Głodowska, Karo-
lina Kendzora, Agata Kankowska, Karolina Splittof, Ines 
Czoska i Piotr Wołodko.
Wyróżnieni uczniowie szkół średnich: Barbara Paschke, 
Paulina Detlaff, Anna Bonk, Małgorzata Woźniak i Agata 
Brzeska.
Studenci, którzy otrzymali nagrody: Monika Topp, Mo-
nika Sirocka, Barbara Mudlaff, Paulinia Richert, Adam 
Lubocki, Anna Westphal, Beata Szulc, Adriana Mirowska 
i  Błażej Wohs.
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Uroczystą sesję uświetnił występ Stowarzyszenia Świetlica 
Integracyjna „Skrzydło Anioła” oraz koncert Moniki Topp 
i Joanny Kurek.

XV SESJA RADY GMINY LUZINO  

Dnia 28 stycznia 2016 r. , w czwartek odbyła się XV Se-
sja Rady Gminy Luzino. Podczas sesji podjęta została 
uchwała w sprawie określenia kryteriów naboru do klas 
pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum. Radni 
podjęli również uchwałę w sprawie upoważnienia Wójta 
gminy Luzino do złożenia wniosku o dofinansowanie pro-
jektu oraz przyjęcia do realizacji określonego w Studium 
Wykonalności przedsięwzięcia oraz akceptacji założonych 
w  nim planów taryfowych pn. „Uporządkowanie gospo-
darki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”. 

XVI SESJA RADY GMINY LUZINO  

W czwartek, 17 marca 2016 r. odbyła się XVI Sesja Rady 
Gminy Luzino. Podjęto uchwały w sprawach: udzielenia 
pomocy finansowej dla powiatu wejherowskiego, zmia-
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WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH  
PODCZAS XIV, XV I XVI SESJI RADY 

GMINY LUZINO 

Uchwały podjęte podczas XIV Sesji Rady Gminy Luzino: 

• UCHWAŁA NR XIV/141/2015 RADY GMINY LUZI-
NO z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany WIELO-
LETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ na lata 2015-2022.
• UCHWAŁA NR XIV/142/2015 RADY GMINY LUZI-
NO z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu 
gminy na 2015 rok.
• UCHWAŁA NR XIV/143/2015 RADY GMINY LUZI-
NO z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i 
rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidło-
wości wykorzystywania dotacji z budżetu Gminy Luzino 
dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wy-
chowania przedszkolnego oraz gimnazjów prowadzonych 
przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorial-
nego na terenie Gminy Luzino. 
• UCHWAŁA NR XIV/144/2015 RADY GMINY LUZI-
NO z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wydawania Gmin-
nego Biuletynu Informacyjnego Rady i Wójta Gminy.
• UCHWAŁA NR XIV/145/2015 RADY GMINY LUZI-
NO z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie upamiętnienia 
postaci Profesora Gerarda Labudy poprzez wzniesienie 
pomnika poświęconego Jego osobie oraz powołania Ko-
mitetu Organizacyjnego realizującego powyższe zadanie.
• UCHWAŁA NR XIV/146/2015 RADY GMINY LUZI-
NO z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia 
zmiany do uchwały Nr XII/118/2015 z dnia 30 listopada 
2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków 
transportowych na 2016 rok.
• UCHWAŁA NR XIV/147/2015 RADY GMINY LUZI-
NO z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia 
zmiany do Uchwały Nr XIII/139/2015 z dnia 14 grudnia 
2015 r. dotyczącej uchwalenia „Planu gospodarki nisko-
emisyjnej dla Gminy Luzino na lata 2015 - 2020”.

Uchwały podjęte podczas XV Sesji Rady Gminy Luzino: 

• UCHWAŁA NR XV/148/2016 RADY GMINY LUZINO 
z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie upoważnienia Wójta 
Gminy Luzino do złożenia wniosku o dofinansowanie pro-
jektu oraz przyjęcia do realizacji określonego w studium 
wykonalności przedsięwzięcia oraz akceptacji założonych 
w nim planów taryfowych pn. „Uporządkowanie gospo-
darki wodnościekowej na terenie aglomeracji Luzino”.
• UCHWAŁA NR XV/149/2016 RADY GMINY LUZINO 
z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów 
naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gim-
nazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Luzino, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów 
zamieszkałych poza obwodem szkoły.

• XVI/150/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
dla powiatu wejherowskiego,
• XVI/151/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2016 – 2024, 
• XVI/152/2016 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 
rok,
• XVI/153/2016 w sprawie zmiany Statutu Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie,
• XVI/154/2016 w sprawie zmiany Statutu Gminy Luzino,
• XVI/155/2016 w sprawie ustalenia przebiegu drogi 
gminnej – ulicy Tartacznej nr 126128G w Luzinie,
• XVI/156/2016 w sprawie uchwalenia zmiany fragmen-
tu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowa-
nia Przestrzennego gminy Luzino w zakresie działek nr: 
650/2, 650/3, 650/4, 650/6, 657/21, 657/24, 657/25, 655, 
656 położonych w Kębłowie, obręb geodezyjny Kębłowo 
oraz cz. dz. nr 1213/8 położonej w Luzinie, obręb geode-
zyjny Luzino, gm. Luzino,
• XVI/157/2016 w sprawie ustanowienia służebności 
gruntowej (dot. dz. nr 1055/1 położonej w Luzinie),
• XVI/158/2016 w sprawie nabycia nieruchomości (dz. nr 
636/15 położonej w Luzinie),
• XVI/159/2016 w sprawie nabycia nieruchomości  (dz. nr 
636/14 położonej w Luzinie),
• XVI/160/2016 w sprawie nabycia nieruchomości  (dz. nr 
1451/7 – Luzino),
• XVI/161/2016 w sprawie darowizny nieruchomości (dz. 
82/8 – Robakowo),
• XVI/162/2016 w sprawie darowizny nieruchomości (dz. 
nr 364/52, 364/56, 364/60 – Kębłowo),
• XVI/163/2016 w sprawie dzierżawy gruntu (dz. nr 287 
– Zelewo),
• XVI/164/2016 w sprawie uchwalenia „Programu opie-
ki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bez-
domności zwierząt”,
• XVI/165/2016 w sprawie przeprowadzenia  zabiegów 
pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody – 
drzewa z gatunku lipa drobnolistna,
• XVI/166/2016 w sprawie przystąpienia Gminy Luzino 
do Stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitarny,
• XVI/167/2016 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 
XXIV/167/2000 Rady Gminy Luzino z dnia 20 grudnia 
2000 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Gminnej 
Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych,
• XVI/168/2016 w sprawie wprowadzenia zmiany do 
„Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 
Luzino na 2016 rok”,
• XVI/169/2016 w sprawie zmiany Regulaminu Konkursu 
„Piękna Gmina”,
• XVI/170/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 
nieruchomości,
• XVI/171/2016 w sprawie przyjęcia Strategii Gminy do 
2016 roku.

Uchwały podjęte podczas XVI Sesji Rady Gminy Luzino:ny Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2024, 
zmiany budżetu czy zmiany Statutu Gminy Luzino. Radni 
uchwalili również „Program opieki nad zwierzętami bez-
domnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”. 
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WYKAZ PRZETARGÓW  

- ODZYSK LUB UNIESZKODLIWIENIE USTABILI-
ZOWANYCH KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKO-
WYCH ORAZ SKRATKI I ZAWARTOŚCI PIASKOW-
NIKÓW WRAZ Z ZAŁADUNKIEM  I TRANSPOR-
TEM Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W LUZINIE. 
W dniu 10.12.2015 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępo-
waniu o udzielenie zamówienia publicznego jak wyżej, 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Do 
terminu składania ofert, wpłynęły 2 ważne oferty z  ofe-
rowaną ceną za wykonanie zamówienia w kwocie: od 
346.809,60 zł brutto do 474.724,80 zł brutto. Zamawia-
jący do realizacji zamówienia przyjął ofertę, którą złożył 
Wykonawca: WIR Wywóz Nieczystości Andrzej & Irena 
Wenta, 84-200 Wejherowo ul. Ludowa 16 B, z oferowa-
ną ceną 346.809,60 zł brutto i z oferowanym czasem na 
wywiezienie osadów ściekowych do 2 godzin. Wykonaw-
ca uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. W związku z powyższym, działając na pod-
stawie art. 94 ust. 3  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pra-
wo zamówień publicznych Zamawiający wybrał kolejną 
ofertę jako najkorzystniejszą, złożoną przez konsorcjum 
firm, w skład którego wchodzą: Lider konsorcjum: ZPHU 
MASTA PLUS Stanisław Kortas jr.; członek konsorcjum: 
ZPHU MASTA Stanisław Kortas. 
- RÓWNANIE I PROFILOWANIE DRÓG GRUNTO-
WYCH NA TERENIE GMINY LUZINO
W dniu 03.03.2016 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępo-
waniu o udzielenie zamówienia publicznego jak wyżej, 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Do 
terminu składania ofert, wpłynęły dwie oferty niepodle-
gające odrzuceniu, z oferowaną ceną za wykonanie zamó-
wienia w kwocie: od 518.506,50 zł brutto do 627.152,40 
zł brutto. Zamawiający do realizacji zamówienia przyjął 
ofertę, którą złożył Wykonawca: P. U. T. ARWIT Arkadiusz 
Wicki, 84-242 Luzino, ul. Gen. Sikorskiego 3, z oferowaną 
ceną 518.506,50 zł brutto, oraz terminem płatności do 30 
dni.

za okres od 10.12.2015 r. do 17.03.2016 r.

ROK 2016 - PAMIĘCI PROFESORA  
GERARDA LABUDY

Obchody Roku Profesora Gerarda Labudy w Gminie 
Luzino zostały zainagurowane 29 grudnia 2015 r. Z tej 
okazji zaplanowano szereg imprez związanych z wybit-
nym uczonym luzinianinem, o których informowaliśmy 
w grudniowym wydaniu Gminnego Biuletynu Informa-
cyjnego Rady i Wójta Gminy”. Utworzone zostało rów-
nież specjalne konto, na które można wpłacać pienią-
dze na budowę pomnika Profesora Gerarda Labudy, do 
czego gorąco zachęcamy mieszkańców Gminy Luzino. 
Uroczystości związane z odsłonięciem pomnika zapla-
nowano na 2 października br.

Nr konta: BS Krokowa o/Luzino: 36 8349 0002 0015 8482 
2000 0030, w tytule przelewu: darowizna na budowę po-
mnika profesora Gerarda Labudy.

Maria Krośnicka
MOTYL W JANTARZE 
(Artykuł został opublikowany w styczniowym wydaniu 
„Pomeranii”.)

Pierwszy raz zobaczyłam prof. Gerarda Labudę 26 maja 
1979, gdy przyjechał do Luzina na spotkanie z przyja-
ciółmi z młodości. Śladem tej wizyty jest wpis w kronice 
biblioteki: „z wielkim wzruszeniem odwiedziłem po czter-
dziestu latach Luzino, gdzie w 1924 roku zacząłem uczęsz-
czać do szkoły, do Wejherowa, gdzie uczęszczałem do gim-
nazjum dojeżdżając ze stacji Luzino przez osiem lat. Szkole 
luzińskiej zawdzięczam najcenniejszą w życiu sztukę czyta-
nia i pisania, przez tę sztukę otworzył się dla mnie świat na-
uki i kultury. Wszystko to wiąże się dla mnie z tym świętym 
dla mnie miejscem.”
Przyjaciele siedzieli w skupieniu słuchając wykładu na te-
mat zastosowania niektórych wyrazów szwedzkich w ję-
zyku kaszubskim. Później wspominali lata szkolne, wojnę 
i okupację, a następnie opowiadali o swoich rodzinach. 
Przyglądałam się z uwagą temu niezwykłemu spotkaniu 
przyjaciół. Fascynowała mnie prostota i zwyczajność nie-
zwykłego gościa. Zastanawiałam się co robił ten chłopiec z 
naszej miejscowości, by dostąpić najwyższych zaszczytów 
w świecie nauki i kultury. Nie spodziewałam się wtedy, że 
nasza znajomość będzie kontynuowana. 
Profesor drugi raz przyjechał do Luzina na uroczystość 
związaną z 50-leciem biblioteki. Wówczas ponownie spo-
tkał swoich przyjaciół. Pamiętam co mówił: „zawsze myślę, 
jak teraz w Luzinie wszystko się zmieniło na wysoki połysk, 
w porównaniu do naszych młodzieńczych czasów. Kto by 
pomyślał, że na Kukówce powstanie coś tak wspaniałego. 
Dopiero jak zacząłem uczyć się w gimnazjum mogłem ze-
tknąć się z prawdziwą biblioteką. Biblioteka i książki to było 
moje życie, i tak już zostało.”
Decyzja władz samorządowych o obchodach 750-lecia 
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Luzina w 1996 roku spowodowała naszą współpracę nad 
wydaniem okazjonalnej publikacji „Dzieje wsi Luzino do 
końca XIX wieku”. Pokłosiem tej współpracy jest zacho-
wany maszynopis oraz bogata korespondencja towarzy-
sząca wydaniu tej książki. W jednym z listów profesor pi-
sał: „Wreszcie dobiłem końca. Kuńc je kuńc! Po łacinie mówi 
się Finis coronat opus! (…) Jeszcze raz, na zakończenie tej 
krótkiej, ale wytężonej pracy, kieruję słowa szczególnego po-
dziękowania dla Helenki (mojej mamy- dopisek M.K.), że z 
jej inicjatywy wzięła się ta myśl napisania historii Luzina. 
Wątpię, czy sam z siebie zdobyłbym się na to; mam ciągle 
dziesiątki innych prac na głowie no i na sercu, m. in. Histo-
rię Kaszubów (…) Teraz jak w filmie snuje się przede mną 
smuga różnych epizodów i wydarzeń z tamtych lat. Jak to 
dobrze, że się nie wiedziało wtedy, kim się będzie potem!”
Choroba i śmierć żony Alberty bardzo przygnębiła Pana 
profesora. Długo nie mógł wrócić do pisania, a pracował 
wówczas nad św. Wojciechem. Zaproponowałam wówczas 
profesorowi współpracę, która polegała na tym, że po na-
pisaniu rozdziału przesyłał swój maszynopis do Luzina. 
Przepisywaniem maszynopisu na komputerze zajmowała 
się koleżanka bibliotekarka- Krystyna Kotłowska. Prze-
pisane teksty odsyłaliśmy do korekty i tak w trzy miesią-
ce później powstał materiał, który profesor przekazał do 
dalszej pracy redakcyjnej wydawnictwu.  Promocję książ-
ki „Święty Wojciech Biskup- Męczennik, Patron Polski, 
Czech i Węgier” zorganizowaliśmy w bibliotece w Luzinie. 
W spotkaniu z autorem uczestniczyli Jego przyjaciele, wła-
dze gminy, powiatu, województwa oraz młodzi naukowcy 
wywodzący się z Luzina. Spotkanie trwało trzy godziny. 
Uczniowie gimnazjum odczytali fragmenty książki o św. 
Wojciechu. Odczytano również listy przysłane do Gerarda 
Labudy na temat wydanej książki. Ciekawostkę stanowił 
list Jana Pawła II, z którego Pan profesor był bardzo dum-
ny.
Dzięki tej współpracy poznałam lepiej wybitnego luzinia-
nina. Zaznajomiłam się z metodami Jego pracy. Widzia-
łam, w jaki sposób przygotowuje się do pisania. Pierwszą 

fazę stanowiła szczegółowa analiza wydarzeń, ważności 
i czasu pracy nad tematem. Powstawał plan działania, a 
następnie gromadzenie książek związanych z badanym te-
matem. Książki te ustawiał w pobliżu maszyny do pisania 
na specjalnym regale w swoim gabinecie. Książki znajdo-
wasię na wyciągnięcie ręki, tak aby  do nich zerknąć nie 
odrywając się od maszyny. Pisał przez cały dzień z prze-
rwą na posiłki i spacery z psem Amiką. Wieczorami siadał 
przy biurku wyciągał z szuflady swój pamiętnik i zapisy-
wał co w danym dniu zrobił pod względem naukowym? 

(Pamietniki te znajdują się u córki w Genewie). Zasypiał 
i   śnił o swojej pracy. Opowiadał, że często budził się , 
a   jeśli miał sny twórcze to szybko wyskakiwał z łóżka i 
zapisywał je na kartce papieru i ponownie zasypiał. Rano 
i wieczorem telefonował do Luzina. Rano, by opowiedzieć 
jak spędził noc i co mu się wyśniło, a wieczorem zdawał 
relacje z tego jak spędził dzień. 
W listach uzupełniał relacje telefoniczne. W liście z dnia 
12.02.2002 r. pisał: „Życie wypełnione jest dwoma i stałymi 
czynnościami, najwięcej czasu poświęcam krzątaninie dnia 
codziennego i projektowaniu dnia następnego, nieraz trochę 
dalej, a na drugim miejscu żyjemy wspomnieniami: Szczę-
śliwy ten człowiek, który może snuć wspomnienia przeżyć 
radosnych i krzepiących. Należę do tych, co nie zapominają 
o dniach gorzkich i bolesnych, ale krzepię się wspomnienia-
mi miłymi i wciąż pozostających w pamięci „. 
Pamięć miał profesor fenomenalną, właściwie fotograficz-
ną. Doskonale orientował się w swoich zbiorach biblio-
tecznych. Sporządzając przypis szybko wyszukiwał wła-
ściwą stronę w opasłym dziele. Umiejętność tę doskonale 
wykorzystywał przy nauce języków obcych zaczynając od 
greki, łaciny po języki nowożytne. Twierdził, że najlepiej 
znał tylko jeden język - kaszubski. Przekonywał również 
innych, że każdy z nas jest zobowiązany do pielęgnowania 
„rodzinnej mowy”, tej której nauczyli nas rodzice. Ponadto 
uważał, że znajomość języka kaszubskiego i funkcjonujący 
w nim ruchomy akcent ułatwiał mu przyswajanie każde-
go nowego języka. Umiejętność posługiwania się wieloma 
językami pozwalała profesorowi studiować oryginalne do-
kumenty źródłowe  wykorzystywane do pisania artykułów 
i publikacji naukowych. 
Profesor miał również marzenia. Największym marze-
niem było napisanie historii Kaszubów. Do pisania  tej 
książki przygotowywał się właściwie całe życie, gdy uznał, 
że jest gotów przystąpił do pisania. Znów zaczęły krążyć 
listy z Poznania do Luzina. Trwało to dwa lata. Pierwszy 
egzemplarz „Historii Kaszubów” przywiózł profesor Józef 
Borzyszkowski  na jubileuszowe uroczystości 90-lecia uro-
dzin Gerarda Labudy do Poznania. Profesor Labuda wrę-
czył ten egzemplarz ówczesnemu  rektorowi uniwersytetu 
poznańskiego mówiąc: „oddaję w pana ręce to dzieło”, a po 
chwili dodał: „to główne dzieło mojego życia!”
Gerarda Labudę poznałam bardzo dobrze. Cieszyłam się 
jego zaufaniem. Opowiadał mi wiele ciekawych historii 
ze swego i rodzinnego życia. Rodzina była dla Niego naj-
ważniejsza. Pracował dniami i nocami, by zapewnić żo-
nie i  dzieciom dostatek. Kiedyś stwierdził, że za napisa-
ne i opublikowane artykuły i książki wybudował dom na 
Kanclerskiej, po chwili się roześmiał i dodał: „teraz piszę 
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książki bez honorarium, a dodatkowo płacę za ich opubli-
kowanie.”
Ciekawostkę stanowi fakt, że rokrocznie osobiście spo-
rządzał swoje roczne zeznania podatkowe, każde kończy-
ło się wezwaniem do Urzędu Skarbowego, wyjaśnianiem 
i  dodatkową wpłatą na konto urzędu. W ostatnim swoim 
zeznaniu podatkowym, za rok 2009, uwzględnił otrzyma-
ną od Prezesa Rady Ministrów nagrodę, za swój dorobek 
naukowy (w wysokości 45 tys. zł). Planował te pienią-
dze przeznaczyć na stypendium dla zdolnych uczniów 
z  Luzina i Strzepcza. Okazało się, że znów został wezwa-
ny do wyjaśnień, a gdy zapytałam jaki był efekt tej wizyty 
odpowiedział: „Państwo dało i Państwo zabrało, ale to już 
ostatni raz.”
W listach opisywał również swoje rozterki duchowe i pro-
blemy zdrowotne. W rocznicę śmierci żony (4.06.2006) 
pisał: „Dzisiaj dzień wspomnień i odchodzącego smutku, 
mocy nadzieją, że dusze, które od nas odeszły mają się lepiej 
tam w raju, niż pod koniec życia tu na ziemi!”
W innym opisuje: „Gdy przed wielu laty na zawodach lek-
koatletycznych w gimnazjum, biegłem moje 3 tys. metrów 
(!), najgorszy kryzys przechodziłem jakieś 500 metrów przed 
metą i wtedy nie trzeba się było poddawać, nawet przysta-
nąć na parę sekund, zaczerpnąć powietrza i znowu ruszyć 
do przodu, kryzys mijał i dobiegałem do mety. Teraz jest to 
samo; przed paru dniami trochę zabrakło tchu, ale zaczerp-
nąłem trochę świeżego powietrza z Luzina (tam na mnie też 
czekają) i już widzę coraz bliżej metę.”
Ze wszystkich problemów zdrowotnych wyciągała Go 
zawsze ukochana córka Pusia, mieszkająca w Genewie. 
Ostatniego kryzysu nie udało się zażegnać. Zgodnie z Jego 
wolą pogrzeb odbył się w Luzinie (9 października 2010 
r.). Kondukt pogrzebowy był długi i trudno tu wymie-
nić wszystkich. Jedno jest pewne, że uczestniczyli w nim 
wszyscy ci, którzy szanowali i kochali profesora Gerarda 
Labudę jako zwyczajnego człowieka, wybitnego naukow-
ca, syna ziemi kaszubskiej. W promieniach pięknego je-
siennego słońca, z czapką gimnazjalisty na trumnie Li-
ceum im. Króla Jana Sobieskiego w Wejherowie, złożono 
Jego ciało do wcześniej przygotowanej mogiły. Do Luzina 
wróciła również Jego ukochana Amika.
Pisząc ten tekst stwierdziłam, że miałam ogromne szczę-
ście poznać i współpracować z tak wybitnym i skrom-
nym człowiekiem. Myślę, że można Go nazwać „motylem 
w jantarze”, a jeśli ktoś chce wiedzieć co to znaczy niech 
przeczyta książkę Józefa Kisielewskiego pt. „Ziemia gro-
madzi prochy”.

ŚWIĘTO SZKOŁY W LUZINIE

SEJMIK KASZUBSKI DEDYKOWANY 
PROF. GERARDOWI LABUDZIE

Obchody Święta Szkoły im. Lecha Bądkowskiego 
w   Luzinie odbyły się 18.03.2016 r. W tym roku uro-
czystości poświęcone były najwybitniejszemu uczniowi 
luzińskiej podstawówki - Profesorowi Gerardowi Labu-
dzie.

19 marca 2016 roku w Gimnazjum im. Pisarzy Kaszub-
sko-Pomorskich w Luzinie podczas Dnia Jedności Ka-
szubów miała miejsce szczególna uroczystość – już po raz 
trzynasty zorganizowano Gimnazjalny Konkurs Wiedzy 
o Kaszubach i Pomorzu w ramach Sejmiku Kaszubskiego.  

Uroczystego otwarcia dokonał dyrektor gimnazjum Kazi-
mierz Bistroń, który powitał wszystkich serdecznie, a na-
stępnie poprosił o minutę zadumy, modlitwy poświęconej 
pamięci prof. G. Labudy. Na  sejmik do Luzina zgłosili się 
gimnazjaliści z 28 szkół z różnych powiatów wojewódz-
twa pomorskiego; od trzech lat konkurs odbywa się pod 
patronatem pomorskiego kuratora oświaty. Jak corocznie 
uczniowie musieli rozwiązać test sprawdzający wiedzę 
z zakresu literatury, historii, geografii, wiedzy o języku i 
kulturze Kaszub i Pomorza. Spośród 75 uczniów wyłonio-
no najlepiej przygotowanych: Alicję Kąkol z Wąglikowic, 
Karolinę Kosak-Główczewską z Brzeźna Szlacheckiego, 
Natalię Liss i Dagmarę Trepczyk z Bożegopola Wielkiego, 
Aleksandrę i Adrianę Olejnik z Gowidlina, Annę Malek z 
Sulęczyna, Mateusza Klebbę z Rumi . Wymienieni gimna-
zjaliści  przystąpili do zasadniczego finału – części ustnej 
konkursu i odpowiadali na niejednokrotnie bardzo trudne 
pytania, poziom był tak wyrównany, że musiano zorgani-
zować „dogrywkę”. Ostatecznie po bardzo emocjonują-
cym finale zwyciężczynią XIII Gimnazjalnego Konkursu 
Wiedzy o Kaszubach i Pomorzu została Aleksandra Olej-
nik z Gowidlina; II miejsce zajęła Adriana Olejnik również 
z Gowidlina ; natomiast III miejsce przypadło Alicji Kąkol 
z  Wąglikowic. 
Komisja konkursowa pracowała w składzie: Alfons Mi-
łosz – przewodniczący i autor większości pytań, Zdzisław 
Zmuda-Trzebiatowski, Ryszard Hinc, Alicja Klinkosz oraz 
Iwona Maszota.
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TRWA REKRUTACJA... 

Do dnia 30 marca 2016 roku, w związku z prowadzoną 
rekrutacją  do Gminnego Przedszkola Publicznego w 
Luzinie i publicznych oddziałów przedszkolnych przy 
szkołach podstawowych w Luzinie, Kębłowie, Sychowie, 
Barłominie i Wyszecinie, można składać wnioski o przy-
jęcie dziecka do przedszkola publicznego i oddziałów 
przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Wnio-
ski należy składać w wyżej wymienionych placówkach.  

Rodzice (prawni opiekunowie), zainteresowani 5-cioma 
godzinami  bezpłatnymi pobytu dziecka w przedszkolu 
(punkcie przedszkolnym), a każdą następną godziną płat-
ną za 1,00zł (na dzień dzisiejszy) muszą ubiegać się o przy-
jęcie dziecka do przedszkola publicznego, bądź do oddzia-
łu przedszkolnego przy szkole podstawowej. W   związ-
ku z tym, do 30 marca 2016 roku muszą złożyć podanie 
o   przyjęcie dziecka do jednej z w/w placówek publicz-
nych. Natomiast, jeżeli są zainteresowani przedszkolem 
niepublicznym (punktem przedszkolnym) to muszą liczyć 
się z ponoszeniem odpłatności za pobyt dziecka w  tej pla-
cówce, według stawek ustalonych przez właściciela, czy też 
osobę kierującą niepubliczną placówką. 
Nie ma możliwości zagwarantowania, w kolejnym roku 
szkolnym  2016/2017,  placówkom niepublicznym przy-
znawania dotacji w wysokości równej 100% (przedszkola) 
lub 50% (punkty przedszkolne) wydatków ponoszonych 
przez przedszkole publiczne  na jednego ucznia w przed-
szkolach prowadzonych przez gminę, pomniejszonych 
o   opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 
oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, 
na dzieci kontynuujące naukę w przedszkolu niepublicz-
nym.  Sytuacja ta, jednak może ulec zmianie, kiedy gmi-
na nie będzie w stanie zapewnić możliwości korzystania 
z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym 
i   oddziałach przedszkolnych przy szkołach wszystkim 
dzieciom, którym ma obowiązek zapewnić taką możli-
wość, wówczas będzie zobowiązana przeprowadzić otwar-
ty konkurs ofert dla niepublicznych przedszkoli 
w pierwszej kolejności, a w dalszej dla niepublicznych 
punktów przedszkolnych. Konkurs  wyłoni placówki nie-
publiczne, do których gmina w oparciu o zawartą umowę 
skieruje te dzieci, które nie dostały, się w wyniku prowa-
dzonej rekrutacji do przedszkola publicznego bądź jed-
nego z oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy 
szkołach podstawowych na terenie gminy.  Wówczas ro-
dzice (prawni opiekunowie) będą ponosić odpłatność za 
przedszkole (punkt przedszkolny), na takich samych zasa-
dach, jak w publicznych placówkach wychowania przed-
szkolnego. 
Aktualnie obowiązujące umowy pomiędzy gminą, a nie-
publicznymi placówkami wychowania publicznego zosta-
ły zawarte w ramach konkursu na  rok szkolny 2015/2016, 
a zatem okres ich obowiązywania  kończy się z dniem 31 
sierpnia 2016 roku. Wobec tego, rodzice (prawni opie-
kunowie), których dzieci uczęszczają do niepublicznych 
placówek wychowania przedszkolnego, zainteresowani 
w  roku szkolnym 2016/2017,  5-cio godzinnym bezpłat-
nym pobytem dziecka w przedszkolu i ponoszeniem opłat 
za każdą kolejną godzinę pobytu dziecka w przedszkolu za 

1,00zł (obecnie), muszą złożyć wnioski 
o przyjęcie dziecka do Gminnego Przedszkola Publiczne-
go w Luzinie, bądź do jednego z oddziałów przedszkol-
nych przy szkołach podstawowych w Luzinie, Kębłowie, 
Sychowie, Barłominie bądź w Wyszecinie. W przeciwnym 
wypadku nie będą mieli tej możliwości i będą ponosić 
opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu ustalone przez wła-
ściciela, osobę kierującą daną placówką niepubliczną. Do-
datkowe informacje, w tym druki  formularzy dostępne są 
na stronie internetowej gminy www.luzino.pl .

KONKURS „PIĘKNA GMINA 2016”

Organizatorem Konkursu „Piękna Gmina” jest Wójt 
Gminy i Rada Gminy Luzino przy współpracy organiza-
cji społecznych, działających na terenie Gminy Luzino. 

Celem konkursu jest promocja Gminy Luzino, propago-
wanie zachowań prośrodowiskowych, poprawa estetyki 
i dbałość o stan środowiska wsi, wyłonienie najpiękniej-
szych ogrodów i zagród. W konkursie mogą wziąć udział 
mieszkańcy Gminy Luzino. Warunkiem przystąpienia do 
konkursu w kategorii: piękna zagroda rolnicza, ogród tra-
dycyjny, ogród stylowy, zagospodarowana przestrzeń pu-
bliczna na terenie wsi, jest złożenie deklaracji w terminie 
do dnia 16 maja 2016 roku, w Kancelarii Urzędu Gmi-
ny w  Luzinie, przy ul.Of.Stuthofu 11, w godzinach pra-
cy urzędu.  Szczegółowe informacje dotyczące konkursu 
znajdują się na stronie www.luzino.pl .  

ROWERY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Niweluje schorzenia, pomaga w poruszaniu i jest jed-
ną z wielu form rehabilitacji. Mowa o innowacyjnym 
pojeździe dla niepełnosprawnych. 8 marca 2016 r. 
podopieczni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Luzinie otrzymali cztery rowery trójkołowe. 

Polski Czerwony Krzyż wspiera swoich podopiecznych 
przekazując im trójkołowe rowery, dzięki którym niepeł-
nosprawni mogą być bardziej samodzielni. Rowery, któ-
rych sponsorem jest Fundacja ECO TEXTIL trafiły do 
osób wskazanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Luzinie.
Pracownicy luzińskiego GOPS-u dokonali kwalifikacji 
osób, na podstawie przedstawionych orzeczeń lekarskich 
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o stanie zdrowia. Do tej formy pomocy zakwalifikowano 
dwóch mieszkańców Zelewa, mieszkankę Milwina oraz 
mieszkankę Luzina. Podczas wręczenia pojazdów pod-
opiecznym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej obec-
ni byli przedstawiciele Polskiego Czerwonego Krzyża, o. w 
Gdańsku – Paulina Góralska oraz Tomasz Trzos.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Luzinie, Ewa Walczak apelowała do zebranych o oddawa-
nie zbędnej i nieużywanej odzieży w pojemnikach ozna-
czonych logo PCK, bowiem to właśnie dzięki zbiórkom 
odzieży i innych tekstyliów kupowane są rowery rehabi-
litacyjne. Im więcej ubrań będzie pojawiać się w pojem-
nikach, tym większy dochód dla organizacji, a co za tym 
idzie większe pole do pomocy.
Na zakończenie, podczas spotkania wójt Gminy Luzino 
Jarosław Wejer podkreślił, że Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Luzinie jest w pełni przygotowany do reali-
zowania programu 500+, z którym zmierzą się już nie-
bawem wszystkie tego typu placówki w Polsce. Fakt ten 
potwierdziła kierownik GOPS-u, Ewa Walczak informując 
zebranych o szczegółach. 

Dnia 18 marca 2016 r. odbyło się spotkanie \
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Luzinie, Wójta Gminy Luzino oraz  sołtysów dot. m.in. 
programu „500+”. Sołtysi otrzymali wnioski o wypłatę  

500 zł na dziecko po to, by mieszkańcy, którzy nie mają 
możliwości przyjazdu do Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Luzinie, czy pobrania go z Internetu, 

zgłaszali się w tej sprawie do swojego sołtysa.

JUBILEUSZE DŁUGOLETNIEGO  
POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

W dniu 27 stycznia 2016r. odbyła się w Urzędzie Stanu 
Cywilnego w Luzinie uroczystość związana z obchoda-
mi Jubileuszy Długoletniego Pożycia Małżeńskiego.

Państwo Maria i Zdzisław Miękiccy, Gizela i Brunon 
Mruczkowscy  oraz Władysława i Kazimierz Szreder ob-
chodzili Jubileusz Diamentowych Godów, zaś Państwo:
- Małgorzata i Józef Fikus
- Kazimiera i  Alfons Hewelt
- Jadwiga  i Edmund Klas
- Stefania i Jan Konkol

- Anna i Jan Olszewscy
obchodzili Jubileusz Złotych Godów.
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100 URODZINY MIESZKANKI  
GMINY LUZINO

W dniu 12 marca 2016 r. wójt Gminy Luzino wspólnie 
z  pracownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej Kamilą Kielińską brali udział w 100 urodzinach 
mieszkanki Kębłowa, Pani Marii Pietras.
Szanowna Jubilatko, życzymy Pani wszelkiej życiowej po-
myślności, niech każda chwila będzie dla Pani źródłem 
szczęścia i niech upływa w spokoju i zdrowiu.

180 TYS. ZŁ. DLA  
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Pieniądze trafiły do 12 organizacji pozarządowych, któ-
re wzięły udział w otwartym konkursie ofert na realiza-
cję zadań publicznych Gminy Luzino w 2016 r. Najwięk-
sza pula trafiła do Stowarzyszenia KTS-K z siedzibą 
w  Luzinie, którego prezesem jest Piotr Klecha.
Kaszubskie Towarzystwo Sportowo – Kulturalne dotację 
przeznaczy m.in. na prowadzenie świetlicy środowisko-
wej, integracyjnej z programem opiekuńczo – socjotera-
peutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyj-
nych oraz na prowadzenie i utrzymanie systematycznych 
szkoleń piłki nożnej dla dzieci i młodzieży czy organizację 
rozgrywek sportowych. W sumie konto stowarzyszenia 
zasili kwota nieco ponad 77 tys. złotych.
Dodatkowy zastrzyk gotówki trafił również m.in. do Puc-
kiego Hospicjum (10 tys. zł.), Stowarzyszenie EDUQ (3 
tys. zł.), Stowarzyszenia Gmin Powiatu Wejherowskie-

go Na Rzecz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
„Zdrowa Rodzina Zdrowa Gmina” (8.950 zł), Stowarzy-
szenia Inicjatyw Obywatelskich "Pro Bono" (2 tys. zł.), 
Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wy-
chowawczych im.. Teresy Kras (30 tys. zł.), Stowarzysze-
nia Świetlica Integracyjna „Skrzydło Anioła” (4,5 tys. zł), 
Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego ( 1,5 tys. 
zł), Towarzystwa Osób Niepełnosprawnych (1 tys. zł), Sto-
warzyszenia Gospodarzy, Gospodyń i Sympatyków Wsi 
Robakowo pod Patronatem św. Jana Chrzciciela (1 tys. zł) 
oraz do Gminnego Klubu Sportowego (14 tys. zł.)

DROGI MIESZKAŃCU, ZOSTAW SWÓJ 
1% W LUZINIE

Lista organizacji pożytku publicznego posiadających 
możliwość pozyskania 1% (zgłoszonych do bazy w UG): 

- Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP - Nr KRS 
0000116212 - Opis szczegółowy: OSP LUZINO, 84-242
- Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP - Nr KRS 
0000116212 - Opis szczegółowy: OSP MILWINO, 84-217
- Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP - Nr KRS 
0000116212 - Opis szczegółowy: OSP ZELEWO, 84-252
- Kaszubskie Towarzystwo Sportowo - Kulturalne w 
Luzinie - Nr KRS 0000322094 - Opis szczegółowy: 
Kaszubskie Towarzystwo Sportowo - Kulturalne w Luzinie
- Gminny Klub Sportowy w Luzinie - Nr KRS 0000270261 
- Opis szczegółowy: GKS LUZINO LEKKOATLETYKA 
4875
- Gminny Klub Sportowy, sekcja Biegu na orientację - Nr 
KRS 0000270261 - Opis szczegółowy - GKS Luzino Bieg 
na Orientację 3217
- Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Koło w 
Wejherowie z siedzibą w Luzinie 
Nr KRS 000014618
Cel szczegółowy - Koło Wejherowo

ZA NAMI LUZIŃSKIE KOLĘDOWANIE

Gwiazdą tegorocznego Luzińskiego Kolędowania była 
jedna z najbardziej rozpoznawalnych i lubianych polskich 
wokalistek Anna Wyszkoni. Był to przepiękny koncert wy-
konany z wielkim sercem, oddający magię i piękno Świąt 
Bożego Narodzenia. Współorganizatorem imprezy było 
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Stowarzyszenie ,,Oliwskie Słoneczko”, które w ramach ak-
cji ,,Gwiazdy Dzieciom” zorganizowało zbiórkę pieniędzy 
na zimowy wypoczynek swoich podopiecznych. 

MAGICZNY KONCERT

24 stycznia br. w parafii pw. Matki Boskiej Ró-
żańcowej w Luzinie odbył się koncert Aka-
demickiego Chóru Politechniki Gdańskiej.  

Zespół kontynuuje tradycje wielkich koncertów oratoryj-
nych, muzykę XX wieku oraz polską muzykę współczesną 
odnosząc sukcesy w konkursach i festiwalach zagranicz-
nych. Muzyka XX wieku zdobywa w repertuarze a ' cap-
pella chóru równoprawne miejsce z muzyką cerkiewną. 
Trzon zespołu tworzą studenci i absolwenci Politechniki 
Gdańskiej. Kierownictwo artystyczne Chóru sprawuje 
Mariusz Mróz, absolwent Wydziału Dyrygentury Chóral-
nej Akademii Muzycznej w Gdańsku. 

PRZEGLĄD JASEŁEK

ZIMOWE FERIE ZA NAMI 

W Gminnym Ośrodku Kultury podczas ferii zimowych 
odbywały się spotkania artystyczne podczas których 
dzieci wykonywały przedmioty z gliny oraz prace  w 
różnych technikach plastycznych. 
Dzieci stworzyły również dużej wielkości obraz z kolo-
rowych bibuł, przedstawiający centrum Luzina wiosną, 
projekt ten bardzo spodobał się Wójtowi naszej gminy. W 
ostatnim dniu ferii dzieci odwiedziły luzińską piekarnię 
,,Kaszubska’’, z wielką radością przyglądały się pracy pie-
karzy i cukierników. Na zakończenie wizyty każde dziecko 
otrzymało słodką niespodziankę.

W tegorocznym XVI Gminnym Przeglądzie Jasełek i Ze-
społów Kolędniczych w Szkole Podstawowej im. L. Bąd-
kowskiego w Luzinie brały udział cztery Szkoły Podstawo-
we z naszej gminy , świetlica integracyjna ,,Skrzydło Anio-
ła” oraz Gminne Przedszkole z Luzina. Szkołę z Wyszecina 
i Kębłowa wyróżniono za scenografię, a za scenariusz, 
oprawę i piękne stroje wyróżnienie otrzymała Szkoła Pod-
stawowa z Sychowa. Wszystkie zespoły otrzymały talony 
pieniężne. 
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KONKURS KÓŁ GOSPODYŃ 
 WIEJSKICH

19 stycznia 2016 r w Gniewinie odbył się XVII Powia-
towy Konkurs Kół Gospodyń Wiejskich. Gminę Luzino 
reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich z Luzina. Pa-
nie uczestniczyły w pięciu kategoriach : 
- kulinarnej, podczas której przygotowywały pierogi, 
- edukacyjnej, wykonując tablicę pt. „Z tego powodu roz-
piera nas duma”, 
- wokalnej, śpiewając piosenkę kabaretową z inscenizacji 
pt. „Przez dziurkę od klucza”, 
- modowej, występując w „Sukience z papieru gazetowe-
go”, 
- tanecznej, wykonując „Taniec ludowy mojego regionu”.
W przeglądzie brało udział siedem kół z terenu Powiatu 
Wejherowskiego. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w tym 
roku otrzymało nagrodę za ogólny wyraz artystyczny, któ-
rą wręczyła Pani Starosta Powiatu Wejherowskiego – Pani 
Gabriela Lisius . W tegorocznym turnieju Panie z Kół Go-
spodyń zapewniły doskonałą rozrywkę licznie przybyłej 
publiczności.

MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM 

Za nami gminne eliminacje do Ogólnopolskiego Tur-
nieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega Poża-
rom".
W czwartek, 10 marca w remizie Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Luzinie odbyły się eliminacje gminne Ogólno-
polskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Młodzi adepci 
pożarnictwa w pierwszej kolejności zmierzyli się z testem 
pisemnym, później uczestnicy konkursu udzielali ustnych 
odpowiedzi na zadawane przez Prezesa Zarządu Oddziału 
Gminnego Związku OSP RP, Sławomira Miotk pytania.
Rywalizacja była zacięta do samego końca, nie obyło się 
bowiem bez dogrywek. Koniec końców, w eliminacjach 
powiatowych, które odbędą się 7 kwietnia w Starostwie 
Powiatowym w Wejherowie Gminę Luzino reprezentować 
będą:
Cezary Miecznikowski (SP Barłomino, kat. 10-13 lat)
Cezary Stasiak (SP Wyszecino, kat. 10-13 lat)
Szymon Skiba (Gimnazjum w Luzinie)
Magdalena Jarzembińska (Gimnazjum w Luzinie)

Monika Drabik (OSP Luzino)
Amelia Bujak z (OSP Zelewo)
Serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom i uczestni-

NAGRODZONE ZA WYNIKI 
 SPORTOWE W MIĘDZYNARODOWYM  
I KRAJOWYM WSPÓŁZAWODNICTWIE 

Na podstawie Uchwały Nr IV/XI/127/11 oraz Uchwa-
ły zmieniającej nr IV/XXXIII/402/14 Rady Powiatu 
Wejherowskiego - Komisja Sportu i Turystyki Rady 
Powiatu Wejherowskiego przyznała nagrodę za osią-
gnięcie wysokich wyników sportowych Marcie Ką-
kol oraz Patrycji Hinc, mieszkankom gminy Luzino. 

Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się 2 marca 2016 
r. w Auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wej-
herowie.

STOWARZYSZENIE PTSR  
ROZPOCZĘŁO 2016 ROK 

2 stycznia 2016 roku odbył się uroczysty obiad świą-
teczno-noworoczny w sali „Słowiczanka” w Robakowie. 
Poczęstunek, miłą atmosferę i zabawę zapewnili i w du-
żym stopniu ufundowali gospodarze-państwo Genowe-
fa i  Edmund Słowi.
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Oprócz członków stowarzyszenia PTSR uczestnikami 
tego spotkania byli wolontariusze z luzińskiego gimna-
zjum, sponsorzy-Halina i Roman Stenka, Piotr i Halina 
Waga, Irena Gruzdowska i Marek Tempski, Stefania Siroc-
ka i państwo Koszałka.”Pro bono” reprezentowała Zofia 
Botulińska. Licznie przybyli radni gminy Luzino, którzy 
poznali dzięki spotkaniu problemy osób z nieuleczalną 
chorobą-stwardnieniem rozsianym. Niestety nie wszyscy 
mogli się pojawić na uroczystości w tym świąteczno-no-
worocznym czasie.

SPOTKANIE DLA DZIECI  
Z ROBAKOWA

Jak co roku, od wielu już lat Stowarzyszenie Gospo-
darzy, Gospodyń i Sympatyków Wsi Robakowo Pod 
Patronem Św. Jana Chrzciciela zorganizowało spo-
tkanie bożonarodzeniowe dla dzieci z Robakowa.  
Sponsorami spotkania byli Państwo Słowi. Dzieci otrzy-
mały upominki, a atmosferę, która panowała na zabawie 
dzieci z pewnością zapamiętały. 

PROMOCJA KSIĄŻKI  
FELIKSA LOSZKA SIKORY

10 marca 2016 r. w Gimnazjum im. Pisarzy Kaszubsko 
- Pomorskich w Luzinie odbyła się promocja książki  
Feliksa Loszka Sikory pt. „Zapiski sztubaka i belfra”.

Rozpoczęciem, przywitaniem gości i prowadzenim spo-
tkania zajął się dyrektor luzińskiego gimnazjum, Kazi-
mierz Bistroń. Wywiad z autorem książki, Feliksem Losz-
kiem Sikorą przeprowadził Stanisław Janke. Książka opo-
wiada o życiu luzinianina, czasach jego dzieciństwa, mło-
dości i dorosłym życiu nauczyciela. Na promocji książki 
obecni byli uczniowie Feliksa Sikory, którzy z łezką w 
oku wspominali dawne czasy. Promocję książki uświetnił 
występ gimnazjalnego chóru oraz występ Zbigniewa Jan-
kowskiego, aktora, który zaprezentował fragmenty  nowej 
książki oraz wierszy z tomiku F. Sikory. 
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BAL KARNAWAŁOWY  
W GMINNYM PRZEDSZKOLU

Dnia 5 lutego 2016 r. jedna z sal Gminnego Przedszko-
la Publicznego w Luzinie zamieniła się w salę balową. 
W   końcu bal karnawałowy to wielkie wydarzenie, 
szczególnie dla maluchów. Jak przystało na taką uro-
czystość, przedszkolaki wystąpiły w strojach bohaterów 
różnych bajek - księżniczek, królewiczów i... spiderme-
n'ów, których na sali było kilku. 
Na sali były również obecne służby bezpieczeństwa. Nie 
zabrakło też kowbojów. W stroje karnawałowe przebrali 
się również pracownicy placówki. Dzieci, choć początko-
wo były nieco nieśmiałe, po chwili już odważnie kręciły 
kółeczka. Wiele emocji dostarczyły maluchom konkursy. 
Zabawa była przednia.

DZIEŃ BABCI I DZIADKA 

Jak co roku, w Gminnym Przedszkolu Publicznym 
odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. 
Dzieci przygotowały z tej okazji urocze przedstawienie.

SUKCESY LEKKOATLETÓW  
Z LUZIŃSKIEJ PODSTAWÓWKI

Nikodem Dzienisz został najlepszym sportowcem Mi-
strzostw Gminy w Halowej Lekkoatletyce Szkół Podsta-
wowych. W zawodach wzięło udział 70 młodych sportow-
ców z naszej gminy ze szkół w Luzinie, Sychowie i Kębło-
wie. Występowali oni uw następujących 5 konkurencjach 
osobno dla chłopców i dziewcząt: skok wzwyż, skok w dal 
z miejsca, pchnięcie piłką lekarską, biegi na 30metrów oraz 
na 600 m dziewcząt i 1000-chłopców. Sukcesy uczniów z 
Luzina przestawiają się następująco:
30 metrów dziewcząt: III m. - Czoska Wiktoria, 30 metrów 
chłopców: I m. – Dzienisz Nikodem;
skok w dal z miejsca: dziewczyny I m. – Kas Milena, II m. 
– Bradtke Oliwia, chłopcy: I m – Pyka Aleks;
skok wzwyż: dziewczyny: I m. – Badtke Oliwia, II m. –
Landowska Bernadetta , chłopcy: I m. – Dzienisz Niko-
dem, II m. – Wiczkowski Igor, III m. – Angel Filip;
600m. dziewcząt – Wasilczuk Julia, 1000m. chłopców –  
Im. Wiczkowski Igor, II m. – Formela Konrad.

MŁODZI GRAFICY Z LUZINA

Sukcesem zakończył się udział młodych grafików ze Szkoły 
Podstawowej im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie w XXII 
Pomorskim Konkursie Literacko – Plastycznym „Gwiazd-
ka tuż…tuż…’’ – szopka kaszubska, kartka świąteczna. 
Jury przyznało miejsca i wyróżniło oraz  nagrodziło prace 
Kacpra Gruby, kl. VI b – II miejsce (opiekun p. Mieczy-
sław Brzeski), Alexandra Pyki, kl. VI b – III miejsce (opie-
kun p. Mieczysław Brzeski) oraz Martyny Bobkowskiej, kl. 
V e – wyróżnienie (opiekun p. Joanna Sikora)
Na XXII edycję konkursu wpłynęło w sumie 1100 prac, 
z   tego w kategorii: grafika komputerowa – 300 kartek. 
Organizatorem konkursu był Powiatowy Zespół Placówek 
Oświatowo – Wychowawczych w Wejherowie. Na etap 
szkolny wpłynęło aż 130 prac, z czego do finału konkur-
su komisja założona z nauczycieli informatyki zgłosiła 26 
grafik.
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UCZENNICE Z LUZINA NAJLEPSZE

Od lat uczniowie Szkoły Podstawowej im. Lecha Bądkow-
skiego w Luzinie zdobywają wysokie miejsca i wyróżnie-
nia w konkursach   związanych  z  przyrodą  i  grafiką kom-
puterową. Tak było i tym razem. 
Po raz pierwszy w tym roku wzięliśmy udział  w woje-
wódzkim konkursie informatyczno – przyrodniczym.   
Organizatorem   konkursu   jest Szkoła Podstawowa nr 85 
w Gdańsku. Głównym celam konkursu jestdoskonalenie 
posługiwania się narzędziami aplikacji Paint oraz kształ-
towanie pozytywnych zachowań wobec zwierząt.     
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych 
klas IV, V i VI. Prace oceniane były w następujących ka-
tegoriach:
I kategoria – uczniowie klas IV szkoły podstawowej,
II kategoria – uczniowie klas V szkoły podstawowej,
III kategoria – uczniowie klas VI szkoły podstawowej.
Z każdej szkoły można było zgłosić maksymalnie 5 prac w 
każdej z kategorii.
W bieżącym roku na III Wojewódzki Konkurs Informa-
tyczno – Przyrodniczy „Mój zwierzak” wpłynęły 183 prace 
graficzne z 18 szkół podstawowych województwa pomor-
skiego. Zadanie jury nie było łatwe. 
Werdyktem Jury Konkursu z naszej szkoły nagrodzone 
zostały: 
1. Milena Kas z kl. V e – I miejsce
2. Antonina Kas z k. V e – III miejsce.

SUKCESY WYKONAWCÓW Z LUZINA 
W SZEMUDZIE

Drugie miejsce w kategorii solistów oraz wyróżnienie w 
kategorii zespołów wyśpiewali uczniowie ze Szkoły Pod-
stawowej im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie podczas XI 
Pomorskiego Konkursu  Kaszubskiej Pieśni Bożonarodze-
niowej w Szemudzie.

WIELKANOCNE WARSZTATY

11 marca w  Szkole Podstawowej w Barłominie odbyły się 
Wielkanocne warsztaty kaszubskie dla uczniów klas III - 
V, uczących się języka kaszubskiego. Dzieci zrobiły śliczne,  
kolorowe pisanki z bibuły. Był to bardzo ciekawie spędzo-

ny czas. 

MALI BOHATEROWIE Z BARŁOMINA

Właścicielka zagubionego portfela miała ogromne szczę-
ście. Podczas powrotu z zajęć lekcyjnych kilku uczniów z 
klasy szóstej Szkoły Podstawowej w Barłominie znalazło 
portfel wraz z dokumentami. Grupa nie zastanawiała się 
długo, co zrobić ze znaleziskiem, od razu przekazała port-
fel szczęśliwemu właścicielowi. Pani skontaktowała się ze 
szkołą, aby im osobiście podziękować. W obecności całej 
szkolnej społeczności Pani dyrektor wraz z właścicielką 
portfela wręczyła uczciwym znalazcom dyplomy i drobne 
upominki wyrażając słowa uznania za wzorową postawę 
godną naśladowania.

CHŁOPCY - KOBIETOM
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BAL KARNAWAŁOWY W KĘBŁOWIE

5 lutego odbył się bal karnawałowy dla najmłodszych 
uczniów Szkoły Podstawowej w Kębłowie. Rodzice przy-
gotowali fantazyjne stroje i poczęstunek. Uczniowie z klas 
0-I chętnie bawili się w udekorowanych kolorowymi balo-
nami i serpentynami salach.

DZIEŃ BABCI I DZIADKA W KĘBŁOWIE

Dzień Babci i Dzień Dziadka to wyjątkowe daty w kalen-
darzu, jedne z najmilszych i najsympatyczniejszych dni w 
roku. Szkoła Podstawowa w Kębłowie upamiętniła to wy-
darzenie 21 i 22 stycznia, goszcząc w swoich progach bar-
dzo wielu gości. W pięknie udekorowanych salach ucznio-
wie przedstawili program artystyczny. Były deklamowane 
wierszyki, piosenki oraz tańce. Specjalną niespodzianką 
dla zaproszonych gości było przedstawienie teatralne pt. 
„Dziadek, stołek i rosołek” w wykonaniu dzieci z klas 0. 
Po odśpiewaniu „100 lat” dzieci wręczyły babciom i dziad-
kom własnoręcznie wykonane laurki i upominki. W przy-
jęciu gości pomagali rodzice, którzy przygotowali słodki 
poczęstunek. Po uroczystości nastąpiła chwila dla fotogra-
fa, kiedy to można było wykonać wspólne zdjęcie z babcią 
i dziadkiem. Był to niezwykły dzień nie tylko dla dzieci, 
ale przede wszystkim dla ich babć i dziadków. Kochanym 
Babciom i drogim Dziadkom jeszcze raz życzymy samych 
pięknych chwil w życiu i tego, aby zawsze byli dumni ze 
swych wnuków.

GIMNAZJALISTA FINALISTĄ  
KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO

Wielkim sukcesem zakończył się udział ucznia luzińskie-
go gimnazjum w wojewódzkim konkursie geograficznym. 
Tegoroczny finał odbył się 11 lutego 2016 r. w Gimnazjum 
im. Kazimierza Jagiellończyka w Trąbkach Wielkich pod 
patronem Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku. W 
konkursie wzięło udział 174 uczniów z całego wojewódz-
twa pomorskiego, którzy wykazali się swoją wiedzą pisząc 
90-minutowy test.
Uczeń kl. III e, Dawid Ptach, który najlepiej reprezentował 
powiat wejherowski, zdobył tytuł finalisty. Sukces gimna-
zjalisty jest wynikiem jego zainteresowania przedmiotem 
oraz aktywnego uczestnictwa w zajęciach kółka geogra-
ficznego.

I MIEJSCE W POMORSKIM KONKURSIE 
KASZUBSKIEJ PIEŚNI  

BOZONARODZENIOWEJ 

15 stycznia 2016 roku w murach gimnazjum w Szemudzie 
rozległy się dźwięki kolęd kaszubskich i pieśni bożonaro-
dzeniowych. Rosnąca popularność kolędowania po ka-
szubsku sprawiła, że w Szemudzie pojawiło się ponad 200 
uczestników z całego województwa.
Celem konkursu jest wzbudzanie zainteresowania wśród 
uczniów kaszubską pieśnią bożonarodzeniową, ukazy-
wanie piękna i wartości kultury kaszubskiej oraz promo-
cja talentów wokalnych młodzieży. Uczestnicy konkur-
su śpiewali kolędy ludowe jak i utwory współczesnych 
autorów: T. Fopki, J. Stachurskiego, W. Frankowskiej, D. 
Muża- Szlas oraz W. Korthals-Tartas. Gimnazjum  repre-
zentowała solistka Nikola Neumuller. Nikola zdobyła I 
nagrodę  ujmując komisję czystością intonacyjną i inter-
pretacją utworów.Po raz jedenasty w Pomorskim Konkur-
sie Kaszubskiej Pieśni Bożonarodzeniowej wziął udział 
zespół wokalny naszego gimnazjum w składzie: Anna Kle-
in, Aneta Neumuller, Julia Brzozowska, Kinga Wydra, Zu-
zanna Milewska, Oliwia Woss, Sara Hampel, Karina Hal-
lmann, Karolina Teclaf, Emilia Michałek, Zuzanna Bojke 
oraz Klaudia Jaś. Jury powołane przez organizatorów w 
składzie: Witosława Frankowska, Aleksandra Kucharska-
-Szefler, Tomasz Fopka, Jerzy Stachurski oraz ks. Robert 
Kaczorowski przyznało naszej grupie  wokalnej I miejsce 
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oraz dodatkowe wyróżnienie – Nagrodę Przewodniczące-
go Sejmiku Województwa Pomorskiego.

DZIEWCZYNY „NA MEDAL”

W XVII Gimnazjadzie w Drużynowym Tenisie Stoło-
wym  uczestniczyły uczennice Gimnazjum Publicznego w 
Luzinie: Katarzyna Płotka z klasy III B i Magdalena Płotka 
z klasy II B, które na co dzień są zawodniczkami  klubu 
sportowego KTS-K GOSRiT Luzino. Uczennice dotarły do 
finału wojewódzkiego wcześniej  wygrywając w zawodach 
powiatowych oraz półfinałach wojewódzkich. W Finale 
wojewódzkim dziewczyny starły się z drużynami: z Gim-
nazjum w Konarzynach (3:0), Gimnazjum nr 24 w Gdyni 
(3:0) oraz Gimnazjum nr 20 w Gdańsku (3:0). Ostatecznie 
zawody zakończyły się wynikiem: I miejsce Gimnazjum 
w Luzinie, II Gimnazjum nr 20 w Gdańsku, III miejsce 
Gimnazjum w Konarzynach.
Na zakończenie każdego etapu zawodniczki otrzymały od 
organizatorów zawodów:  dyplom, pamiątkowe medale 
oraz puchar. 

ZAPROSZENIE NA „KASZUBSKĄ 15”

Gminny Klub Sportowy w Luzinie - grupa biegaczy długo-
dystansowych i maratonu „GKS KASZUBI - Luzino” przy 
udziale współorganizatorów: Gminy Luzino, Gminnego 
Ośrodka Sportu Rekreacji i Turystyki w Luzinie, Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Luzinie oraz Stowarzyszenia 
„Kaszubskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne” mają 

zaszczyt zaprosić wszystkich mieszkańców Gminy Luzino 
do udziału w kolejnym wielkim wydarzeniu sportowym 
w Naszej Gminie jakim będzie bieg na dystansie 15 kilo-
metrów -  KASZUBSKA PIĘTNASTKA w Luzinie, która 
odbędzie się w dniu 28 maja 2016 roku. 
Jest to już piąta kolejna edycja biegu, który co roku organi-
zowany jest w ostatni weekend maja. Na starcie corocznie 
staje około 300 zawodników z całej Polski i  oraz z zagra-
nicy. W tym roku organizatorzy liczą na pobicie rekordu 
frekwencji. V KASZUBSKA PIĘTNASTKA to bieg, któ-
rego trasa w  całości wiedzie terenami Luzina począwszy 
od Hali Widowiskowo-Sportowej im. Marszałka Macieja 
Płażyńskiego w Luzinie, (gdzie zlokalizowane będą start, 
meta oraz biuro zawodów) poprzez ulicę Wilczka, „Lu-
zińską Ścieżkę Zdrowia” dalej poprzez ulice Strzebieliń-
ską, Kościelną, Długą, Kaszubską, Szkolną, Konwaliową, 
Lipową, Ofiar Stutthofu, Tartaczną oraz Mickiewicza.  Po 
przebiegnięciu całej Kaszubskiej Piętnastki każdy z za-
wodników otrzyma na mecie pamiątkowy, odlewany me-
dal, na którym z  uwagi na rok 2016 poświęcony w Gminie 
Luzino pamięci Profesora Gerarda Labudy, będzie widniał 
wizerunek zasłużonego dla całych Kaszub, w tym Gminy 
Luzino, historyka pochowanego na luzińskim cmentarzu. 
Po biegu organizatorzy zapewniają dla zawodników bie-
gu oraz kibiców poczęstunek w postaci m.in. zupy, placka 
drożdżowego oraz chleba ze smalcem. Ponadto wszyscy 
zawodnicy biegu w pakiecie startowym znajdą specjalnie 
na bieg przygotowaną niespodziankę. Start biegu orga-
nizatorzy przewidują na godzinę 10:00. Biuro zawodów 
czynne w   godzinach 7:00 – 9:00. Więcej szczegółów na 
temat biegu, warunków uczestnictwa oraz nagród moż-
na uzyskać na stronach internetowych maratonypolskie.
pl oraz facebook.pl. Serdecznie zapraszamy do udziału w 
imprezie biegowej i zmierzenia się z 15 kilometrową tra-
są. Szczególnie gorąco zachęcamy również do kibicowania 
zawodnikom w tym szczególnie mieszkańców ulic, przez 
które przebiegać będzie trasa V KASZUBSKIEJ PIĘT-
NASTKI.

WYJAZDOWA KOMISJA NAUKI,  
EDUKACJI, KULTURY I SPORTU SEJMIKU 

WOJEWÓDZKIEGO W LUZINIE
W środę, 16 marca w Hali Widowiskowo Sportowej im. 
Marszałka Macieja Płażyńskiego w Luzinie odbyła się 
wyjazdowa Komisja Nauki, Edukacji, Kultury i Spor-
tu Sejmiku Wojewódzkiego. Było to spore wyróżnienie 



22

LUZINO Biuletyn Informacyjny Rady i Wójta Gminy

Nr 138 / marzec 2016 r.

dla Gminy Luzino. Podczas posiedzenia przedstawiona 
została działalność pomorskich organizacji sportowych 
w tym Ludowych Zespołów Sportowych, klubu KTS-K 
GOSRiT Luzino, SZS i Pomorskiej Federacji Sportu. Ko-
misja w składzie: przewodniczący Męczykowski Dariusz, 
wiceprzewodniczący: Kupcewicz Janusz oraz Karczewski 
Piotr , Gwiazda Anna, Batruch Mirosław i Wittbrodt Piotr 
wysłuchała m in. prezentacji Piotra Klechy, który najpierw 
pokazał model funkcjonowania sportu w gminie Luzino, 
a następnie przedstawił działalność LZS, którego od nie-
dawna jest Przewodniczącym. 
Warto dodać, że nasza gminę reprezentowali: Jarosław 
Wejer Wójt Gminy, Bartłomiej Formala – przewodniczący 
Rady Gminy oraz Sylwester Piątek -radny gminy oraz tre-
ner GOSRiT Luzino.

TURNIEJ O PUCHAR PRZEWODNICZĄ-
CEGO RADY GMINY LUZINO  
DLA DRUŻYN SOLECKICH.

W niedzielę, 13 marca w Hali Widowiskowo – Sportowej 
im. Marszałka Macieja Płażyńskiego odbył się już po raz 
dziesiąty Turniej o Puchar Przewodniczącego Rady Gmi-
ny Luzino dla drużyn soleckich.
Po bardzo zaciętej rywalizacji najlepszą drużyną turnie-
ju zostało Robakowo, które w wielkim finale pokonało 
Luzino 2:0. W meczu o 3 miejsce podobnym wynikiem 
Barłomino wygrało z Kębłowem. Najlepszym zawodni-
kiem zdaniem organizatorów został wybrany Andrzej 
Tobiaski z Robakowa, a bramkarzem Sebastian Dąbrow-
ski z Barłomina. Sędziami turnieju organizowanego przez 
Witolda Dąbrowskiego byli: Labuda Jarosław i Miotk Mi-
rosław a za zabezpieczenie medyczne odpowiadał: Wró-
blewski Rafał.
Końcowa kolejność:
1. Robakowo
2. Luzino
3. Barłomino
4. Kębłowo
5-7. Kochanowo, Milwino, Sychowo
Po zakończeniu turnieju odbyła się uroczystość wręczenia 
nagród, w której uczestniczył Bartłomiej Formela - obecny 
Przewodniczący Rady Gminy oraz Waldemar Kunz - ini-
cjator powstania turnieju, pełniący funkcje przewodniczą-
cego w latach ubiegłych.

ZA NAMI „NADZIEJE POLSKIEJ PIŁKI”

W weekend 12-13.03.2016 roku w luzińskiej hali odbył 
się Turniej im. Marszałka Macieja Płażyńskiego "Nadzieje 
Polskiej Piłki" dla zawodników z rocznika 2009 i młod-
szych .
Impreza kończąca cykl halowych turniejów przyciągnę-
ła ponad 150 maluchów, którzy przez 7 godzin biegali za 
piłką, a co za tym idzie halę wypełnili niemal po brzegi 
rodzice najmłodszych adeptów piłki nożnej.
Wszyscy tradycyjnie już w tej imprezie zajęli na zakończe-
nie turnieju pierwsze miejsce, dostali podobne nagrody, 
a na szyi każdego zawodnika zawisł ręcznie robiony pier-
nikowy medal przygotowany przez Panią Kinge Blokus z 
Wytwórni Pierników „Bajka”. Jak się okazało, niektóre z 
nich nie dotrwały nawet do pamiątkowego zdjęcia .

Poniżej zespoły biorące udział w zawodach (kolejność al-
fabetyczna):
Bałtyk Gdynia
Beniaminek 03 Starogard Gdański
Błękitni Wejherowo I
Błękitni Wejherowo II
Drutex Bytovia Bytów
KTS-K Gosrit Luzino
KTS-K Lew Lębork I
KTS-K Lew Lębork II
UKS Dragon Bojano
UKS Jedynka Reda - Biała
UKS Jedynka Reda - Czerwona
UKS Sparta Sycewice.

III MIEJSCE TENISISTEK KTS-K GOSRiT 
LUZINO W WOJEWÓDZKIM  

PUCHARZE POLSKI

W środę, 9 marca 2016 r. w hali sportowej MRKS w Gdań-
sku odbył się finałowy turniej eliminacji wojewódzkich 
Pucharu Polski w tenisie stołowym. W zawodach udział 
wzięła drużyna KTS-K GOSRiT Luzino, która wystąpiła w 
składzie: Katarzyna Płotka, Maja Jarzynowska oraz Magda 
Płotka. Luzinianki w pierwszym meczu uległy faworytkom 
turnieju MRKS Gdańsk 0:4. Drużyna z Gdańska występu-
je w I lidze i obecnie zajmuje pozycję lidera. W meczu o 
miejsce III nasza drużyna pokonała drugoligowy Skoczek 
Sopot 2:4 i stanęła na najniższym stopniu podium.
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ZESPÓŁ LUZINO ZWYCIĘŻYŁ W IX 
LUZIŃSKIEJ LIDZE SOŁECKIEJ

W niedzielę 28 lutego rozegrana została, organizowana 
przez Witolda Dąbrowskiego z GOSRiT Luzino ostatnia 
kolejka Luzińskiej Ligi Sołeckiej na hali. Do ostatniego 
meczu nie było wiadomo jaka będzie ostateczna kolejność 
w końcowej tabeli.
Najważniejsze rozstrzygnięcia zapadły najpierw w pierw-
szym meczu, w którym dotychczasowy lider z Barłomina 
przegrał wysoko , bo aż 0:5 z Luzinem i o tym kto zostanie 
mistrzem zadecydował ostatni mecz pomiędzy Sychowem 
i Milwinem. Spotkanie to wyjątkowo zacięte wygrali piłka-
rze z Milwina 5:3 , dzięki czemu awansowali na drugą lo-
katę, zwycięstwo to dało również tytuł mistrza ligi zawod-
nikom z Luzina a na najniższym stopniu podium stanęło 
Barłomino, wypychając Sychowo na 4 pozycję.
W ostatnim meczu kolejki 3 punkty walkowerem za nie-
odbyty mecz z Kębłowem dopisali sobie również piłkarze 
z Robakowa. 
Po ostatnim meczu odbyła się uroczystość wręczenia na-
gród, w której uczestniczył Jarosław Wejer, Wójt Gminy 
Luzino oraz Piotr Klecha- dyrektor GOSRiT. Z ich rąk 
wszystkie uczestniczące drużyny otrzymały pamiątkowe 
puchary oraz nagrody rzeczowe, a trójka najlepszych dru-
żyn komplet medali.
Ponadto wyróżniono sędziów zawodów : Mirosława 
Miotk oraz Jarosława Labudę, a za opiekę medyczną - Ra-
fała Wróblewskiego, którzy jak zawsze spisali się wzorowo 
w tej nie łatwej funkcji. 
Ostatnim akcentem rozgrywek sołeckich na hali będzie X 
Turniej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Luzino, 
który odbędzie się w niedzielę, 13 marca od godz. 14.00.
Tabela końcowa IX Luzińskiej Ligi Sołeckiej na hali:
1. Luzino
2. Milwino
3. Barłomino
4. Sychowo
5. Robakowo
6. Kochanowo
7. Kębłowo.

APEL KIEROWNIKA OŚRODKA  
ZDROWIA W LUZINIE

Szczepić czy nie szczepić? Co grozi mojemu dziecku, a co 
mnie jeśli nie zaszczepię?
Coraz częściej słychać głosy aby rezygnować ze szczepień 
ochronnych. Powstają ruchy antyszczepionkowe, a nawet 
grupa posłów Sejmu obecnej kadencji założyła koło po-
pierające te ruchy. A wszystko zaczęło się w Anglii kilka 
lat temu, gdy zaistniało podejrzenie zachorowania dzieci 
na autyzm po szczepieniu przeciw odrze, śwince i różycz-
ce. I mimo, że nie udowodniono bezpośredniego związ-
ku pomiędzy szczepieniem a zachorowaniem- zła opinia 
pozostała. Obecnie zauważamy, że coraz więcej rodziców 
decyduje się na odstąpienie od szczepienia swoich pociech 
także w Polsce. Tych niezdecydowanych bardzo trudno 
przekonać do zmiany decyzji. Rodzice powołują się na 
artykuły z internetu, gdzie wątpliwe autorytety podważają 

sens szczepień. W gminie Luzino na szczęście jest to pro-
blem marginalny. Z danych Powiatowej Stacji Sanitarno-
-Epidemiologicznej w Wejherowie wynika, że dotyczy to 
jedynie 22 dzieci z naszej gminy.  Rodzi się pytanie: co gro-
zi dziecku, a co rodzicom jeśli zdecydują się na nieszcze-
pienie? Dzieci nieszczepione są narażone na zachorowanie 
na choroby, które są bardzo trudne do leczenia a niektóre 
są wręcz nieuleczalne, np. choroba Heinego-Medina lub 
odra. Obecnie nie spotykamy ich na naszym terenie ale są 
już doniesienia, że ilość zachorowań na odrę w Polsce w 
ostatnich latach wyniosła kilkanaście przypadków.
Dodatkowo niektóre przedszkola chcą przyjmować tylko 
te dzieci, które wykażą się zaświadczeniem od lekarza, że 
przeprowadzono szczepienia według kalendarza szcze-
pień. Mówi się, że w świetle obowiązujących przepisów 
jest to nieprawne ale jednak się zdarza… A co z rodzicami 
lub opiekunami? 
Sprawa jest bardziej zawiła i… kosztowna, gdyż po niesku-
tecznych wezwaniach rodziców aby zgłosili się na szczepie-
nie informacja zostaje przekazana do Terenowej Stacji Sa-
nepid. Ta przekazuje ją do Wojewody. Ten zgodnie z  pra-
wem może nałożyć karę administracyjną na rodziców w 
wysokości do kilku tysięcy złotych o ile nie zdecydują się 
na zaszczepienie. Wobec takich zagrożeń zdrowotnych dla 
naszych pociech i możliwych sankcji finansowych dla ro-
dziców decyzja powinna być jedna-SZCZEPIĆ. 

NORDA I PÓŁNOCNE KASZUBY  
ZAINAUGURUJĄ SEZON LETNI  

W DĄBRÓWCE

Program konferencji prasowej
„Inauguracja sezonu letniego Gdyni i Północnych  

Kaszub 2016”
Termin: 20 kwietnia 2016 r. (środa) – godzina 12.00

Miejsce: Muzeum Techniki Wojskowej „Gryf ”’, ul. ppłk. 
Ryszarda Lubowiedzkiego 2, 84-242 Dąbrówka, Gmina 

Luzino.

Program:
12.00 Rozpoczęcie konferencji, powitanie zaproszonych 
gości, krótka prezentacja Muzeum
12.15 - 12.25 Prezentacja oferty turystycznej Gdyni i Pół-
nocnych Kaszub 2016. 
12.30 Pytania i odpowiedzi
12.35 Zwiedzanie stacjonarnej wystawy Muzeum Techni-
ki Wojskowej „GRYF” z przewodnikiem
13.00 Przejażdżka dla uczestników gąsienicowymi pojaz-
dami wojskowymi
13.30 Wspólne zdjęcie
13.35 Poczęstunek w stylu militarnym
Inauguracji sezonu letniego Gdyni i Północnych Kaszub 
będzie towarzyszyć plener malarski Akademii Malarstwa 
i Rysunku „Pro Bono” w Luzinie oraz wystawa gdyńskiej 
fundacji „Kwadrat”, która zajmuje się dzierganiem w miej-
scach publicznych. Warsztaty malarskie oraz dziergania, 
wystawa poplenerowa, a także rozmowy o sztuce trwać 
będą do godz. 18.00. Chętnych zapraszamy do wzięcia 
udziału w towarzyszącym inauguracji – kulturalnym wy-
darzeniu oraz w konferencji prasowej, w której udział we-
zmą włodarze gmin i miast północnych Kaszub.
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