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Drogi mieszkańcu, dołóż „własną cegiełkę”
do budowy pomnika prof. Gerarda Labudy
W Luzinie, gdzie profesor Gerard Labuda mieszkał i uczęszczał do Szkoły Powszechnej,
a po śmierci wrócił na miejsce wiecznego spoczynku powstała inicjatywa budowy pomnika.
Pomysł budowy został również zainspirowany ogłoszonym przez Zrzeszenie Kaszubsko –
Pomorskie roku 2016 – Rokiem Profesora Gerarda Labudy.
Komitet budowy zaakceptował projekt wykonany
przez dr. hab. Tomasza Sobisza. Będzie to pierwszy pomnik profesora w Polsce, który ma być hołdem dla wyjątkowego człowieka.
Pomnik ma zostać wykonany w skali 1:1 z najwyższej próby brązy – brązu spiżowego, a jego
uroczyste odsłonięcie planuje się na 2 października 2016 r. w nowopowstałym „Centrum Luzina”.
Kosztorys realizacji szacuje się na kwotę 90 tys. zł,
stąd wielka prośba do mieszkańców i wszystkich
chętnych o dołożenie „własnej cegiełki” do tego
wyjątkowego projektu.
Nr konta bankowego, na który można wpłacać
darowizny:
Gminna Biblioteka Publiczna im. L. Roppla;
nr konta: BS Krokowa o/Luzino
36 8349 0002 0015 8482 2000 0030;
w tytule przelewu: darowizna na budowę pomnika profesora Gerarda Labudy.
Działania Komitetu Budowy Pomnika Profesora Gerarda Labudy
Dnia 10.05.2016 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Luzinie odbyło się spotkanie Komitetu
Budowy Pomnika Profesora Gerarda Labudy, w
którym udział wzięli: Jarosław Wejer, przewodniczący Komitetu oraz członkowie: ks. prałat Henryk Szydłowski, Mariusz Kaliszewski, Krzysztof
Bober, Bartłomiej Formela, Wiesław Trepczyk
oraz Maria Krośnicka. Ks. Jan Perszon, również
członek Komitetu, nie mógł z powodów służbowych pojawić się na spotkaniu. Celem spotkania było ustalenie miejsca, w którym pomnik ma szansę powstać. Zaproponowano trzy lokalizacje: przy Gminnej Bibliotece Publicznej, przy Szkole Podstawowej (tzw. starej szkole) oraz w rok
temu otwartym tzw. „Centrum Luzina”. Ostatecznie członkowie komitetu doszli do wniosku, że pomnik powstanie w
„Centrum Luzina”, gdyż miejsce to ma potencjał i przyszłość.
Dnia 12.05.2016 r. Wójt Gminy Luzino wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Luzino zwrócili się z prośbą o dofinansowanie budowy pomnika do sąsiednich samorządów, władz miast, których profesor jest honorowym obywatelem,
lokalnych inwestorów oraz do osób związanych z profesorem.
Więcej na str. 2
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ŻYCIORYS PROF. GERARDA LABUDY
Poniższe fragmenty zostały opracowane na podstawie
książki Genowefy Kasprzyk i Marii Krośnickiej „Gerard
Labuda. Żeglarz na oceanie nauki”.
Gerard Labuda urodził się między Bożym Narodzeniem,
a Nowym Rokiem na Kamiennej Górze, w Nowej Hucie.
Chrzciny małego Gerarda odbyły się w wiejskim kościele
w Strzepczu. W 1919 roku rodzice kupili gospodarstwo na
Wielkim Lesie. Jest to część Luzina, położona na północ od
linii kolejowej Wejherowo – Lębork przylegającej do drogi
krajowej S6 (ul. Wejherowska). Pierwszym językiem, który poznał Gerard był kaszubski, o którym napisał: „(…)
Mowa i język są największymi skarbami ludzkiej Kultury.
Zanim przekroczymy bramy do posługiwania się skarbami wielkiego języka, każdy z nas jest zobowiązany do pielęgnowania „rodzimej mowy”, której nas nauczyli rodzice.”
Pierwsze słowa języka polskiego poznawał przez kazania
głoszone w kościele i czytanie książki do nabożeństwa. Natomiast poprawnego pisania i czytania w języku polskim
uczył się dopiero w Szkole Powszechnej w Luzinie. Profesor Gerard Labuda w późniejszych latach wspominał,
że wiedza nabywa w dzieciństwie o problemach prostych,
małopiśmiennych ludzi, gubiących się w zawiłościach biurokratycznych i adwokackich nieraz przydała mu się w
późniejszym życiu. Profesor z żalem mówił, że polonistka
w liceum nie postawiła mu piątki, lecz czwórkę twierdząc,
że żaden Kaszub nie nauczy się dobrze języka polskiego.
Gerard (zwany przez matkę czule Jerusiem) był bardzo
zdolnym, lecz wątłego zdrowia chłopcem. Rodzice postanowili swoje oszczędności, przeznaczyć na jego edukację.
Najpierw w gimnazjum i liceum w Wejherowie. Studia
rozpoczął w wieku 20 lat w Poznaniu. Kariera naukowa
prof. Gerarda Labudy toczyła się błyskawicznie.
Mając zaledwie 20 lat, na
pierwszym roku studiów,
napisał pracę magisterską,
a w rok później doktorską.
Posiadając tylko 3 lata studiów uniwersyteckich, resztę indywidualnych studiów
kontynuował samodzielnie,
konsultując zdobytą wiedzę
u dawnych profesorów w
czasie konwersacji, podczas
zdawanych egzaminów naukowych.
Gerard Labuda jako student, 1936 r.

Po II wojnie światowej rozpoczął pracę na Uniwersytecie
Poznańskim i na podstawie pracy napisanej w Chrobrzu
„Studia nad początkami państwa polskiego” habilitował
się w 1946 roku, mając zaledwie 30 lat. Żona Alberta z
Wielkopolskich miała olbrzymi udział w rozwoju naukowym męża. Przez większość życia zabiegała o spokój
i jak najlepsze warunki do jego pracy. Profesor mówił o
niej do końca bardzo ciepło i podkreślał, że była arystokratką najwyższego rzędu, a przy tym rozumiała jego po2

trzeby i aspiracje. On zaś dbał o środki na utrzymanie i
wykształcenie dzieci, stwarzając im jak najlepsze warunki
do rozwoju naukowego. Rodzinę stanowią: Aleksander
Wit - profesor romanistyki Uniwersytetu we Wrocławiu,
Iwo Maria – profesor matematyki na Missisipi University, Adam Stanisław - emerytowany profesor historii
sztuki w Berlinie, Damian
- profesor biologii w Montrealu, który zajmował się
między innymi badaniem
kodu genetycznego Kaszubów. Najmłodszą z rodziny
jest córka Anastazja - konserwator zabytków w Genewie i wybitna specjalistka w zakresie architektury.

Prof. Gerard Labuda z żoną Albertą

Profesor kochał książki, które były dla niego czymś
wyjątkowym i zajmowały go bez reszty. Na nie przeznaczał wszystkie swoje oszczędności. W jego domu
przy ul. Kanclerskiej w Poznaniu znajdowały się one
wszędzie, w każdym pokoju. Mieszkał w bibliotece wypełnionej po brzegi kilkoma tysiącami książek.

Profesor Gerard Labuda otrzymuje akademicki tytuł honorowy „Doctor honoris
causa” , 2003 r.

Profesorowi od 2001 r. do śmierci w 2010 r. towarzyszyła
Amika. Pies nazwany został tym imieniem, ponieważ po
łacinie amica oznacza przyjaciółkę. Amika nie odstępowała profesora nawet o krok towarzysząc mu w pracach
domowych, naukowych i spacerach. Przyjaciółka ta po
śmierci żony Alberty wypełniła pustkę w domu i pełniła rolę gospodyni alarmując szczekaniem o dzwoniącym
telefonie, brzęczącym dzwonku przy furtce. Witała i odprowadzała wszystkich gości. Podczas spacerów rannych
i wieczornych z Profesorem chodziła wolno i dostojnie,
żeby przypadkiem nie przewrócić swojego Pana. Kiedy za
długo siedział przy maszynie i pisał, przychodziła i łapką
ponaglała go do wyjścia. Sama wtedy otwierała wszystkie
drzwi i wyprowadzała Pana do ogrodu, aby odpoczął. Bywało, że szukał kluczy, które gdzieś zapodział. Któregoś
dnia lekko zniecierpliwiony powiedział do psa: „Amika,
co zrobiłaś z kluczami?” Na co Amika wspięła się na Pro-
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fesora i z kieszeni jego marynarki wyciągnęła klucze. Po
śmierci Profesora Amika również wróciła do Luzina. Profesor Gerard Labuda na dzień przed inauguracją napisał
list do rektora Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu informując, że po raz pierwszy nie będzie na Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego, ponieważ wybiera
się w daleką podróż. Wieść o śmierci Profesora Gerarda
Labudy dotarła do zgromadzonych w czasie trwającej Inauguracji Roku Akademickiego. Zgodnie ze swoją wolą
zawartą w testamencie 9 października 2010 roku Profesor
został pochowany na parafialnym cmentarzu w Luzinie.
W uroczystości pogrzebowej brały udział środowiska
akademickie, liczne towarzystwa, instytuty i środowiska
naukowe oraz politycy i samorządowcy. Ś.p. prof. Jerzy
Treder w księdze kondolencyjnej po kaszubsku napisał:
„Wielki smutek mnie ogarnia po odejściu naszego wielkiego
badacza polskiej historii i historii Europy. Bardzo życzliwego wszystkim ludziom Człowieka. Pocieszeniem naszym jest
jednak w tym, że zostawił nam swoją naukę, swoje dokonania, a także dobry wzorzec Uczonego i Mistrza! Niech
mu nasza Kaszubska Ziemia lekką będzie! Niech Pan Bóg
do siebie Jego weźmie.” W piątek, 8 października – w dzień
poprzedzający pogrzeb Profesora Gerarda Labudy wieczorem w Luzinie do kościoła pw. Św. Wawrzyńca wprowadzono trumnę, a następnie odprawiono koncelebrowaną msze świętą pod przewodnictwem ś.p. arcybiskupa
seniora Tadeusza Gocłowskiego. Po mszy rozpoczęła się
tradycyjna, kaszubska „Pusta noc”, czyli czuwanie przy
trumnie zmarłego, rodziny, przyjaciół i śpiewaków. Czuwanie było nadzwyczajne, ponieważ prócz luzińskich żałobników uczestniczyły również chóry: „Lutnia” z Luzina
i „Harmonii” z Wejherowa. Sobotnie uroczystości pogrze-

szawskiego, Jagiellońskiego, Wrocławskiego oraz Szczecińskiego. Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk
(1984-1986), Prezes Polskiej Akademii Umiejętności
(1989-1994), Prezes Poznańskiego Towarzystwa Historycznego, Przewodniczący Rady naukowej Biblioteki Kurnickiej, Honorowy Obywatel Miasta Poznania, Gniezna
i Szczecina. Uhonorowany m.in. najwyższym odznaczeniem w Państwie - Orderem Orła Białego (pośmiertnie)
Uhoronowany również wszystkimi, pięcioma klasami
Orderu Odrodzenia Polski. Od Kaszubów otrzymał nadanie godności Honorowego Obywatelstwa miast Wejherowa (1976 r.) i Gdańska (1994 r.), Gminy Luzino (1996
r.) i Powiatu Wejherowskiego (2001 r.). Był honorowym
członkiem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego (1978 r.).

Uczniowe Szkoły Powszechnej w Luzinie, 1925 r.

Pogrzeb prof. Gerarda Labudy, 9.10.2010 r.

750-lecie Luzina. Odpust św. Wawrzyńca, podczas którego prof. Labuda przedstawia fragmenty książki własnego autorstwa „Dzieje wsi Luzino”, 1995 r.

bowe rozpoczęto różańcem, a następnie odprawiono msze
świętą żałobną koncelebrowaną pod przewodnictwem
metropolity gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia oraz wielu duchownych, a w wśród nich prymasa seniora arcybiskupa Henryka Muszyńskiego. W promieniach pięknego,
jesiennego słońca, z czapka gimnazjalisty na trumnie Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie złożono zwłoki prof. Gerarda Labudy. Profesor Gerard Labuda był Rektorem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w
Poznaniu w latach 1962-1965. Był wybitnym historykiem
i nauczycielem akademickim, szczególnie zasłużonym w
badaniach nad dziejami średniowiecza, pracującym naukowo do ostatniej chwili życia. Doctor honoris causa
sześciu uniwersytetów: Gdańskiego, M. Kopernika, War-

Promocja książki pt. "Święty Wojciech" w Luzinie, 2001 r.
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Z ŻYCIA SAMORZĄDU...
INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI
PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY
za okres międzysesyjny od 27 kwietnia 2016 r.
do 11 maja 2016 r.
Zgodnie z art. 19 ust.2 ustawy o samorządzie gminnym
i § 32 Statutu Gminy Luzino realizowałem zadania przewodniczącego Rady. Organizowałem pracę Rady. W każdą
środę pełniłem dyżury. Przyjmowałem mieszkańców gminy Luzino. Współpracowałem z Wójtem w celu realizacji
zadań nałożonych na samorząd przepisami prawa. W dniu
27 kwietnia 2016 roku uczestniczyłem w pracach Zespołu
do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Luzino na lata
2016 - 2025. W obchodach rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Radę Gminy reprezentowali radni: Edmund
Słowi i Stanisław Cejrowski, którzy złożyli wiązankę kwiatów na postumencie Pomnika Powstańców i Wojaków w
Luzinie. Dnia 6 maja 2016 r. brałem udział w obchodach
Międzynarodowego Dnia Strażaka patrona św. Floriana.
Święto jest przede wszystkim okazją do uczczenia trudu i poświęcenia ludzi, którzy żyją według zasady „Bogu
na chwałę, ludziom na ratunek”. Strażacy codziennie ryzykują zdrowie i życie, niosąc pomoc podczas pożarów,
wypadków drogowych, czy powodzi. Nierzadko płacą za
to najwyższą cenę. Ich postawa stanowi przykład godny
naśladowania przez wszystkich. Dnia 9 maja 2016 roku
współuczestniczyłem w posiedzeniu Komitetu Organizacyjnego Budowy Pomnika Profesora Gerarda Labudy. Budowa pomnika ma upamiętnić Jego postać, w związku z
obchodami 100 rocznicy urodzin w 2016 roku.
za okres międzysesyjny od 11 maja 2016 r.
do 23 czerwca 2016r.
W okresie międzysesyjnym organizowałem pracę Rady.
W każdą środę pełniłem dyżury. Przyjmowałem mieszkańców Gminy Luzino. Współpracowałem z Wójtem w
celu realizacji zadań nałożonych na samorząd przepisami.
Koordynowałem prace Rady Gminy z przewodniczącymi
Komisji. Zgodnie z planami pracy zostały ustalone terminy i tematy posiedzeń Komisji. I tak w dniu:
a) 14 czerwca 2016 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
b) 15 czerwca 2016 r. odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarczej i Samorządu,
c) 16 czerwca 2016 r. odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej,
d) 17 czerwca 2016 r. odbyło się posiedzenie Komisji
Oświaty, Kultury i Sportu w Szkole Podstawowej w Sychowie.
e) 17 maja 2016 r. i 06 czerwca 2016 roku odbyły się posiedzenia Komisji Rewizyjnej. W dniu 17 maja 2016 roku
kontrolowano inwestycje gminne, których okres gwarancji kończy się do końca czerwca br. Dnia 6 czerwca
2016 roku kontrolowano działalność Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Luzinie. Szczegółowe informacje
z kontroli przekaże przewodniczący Komisji Rewizyjnej
podczas sesji.
4

W dniu 18 maja 2026 r. odbyło się posiedzenie Kapituły
w sprawie rozpatrzenia wniosków mieszkańców wsi Robakowo, w sprawie nadania tytułu: „Honorowy Obywatel
Gminy Luzino”, Pani Genowefie i Panu Edmundowi Słowi.
Kapituła zaopiniowała negatywnie wnioski mieszkańców.
Na wniosek wójta Gminy Luzino zwołano sesję Rady Gminy Luzino, w dniu 16 czerwca 2016 roku. Dnia 24 maja
2016 roku Komisja Konkursowa „Piękna Gmina” przeprowadziła wizję lokalną ogrodów uczestników zgłoszonych do konkursu. Do konkursu zgłoszono 5 ogrodów i
przestrzeń publiczną, tj. w Wyszecinie 1 ogród, w Luzinie
2 ogrody, w Kębłowie 1 ogród oraz w Zelewie – przestrzeń
publiczną. Dnia 02 czerwca 2016 roku odbyła się narada
z radnymi. Zapoznano się z nieruchomościami położonymi w Wyszecinie w celu wypracowania stanowiska w
sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości, tj.
działki nr 61/3 i nr 61/10, jak również z mieniem komunalnym gminy Luzino. Wizytowano Muzeum Techniki
Wojskowej „GRYF” w miejscowości Dąbrówka. 8 czerwca
2016 roku reprezentowałem Radę w uroczystości Święta
Gimnazjum Publicznego im. Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich w Luzinie. Uroczystości odbyły się w Kartuzach. Rok
2016 poświęcono Aleksandrowi Majkowskiemu. Złożono
wiązankę kwiatów na Jego grobie. Zapoznano się m.in. ze
spektaklem w wykonaniu gimnazjalnej grupy teatralnej
na podstawie powieści Aleksandra Majkowskiego „Żëcè
ë przigòdë Rèmusa”. Wysłuchano przemówienia prof.
Tadeusza Linknera „O kaszubskiej epopei Majkowskiego
i innych utworach”. Wręczono nagrody laureatom Wojewódzkiego Konkursu Poetyckiego- Prozatorskiego „Miłość, Przyjaźń, Dobro”. Uczestniczyłem w pracach Zespołu
ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Luzino na lata
2016 - 2025. Na ostatnim posiedzeniu Zespołu przedłożono projekt Strategii. Strategia Rozwoju Gminy Luzino
zostanie poddana konsultacji mieszkańcom, a potem
przedłożona Radzie Gminy do zatwierdzenia. W dniu 22
czerwca 2016 roku uczestniczyłem w ćwiczeniach zespołów zarządzania kryzysowego powiatu wejherowskiego i
gminy Luzino. Celem ćwiczeń było m.in. sprawdzenie stanu gotowości poszczególnych służb oraz zespołów zarządzania kryzysowego.

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA
za okres międzysesyjny od 18 marca 2016 r.
do 27 kwietnia 2016 r.
1. Wybudowano gablotę na ekspozycję zabytkowej konnej pompy strażackiej przy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Luzinie.
2. Obecnie trwają prace przy równaniu dróg gminnych.
Do dnia 27 kwietnia prace zakończono we wsiach Luzino,
Kębłowo, Zielnowo, Wyszecino i Tępcz.
3. W dniu 15 kwietnia odbył się Pomorski Festiwal „Kaszëbsczé Spiéwë” Była to XIV edycja festiwalu, w której
wzięło udział ponad 130 uczestników z 5 powiatów. Festiwal to bardzo dobra promocja Gminy Luzino i kultury
kaszubskiej. Dziękuję Dyrektorowi
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i pracownikom Szkoły Podstawowej w Luzinie za sprawne
przeprowadzenie tegorocznej edycji festiwalu.
4. Dnia 19 kwietnia w Muzeum Techniki Wojskowej w
Dąbrówce odbyła się inauguracja sezonu letniego gmin
skupionych w Metropolitarnym Forum Norda. Gdynia i
gminy północnych Kaszub zaprezentowały wspólną ofertę turystyczną. Takie spotkanie na terenie naszej gminy
to promocja naszego regionu, a szczególnie działającego
od 11 miesięcy Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce.
5. 1 kwietnia ruszył oczekiwany program 500+. Liczba złożonych wniosków ogółem – 1389, w tym w formie elektronicznej 179. W dniach 25-26 kwietnia wpłynęło kolejnych
70 wniosków. Do dnia 27 kwietnia wydano 469 decyzji.
W dniach 20-22 kwietnia wypłacono 562 świadczenia na
kwotę 281.000 zł.
za okres międzysesyjny od 27 kwietnia 2016 r.
do 23 czerwca 2016 r
1. Zarząd Stowarzyszenia Obszaru Metropolitarnego
Gdańsk Gdynia Sopot zatwierdził listę inwestycji realizowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Województwa Pomorskiego dotyczącą termomodernizacji obiektów komunalnych. Gmina Luzino otrzyma kwotę 1 625 495zł na termomodernizację budynków
szkolnych: w Zelewie, Robakowie, Sychowie i Wyszecinie.
Inwestycja rozpocznie się w 2016 roku, a zakończy w 2017
roku.
2. W dniu 30 maja w Sądzie w Gdyni odbyła się ostatnia
rozprawa z powództwa ZUK w Wejherowie. ZUK żądał od
Gminy zapłaty za rzekome prace dodatkowe, w związku
z realizacją umowy na wywóz odpadów komunalnych od
mieszkańców gminy. Sąd w całości oddalił pozew i obciążył ZUK kosztami postępowania.
3. Dnia 21 czerwca w Żelistrzewie odbyło się spotkanie
samorządowców z powiatu wejherowskiego i puckiego
z parlamentarzystami okręgu gdańskiego dotyczące budowy Północnej Obwodnicy Trójmiasta oraz budowy
drugiego toru na linii kolejowej na odcinku Wejherowo-Lębork.
4. W dniu 22 czerwca na terenie gminy Luzino odbyły się
ćwiczenia zespołów zarządzania kryzysowego powiatu
wejherowskiego i gminy Luzino. W ćwiczeniach udział
wzięli: straż graniczna, policja, powiatowa straż pożarna,
wojsko, służba zdrowia, Ochotnicza Straż Pożarna Luzino,
Milwino i Zelewo. Celem ćwiczeń było sprawdzenie stanu gotowości poszczególnych służb oraz zespołów zarządzania kryzysowego, ich wiedzy na temat postępowania z
uchodźcami, wymiana doświadczeń i procedur z przeprowadzonych ćwiczeń, a także zapoznanie się ze sprzętem
będącym na wyposażeniu poszczególnych uczestników.

śnicka zaprezentowała informację z działalności instytucji. Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy
z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami
jednostek samorządu terytorialnego na rok 2015” przedstawił wójt Jarosław Wejer. Dyrektor Gminnego Ośrodka
Sportu Rekreacji i Turystyki Piotr Klecha zaprezentował
sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Sportu
Rekreacji i Turystyki za 2015 rok, jak również informację
z działalności świetlic socjoterapeutycznych.

XVIII SESJA RADY GMINY
Dnia 11 maja 2016 r. w świetlicy wiejskiej przy OSP
w Luzinie odbyła się XVIII Sesja Rady Gminy Luzino.
W sesji uczestniczyło 15 radnych.
Podczas posiedzenia, które trwało ponad dwie godziny radni podjęli uchwały w sprawie m.in. odwołania na
wniosek skarbnika, Pani Mirosławy Stolc i powołania nowego skarbnika Gminy, Pani Krystyny Skowrońskiej.

Po 43 latach pracy w Urzędzie Gminy Luzino Pani Mirosława Stolc odeszła na w pełni zasłużoną emeryturę.
Z Gminą Luzino Pani Mirosława w ramach zatrudnienia była związana od 1974 r., z czego od 1990 r. pełniła
rolę skarbnika - jedną z najważniejszych funkcji w każdej
jednostce samorządowej. Całe, swe zawodowe życie poświęciła finansom dbając o zrównoważony rozwój Gminy
Luzino.
Podczas sesji radni, na wniosek Komisji Rewizyjnej jednogłośnie udzielili wójtowi Gminy Luzino absolutorium za
ubiegłoroczny budżet. Radni nie mieli żadnych zastrzeżeń
do sposobu realizacji inwestycji i wydatkowania środków
dlatego też udzielili wójtowi Jarosławowi Wejer wotum
zaufania.

XVII SESJA RADY GMINY
Dnia 27 kwietnia 2016 r. w świetlicy wiejskiej przy OSP
w Luzinie odbyła się XVII Sesja Rady Gminy Luzino.
W sesji uczestniczyło 15 radnych.
Podczas posiedzenia, które trwało ponad trzy godziny
radni podjęli uchwały w sprawie m.in. zmiany budżetu na
2016 r. i przystąpienia Gminy Luzino do Stowarzyszenia
„Gdański Obszar Metropolitalny”. Podczas sesji dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej im. L. Roppla, Maria KroNr 139 / lipiec 2016
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XIX SESJA RADY GMINY
Dnia 16 czerwca 2016 r. w świetlicy wiejskiej przy OSP
w Luzinie odbyła się XIX Sesja Rady Gminy Luzino.
W sesji uczestniczyło 14 radnych.
Podczas posiedzenia radni zajęli się uchwałami budżetowymi, m.in. zmianą budżetu na 2016 r., która spowodowana była potrzebą zwiększenia środków finansowych na
realizację inwestycji w zakresie budowy żłobka w Luzinie.

XX SESJA RADY GMINY
Dnia 23 czerwca 2016 r. w świetlicy wiejskiej przy OSP
w Luzinie odbyła się XX Sesja rady Gminy Luzino.
Podczas posiedzenia radni zajęli się uchwałami w sprawie m. in. przyjęcia „Oceny zasobów społecznych”, wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej
dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce
na terenie Gminy Luzino oraz zmiany uchwały sprawie
ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania
przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu Publicznym
w Luzinie, prowadzonym przez Gminę Luzino.

WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH
PODCZAS XVII, XVIII, XIX i XX SESJI
RADY GMINY LUZINO
Uchwały podjęte podczas XVII Sesji Rady Gminy Luzino:
• UCHWAŁA NR XVII/172/2016 RADY GMINY LUZINO z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu Współpracy Gminy
Luzino z organizacjami pozarządowymi, podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2015
rok",
• UCHWAŁA NR XVII/173/2016 RADY GMINY LUZINO z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ na lata 2016 - 2022
• UCHWAŁA NR XVII/174/2016 RADY GMINY LUZINO z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK,
• UCHWAŁA NR XVII/175/2016 RADY GMINY LUZINO z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia
do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obrębu geodezyjnego Kębłowo (wsie Kębłowo
i Kochanowo) gm. Luzino (w zakresie działek nr 650/2, nr
650/3, nr 650/4, nr 650/6, nr 657/21, nr 657/24, nr 657/25,
nr 655, nr 656,)
• UCHWAŁA NR XVII/176/2016 RADY GMINY LUZINO z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia
do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Luzino(obręb geodezyjny Luzino) gm.
Luzino (w zakresie działek nr 205/4, nr 695/4, nr 1213/8,
nr 1215/1, nr 1215/2, 1215/5 i nr 1215/6),
• UCHWAŁA NR XVII/177/2016 RADY GMINY LUZINO z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino) gm. Luzino, w za6

kresie działek nr 105/1, nr 1427 i nr 939/1,
• UCHWAŁA NR XVII/178/2016 RADY GMINY LUZINO z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (dot. działek nr 69/1, 54/1
i 54/2 w Robakowie),
• UCHWAŁA NR XVII/179/2016 RADY GMINY LUZINO z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie darowizny nieruchomości (dot. działki nr 28/1 w Wyszecinie),
•Uchwała Nr XVII/180/2016 Rady Gminy Luzino z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr
XVI/166/2016 z dnia 17 marca 2016r. w sprawie przystąpienia Gminy Luzino do Stowarzyszenia Gdański Obszar
Metropolitalny,
•Uchwała Nr XVII/181/2016 Rady Gminy Luzino z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia Gminy Luzino
do Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot,
• UCHWAŁA NR XVII/182/2016 RADY GMINY LUZINO z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do
zmiany fragmentu Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego gminy Luzino w zakresie działki nr 40/1 położonej w Dąbrówce, obręb geodezyjny Dąbrówka, gm. Luzino oraz działki nr 181/9 położonej w Wyszecinie, obręb geodezyjny Wyszecino, gm.
Luzino.
Uchwały podjęte podczas XVIII Sesji Rady Gminy Luzino:
• UCHWAŁA Nr XVIII/183/2016 RADY GMINY LUZINO z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2015 rok i informacją o stanie mienia jednostki oraz w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy Luzino za 2015 rok,
• UCHWAŁA Nr XVIII/184/2016 RADY GMINY LUZINO z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie zmiany "Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Luzino",
• UCHWAŁA Nr XVIII/185/2016 RADY GMINY LUZINO z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
• UCHWAŁA Nr XVIII/186/2016 RADY GMINY LUZINO z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie zmiany "regulaminu przyznawania Stypendium Wójta Gminy Luzino dla
uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjum
zamieszkałych bądź uczących się na terenie Gminy Luzino
i uczniów szkół ponadgimnazjalnych dziennych zamieszkałych na terenie Gminy Luzino, uzyskujących wybitne
osiągnięcia w dziedzinie kultury, nauki i sportu",
• UCHWAŁA Nr XVIII/187/2016 RADY GMINY LUZINO z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie odwołania Skarbnika
Gminy Luzino,
• UCHWAŁA Nr XVIII/188/2016 RADY GMINY LUZINO z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie powołania Skarbnika
Gminy Luzino
Uchwały podjęte podczas XIX Sesji Rady Gminy Luzino:
•UCHWAŁA NR XIX/189/2016 RADY GMINY LUZINO
z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ na lata 2016 - 2022,
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• UCHWAŁA NR XIX/190/2016 RADY GMINY LUZINO z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK.
Uchwały podjęte podczas XX Sesji Rady Gminy Luzino:
• UCHWAŁA NR XX/193/2016 RADY GMINY LUZINO
z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Luzino,
• UCHWAŁA NR XX/194/2016 RADY GMINY LUZINO
z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia darowizny
nieruchomości,
• UCHWAŁA NR XX/195/2016 RADY GMINY LUZINO
z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia
nieruchomości,
• UCHWAŁA NR XX/196/2016 RADY GMINY LUZINO
z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie najmu nieruchomości
położonej w miejscowości Luzino,
• UCHWAŁA NR XX/197/2016 RADY GMINY LUZINO
z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino) gm. Luzino, w zakresie działek nr 127, nr 194/31, nr 302, nr 697/2, nr 698,
nr 708/4, nr 708/5, nr 713/16, nr 713/17, nr 713/20, nr
891/11 i nr 1117,
• UCHWAŁA NR XX/198/2016 RADY GMINY LUZINO
z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
fragmentów wsi Zelewo (działki nr: 8/1, 11, 12, 32, 49/1,
49/2) w gminie Luzino, w zakresie działek nr 303/2 i nr
303/3 (przed scaleniem i podziałem działka nr 12),
• UCHWAŁA NR XX/199/2016 RADY GMINY LUZINO z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr XVII/182/2016 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do zmiany fragmentu
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego gminy Luzino,
• UCHWAŁA NR XX/200/2016 RADY GMINY LUZINO z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do
zmiany fragmentu Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego gminy Luzino w zakresie działki nr nr 181/9 położonej w Wyszecinie, obręb
geodezyjny Wyszecino, gm. Luzino,
• UCHWAŁA NR XX/201/2016 RADY GMINY LUZINO z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości i zasad
udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów
prowadzących żłobki, kluby dziecięce oraz zatrudniających opiekunów dziennych na terenie Gminy Luzino,
• UCHWAŁA NR XX/202/2016 RADY GMINY LUZINO
z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr
XLIII/494/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 29 sierpnia
2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Luzinie, prowadzonym przez Gminę
Luzino,
• UCHWAŁA NR XX/203/2016 RADY GMINY LUZINO
z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na
podpisanie umowy partnerskiej w sprawie projektu zgłaszanego przez Powiat Wejherowski pn. „System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w Powiecie Wejherowskim cz.
I” Działanie 6.1 Aktywna integracja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 – 2020,
• UCHWAŁA NR XX/204/2016 RADY GMINY LUZINO

z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na
podpisanie umowy partnerskiej w zakresie projektu zgłaszanego przez Powiat Wejherowski pn. „System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w Powiecie Wejherowskim cz.
II” Działanie 6.2 Usługi społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
2014 - 2020,
• UCHWAŁA NR XX/205/2016 RADY GMINY LUZINOz dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy,
• UCHWAŁA NR XX/206/2016 RADY GMINY LUZINO
z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

WYKAZ PRZETARGÓW
za okres od 18 maja 2016 r. do 30 czerwca 2016 r.
- OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
NA UTWARDZENIE NAWIERZCHNI ULIC, ZATOK
I ZJAZDÓW ORAZ BUDOWĘ ZATOK, PARKINGU
DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I CHODNIKÓW NA TERENIE GMINY LUZINO
W dniu 05.04.2016 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jak wyżej, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
Do terminu składania ofert, wpłynęło 5 ważnych oferty z
oferowaną ceną za wykonanie zamówienia: CZĘŚĆ NR
1 – Opracowanie pełnej dokumentacji projektowej na
utwardzenie nawierzchni ulic, budowę chodników, zatok
autobusowych, postojowych oraz parkingów dla samochodów osobowych , w kwocie: od 87.330,00 zł brutto do
250.489,50 zł brutto, z oferowanym okresem gwarancji od
24 m-ce do 60 m-cy, CZĘŚĆ NR 2 – Opracowanie pełnej dokumentacji projektowej na utwardzenie nawierzchni ulic, zjazdów, oraz pętli autobusowe, w kwocie: od
87.330,00 zł brutto do 187.759,50 zł brutto, z oferowanym
okresem gwarancji od 24 m-ce do 60 m-cy. Zamawiający
do realizacji zamówienia, zarówno części nr 1 i części nr 2
przyjął ofertę, którą złożył Wykonawca: MS BIURO PROJEKTOWE Michał Sroka, ul. Borowa 4, 62-200 Gniezno,
z oferowaną ceną, dla części nr 1 - 87.330,00 zł brutto i z
oferowanym okresem gwarancji 60 m-cy oraz dla części
nr 2 - 87.330,00 zł brutto i z oferowanym okresem gwarancji 60 m-cy.
- BUDOWA GMINNEGO ŻŁOBKA MODUŁOWEGO
W LUZINIE, W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ.
W dniu 07.06.2016 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jak wyżej,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Do
terminu składania ofert, wpłynęły trzy oferty niepodlegające odrzuceniu, z: oferowaną ceną za wykonanie zamówienia w kwocie od 4.200.000,00 zł brutto do 5.290.000,00
zł brutto; 60 miesięcznym okresem gwarancji; uzyskaniem współczynnika przenikania ciepła U dla ścian zewn.
od 0,14 do 0,20 i uzyskaniem współczynnika przenikania
ciepła U dla dachu, stropodachu (…) od 0,12 do 0,14. Zamawiający do realizacji zamówienia przyjął ofertę, którą
złożył Wykonawca: KAMARO Sp. z o.o. Sp. k. 81-817 Sopot ul. Malczewskiego 4, z oferowaną ceną 4.200.000,00
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zł brutto, 60 miesięcznym okresem gwarancji, 0,14 współczynnikiem przenikania ciepła U dla ścian zewn. i 0,12
współczynnikiem przenikania ciepła U dla dachu, stropodachu (…),
- ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW
KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LUZINO
W dniu 30.05.2016 r. przesłano ogłoszenie o zamówieniu
w celu publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Termin składania i otwarcia ofert
upływa 18.07.2016 r.,
- UTWORZENIE I PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
NA TERENIE GMINY LUZINO
W dniu 30.05.2016 r. przesłano ogłoszenie o zamówieniu
w celu publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Termin składania i otwarcia ofert
upływa 18.07.2016 r.,
- ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW
KOMUNALNYCH Z MIEJSC PUBLICZNYCH ORAZ
Z BUDYNKÓW BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY
LUZINO
W dniu 07.06.2016 r. przesłano ogłoszenie o zamówieniu
w celu publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Termin składania i otwarcia ofert
upływa 18.07.2016 r.,

STYPENDIUM WÓJTA GMINY LUZINO WNIOSKI DO 1 SIERPNIA 2016 R.
Stypendium Wójta Gminy Luzino mogą otrzymać
uczniowie uzyskujący wybitne osiągnięcia w dziedzinie
kultury, nauki i sportu będący uczniami szkół podstawowych, gimnazjum, zamieszkałymi bądź uczącymi się na
terenie Gminy Luzino oraz szkół ponadgimnazjalnych
dziennych, zamieszkałymi na terenie Gminy Luzino.
Zasady i tryb przyznawania stypendium zostały określone
w Uchwale Nr XVL/510/2014 Rady Gminy Luzino z dnia
15 października 2014 r., zwanej dalej „regulaminem”, a
zmienionej Uchwałą Nr XVIII/186/2016 z dnia 11 maja
2016 r. Wnioski w sprawie przyznania stypendium na rok
szkolny 2016/2017 należy złożyć w terminie do dnia 01
sierpnia 2016 roku w Kancelarii Urzędu Gminy Luzino (w
budynku przy ul. Of. Stutthofu 11). Formularz wniosku
wraz z regulaminem przyznawania stypendium znajduje
się na stronie internetowej urzędu www.luzino.eu w zakładce „Edukacja”.
Do wniosku o przyznanie stypendium należy załączyć:
potwierdzone kserokopie dokumentów potwierdzających
osiągnięcia ucznia w danej dziedzinie tj. w zakresie kultury, nauki i sportu, opinię wychowawcy klasy bądź opiekuna odpowiedzialnego za przygotowanie do konkursu
w dziedzinie kultury i nauki czy też sportu, potwierdzone
kserokopie ocen klasyfikacji końcoworocznej, poprzedzającej okres ubiegania się o stypendium bądź potwierdzoną
kserokopię oceny z przedmiotu, którego dotyczył konkurs
przedmiotowy, artystyczny wraz z oceną z zachowania lub
w przypadku osiągnięć sportowych oceny z wychowania
fizycznego wraz z oceną z zachowania (potwierdzenia kserokopii dokumentów, dokonuje osoba, składająca wniosek
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o przyznanie stypendium, w obecności pracownika samorządowego). Stypendium jest przyznawane na wniosek:
dyrektora szkoły, opiekunów prawnych ucznia, w przypadku uczniów niepełnoletnich, samych zainteresowanych, w przypadku uczniów i sportowców pełnoletnich,
organizacji działających w zakresie kultury, nauki i sportu.

APEL DO MIESZKAŃCÓW
GMINY LUZINO
Szanowni Mieszkańcy Gminy Luzino, obowiązujący
obecnie system gospodarowania odpadami, zapewnia
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
mieszkańców naszej gminy w nieograniczonych ilościach, w zamian za stałą miesięczną opłatę, a pomimo
tego, niektórzy mieszkańcy nadal wykorzystują odpady
komunalne jako główny materiał opałowy.
Należy podkreślić, iż wydajność energetyczna odpadów
jest niewielka, a konsekwencje są bardzo poważne. Niewłaściwe postępowanie z odpadami niesie za sobą wiele
zagrożeń. Odpady w warunkach domowych palone są w
niskich temperaturach, co powoduje wydzielanie się zanieczyszczeń m.in.: tlenku i dwutlenku węgla, dwutlenku
siarki, metali ciężkich, kadmu, chlorowodoru i cyjanowodoru. Zanieczyszczenia te, to tylko część szkodliwych
substancji, jakie powstają przy spalaniu w przydomowych
instalacjach grzewczych. Szczególnie niebezpieczne dla
zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych np.
butelek typu PET, worków foliowych, odpadów z gumy
czy lakierowanych materiałów. W wyniku spalania tego
typu odpadów, emitowane są rakotwórcze dioksyny, których toksyczny wpływ na zdrowie może objawić się dopiero po kilkudziesięciu latach np. w postaci chorób nowotworowych.
Proceder spalania odpadów komunalnych przez mieszkańców naszej Gminy jest nadal powszechny, zarówno
w sezonie grzewczym jak i w okresach letnich, kiedy to
wieczorami grzeje się odpadami wodę. Świadczą o tym
chmury czarnego dymu unoszącego się w naszych miejscowościach, a także coraz częstsze skargi, zgłoszenia
mieszkańców, kierowane w tym zakresie do Urzędu Gminy.
W niektórych miejscach dochodzi nawet do tego, że zwykłe wyjście na spacer, czy też do ogrodu staje się wręcz niemożliwe z powodu ogromnych ilości dymu, pyłu i smrodu
w powietrzu.
W roku 2015, do mieszkańców, którzy nieprawidłowo postępowali z odpadami, Referat Gospodarki Komunalnej
Urzędu Gminy Luzino wysłał około 150 upomnień dotyczących m.in. utrzymania czystości i porządku na nieruchomości, zakazu spalania odpadów, prowadzenia prawidłowej segregacji odpadów wraz z pouczeniem i przywołaniem odpowiednich przepisów w tym zakresie. Nadal
będą prowadzone kontrole posesji, a w udowodnionych
przypadkach, w stosunku do ich właścicieli, prowadzone
będą postępowania zmierzające do wyegzekwowania obowiązujących przepisów, w tym zakresie.
Zwracamy się z prośbą do wszystkich, którzy spalają odpady komunalne w domowych piecach, do zaprzestania tego
procederu. Takie niewłaściwe praktyki mają nieodwracalne skutki dla naszego zdrowia.
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Czym grozi spalanie
śmieci w domu?
Dioksyny
Do najgroźniejszych produktów spalania, w tym spalania
śmieci, należą chlorowane związki organiczne, a szczególnie
rodzina dioksyn: polichlorodwubenzodioksyny (PCDDs), polichlorodwubenzofurany (PCDFs), polichlorodwufenyle (PCBs)
i polichloronaftaleny (PCNs). Najbardziej toksyczną z nich, także powstającą w procesie spalania odpadów, jest 2,3,7,8 tetrachlorodwubenzo-p-dioksyna (TCDD). Jest ona 10.000 razy
bardziej trująca niż cyjanek potasowy, a jej połowiczny rozpad
w glebie trwa 160 lat.

zaburzenia
hormonalne

Spalanie śmieci w piecu domowym:
• wywołuje groźne choroby;
• może być przyczyną pożaru;
• naraża na wysokie grzywny.

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne
(WWA)
Ich źródłem są procesy spalania różnego rodzaju paliw do
silników, ogrzewanie mieszkań
lub spalanie śmieci. Narażenie
na działanie WWA jest od 3 do
25 razy większe zimą niż latem, co łatwo można wyjaśnić
znacznym nasileniem niskiej emisji w okresie zimowym.
Prawdopodobieństwo zapadnięcia na
raka płuc ze względu na działanie WWA,
wynosi 7,8 na 100 000 mieszkańców.
Jest ono, co prawda, 2 do 3 razy niższe
niż niebezpieczeństwo związane z pracą
w przemyśle węglowym czy hutniczym,
lecz dotyczy za to przeważającej części
populacji mieszkańców miast.

Ołów upośledza procesy syntezy hemoglobiny, negatywnie
wpływa na funkcjonowanie
szpiku kostnego oraz wątroby, a także obniża poziom witaminy D w organizmie, łączy
się z grupami enzymów i białek,
powodując zmiany we krwi i naczyniach, wreszcie – wpływa na
poziom żelaza w organizmie, wywołując anemię

zaburzenia
immunologiczne

dioksyny wywołują nowotwory
i zaburzenia neurologiczne

Niewielkie stężenia kadmu wpływają niekorzystnie na układ odpornościowy organizmu. Choroba itai-itai, wynikła z zatrucia
kadmem, oprócz uszkodzeń nerek objawia się rozmiękczeniem
kości (osteomalacją) oraz wzrostem ich kruchości (osteoporozą).

trądzik chlorowy – dermatologiczny zespół chorobowy

Niewydolność układu oddechowego – wzrost zanieczyszczenia PM10 o 10 μg/m3 zwiększa liczbę przypadków średnio
o 4%, SO2 o 7%, NO2 o 4%.

SO2
Udary mózgu – wzrost stężenia pyłu zawieszonego PM10
o 10 μg/m3 w ciągu roku, odpowiada wzrostowi śmiertelności
w wyniku wylewów o 49%. Zwiększenie śmiertelności związanej ze
wzrostem stężenia NO2 o 10 μg/m3 w ciągu roku wynosi aż 144%.

NO2
Choroby serca – wzrost stężenia pyłu zawieszonego PM10
o 10 μg/m3 w ciągu roku, odpowiada wzrostowi śmiertelności w wyniku chorób serca o 55%. Zwiększenie śmiertelności
związanej ze wzrostem stężenia NO2 o 10 μg/m3 w ciągu roku
wynosi aż 146%.

Chlor, obecny w odpadach
komunalnych, jest źródłem
zanieczyszczeń kwasowych
(HCl), a także kluczowym elementem w powstawaniu organicznych związków chloru,
Siarka, obecna w odpadach takich jak dioksyny czy chlokomunalnych, tworzy zanie- raminy. Spośród odpadów
czyszczenia kwasowe, takie
domowych największym
jak SOx. Tekstylia są odpowie- źródłem chloru jest plastik:
dzialne za 55% siarki, obecodpowiada za 76% chloru,
nej w dymie kominowym po uwalnianego do atmosfery;
spaleniu zawartości kosza
prócz tego spalanie plastidomowego.
ków uwalnia metale ciężkie.

Na terenie województwa pomorskiego edycję planszy sfinansowano ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w ramach kampanii PORZĄDNE
POMORZE oraz Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Koordynator kampanii:
Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa
www.porzadnepomorze.pl
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Pary rtęci powodują w płucach
odczyny zapalne i zaburzenia
ośrodkowego układu nerwowego (wzmożona pobudliwość).
Przy zatruciach przewlekłych
występują również zaburzenia
ośrodkowego układu nerwowego, objawiające się drżeniem
kończyn, zmianami osobowości,
stanami depresji, a w ciężkich
przypadkach halucynacjami.
W całkowitej emisji metali ciężkich na terenie Polski, wysoki
jest udział emisji, związany ze spalaniem węgla i śmieci w indywidualnych paleniskach domowych – wynosi on 10% dla
rtęci, 30% dla ołowiu i ponad 40% dla kadmu. Metale ciężkie
zostają uwolnione z odpadów, w których były związane.

Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie
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INFORMACJA WSTĘPNA
w sprawie przystąpienia do konkursu
w ramach Poddziałania 10.3.1
„Odnawialne źródła energii
- wsparcie dotacyjne”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego planuje
w czwartym kwartale br. uruchomić nabór wniosków dla
Poddziałania 10.3.1 „Odnawialne źródła energii - wsparcie dotacyjne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 20142020. W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców instalacjami wykorzystującymi odnawialne źródła
energii oraz licznymi pytaniami w tym temacie, Gmina
Luzino (w partnerstwie z innymi gminami) chce przystąpić do wskazanego konkursu i pozyskać na ten cel środki
dla mieszkańców. Odpowiedzi
i wyjaśnienia jakie uzyskaliśmy od Instytucji Zarządzającej wskazują, że aby zrealizować projekt
z przeznaczeniem na instalacje dla osób fizycznych konieczne będzie złożenie tego wniosku
w partnerstwie ze stowarzyszeniem, które będzie pozyskiwało fundusze dla swoich członków. Tak więc mieszkańcy
gminy Luzino, którzy będą zainteresowani uczestniczeniem w projekcie będą zobowiązani być członkami takiego stowarzyszenia przez okres trwałości projektu, tj. 5 lat
oraz opłacać w nim składki członkowskie jeżeli takie obowiązują. Stowarzyszenie, które będzie składało wniosek w
partnerstwie z Gminą Luzino i innymi gminami, zostanie
wybrane w drodze publicznego naboru partnerów.
Aby móc aplikować o środki unijne konieczne jest przygotowanie niezbędnej do tego celu dokumentacji. Aby było
to możliwe, znane muszą być na etapie składania wniosku
potrzeby mieszkańców oraz konkretne nieruchomości, na
których instalacje będą montowane.
W związku z powyższym zakłada się, że osoby chętne zobowiązane będą, po zakwalifikowaniu ich na listę osób
biorących udział w projekcie, do zapłaty następujących
kwot:
- 1.000,00 zł w przypadku ubiegania się o dofinansowanie
instalacji fotowoltaicznej;
- 1.000,00 zł w przypadku ubiegania się o dofinansowanie
instalacji solarnej;
- 3.000,00 zł w przypadku ubiegania się o dofinansowanie
do pompy ciepła.
Wskazane kwoty zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji niezbędnej i wymaganej do złożenia
wniosku o dofinansowanie projektu. W przypadku nie
otrzymania dofinansowania, kwota wpłacona zostanie
pomniejszona o koszt dokumentacji indywidualnej i w
tej wysokości zwrócona mieszkańcowi na wskazane przez
niego konto. W przypadku uzyskania dofinansowania
10

wpłacona kwota zostanie zaliczona na poczet kosztu instalacji.
W ramach projektu można będzie ubiegać się o dofinansowanie do budowy instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz instalacji solarnych, wykorzystujących odnawialne źródła energii. W związku z tym, że w projekcie energia
słońca nie sumuje się z energią pozyskiwaną z ziemi, możliwy jest montaż na jednej nieruchomości następujących
kombinacji instalacji: panele fotowoltaiczne, kolektory
słoneczne, gruntowa pompa ciepła z c.w.u lub instalacja
fotowoltaiczna
z gruntową pompą ciepła i c.w.u. Instalacje służące do wytwarzania energii, w szczególności energii elektrycznej lub
cieplnej mogą być instalowane wyłącznie z przeznaczeniem na potrzeby własne,
w przypadku przekazania mikroinstalacji osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą (również rolnicy) wytworzona energia elektryczna lub cieplna może
być wykorzystana tylko na potrzeby gospodarstwa domowego tych osób (wytworzona energia nie może być sprzedawana ani pokrywać zapotrzebowania gospodarstwa rolnego czy firmy).
Zakłada się, że maksymalny poziom dofinansowania będzie wynosił ok. 60% wartości projektu brutto.
Planowany okres rozpoczęcia realizacji zakupów instalacji
to maj 2017 r.
W przypadku uzyskania dofinansowania, po wyborze wykonawcy instalacji, mieszkaniec zobowiązany zostanie do
dokonania pozostałego, wyliczonego dla niego kosztu w
ramach projektu a więc w roku 2017.
Po zebraniu ankiet przeanalizowane zostaną jej wyniki i
podjęta zostanie decyzja o rodzajach instalacji, które zostaną objęte projektem. Z uwagi na fakt iż preferowane w
konkursie będą pompy ciepła i instalacje fotowoltaiczne
nie jest wykluczone, że składane będą dwa wnioski, z których drugi obejmował będzie jedynie instalacje solarne.
WYPEŁNIENIE ANKIETY NIE STANOWI ELEMENTU
REKRUTACJI DO PROJEKTU.
Po analizie zapotrzebowania i ogłoszeniu dokumentacji
konkursowej przez Urząd Marszałkowski zostanie przeprowadzona rekrutacja wg. obowiązującego regulaminu.
Mieszkańcy, którzy będą zainteresowani udziałem w projekcie zobowiązani są samodzielnie śledzić informacje o
rozpoczęciu naboru, które ukażą się na stronie internetowej Gminy Luzino www.luzino.eu, tablicach informacyjnych Urzędu Gminy Luzino oraz wszystkich sołectw.
W związku z powyższym Wójt Gminy Luzino zachęca
wszystkich zainteresowanych mieszkańców do składania ankiet dotyczących zainteresowania instalacjami do
30.07.2016 r. do godz. 15.00. Ankiety oraz inne przykładowe koszty dostępne są na stronie www.luzino.eu w zakładce „Strefa mieszkańca”. Dodatkowych informacji w sprawie udziela Referat Inwestycyjno – Eksploatacyjny Urzędu
Gminy pod nr telefonu (58) 678 20 68 wew.49.
W projekcie mogą wziąć udział osoby fizyczne zameldowane i posiadające nieruchomość na terenie Gminy
Luzino, województwo pomorskie.
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LUZINO Z NAJWYŻSZĄ DOTACJĄ
W KRAJU. POWSTANIE ŻŁOBEK DLA
100 MALUCHÓW
W ramach pierwszego modułu rządowego programu
Maluch osiem pomorskich gmin otrzymało ponad 7,5
mln zł dotacji na zaprojektowanie i wybudowanie żłobków. Gmina Luzino otrzymała na ten cel najwyższe dofinansowanie w kraju, bo 2 miliony 740 tys. zł.
Mimo to samorząd będzie musiał dołożyć ponad milion
złotych z własnych środków.
11 maja br. wójt gminy Luzino Jarosław Wejer wraz z wojewodą pomorskim Dariuszem Drelichem podpisał umowę dot. przyznania dotacji na budowę żłobka. Zgodnie z
jej założeniami żłobek w Luzinie wybudowany zostanie do
końca grudnia 2016 r., a jego uroczyste otwarcie planuje
się na kwiecień 2017 r.
18 maja br. wójt gminy Luzino ogłosił przetarg na budowę gminnego żłobka modułowego w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Budynek żłobka, który powstanie przy
luzińskiej podstawówce ma być parterowy, niepodpiwniczony, zbudowany w technologii modułowej o konstrukcji
drewnianej. Swoje miejsce w nim znajdzie setka dzieci, a
miejsce pracy około 25 osób. Żłobek podzielony zostanie na 4 oddziały, a każdy z nich będzie składać się z bawialni, sypialni, łazienki i szatni. W żłobku nie zabraknie
pomieszczeń techniczno – administracyjnych oraz węzła
żywieniowego.
Celem budowy Gminnego Publicznego Żłobka w Luzinie
jest zapewnienie opieki dzieciom w wieku żłobkowym –
do lat 3, których na koniec 2015 roku było 646. Na terenie
Gminy nie działa żadna placówka wychowawcza o takim
charakterze. Budowa żłobka zaspokoi potrzeby lokalnej
społeczności w zakresie opieki nad dziećmi, zapewni im
możliwość rozwoju i nabycie umiejętności niezbędnych
do edukacji przedszkolnej.

ZA NAMI ĆWICZENIA Z ZAKRESU
ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

W środę, 22 czerwca 2016 r. w Kębłowie doszło do wypadku drogowego, w którym poszkodowani zostali
uchodźcy z krajów objętych konfliktem zbrojnym. Jak
się okazało byli to obywatele Syrii. Na miejsce wezwano
pięć jednostek straży pożarnej, policję, służbę medyczną oraz straż graniczną, a także straż leśną…

Na szczęście zdarzenie było pozorowane, a wszystko odbyło się w ramach ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego, które zorganizowało Starostwo Powiatowe w Wejherowie wraz z Gminą Luzino. Zanim doszło do pozoracji
zdarzenia w świetlicy wiejskiej w Luzinie spotkali się zaproszeni goście: wójtowie okolicznych gmin, pracownicy
dziesięciu gmin zajmujących się sprawami zarządzania
kryzysowego, przedstawiciele policji, straży pożarnej,

straży leśnej oraz straży granicznej. Obecny był również
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego Gminy Luzino
z wójtem Jarosławem Wejerem na czele oraz Powiatowy
Zespół Zarządzania Kryzysowego, któremu szefowała starosta powiatu wejherowskiego, Gabriela Lisius. Podczas
spotkania omówione zostały kwestie możliwości zapewnienia bezpieczeństwa w gminie Luzino oraz zakres działania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
Referat na temat postępowania z uchodźcami na przykładzie rzeczywistych przypadków wygłosił Jarosław Kowalski z Wydziału Koordynacji Działań Morskiego Oddziału
Straży Granicznej. Celem ćwiczeń z zakresu zarządzania
kryzysowego było sprawdzenie stanu gotowości poszczególnych służb oraz zespołów zarządzania kryzysowego,
ich wiedzy na temat postępowania z uchodźcami, wymiana doświadczeń i procedur z przeprowadzanych ćwiczeń,
a także zapoznanie się ze sprzętem będącym na wyposażeniu poszczególnych uczestników.

STYPENDIUM SOCJALNE - WNIOSKI
DO 15 WRZEŚNIA
Wójt Gminy Luzino informuje, iż w terminie do dnia
15 września 2016 roku można składać wnioski w spra-
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wie udzielenia pomocy finansowej w roku szkolnym
2016/2017. Pomoc finansowa może być udzielona
uczniom szkół podstawowych, gimnazjum, ponadgimnazjalnych, pochodzących z rodzin, w których dochód na
osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego
tj. 514 zł netto. Wnioski będą wydawane po 17 sierpnia
2015 roku w pokoju nr 20 w budynku przy ul. 10 Marca
11, a także dostępne będą pod adresem www.luzino.eu w
zakładce „Edukacja”. Wnioski będąprzyjmowane w terminie od 1 do 15 września 2015 roku Termin 15 września,
zgodnie z ustawą o systemie oświaty, jest ostateczny.

NOWA STRONA INTERNETOWA
GMINY LUZINO
Szanowni Państwo, zachęcamy do odwiedzania nowej,
oficjalnej strony Gminy Luzino, którą można znaleźć
pod adresem www.luzino.eu.
Mamy nadzieję, że przejrzysta szata graficzna naszej nowej witryny ułatwi dostęp do poszukiwanych przez Państwa treści. Uwagi oraz propozycje dotyczące zamieszczanych treści prosimy przekazywać drogą elektroniczną, na
adres promocja@luzino.pl

INFORMACJA O STANIE
WODOMIERZA
Informujemy, że stan wodomierza można przesyłać
drogą elektroniczną na adres: finanse_rk@luzino.eu.
Stan wodomierza należy podawać na koniec kwartału:
• spis 30.03. – płatność 15.05.2016 r.
• spis 30.06. – płatność 15.09. 2016 r.
• spis 30.09. – płatność 15.11. 2016 r.
• spis 30.12. – płatność 15.03. 2016 r.
Stan wodomierza moża podawać zarówno tydzień przed
jak i tydzień po upływie wyznaczonej daty. Płatnicy, którzy posiadają podliczniki na wodę również proszeni są o
podawanie odczytów

19 kwietnia 2016 roku w Dąbrówce na terenie Muzeum
Techniki Wojskowej Gryf odbyła się konferencja prasowa pt. „Inauguracja sezonu letniego Gdyni i Północnych Kaszub . Członkowie Metropolitalnego Forum
Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów zjechali
do Dąbrówki, by zaprosić na wakacje. Konferencję rozpoczął nieoczekiwany wjazd czołgu T34/85 z wójtem
Gminy Luzino, Jarosławem Wejerem, wiceprezydentem
Gdyni, Katarzyną Gruszecką-Spychałą oraz Marianem
Koteckim, właścicielem placówki na pokładzie.
Zebranych gości powitał gospodarz spotkania Wójt Gminy Luzino, Jarosław Wejer oraz Katarzyna Gruszecka Spychała, wiceprezydent Gdyni. W spotkaniu udział wzięli
włodarze gmin i miast z Północnych Kaszub. Muzeum w
Dąbrówce zapewniło uczestnikom szereg atrakcji. Nikt
nie ukrywał zdumienia z posiadanych przez placówkę żywych eksponatów. W ofercie wakacyjnej Metropolitalnego Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów
NORDA znajdują się wystawy, koncerty, festiwale, festyny
czy wydarzenia sportowe. W tym roku, 24 samorządy od
maja do września zorganizują w sumie co najmniej 216
imprez. Od małych koncertów i biesiad po festiwale na
europejską czy wręcz światową skalę. Szczegółowy plan
znajduje się w specjalnie przygotowanym kalendarzu wydarzeń Gdyni i Północnych Kaszub. Sezon letni to również
świetna okazja do spacerów po urokliwych ścieżkach nordic walking i jazdy na rowerze. Zachęcamy do korzystania
z aplikacji mobilnej Gdynia i Północne Kaszuby , która
poszerzona została o nowy moduł z trasami pieszymi i rowerowymi. Zachęcamy również do zapoznania się ze Szlakiem Historii Militarnej Kaszub Północnych i koniecznie
do odwiedzenia Muzeum Techniki Wojskowej Gryf oraz
Muzeum Saperskiego Explosive w Dąbrówce.

NORDA ZAINAUGUROWAŁA
SEZON LETNI W DĄBRÓWCE

SMAKI PÓŁNOCNYCH KASZUB –
ZGŁOŚ SWOJĄ POTRAWĘ
Metropolitalne Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów „NORDA”, do którego należy Gmina
Luzino pracuje nad mobilną aplikacją „Smaki Północnych Kaszub”.
Do projektu przystąpić mogą podmioty posiadające odpowiednie zezwolenia i certyfikaty na prowadzenie działalności. Zapraszamy do zgłaszania się właścicieli restauracji,
które w swej ofercie mają dania stanowiące kulinarny, kaszubski wyróżnik. Zachęcamy do włączenia się do projektu również wytwórców wytwarzających lokalne specjały, a
12
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także organizatorów imprez kulinarnych.
Ideą szlaku Smaku Północnych Kaszub jest stworzenie
mapy miejsc, która będzie miała pomóc w zakupie regionalnych produktów wysokiej jakości promujących północne Kaszuby, przedstawiających walory i różnorodność
naszych terenów. Szlak tworzyć mają miejsca (restauracje,
lokalni wytwórcy, producenci), w których przygotowywane są produkty (przetwory, potrawy,) wysokiej jakości,
wpisujące się w nurt „slow food” związane z kuchnią regionalną przygotowywane według tradycyjnych receptur
lub produkty wysokiej jakości wytwarzane/hodowane
przez miejscowych wytwórców /ogrodników/ rolników.
Szczegółowe kryteria i założenia programu znajdują się
na stronie www.luzino.eu. Chęć uczestnictwa w projekcie
prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres promocja@
luzino.eu do 30 lipca br. Do e-maila prosimy dołączyć wypełniony formularz/ szablon kulinarny, który znajduje się
do pobrania na stronie www.luzino.eu.

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
DLA ROLNIKÓW
Wnioski w drugim terminie należy skladać od 01 sierpnia do 31 sierpnia 2016r wraz z fakturami VAT zakupu od
01 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016r zwrot wynosi 1,00 zł
do jednego litra, limit roczny to 86 litów na 1ha użytków
rolnych. Druki wniosków moża pobrać w pokoju nr 20
Urzędu Gminy Luzino przy ul. 10 Marca 11, w Kancelarii
Urzędu Gminy Luzino przy ul. Ofiar Stutthofu 11 oraz ze
strony www.luzino.eu w zakładce „Strefa Mieszkańca”..

JUBILEUSZE DŁUGOLETNIEGO
POŻYCIA MAŻEŃSKIEGO

KULTURA
UROCZYSTOŚCI 3 - MAJOWE

Uroczystości trzeciomajowe rozpoczęły się Mszą Święta w intencji Ojczyzny w kościele Św. Wawrzyńca w
Luzinie, którą odprawił Ks. Prałat Zygfryd Leżański. Po
Mszy władze gminy i mieszkańcy udali się pod Pomnik
Powstańców i Wojaków przy ul. Kościelnej.
Przy pomniku zostały złożone wiązanki kwiatów przez:
Wójta Gminy Luzino – Jarosława Wejera, kombatantów –
Stanisława Kobielę, Franciszeka Bach, Antoniego Pieper,
przedstawiciela Rady Gminy – Radnego Stanisława Cejrowskiego, przedstawiciela Lasów Państwowych - radnego Powiatu Wejherowskiego Krzysztofa Bobera, Radnego
Gminy Luzino – Edmunda Słowi, przedstawicieli Ochotniczej Straży Pożarnej w Luzinie – Jana Schulz, Sławomira

W dniu 27 stycznia 2016r. odbyła się w Urzędzie Stanu
Cywilnego w Luzinie uroczystość związana z obchodami jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego.
Jubileusz Diamentowych Godów obchodzili Państwo Maria i Zdzisław Miękiccy. Jubilatom życzymy wszelkiej pomyślności i długich lat życia w zdrowiu.

Państwo Maria i Zdzisław Miękiccy

Miotk, Janusza Drabik oraz przedstawicieli 70. Luzińskiej
Wodnej Drużyny Harcerskiej. Oprawę muzyczną wykonała Gminna Orkiestra Dęta z Luzina pod batutą Pana Wojciecha Brzozowskiego. Wartę honorową pełnili harcerze
70. Luzińskiej Wodnej Drużyny Harcerskiej. Uroczystość
patriotyczną uświetniły poczty sztandarowe Gimnazjum
Publicznego z Luzina, Szkoły Podstawowej z Barłomina, Luzina, Sychowa, Ochotniczej Straży Pożarnej, Kółka Rolników, Chóru Lutnia oraz Harcerzy. Tego samego
dnia o godz. 14.00 rozpoczął się kolejny rajd rowerowy
organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie.
Uczestniczy rajdu pokonali odległość 15 km. W rajdzie
rowerowym udział wzięło 40 osób. Po wyczerpującym rajdzie na uczestników czekało rozpalone ognisko i kiełbaski. W tym miejscu Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie
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składa serdecznie podziękowanie za pomoc w organizacji
rajdu Panu Jackowi Szulc – Zastępcy Nadleśniczego Strzebielina z siedzibą w Luzinie, Panu Piotrowi Wójtowicz –
Leśniczemu Leśnictwa Strzebielino, Panu Pawłowi Kielon
– Leśniczemu Leśnictwa Osieki oraz firmie Przetwórstwo
Mięs „Konkol” za ufundowanie kiełbasek.

Konkursu Talentów Wokalnych. Uczestnicy zaprezentowali utwory wokalne w języku polskim. W skład komisji
oceniającej weszli: Piotr Jędrzejczak, Adela Baldowska –
Ambros oraz Alicja Hinz. Po przesłuchaniu 16 uczestników przyznano następujące nagrody: w kategorii 3-6 lat:
I miejsce – Amelia Okroj, II miejsce – Artur Januszewski . W kategorii 7 – 9 lat: I miejsce – Antonii Witsttock,
II miejsce – Zuzanna Potrykus, III miejsce - Antonina
Hirsz, wyróżnienie otrzymała Małgorzaty Langa. W kategorii 10 – 13 lat: I miejsce - Ewelina Socha, II miejsce
– Karolina Białk, III miejsce – Natalia Syldatk oraz Agata
Labuda, wyróżnienie otrzymała Julia Plecke. W kategorii
14 – 18 lat: I miejsce Iza Pocierznicka. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.

„Rodnô Mòwa” - ELIMINACJE GMINNE
Dnia 21 kwietnia 2016 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Leona Roppla w Luzinie odbyły się eliminacje gminne XLV Konkursu Recytatorskiego Literatury
Kaszubskiej „Rodnô Mòwa”.

WESOŁY DZIEŃ DZIECKA W RAMACH
XVII POWIATOWEGO KONKURSU
„TALENTY WOKALNE”
Dnia 5 czerwca 2016 roku na parkingu za Gminnym
Ośrodkiem Kultury w Luzinie odbył się Dzień Dziecka połączony z XVII Powiatowym Konkursem „Talenty
Wokalne”. Tego dnia na dzieci czekały darmowe atrakcje, takiej jak: malowanie twarzy czy zamki dmuchane.

W tegorocznym przeglądzie brało udział 29 uczestników
z terenu gminy Luzino, którzy prezentowali utwory literackie w języku kaszubskim. W skład tegorocznej komisji
weszli: Teofil Sirocki, Alicja Hinz oraz Adela Baldowska
– Ambros. Jury po bardzo burzliwej dyskusji nagrodziło
następujące osoby: w kategorii przedszkolnej: I miejsce –
Tymon Susdorf , II miejsce - Lena Wiśniewska, III miejsce
– Stanisław Szulc. W kategorii klas I - III Szkoły Podstawowej I miejsce – Rozalia Miotk , II miejsce – Jakub Krefta,
III miejsce – Nicol Leszczyńska. W kategorii klas IV – VI
Szkoły Podstawowej, I miejsce – Adriana Bobkowska, II
miejsce – Jakub Hinz , III miejsce – Paulina Wiśniewska.
W kategorii gimnazjum: I miejsce - Zofia Topp, II miejsce
– Aleksandra Nowicka, III miejsce – Aneta Neumüller.
W kategorii dorosłych I miejsce zajął Sławomir Jankowski.

TALENTY WOKALNE
Dnia 18 maja 2016 roku w budynku Gminnego Ośrodka
Kultury w Luzinie odbyły się eliminacje gminne XVII
14

Dzieci miały również możliwość skorzystania ze słodkiego poczęstunku. W tym samym czasie odbył się XVII
Powiatowy Konkurs „Talenty Wokalne”. Poziom, który zeprezentowali uczestnicy tego przeglądu był bardzo wysoki. Jury w składzie: Piotr Jędrzejczak, Matusz Mielewczyk,
Joanna Perszon po przesłuchaniu 15 uczestników i przeprowadzonych, burzliwych naradach przyznało następujące miejsca: w kategorii 3-6 lat: I miejsce – Magdalena
Hilla, II miejsce – Sara Hinc, w kategorii 7- 9 lat: I miejsce

Nr 139 / lipiec 2016 r.

LUZINO Biuletyn Informacyjny Rady i Wójta Gminy

ją serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom i osobom zaangażowanym w pomoc przy organizacji festynu
sobótkowego oraz firmie EKO – LOGISTIK z Luzina.

FESTYN RODZINNY Z OKAZJI DNIA
DZIECKA W KOCHANOWIE

– Zuzanna Potrykus, II miejsce – Antonii Wittstock, III
miejsce – Antonina Hirsz, w kategorii 10-13 lat: I miejsce
– Ewelina Socha, II miejsce Karolina Białk oraz wyróżnienie dla Natalii Syldatk, w kategorii 14-18 lat: III miejsce
Klaudia Jaś oraz Emilia Michałek. Po wyczerpujących
przesłuchaniach uczestników konkursu przyszedł czas za
zabawę, którą poprowadziła Gdańska Grupa Artystyczna
„Retro Voice”. Program nosił nazwę Szalona Bajlandoteka.
Wszystkim bardzo gratulujemy i zapraszamy wszystkich
za rok.

10 czerwca 2016 r. przy świetlicy wiejskiej, na boisku
w Kochanowie odbył się Festyn Rodzinny przygotowany z myślą o najmłodszych mieszkańcach wsi. Na dzieci
czekały takie atrakcje jak domki dmuchane, zjeżdżalnie
oraz słodki poczęstunek przygotowany między innymi przez Koło Gospodyń Wiejskich. Uczestnikom czas
umilał zaprzyjaźniony zespół muzyczny w składzie p.
Iwona, Czesław i Ryszard.

PUCHAR POLSKI STRONGMAN
GŁÓWNĄ ATRAKCJĄ SOBÓTEK
23 czerwca 2016 roku na placu gminnym przy ul. Olimpijskiej w Luzinie odbyły się Sobótki Gminne. Festyn
rozpoczął się o godz. 18.00 zawodami „Puchar Polski
Strongman”, które były główną atrakcją wieczoru. W
zawodach wzięło udział sześciu uczestników: Tomasz
Lademann, Bartłomiej Grubba, Krzysztof Kacnerski,
Mateusz Ostaszewski, Michał Kopacki oraz Sebastian
Kurek.

Organizatorzy, dziękują za pomoc w organizacji festynu Starostwu Powiatowemu w Wejherowie, Wojciechowi
Robakowskiemu, członkowi Zarządu Powiatu Wejherowskiego, Jackowi Thiel, etatowemu członkowi Zarządu

Zgodnie z luzińską tradycją rozpalone zostało sobótkowe
ognisko przez włodarza Gminy Luzino, Jarosława Wejera. Kolejnym punktem programu był koncert zespołu
Bayera. Na scenie zaprezentowała się również Parafialna
Orkiestra Dęta z Parafii pw. Matki Boskiej Różańcowej z
Luzina. Uczestnicy festynu sobótkowego tradycyjnie szukali legendarnego kwiatu paproci, który zakwita raz w
roku, a znalazcy zapewnić ma bogactwo i dostatek. Kwiat
paproci znalazł mieszkaniec Luzina. Nagrodę znalazcy
ufundowała Firma Handlowa „Kunz” S.C. Edmund i Waldemar Kunz Sklep Wielobranżowy. Organizatorzy składaNr 139 / lipiec 2016
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Powiatu Wejherowskiego, Andrzejowi Byczkowskiemu,
dyrektorowi Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Wejherowie, Weronice Korthals
oraz firmie Prorad. Serdecznie podziękowania należą się
również Radzie Sołeckiej z Kochanowa, Jadwidze Lademan, Arturowi Jagnow, mieszkańcom Ewelinie i Ralfowi
Nowak, Powiatowemu Zespołowi Szkół Policealnych w
Wejherowie oraz strażakom, dzieciom i dorosłym, którzy
wzięli udział w imprezie.

TUWIM ZAJECHAŁ DO LUZINA...
W ostatni weekend majowy mieszkańcy Luzina poznali tajniki sztuki ulicznej. Podczas wspólnej akcji malarskiej- „Stacja zre(Animowana)”, każdy chętny mógł
uwolnić swoją artystyczną duszę malarza- graficiarza
i wyżyć się do woli zamalowując kawałek betonowego
płotu, sąsiadującego ze stacją kolejową.

Luzino za dodatkowe środki pieniężne i pomoc w organizacji akcji, w tym dbanie o bezpieczeństwo uczestników.
Organizatorzy akcji – dyrekcja i pracownicy luzińskiej
biblioteki

ZAPROSZENIE NA KONCERT 15 SIERPNIA
Serdecznie zapraszamy na rodzinny koncert pt. „Jeden
Dzień w Średniowieczu”, który odbędzie się 15 sierpnia
2016 r. w Parku Dendrologicznym „Arboretum” przy
Nadleśnictwie Strzebielino z siedzibą w Luzinie.
Na scenie zaprezentuje się Zespół Góra Trolla. Podczas
koncertu odbędzie się również konkurs na najlepiej przygotowany strój z epoki średniowiecza. Zachęcamy do zabawy oraz do uczestnictwa w koncercie.

10 LAT WSPÓŁPRACY ZE STOLZENAU
W roku 2016 przypada 10. rocznica oficjalnej współpracy pomiędzy gminami partnerskimi: Gminą Luzino a
Gminą Stolzenau w Niemczech.
Z tej okazji odsłonięty został kamień pamiątkowy w Stolzenau. Na jego uroczystym odsłonięciu(10-12.06.2016 r.)
obecny był wójt Gminy Luzino – Jarosław Wejer. Wójt
miał również przyjemność uczestniczyć w lokalnej imprezie, święcie Bractwa Kurkowego – „Schülzenfest”, podczas
której zajął II miejsce w kategorii strzelanie.
Wybór motywu, czyli „Lokomotywy”, wg Juliana Tuwima,
wynikał oczywiście z połączenia stacji i biblioteki…Nie
mogło zabraknąć wątków literackich!
Projekt, który posłużył uczestnikom za inspirację wykonał artysta Tomasz Mering (www.mering.pl). Tomek jest
twórcą komiksów, storyboardów, animacji, miłośnikiem
dobrej literatury i laureatem wielu konkursów na komiks
i plakat. Wykonawcami muralu byli przede wszystkim
mieszkańcy Luzina, wspomagani nieco przez: panią Jadwigę Namyślak ze Stowarzyszenia „Pro Bono”, niezwykle utalentowane gimnazjalistki Weronikę i Paulinę oraz
studentki z Gdańskiej ASP. Pomimo niezbyt przychylnej
aury- deszcz utrudniał działania- uczestnicy akcji nie tracili zapału i dobrego humoru. Cieszymy się, że tak entuzjastycznie włączyliście się wszyscy w naszą wspólną zabawę.
Mamy też nadzieję, że dworzec pozostanie odtąd czysty…
no przynajmniej do kolejnego wspólnego działania!
Impreza odbyła się, dzięki środkom pozyskanym przez
biblioteką w programie „Tu Mieszkam, Tu Zmieniam”,
którego pomysłodawcą i koordynatorem jest Fundacja
Banku Zachodniego WBK. Pieniądze, które pozyskaliśmy
wystarczyły na zakup farb, sprayów, niezbędnego sprzętu
malarskiego i ochronnego, a także przygotowanie poczęstunku i zaopatrzenie uczestników w gadżety-przypinki
i koszulki. Bardzo serdecznie dziękujemy także firmie Eko
Logistic z Luzina , która ponownie pomogła nam uporać
się z kilogramami śmieci. Przed akcją bibliotekarze i wolontariusze wyczyścili teren wzdłuż płotu zbierając 750 kg
odpadów (sic!)- butelek, kapsli, torebek plastikowych itp.
Po malowaniu natomiast zostało wiele zużytych puszek
po farbach. Dziękujemy Radzie Gminy i Urzędowi Gminy
16

EDUKACJA
WYMIANA MIĘDZYSZKOLNA
LUZINO - STOLZENAU
W dniach od 23 do 31 maja 2016 roku uczniowie i
uczennice gimnazjum przebywali z opiekunami na
wymianie międzyszkolnej w Niemczech. Współpraca
Gminy Luzino z Gminą Stolzenau trwa już dziesięć lat.
Oficjalnie rozpoczęła się ona w 2006 roku, kiedy przedstawiciele władz lokalnych obu gmin podpisali umowę o
współpracy. Natomiast Gimnazjum Publiczne im. Pisarzy
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Kaszubsko-Pomorskich w Luzinie współpracuje od 2005
roku z Realschule Schloss-Schule w Stolzenau. Tematem
przewodnim wymiany było życie ludności żydowskiej w
Stolzenau i okolicy. Każdego dnia młodzież poznawała
miejsca, gdzie niegdyś mieszkali, uczyli się i żyli Żydzi.
Uczniowie połączonej grupy polsko-niemieckiej zwiedzali
miasto z przewodnikiem, który szczegółowo opowiadał o
kulturze żydowskiej, a także pokazywał miejsca pamięci:
ich domy, cmentarz, miejsce synagogi. Ciekawostkę stanowi fakt, iż w każdym takim miejscu wmurowano w chodnik tabliczkę z imionami i nazwiskami upamiętniającą
członków danej rodziny żydowskiej. Uczniowie poznali
byłego burmistrza miasta, który przeprowadził ciekawą
lekcję historii żydowskiej oraz spotkali się z obecnym burmistrzem miasta w Ratuszu. Niezwykłym przeżyciem była
wizyta w miejscu pamięci Ahlem, w Hanowerze, gdzie
przed drugą wojną światową mieszkali i uczyli się Żydzi.
Obecnie w budynku dawnej szkoły mieści się muzeum,
w którym można zobaczyć fotografie, filmy i dokumenty
przedstawiające życie codzienne, obowiązki szkolne oraz
obyczaje panujące w tamtym czasie. Projekt dofinansowała Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży.

NAJLEPSI CHEMICY W POWIECIE
W środę, 18 maja 2016 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie uczniowie gimnazjów powiatu wejherowskiego, rywalizowali w IX Turnieju Chemicznym im. Jakuba Wejhera. Pierwsze miejsce w konkursie
zdobyła drużyna z gimnazjum z Luzina w składzie: Radosław Gryczewski, Dawid Ptach, Kacper Olszewski. Gratulujemy sukcesu.

Hinz. Gratulujemy sukcesu!

ENGLISH IS FUN
31.05.2016 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
w Kębłowie odbył się Gminny Konkurs Języka Angielskiego „ENGLISH IS FUN”.
Celem konkursu było m.in. doskonalenie znajomości
języka angielskiego oraz poszerzenie wiedzy o kulturze,
geografii oraz życiu codziennym w Wielkiej Brytanii. W
konkursie udział wzięło 29 uczniów klas IV-VI ze szkół
w Barłominie, Kębłowie, Luzinie, Sychowie, Wyszecinie.
Konkurs poprzedzony był szkolnymi eliminacjami w poszczególnych szkołach. Laureatami konkursu zostali w kategorii klas IV: I m-ce Oliwia Berlak ze szkoły w Luzinie,
II m-ce Filip Krakowiak ze szkoły w Kębłowie, III m-ce
Małgorzata Gafka ze szkoły w Luzinie, w kategorii klas V:
I m-ce ex aequo Antonina Kas i Milena Kas ze szkoły w
Luzinie, III m-ce Nina Smolnik ze szkoły w Kębłowie, w
kategorii klas VI: I m-ce Izabela Pocierznicka ze szkoły w Kębłowie, II m-ce Hanna Wiśniewska ze szkoły w
Kębłowie, III m-ce Krzysztof Klawikowski ze szkoły w
Sychowie. Nagrody w konkursie ufundowali: Wójt Gminy Luzino oraz Wydawnictwo Oxford University Press.
Konkurs przygotowały panie Alicja Wilczewska oraz Joanna Tederko. Zwycięzcom konkursu bardzo gratulujemy
i życzymy powodzenia w kolejnych rozgrywkach językowych.

Z PITAGORASEM PRZEZ
KONTYNENTY
WIELKI SUKCES MAGDY
Magda Sielaff ze
Szkoły Podstawowej
im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie
uzyskała tytuł laureata Konkursu Matematycznego, którego
organizatorem jest
Pomorski Kurator
Oświaty. Uczennicę
do konkursu przygotowywała p. Grażyna

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. J. Wejhera
w Wejherowie odbyła się kolejna edycja konkursu „Z Pitagorasem przez kontynenty”, którego głównym celem jest
poszerzanie wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów ścisłych. Trzyosobowe drużyny wykonywały zadania z zakresu geografii i matematyki. Drużyna z gimnazjum z Luzina, w składzie: Dawid Ptach, Jan Ossowski i
Radosław Gryczewski wywalczyli pierwsze miejsce pokonując pozostałe szkoły z powiatu wejherowskiego. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

BRĄZOWI MEDALIŚCI
Trzecie miejsce w powiecie udało się wywalczyć uczniom
ze Szkoły Podstawowej im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie
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podczas Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Szkołę reprezentowali uczniowie: Milena
Fajter, Alicja Szmuda, Jakub Konkol i Igor Wiczkowski.
Uczestnicy konkursu zmagali się m.in. z testami z zakresu
zasad ruchu drogowego, torem przeszkód, pierwszą pomocą. Gratulujemy sukcesu.

„Rodnô Mòwa” - LAUREACI KONKURSU
W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej w Wejherowie odbyły się powiatowe eliminacje do
finału konkursu „Rodnô Mòwa”. Do konkursu przystąpiło
72 uczestników. Wśród reprezentantów gminy znaleźli się
uczniowie Szkoły Podstawowej im. Lecha Bądkowskiego
w Luzinie: Tymon Susdorf, Jakub Hinz, Stanisław Szulc.
Laureatami powiatowych eliminacji, którzy reprezentowali Powiat Wejherowski w finale wojewódzkim w Chmielnie zostali: Tymoteusz Susdorf z oddziału 0 F oraz Jakub
Hinz z klasy VI B. Gratulujemy sukcesu.

18

rzyszenia Inicjatyw Obywatelskich PRO BONO z Luzina z
Panią prezes Zofią Botulińską na czele oraz Wójtowi Gminy Luzino, Panu Jarosławowi Wejer, za słodki upominek
dla wszystkich dzieci.

ŚWIĘTOWANO DZIEŃ DZIECKA

PROJEKT EDUKACYJNY POKOCHAĆ KSIĄŻKĘ

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Luzinie, Dariusz Rompca
dziękuje wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację Dnia Dziecka, dla prawie 900 uczniów szkoły. Podziękowania składa: przede wszystkim Przewodniczącej Rady
Pani Aleksandrze Meyer oraz pozostałym rodzicom, jak
i również nauczycielom, pracownikom obsługi i sponsorom, o których postarała się rada rodziców tj.: Radzie Sołeckiej wsi Luzino na czele z Panem sołtysem, Zygmuntem
Brzezińskim, Panu Dariuszowi Gruba z Firmy EKO LOGISTIK Usługi Komunalno -Transportowe Luzino, Pani
Lucynie Kandzorra, Pani Annie Wicka, Paniom ze Stowa-

Przedstawieniem „Smok ze smoczej jamy” Wandy Chotomskiej zakończono realizację projektu edukacyjnego
pt. „Pokochać książkę” w Szkole Podstawowej im. Lecha
Bądkowskiego w Luzinie. Projekt był kontynuacją działań
podjętych w roku szkolnym 2014/15. Tematem zajęć były
legendy polskie, realizowane poprzez zajęcia biblioteczne,
głośne czytanie w klasie, rozwiązywanie zagadek, rebusów, szyfrów. W bibliotece szkolnej zorganizowano wystawę książek – Polska i świat w legendzie. Klasy 0-III wzięły
udział w konkursie plastycznym na plakat do znanych i lubianych legend polskich. Zwyciężyły klasy I e, 0 b, i 4-latki.

Nr 139 / lipiec 2016 r.

LUZINO Biuletyn Informacyjny Rady i Wójta Gminy

Dla klas II i III oraz IV-VI bibliotekarka p.Teresa Konkel
oraz polonistka p.Jolanta Bańko przygotowały konkursy
polonistyczno-czytelnicze, których zwycięzcami zostali:
Edyta Bojka II f, Daria Dampc II a, Michalina Kujawska
II a, Karolina Laskowska II f, Adam Malotka II a, Marceli
Stenka III b, Wiktoria Babińska III b, Wiktor Matyszewski
III b, Kinga Skrzyńska III b oraz Magdalena Richert VI b,
Agata Szlagowska VI b. Gratulujemy wszystkim i życzymy
powodzenia. Projekt został zakończony apelem promującym czytelnictwo, a biblioteka szkolna wzbogaciła się o
nowe tytuły podarowane przez uczniów.

MUSICAL W LUZIŃSKIEJ
PODSTAWÓWCE

Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która sfinansowała dodatkowe cztery
mikrofony na potrzeby musicalu. Przedstawienie zostanie
wystawione czterokrotnie w murach luzińskiej podstawówki oraz w pozostałych czterech szkołach podstawowych Gminy Luzino. OBSADA MIUSICALU: Agnieszka
Cirocka, Nikodem Dzienisz, Julia Fajter, Greta Formela,
Oliwia Jagusiak, Maciej Klein, Faustyna Konkol, Pola
Krauza, Jakub Miotke, Amelia Nowakowska, Szymon Pastucha, Kacper Paszki, Karolina Pek, Karolina Pipka, Julia
Plecke, Kaja Seta, Zuzanna Sikorra, Ewelina Socha, Alicja
Sorn, Alicja Szmuda, Paula Tobias, Andżelika Żelazny.

13 czerwca w Szkole Podstawowej im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie miała miejsce premiera musicalu pt.: ”Wyloguj się”, przygotowanego przez nauczycieli i uczniów
klas IV – VI. Scenariusz, napisany przez panią Tatianę Namyślak, powstał specjalnie na potrzeby tego przedstawienia, które jest jednocześnie spektaklem profilaktycznym.
Zamierzeniem autorki i reżyserek - pani Jolanty Bańko i
Doroty Dawidowskiej jest uświadomienie dzieciom i młodzieży szkodliwości wynikającej z zamknięcia się w świecie wirtualnym, konsekwencji cyberprzemocy oraz kształtowanie właściwych postaw społecznych (w tym umiejętności przyznawania się do winy, przepraszania i wybaczania) i otwarcie się na różne gatunki muzyczne. Tłem dla tej
opowieści jest muzyka z gatunku rock’n’rolla. Uczniowie
śpiewają piosenki zarówno po polsku jak i po angielsku,
m.in. „Chłopaki nie płaczą” T. Love, „Napisz proszę chociaż krótki list” i „Rock’n’Roll Music” z repertuaru Haliny Frąckowiak, „Nie zadzieraj nosa” Czerwonych Gitar,
„Hit the Road Jack” Raya Charlesa, „Return to Sender”
Elvisa Presleya, „Rock Around the Clock” Billy Halleya,
czy „Friends Will Be Friends” Queen. Oprawę muzyczną
przygotowała pani Dawidowska, a teksty piosenek angielskich „szlifowały” z uczniami panie Dominika Lebiecka
i Tatiana Namyślak. Autorką scenografii jest pani Izabela Mrozek wraz z grupą uczniów, nagłośnieniem zajął
się pan Mieczysław Brzeski wraz z uczniem Nikodemem
Dzieniszem, a prezentację multimedialną, która stanowi
dopełnienie musicalu uczeń, Mikołaj Bańko. Układ choreograficzny powstał dzięki paniom Weronice Czerwonko i
Natalii Kopeść z Centrum Tańca Szczepan w Gdyni, a dodatkowo pani Weronika poświęciła mnóstwo godzin, aby
młodzi tancerze opanowali trudną sztukę tańca do szybkiej rock’n’rollowej muzyki. Spektakl został wsparty przez

ŚWIĘTO SZKOŁY Z ALEKSANDREM
MAJOWSKIM
8 czerwca br. Gimnazjum Publiczne im. Pisarzy Kaszubskich obchodziło Święto Szkoły pod patronatem Aleksandra Majkowskiego autora Żëcégò i przigòdów Remùsa”
najbardziej popularnej powieści napisanej po kaszubsku.
Tegoroczne Święto Szkoły, odbywało się na terenie Kartuz, gdzie od 1921 roku mieszkał Aleksander Majkowski
i tam też został pochowany. Pierwszym miejscem, które
odwiedziła młodzież, nauczyciele i zaproszeni goście, był
cmentarz w Kartuzach. Na grobie pisarza zapalono znicz
oraz złożono wiązankę kwiatów. Następnie udano się do
Kolegiaty Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – kościóła poklasztornego zakonu kartuzów, gdzie historyczne
dzieje związane z tym miejscem przybliżył ks. prałat Piotr
Krupiński. Później uczestnicy udali się do Kartuskiego
Centrum Kultury, aby rozpocząć uroczystość związaną ze
Świętem Szkoły. Dyrektor gimnazjum najpierw podziękował p. Aleksandrze Maciborskiej-Pytce za użyczenie
sali teatralnej w KCK, po czym przywitał zaproszonych
gości,(Z. Żmudę-Trzebiatowskiego, A. Miłosza, T. Koszałkę, B.Nikonowicz, A. Meyer, Z. Klotzke, F. Okonia z
zespołem Lewino, K. Potrykus, G. Słowi, W. Joskowską,
B. Szpicę, M. Stolc, Z. Leżańskiefo, B. Formelę S. Cejrowskiego, Z. Koszałkę), nauczycieli i uczniów. Po powitaniu
grupa teatralna z gimnazjum przedstawiła spektakl pt.
„Jak Remùs biôtkùje sa z trzema ùkôzkama” na podstawie powieści Aleksandra Majkowskiego Żëcé ë przigodë
Remùsa. Następnie wystąpił prof. Tadeusz Linkner z referatem O kaszubskiej epopei Majkowskiego i innych utworach. Podczas uroczystości dyrektor wręczył nagrodę p.
Krystynie Lewnie – polonistce gimnazjum w Luzinie za
zdobycie I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Prozatorskim im. Jana Drzeżdżona. Kolejnym punktem uroczysto-
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ści było nagrodzenie laureatów tegorocznego Wojewódzkiego Konkursu Poetycko-Prozatorskiego „Miłość, dobro
i przyjaźń”, który cieszy się niebywałą popularnością, o
czym świadczy ilość nadesłanych prac. Otóż w Konkursie udział wzięły 34 szkoły. Nadesłano 47 prac prozatorskich, w tym jedna napisana w języku kaszubskim oraz 84
wiersze, w których 4 napisane były po kaszubsku. Komisja
konkursowa w składzie: Krystyna Lewna, Mieczysław Bistroń, Grażyna Kulas, Izabela Kaczmarek, nagrodziła i wyróżniła następujące prace: Kategoria proza w języku polskim: „Biały pokój”, Weroniki Wysokińskiej z Gimnazjum
nr 1 w Lęborku, „Poza świadomością”, Ines Piątkowskiej z
Gimnazjum nr 2 im. Jana Heweliusza w Żukowie, „Panta
rhei”, Marii Wolskiej z Gimnazjum w Barcinie, „Odrobina szczęścia”, Anity Plichta z Gimnazjum w Miechucinie,
„Moc uczuć”, Agnieszki Sakowicz, z Gimnazjum nr 1 w
Lęborku, „Razem łatwiej i przyjemniej”, Amelii Sakwińskiej, z Gimnazjum nr 1 w Redzie. Kategoria poezja w języku polskim: „Metafizyczna struktura człowieka”, Joanny
Okrój, z Gimnazjum w Miechucinie, „Dlaczego…?”, Wojciecha Lange z Gimnazjum w Żelistrzewie, „Miłość, przyjaźń, dobro…”, Anny Korth z Publicznego Gimnazjum w
Pucku, „Czekanie na miłość”, Anny Myszke z Samorządowego Gimnazjum w Bolszewie, „Podła dobroć”, Patrycji
Knitter z Gimnazjum w Lubni. Kategoria proza i poezja
w języku kaszubskim: opowiadanie „Łôwka w parkù”, Jolanty Staroszczyk z Gimnazjum Szemudzie, poezja: „Ni
ma dnia, ni ma chwilë”, Nikoli Cyman z Gimnazjum Szemudzie. Wszystkie prace nagrodzone w konkursie można
przeczytać na stronie internetowej Gimnazjum w Luzinie.
Warto dodać, że już od kilku lat uroczystości związane z
obchodami święta szkoły, mają formę plenerową, to znaczy, że uczniowie, nauczyciele i zaproszeni na uroczystość
goście, wybierają się do miejsc związanych z życiem danego patrona. Ta innowacyjna forma cieszy się wielkim
uznaniem, ponieważ biograficzne wątki danego pisarza
stają się „żywą historią”.

DZIEŃ OTWARTY W SZKOLE
W KĘBŁOWIE
18 maja 2016 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
w Kębłowie odbył się Dzień Otwarty Szkoły pod hasłem
„Wędrówki chłopca z Wadowic”, który został zorganizowany dla całego środowiska lokalnego . Uroczystość
rozpoczęła się mszą świętą w kościele parafialnym pod
wezwaniem św. Jadwigi Śląskiej w Kębłowie, którą cele20

browali: ks. Jerzy Osowicki z parafii Góra, ks. Zygfryd Leżański z parafii pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Luzinie
oraz proboszcz parafii w Kębłowie - ks. Krzysztof Lorek.
Następnie wszyscy udali się do szkoły. Po wprowadzeniu

sztandaru i odśpiewaniu hymnu szkoły dyrektor Teresa
Koszałka, serdecznie przywitała przybyłych gości: Wójta Gminy Luzino Jarosława Wejer, byłą Skarbnik Gminy

Luzino - Mirosławę Stolc, dyrektorów placówek oświatowych w gminie, członków zarządu powiatu wejherowskiego - Wojciecha Rybakowskiego i Kazimierza Bistroń,
Pełnomocnika Gminnej Komisji ds. Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Luzinie – Urszulę
Topp, lokalną artystkę-rzeźbiarkę - Łucję Włodek-Jabłońską, Martę Jędrzejczak oraz sołtysa wsi Kochanowo - Łucję
Tokarską, rodziców, uczniów oraz wszystkich przybyłych
na uroczystość. Po przemówieniach i życzeniach gości odbył się występ artystyczny przygotowany przez uczniów
szkoły pod kierunkiem Aleksandry Szmagaj i Ewy Tempskiej. Następnie uczniowie i ich rodzice uczestniczyli w
konkurencjach przygotowanych przez nauczycieli o nastę-
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pującej tematyce: „Rodzina” „Szkoła”, „ Papież ćwiczy język”, „ Niestrudzony wędrowiec”, w których mogli sprawdzić swoją wiedzę o Janie Pawle II. Organizatorzy Dnia
Święta Szkoły serdecznie dziękują wszystkim za zaangażowanie i udział.

ŚWIĘTO SZKOŁY W BARŁOMINIE

roku I miejsce zdobyły dzieci ze „Skrzacika”, na drugim
miejscu uplasowała się „Wesoła Kraina”, III zajęła drużyna
z Gminnego Przedszkola Publicznego, a IV miejsce zdobyli mali sportowcy z „Zobi”. Wszyscy bez wyjątku otrzymali gratulacje, podziękowanie za wysiłek oraz piernikowy medal na pamiątkę.

Święto Patrona Szkoły w Szkole Podstawowej im. Księdza Jana Twardowskiego w Barłominie w tym roku połączonaoz Dniem Dziecka pod hasłem „Wielkie imieniny
wszystkich dzieci”. Był to bardzo ciekawy dzień dla wszystkich uczniów i nauczycieli. Najpierw był występ oparty na
twórczości patrona zaprezentowany przez uczniów klas
I-III, następnie specjalny artystyczny pokaz dla swoich
młodszych koleżanek i kolegów zaprezentował Filip Sajnok absolwent szkoły, a później zabawy sportowe te stare i
te nowe na świeżym powietrzu, które przygotowali uczniowie klasy VI wraz z opiekunami. Była też dmuchana zjeżdżalnia, malowanie twarzy i słodki poczęstunek zorganizowany przez Radę Rodziców oraz słodki upominek od
Wójta Gminy. Dzień upłynął w bardzo milej atmosferze.

SPARTAKIADA PRZEDSZKOLAKÓW
31 maja 2016 roku w Hali Widowiskowo-Sportowej w
Luzinie odbyła się już po raz ósmy Spartakiada Przedszkolaków. W imprezie sportowej udział wzięło Gminne
Przedszkole Publiczne w Luzinie oraz przedszkola: „Zobi”
z Kębłowa, „Skrzacik” z Kębłowa i „Wesoła Kraina” z Kielna. Wszystkie drużyny przedszkolaków dzielnie rywalizowały między sobą o zaszczytne miejsce na podium. W tym
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GMINNY TURNIEJ EKONOMICZNY
12 kwietnia 2016 r. zorganizawano pod kierunkiem opiekunów SKO (Ewa Baranowska, Agnieszka Pikuła, Ewa
Nowak), już XI Gminny Turniej Ekonomiczny. Wzięło w
nim udział 32 uczniów klas III – VI szkół podstawowych
z naszej gminy. Konkurs odbywał się w czterech kategoriach wiekowych. Celem turnieju było pogłębienie wiedzy
ekonomicznej i sprawdzenie praktycznych umiejętności
związanych z tą dziedziną życia. Choć zadania nie były
proste, to uczestnicy poradzili sobie z nimi doskonale. Komisja konkursowa w składzie Grażyna Hinz, Emilia Prus
– Myszka, Justyna Angel, Ewa Nowak, Ewa Baranowska,
Weronika Musiał wyłoniła najlepszych młodych ekonomistów naszej gminy:
- w kategorii klas III
I miejsce Bartosz Potrykus SP Kębłowo
II miejsce Daria Teclaf SP Luzino
III miejsce Aleksandra Hinz SP Luzino
- w kategorii klas IV
I miejsce Oliwia Berlak,SP Luzino
II miejsce Dawid Kwiatkowski SP Barłomino
III miejsce Aleksandra Hinz SP Sychowo
- w kategorii klas V
I miejsce Jakub Gruba SP Kębłowo
II miejsce Weronika Hinc SP Barłomino
III miejsce Milena Kas SP Luzino
- w kategorii klas VI
I miejsce Anna Grzegrzółka SP Luzino
II miejsce Paweł Chrapkowski SP Luzino
III miejsce Hanna Wiśniewska SP Kębłowo

lia Kobiela SP Barłomino.
Kategoria klas 2-3:
I miejsce: Anna Maria Maliszewska SP Nr 1 Wejherowo
oraz Sara Ławniczak SP Nowy Dwór Wejherowski II
miejsce: Patryk Hinc SP Barłomino, III miejsce: Martyna
Skurat SP Luzino, Judyta Gurska SP Barłomino oraz Natalia Kowalewska SP Częstkowo.
Kategoria klas 4-6:
I miejsce: Izabela Pocierznicka SP Kębłowo oraz Aleksandra Wasiuta SP Nr 2 Reda, II miejsce: Marta Kielińska SP
Strzepcz oraz Olga Bobkowska SP Barłomino, III miejsce:
Tomasz Skiba SP Luzino oraz Julia Bargańska SP Barłomino. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

SPORT
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KONKURS PLASTYCZNY

220 UCZESTNIKÓW
NA „KASZUBSKIEJ 15”

1 czerwca 2016 roku w Szkole Podstawowej im. Księdza
Jana Twardowskiego w Barłominie odbyło się uroczyste
wręczenie nagród laureatom XV Konkursu Plastyczno Ekologicznego dla uczniów szkół podstawowych z powiatu wejherowskiego pod hasłem " Krajobraz świata całego
w oczach dziecka każdego".
Oto nagrodzeni:
Kategoria klas 0-1
I miejsce - Zuzanna Paszki SP Luzino oraz Wiktoria Szweda SP Barłomino II miejsce: Radosław Rotkiewicz SP Nr
1 Rumia oraz Przemysław Pallach SP Sychowo III miejsce:
Mateusz Skurzak SP Nowy Dwór Wejherowski oraz Ame-

Ponad 220 zawodników wystartowało w V Kaszubskiej
Piętnastce, której trasa przebiegała ulicami Luzina w sobotę 28 maja br. Po raz piąty zawodnicy zmierzyli się z
dystansem 15 km. Impreza była obsadzona w mocnym
składzie, bo na linii startu ustawili się m.in. Marcin Chabowski, Łukasz Kujawski, Tadeusz Zblewski, Błażej Król,
Tatiana Rybalchenko, Monika Czapiewska, czy Katarzyna
Pobłocka.
Wśród mężczyzn wygrał Marcin Chabowski, który linię
mety przekroczył z czasem 47 min. i 57 sek. Tym samym
pobił rekord tej wymagającej trasy, który obowiązywał od

Nr 139 / lipiec 2016 r.

LUZINO Biuletyn Informacyjny Rady i Wójta Gminy

ZA NAMI VIII KASZUBSKA
PARAOLIMPIADA

pierwszej edycji, czyli 49 min. i 51 sek. (notabene, który
także należał do Chabowskiego).Drugie miejsce zajął Łukasz Kujawski z czasem 48 min. i 42 sek., a trzeci był Tadeusz Zblewski (49 min. i 54 sek.)Wśród pań triumfowała
Tatiana Rybalchenko z Ukrainy. Aby pokonać dystans 15
km potrzebowała 57 min. i 26 sek. Druga była Monika
Czapiewska (57 min i 52 sek.), a trzecia Swietlana Olijnik
(58 min. i 16 sek.). Start i meta zawodów już tradycyjnie
znajdowała się przy Hali Widowiskowo – Sportowej GOSRiT im. Marszałka Macieja Płażyńskiego. Impreza organizowana była przez grupę biegaczyGKS Kaszubi Luzino
z Janem Rutkowskim, kierownikiem biegu na czele i jego
zastępca Zdzisławem Koszałka, których wspomogła liczna
grupa sponsorów oraz GOSRiT Luzino, SP Luzino, OSP
Luzino, OSP Milwino OSP Zelewo, Gimnazjum w Luzinie,

SP Luzino, Luzińscy Harcerze i Kaszubskie Towarzystwo
Sportowo – Kulturalne. Zawody zostały dofinansowane
przez Gminę Luzino i Starostwo Powiatowe w Wejherowie
a puchary dla najlepszych jak co roku ufundowali Poseł RP
Kazimierz Plocke i Poseł PE Jarosław Wałęsa. Sponsorzy
V Kaszubskiej Piętnastki: WIKĘD , El professional, Formela Józef , Nadleśnictwo Strzebielino, Protel, Prosport,
Kunz Dom Handlowy, NZOZ Luzino Piotr Pelcer, TRAK
Stenka , Genowefa i Edmund Słowi, Bank Spółdzielczy w
Krokowej. Impreza ta była częścią obchodów Roku Profesora Gerarda Labudy, którego wizerunek zdobił luzińską
hale oraz rewers specjalnie na ten bieg przygotowanego
pamiątkowego medalu, który otrzymali wszyscy biegacze.
Warto dodać, że nagrody dla uczestników imprezy wręczali m in. obecni na całych zawodach: Jarosław Wejer –
Wójt Gminy Luzino oraz Bartłomiej Formela- Przewodniczący Rady Gminy Luzino.

W dniu 12.06.2016 r. już po raz VIII w Hali Widowiskowo- Sportowej im. M. Płażyńskiego w Luzinie do zmagań
sportowych stanęli paraolimpijczycy. W zawodach wzięło udział 130 niepełnosprawnych sportowców, pokonując
26 dyscyplin. To z myślą o Nich przygotowano atrakcyjne
pakiety startowe, nagrody oraz medale i puchary. Równolegle z rozgrywkami paraolimpijskimi odbywał się bieg i
marsz charytatywny pełnosprawnych sportowców w różnych kategoriach wiekowych. Łącznie na starcie stanęło
161 osób. Każdy uczestnik biegu i marszu open otrzymał
pamiątkowy medal oraz koszulkę, którą zakupiono w ramach realizacji projektu z Funduszu Akumulator Społeczny, ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Imprezie towarzyszyły różne atrakcje, m.in.: koncert Orkiestry z Parafii Matki Boskiej Różańcowej w Luzinie,
zamki dmuchane, wata cukrowa, przejazdy limuzyną i
motocyklami, wozy bojowe, wojskowa grochówka oraz
wypieki domowe, chleb ze smalcem i kiszonym ogórkiem.

GOSRiT KLEBA LUZINO WYGRYWA
W LOTOS JUNIOR CUP
Drużyna z Luzina została mistrzem czwartej edycji turnieju Lotos Junior Cup. Finał tegorocznej edycji po raz
pierwszy odbył się w Gniewinie. Jest to kolejny sukces
podopiecznych trenera Tomasza Joryna, którzy w tym
roku m in. zagrali w finale krajowym Turnieju Tymbarka,
gdzie zajęli 8 miejsce w Polsce.
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ZŁOTO I BRĄZ LUZIŃSKICH
TENISISTEK STOŁOTYCH
W ubiegłym tygodniu w Straszynie odbyły się Indywidualne Mistrzostwa Województwa Pomorskiego Juniorek
i Juniorów w Tenisie Stołowym. Celem zawodów było
wyłonienie mistrzów województwa pomorskiego w grach
pojedynczych, podwójnych oraz grze mieszanej na rok
2016. W zawodach wystąpiły dwie zawodniczki KTS-K
GOSRiT LUZINO, Katarzyna Płotka i Magda Płotka. Mistrzynią województwa w grze mieszanej została Katarzyna wraz z Sławomirem Dosz (POGOŃ LĘBORK). Warto
wspomnieć, że para ta obroniła tytuł z ubiegłego roku. Natomiast nasza druga tenisistka, Magda wywalczyła brązowy medal w grze indywidualnej. Gratulujemy!

LUZINIANKA ZDOBYŁA PUCHAR
ŚWIATA W KICKBOXINGU
16-letnia Paulina Stenka z KTS-K GOSRiT Luzino, w
odbywającym się w Budapeszcie na Węgrzech w dniach
12-15 maja br. Pucharze Świata w kickboxingu WAKO,
wygrała łącznie 3 walki i zdobyła Puchar Świata kadetów
starszych w wadze do 65 kg. Paulina na co dzień trenuje na
obiektach GOSRiT Luzino pod okiem trenera Rafała Karcza. W zawodach Pucharu Świata w kickboxingu wzięło
udział blisko 1500 zawodników z dosłownie z całego świata.

Sukcesem zakończył się udział GOSRiT/el professional
Luzino w Turnieju Danube Challenge Cup, który odbył się
w dniach 13-16 maja br. w Austrii w miejscowości Gerasdorfi k. Wiednia. Podopieczni trenerów Pawła Radeckiego
i Rafała Kaczmarczyka w mocno międzynarodowym gronie w regulaminowym czasie nie przegrali żadnego meczu
i zakończyli zawody na wysokim 3 miejscu, przegrywając
walkę o awans do wielkiego finału z późniejszymi triumfatorami FŠ Mareka Hamšíka (Słowacja) po serii rzutów
karnych.

ZAWODNICY GOSRiT KLEBA LUZINO
8. DRUŻYNĄ W POLSCE
W dniach 30.04 – 02.05 zawodnicy GOSRiT Kleba Luzino,
uczniowie luzińskiej podstawówki, uczestniczyli w finale
krajowym Turnieju Tymbarka. Po pierwszym dniu turnieju, którego areną był Stadion Legii Warszawa nasza drużyna awansowała do ćwierćfinału, w którym przegrała z
późniejszym triumfatorem całych zawodów SSP 4 Iława.
Ostatecznie luzińscy zawodnicy zakończyli zmagania na
8 pozycji, co należy uznać za wielki sukces zespołu prowadzonego przez Tomasza Joryna i Pawła Hinza. Warto
dodać, że naszym piłkarzom kibicowała liczna grupa rodziców, która po zakończeniu rywalizacji uczestniczyła w
Finale Pucharu Polski odbywającym się na Stadionie Narodowym, w którym przy komplecie widowni Legia Warszawa pokonała Lech Poznań 1:0.

KĘBŁOWO OBRONIŁO TYTUŁ
W XVII TURNIEJU
O PUCHAR WÓJTA GMINY LUZINO

GOSRiT/el professional Luzino zajął III
miejsce w Turnieju Danube Challenge Cup
w Austrii
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1 maja w Zelewie i Sychowie odbyły się eliminacje do XVII
Turnieju Ligi Sołeckiej o Puchar Wójta Gminy Luzino. Do
wielkiego finału awansowały drużyny z gr. A Kochanowo
i Wyszecino z gr. B Milwino i Kębłowo We wtorek, 3 maja
na Stadionie GOSRiT w Luzinie odbył się finał już XVII
Turnieju o Puchar Wójta Gminy Luzino. Tytuł sprzed
roku obronili zawodnicy Kębłowa, którzy w wielkim finale pokonali Milwino, mecz zakończył sie remisem 0;0 po
rzutach karnych 4-3 dla Kębłowa.Na boisku bocznym o
3 miejsce Kochanowo pokonało Wyszecino 3-1. Po meczach finałowych odbyła się uroczystość wręczenia atrakcyjnych nagród, medali i pucharów , w której uczestniczył
Jarosław Wejer- Wójt Gminy Luzino, oraz Piotr Klecha Dyrektor GOSRiT, jednocześnie Przewodniczący Pomorskiego LZS, który wręczył medale z okazji 70-lecia Ludowych Zespołów Sportowych, dla zawodników, sędziów i
kierowników, którzy z Luzińską Liga Sołecka są od samego
początku. Wójt oraz Dyrektor GOSRiT wręczyli również
statuetkę dla najstarszego zawodnika Luzińskiej Ligi Sołeckiej Wiesławowi Konkol, który w maju ukończy 60
lat, a wszyscy zebrani odśpiewali mu uroczyste „Sto lat”.
Najlepszym zawodnikiem turnieju został Wiesław Kąkol
( Kochanowo), a najlepszy bramkarzem Sławomir Peryt (
Milwino).Po zakończeniu wszyscy zawodnicy poczęstowali się kiełbaskami z grilla, które zostały przygotowane
przez Panie z GOSRIT.
Warto dodać, że luzińskie rozgrywki Ligi Sołeckiej nie-
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przerwanie trwają od 17 lat . Uczestnicy Turnieju o Puchar
Wójta na co dzień rywalizują w rozgrywkach ligowych a
w okresie zimowym uczestniczą w lidze halowej, co jest
wielką zasługą kierowników drużyn sołeckiej, którym
należą się wielkie słowa podziękowania. Podziękowania
należą się sędzią ,którzy pilnowali przebiegiem meczów
w całym turnieju 1 i 3 maja; Jarosław Labuda, Mirosław
Miotk, Rafał Magulski, Marek Góralski, opieką medyczną
był Rafał Wróblewski, a cały turniej zorganizował Witold
Dąbrowski.

- Wieleba Marlena- srebrny medal w kategorii seniorek
(21-34 lata)
- Streng Agnieszka- brązowy medal w kategorii juniorek
(17-18 lat)
Jest to więc doskonale rozpoczęcie sezonu mistrzowskiego. Oprócz biegów długodystansowych czekają nas jeszcze w tym roku Mistrzostwa Województwa na dystansie
klasycznym, sprinterskim i średniodystansowym. Oby tak
dalej. Pierwsze Mistrzostwa Województwa w tym roku
były tez okazją do podsumowania rankingu wojewódzkiego za rok 2015. Prezes Pomorskiego Okręgowego Związku
Orientacji Sportowej pan Jerzy Porzycz wręczył statuetki i
dyplomy dla trzech pierwszych zawodników w każdej kategorii wiekowej. W gronie najlepszych zawodników województwa w roku 2015 znaleźli się również zawodnicy z
Luzina:
- Lange Helena - 2 miejsce w kategorii seniorek (21-34
lata)
- Graczyk Karolina - 2 miejsce w kategorii młodzieżowców (19-20 lat)
- Pipka Magda - 3 miejsce w kategorii młodzieżowców
(19-20 lat)
- Szmidtka Wiesław- 3 miejsce w kategorii weteranów (4554 lat)

REWELACYJNE OSIĄGNIĘCIA
LUZIŃSKICH BIEGACZY
W dniach 30 kwietnia – 2 maja 2016 odbyły się na Dolnym
Śląsku największe chyba w Polsce zawody międzynarodowe w Biegu na Orientację pod nazwą: „O-Games 2016”.
W zawodach startowało łącznie prawie 700 zawodników
z kilkudziesięciu krajów. Zawodnicy rywalizowali ze sobą
przez trzy dni startując w trzech różnych biegach: w sobotę
w Sobótce na dystansie klasycznym, w niedzielę we Wrocławiu w biegu sprinterskim a w poniedziałek w Środzie
Wielkopolskiej w biegu średniodystansowym. O wyniku
końcowym decydowała suma czasów uzyskanych w trzech
biegach łącznie.Wprost rewelacyjnie pobiegli zawodnicy z
Luzina, stając kilkakrotnie na podium (za poszczególne
biegi oraz w klasyfikacji łącznej za trzy dni):
- Ryszard Jakielaszek – 3 msc w klasyku, 1 msc w sprincie
- 1 msc w średnim, 1 msc w klasyfikacji łącznej
- Marlena Wieleba - 3 msc w klasyku, 2 msc w sprincie, 4
msc w średnim, 2 msc w klasyfikacji łącznej.

ROBAKOWO ZWYCIĘZCĄ TURNIEJU
W niedzielę,13 marca w Hali Widowiskowo – Sportowej
im. Marszałka Macieja Płażyńskiego odbył się już po raz
dziesiąty Turniej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Luzino dla drużyn soleckich . Po bardzo zaciętej rywalizacji najlepszą drużyną turnieju zostało Robakowo.

MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA
W BIEGU NA ORIENTACJĘ
W dniu 2 kwietnia 2016 odbyły się w Gdyni Mistrzostwa
Województwa w długodystansowym Biegu na Orientację.
Bieg długodystansowy porównywalny jest z maratonem
w lekkoatletyce, gdyż zarówno w jednym jak i w drugim
biegu trzeba wykazać się nie lada wytrzymałością. W zawodach tych wystartowało aż 14 zawodników z Luzina a
czworo z nich stanęło na podium:
- Graczyk Karolina – złoty medal w kategorii młodzieżowców (19-20 lat)
- Pipka Magda- srebrny medal w kategorii młodzieżowców (19-20 lat)
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SPRAWY RÓŻNE...
BEZPŁATNE, WIZYTY LEKARSKIE
W DOMU
Bezpłatne wizyty domowe realizowane są codziennie wg
harmonogramu pracy lekarzy, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i dyżurów sobotnio-niedzielnych.
Bezpłatna wizyta lekarska w domu pacjenta przysługuje
w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia się
stanu zdrowia, gdy niemożliwe jest dotarcie pacjenta do
ośrodka zdrowia i udzielenia mu porady w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza. Decyzję o wizycie domowej podejmuje lekarz. Gdy lekarz uzna, że wizyta jest niezbędna, wtedy jest bezpłatna. W przypadkach
ostrych schorzeń i nagłych zachorowań, wizyta domowa
jest realizowana w dniu zgłoszenia, natomiast w przypadku pacjenta z chorobą przewlekłą wizyta domowa może
być zrealizowane w innym terminie, ustalonym z pacjentem. Zgłaszanie wizyt odbywa się osobiście lub telefonicznie u lekarza.
Wizyty domowe nie obejmują sytuacji ostrych schorzeń i
nagłych zachorowań, w których następuje stan bezpośredniego zagrożenia życia, a zwłaszcza w:
• przypadku utraty przytomności,
• upadków z wysokości,
• złamań,
• wypadków komunikacyjnych,
• nagłych zaburzeń świadomości, padaczki,
• urazów wypadkowych powstałych w sytuacjach nagłych,
• nagłej duszności,
• podejrzenia zawału serca i udaru mózgu,
• porażenia prądem elektrycznym,
• porodu oraz poważnych dolegliwości związanych z ciążą,
np. krwawień z dróg rodnych, zatrzymania ruchów płodu,
nagłego wzrostu ciśnienia krwi u ciężarnej,
W stanach zagrożenia życia należy wezwać służby ratunkowe tel. 999, 112.
W sytuacjach wątpliwych zawsze poradą telefoniczną służą lekarze i pielęgniarki Ośrodka Zdrowia pod nr 58 678
20 13, 50 678 20 85, 58 736 34 34 ( filia Kębłowo).
Piotr Pelcer

ZMIANY W OFERCIE BILETÓW
METROPOLITALNYCH

wszystkimi autobusami, trolejbusami i tramwajami w komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTM w Gdańskulub ZKM w Gdyni lub MZK Wejherowo,
2. kolejowej (bilet promocyjny kolejowy emitowany przez
SKM), umożliwiającej podróżowanie pociągami SKM
(w tym na linii PKM) i PR na obszarze MZKZG. Łączna cena nowych biletów łączonych będzie taka sama, jak
wycofywanej oferty – 200 zł za bilet normalny (tabela 1).
Osoby uprawnione będą miały możliwość zakupu biletów
ze zniżką – według ulg gminnych i ustawowych obowiązujących w komunikacji miejskiej oraz ulg ustawowych
honorowanych przez przewoźników kolejowych. Bilety
dystrybuowane będą w stacjonarnej sieci sprzedaży PKP
SKM oraz przez internet. Więcej na www.luzino.eu.

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej
Grupy Działania „Kaszubska Droga”
wybrana do realizacji!
Informujemy, że Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) na lata
2014-2020 przedstawiona do konkursu przez Lokalną
Grupę Działania (LGD) "Kaszubska Droga" została wybrana do realizacji. W dniu 23 maja 2016 r. w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Pomorskiego nastąpiło
podpisanie umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
W ramach realizacji LSR, LGD będzie sukcesywnie ogłaszać konkursy dotacyjne i grantowe na następujące działania:
• podejmowanie lub rozwój przedsiębiorczości
• wzmocnienia kapitału społecznego
• budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub
kulturalnej
• promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów
lub usług lokalnych
• operacje własne LGD.
Na wdrażanie LSR grupa otrzymała 1 223 310,69 euro.
Pierwsze nabory wniosków będą ogłaszane jesienią 2016 r.
Zainteresowanych doradztwem w zakresie przygotowania
wniosków o dotację prosimy o kontakt
z biurem LGD:
Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga”
ul. Wilczka 7, 84-242 Luzino
Dyrektor biura – tel. 668 521 941
Asystent biura – tel. 668 522 476
biuro@kaszubskadroga.pl
Zainteresowanych zapraszamy również na stronę internetową:www.kaszubskadroga.pl

Informujemy, iż od 1 lipca 2016 r. nastąpią zmiany w ofercie biletów metropolitalnych.
BILETY ŁĄCZONE
Wycofane z oferty zostają okresowe (30-dniowe i miesięczne) kolejowo-komunalne bilety metropolitalne dwóch organizatorów (ZTM Gdańsk + kolej, ZKM Gdynia + kolej,
MZK Wejherowo + kolej). W ich miejsce wprowadzone
zostają nowe bilety łączone, o takim samym zakresie obowiązywania, które składać się będą z dwóch części:
1. komunalnej (bilet sieciowy jednego organizatora emitowany przez MZKZG), umożliwiającej podróżowanie
26
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FOTORELACJA Z ĆWICZEŃ Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
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WÓJT GMINY LUZINO, RADA GMINY LUZINO I SOŁTYSI GMINY LUZINO ZAPRASZAJĄ

28.08.2016r.
13.30 - Msza Święta Dziękczynna za plony
w kościele parafialnym p.w. św. Wawrzyńca w Luzinie

Przejazd korowodu dożynkowego
Rozpoczęcie festynu oraz przywitanie gości
Turniej Sołectw
Występ - Kaszëbsczi IDOL
Wręczenie nagród zwycięzcom konkursu „PIĘKNA GMINA”
oraz rozstrzygnięcie turnieju sołectw
19.30 - GWIAZDA WIECZORU –

Pokaz sztucznych ogni
22.30 - Występ zespołu disco polo

ORGANIZATORZY:

PARTNERZY:

Luzino, Biuletyn Informacyjny Rady i Wójta Gminy
Wydawca: Urząd Gminy Luzino, ul. Ofiar Stutthofu 11, tel.: 58 678 20 68
Druk: F.H.U. „MIDI-DRUK” Wejherowo; nakład 2500 egzemplarzy
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