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INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI 

PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY

 
Z ŻYCIA SAMORZĄDU

w okresie międzysesyjnym  
od 01  stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r.

Zadania przewodniczącego Rady wykonywałem zgodnie 
z art.19 ustawy o samorządzie gminnym. Współpracowa-
łem z wójtem Gminy w zakresie realizacji zadań na rzecz 
lokalnej społeczności. W każdą środę pełniłem dyżury 
dla mieszkańców gminy w Biurze Rady. Przyjmowałem 
i   rozwiązywałem problemy mieszkańców. Koordynowa-
łem prace Rady, w tym jej organów wewnętrznych, m.in. 
poprzez upoważnienie Komisji Rewizyjnej do przeprowa-
dzenia kontroli. W dniu 19 stycznia 2017 r. Komisja prze-
prowadziła kontrolę w zakresie: wydatków na wykonanie 
przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołec-
kiego w 2016 roku, zaś 27 lutego 2017 roku kontrolowa-
ła koszty eksploatacji wodociągów, kanalizacji sanitarnej 
i  oczyszczalni ścieków w 2016 roku, a 14 marca 2017 r. 
kontrolowała koszty utrzymania placów zabaw w 2015 
i  2016 roku. Na dzień 18 stycznia 2017 r. zwołałem wspól-
ne posiedzenie Komisji Rady. Na spotkaniu tym omawiano 
projekty uchwał m.in. w sprawie zatwierdzenia statutu dla 
jednostki budżetowej - żłobka „Tuptusie”, ustalenia opła-
ty za pobyt dziecka w żłobku oraz zmiany Statutu Gminy 
Luzino. Na wniosek Wójta Gminy zwołałem sesję Rady  
na dzień 30 stycznia 2017 r., na której podjęto uchwały, o 
których mowa wyżej. Z przewodniczącymi Komisji usta-
liłem terminy posiedzeń tj. Komisja  Rolnictwa i Ochro-
ny Środowiska odbyła posiedzenie w dniu 16 marca 2017 
r., Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej 20 marca 2017 
r., Komisja Gospodarcza i Samorządu 22 marca 2017 r., 
a Komisja Oświaty Kultury i Sportu 23 marca 2017 roku. 
Stałe Komisje Rady na swych posiedzeniach realizowały 
tematy zgodnie z zatwierdzonym planem pracy na 2017 
rok. Uczestniczyłem wraz z innymi radnymi w zebraniu 
wiejskim miejscowości Luzino. Zebranie wiejskie odbyło 
się 31 stycznia 2017 r. Reprezentowałem Radę wraz z  in-
nymi radnymi podczas uroczystości poświęcenia czterech 
dzwonów, które otrzymały imiona: Św. Faustyna,  Św. 
Józef, Św. Jan Paweł II i Św. Wawrzyniec, w kościele pw. 
Matki Boskiej Różańcowej w Luzinie. Uroczystość została 
połączona z jubileuszem XV - lecia erygowania kościoła, 
który  obecnie jest w budowie. Wziąłem udział w konsul-
tacji  z Radami Rodziców wszystkich szkół funkcjonują-
cych na terenie gminy na temat nowego ustroju szkolnego 
na terenie gminy Luzino. Konsultacje odbyły się 8 lutego 
2017 r. w Szkole Podstawowej im. Lecha Bądkowskiego w 
Luzinie. Natomiast 14 lutego 2017 r. odbyło się  wspólne 
posiedzenie Komisji Rady Gminy w sprawie ustalenia no-
wego ustroju szkolnego na  terenie gminy, m.in. poprzez 
likwidację gimnazjum i ustalenia sieci i obwodów szkół 
podstawowych. Zgodnie z wnioskiem wójta Gminy zwo-
łałem sesję Rady na dzień 16 lutego 2017 roku, na której  
podjęto m.in. uchwałę w sprawie projektu dostosowania 
sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustro-
ju szkolnego oraz sieci przedszkoli. W dniu 5 marca 2017 

r. na zakończenie sezonu halowego, odbył się XI Turniej 
drużyn sołeckich o Puchar Przewodniczącego Rady Gmi-
ny Luzino. Zawody wygrała drużyna z Milwina, która 
w finale pokonała drużynę Robakowa 2:1. W meczu o 3 
miejsce, drużyna z Sychowa minimalnie 1: 0 pokonała 
drużynę z Zelewa. Najlepszym strzelcem Turnieju został 
Bartłomiej Pallach (Robakowo), a najlepszym bramka-
rzem Kazimierz Magulski (Milwino).  

Przewodniczący Rady Gminy Bartłomiej Formela 

 
PODZIĘKOWANIE DLA STRAŻAKÓW

Radni Gminy Luzino składają na ręce Pana Sławomi-
ra Miotk Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Luzinie i Jego Wi-
ceprezesa Pana Jana Schulz, gorące podziękowania dla 
wszystkich druhów i Ich rodzin za wzorową służbę, za 
wkład włożony w ratowanie ludzkiego życia i mienia lo-
kalnej społeczności. Jesteśmy dumni z Waszej społecznej 
i patriotycznej postawy, z pracy na rzecz gminy Luzino. 
Utożsamiamy się w pełni ze słowami Ojca Świętego Jana 
Pawła II wygłoszonymi do licznie zgromadzonych straża-
ków podczas audiencji w Watykanie: „skarbem bezcennym 
jest to, kiedy człowiek może dostrzec w postawie innego 
człowieka, jak w zwierciadle odbicie Miłości doskonałej, 
a w pełnej oddania i poświęcenia pracy strażaka można 
zobaczyć, że człowiek jest powołany do pomocy bliźniemu 
– pomocy, która nie ma granic i która w najtrudniejszych 
sytuacjach wyciąga do człowieka pomocną dłoń”. 
Życzymy, aby przyszłość przyniosła Wam wiele satysfakcji 
z dobrze spełnianego obowiązku. 

Z najwyższymi wyrazami szacunku,
Przewodniczący Rady Gminy Bartłomiej Formela

 
PODZIĘKOWANIE ZA ORGANIZACJĘ 

SOŁECKIEJ LIGI HALOWEJ 

Składam serdeczne podziękowanie uczestnikom, kierow-
nikom drużyn sołeckich, sędziom oraz obsłudze medycz-
nej za wkład  w przygotowanie i uczestnictwo XI Turnieju 
drużyn sołeckich o Puchar Przewodniczącego Rady Gmi-
ny Luzino. XI Turniej odbył się 5 marca 2017 r. w Hali 
Widowiskowo-Sportowej im.  Macieja Płażyńskiego w 
Luzinie. Szczególne podziękowanie kieruję dla Pana Wi-
tolda Dąbrowskiego (kierownika drużyn soleckich) oraz 
Pana Piotra Klecha (dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu 
Rekreacji i Turystyki w Luzinie) za wszelką okazana po-
moc przy organizacji imprezy sportowej.

Ze sportowym pozdrowieniem,
Przewodniczący Rady Gminy, Bartłomiej Formela
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INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI  

WÓJTA GMINY 
w okresie międzysesyjnym  

od 30 listopada 2017 r. do 31 marca 2017 r.
1. Dnia 30 grudnia 2016 r. podpisana została umowa 
z  Marszałkiem Województwa Pomorskiego na dofinanso-
wanie termomodernizacji obiektów oświatowych w Gmi-
nie Luzino. Programem objęte zostały 4 obiekty:
• Zelewo
• Robakowo
• Sychowo
• Wyszecino
Wysokość dofinansowania to ponad 1,6 mln zł. Całkowity 
koszt wynosi 2,6 mln zł.
2. W dniu 1 marca br. podpisana została umowa z Mar-
szałkiem Województwa Pomorskiego na dofinansowa-
nie wymiany 851 opraw oświetlenia ulicznego w Gminie 
Luzino. Oprawy zostaną wymienione na nowe w techno-
logii LED. Dofinansowanie wynosi 1,5 mln zł. Całkowity 
koszt to ponad 1,7 mln zł.
3. W styczniu wspólnie z 5 gminami (Linia, Łęczyce, 
Gniewino, Miasto Reda, Miasto Puck) złożyliśmy wniosek 
o  dofinansowanie instalacji solarnych, fotowoltaicznych 
i pomp ciepła, które będą montowane na budynkach pry-
watnych. Łącznie projekt przewiduje montaż 500 instala-
cji, z czego 300 na terenie gminy Luzino. Obecnie czekamy 
na rozstrzygnięcie konkursu.
4. Przygotowane zostały optymalne rozwiązania dotyczą-
ce reformy oświaty na terenie naszej gminy. Odbyły się 
spotkania konsultacyjne z rodzicami oraz z dyrektorami 
szkół. Posiadamy pozytywną opinię kuratorium i na dzi-
siejszej sesji będziemy podejmować stosowną uchwałę. 
Jeżeli w   trakcie roku będą nowe sugestie rodziców, czy 
dyrektorów szkół, będziemy się starali dostosować zmiany 
do potrzeb uczniów, tak aby wprowadzone przez rząd re-
forma nie przynosiła negatywnych skutków dla młodzieży 
i  rodziców.
5. W dniu 30 marca br. oddany został do użytku Żłobek 
Tuptusie. Na uroczystość otwarcia przybył Wojewoda Po-
morski Pan Dariusz Drelich, włodarze sąsiednich gmin, 
radni, sołtysi oraz mieszkańcy gminy. Jest to nowoczesny 
obiekt na miarę XXI wieku, zapewniający komfort i bez-
pieczeństwo najmłodszym dzieciom, które będą uczęsz-
czały do żłobka. Koszt budowy wyniósł 4.250.198 zł,  
z   tego: otrzymaliśmy dofinansowanie 3 mln zł z budże-
tu państwa, a  środki własne wynosiły 1.250.200 zł. Od 3 
kwietnia br. do żłobka uczęszczać będzie ponad  40 dzieci. 
Zapisywać dzieci do żłobka można przez cały rok. 6. W 
styczniu i lutym odbyły się zebrania wiejskie w następują-
cych terminach:
• 9 stycznia br. – Barłomino
• 12 stycznia br. – Robakowo,
• 31 stycznia br. – Luzino,
• 1 lutego br. – Dąbrówka,
• 3 lutego br. – Tępcz,
• 7 lutego br. – Wyszecino,
• 8 lutego br. – Sychowo,
• 10 lutego br. – Milwino,
• 15 lutego br. – Zielnowo,
• 15 lutego br. – Zelewo,

• 16 lutego br. – Kochanowo,
• 17 lutego br. – Kębłowo.
7. Dnia 8 kwietnia br. odbędzie się Rajd Rowery MTB, na 
który serdecznie zapraszam mieszkańców gminy. Szcze-
góły na plakatach i stronach internetowych gminy i GO-
SRiT-u.
8. Dnia 22 kwietnia br. na Hali Widowiskowo-Sportowej 
w Luzinie odbędzie się Wojewódzki Turniej Kół Gospo-
dyń Wiejskich.
9. Rozpoczęliśmy równanie dróg gminnych od 29 marca 
br. pracuje jedna równiarka, ale od przyszłego tygodnia 
będą dwie równiarki, co znacznie przyspieszy pracę.

Wójt Gminy Luzino
Jarosław Wejer  

 
WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH  

PODCZAS XXV, XXVI, XXVII  
ORAZ XXVIII SESJI RADY GMINY 

Uchwały podjęte podczas XXV Sesji Rady Gminy 
Luzino w dniu 28 grudnia 2016 r.:
- Nr XXV/260/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej na lata 2016 - 2022,
- Nr XXV/261/2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy 
Luzino na 2016 rok,
- Nr XXV/262/2016 w sprawie nadania nazwy parkowi w 
Luzinie,
- Nr XXV/263/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXIV/247/2016 Rady Gminy Luzino z dnia 30 listopada 
2016 r. w sprawie określenia stawek podatku od nierucho-
mości na 2017 rok,
- Nr XXV/264/2016 w sprawie wprowadzenia zmiany do 
Uchwały Nr XXIV/241/2016 Rady Gminy Luzino z dnia 
30 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości sta-
wek podatku od środków transportowych na 2017 rok,
- Nr XXV/265/2016 w sprawie uchylenia uchwał (dot. 
uchwał Nr XXIII/226/2016 i Nr XXIII/227/2016 podję-
tych 14 października 2016 r. w zakresie instalacji solar-
nych i odnawialnych źródeł energii),
- Nr XXV/266/2016 w sprawie wspólnej realizacji zada-
nia pn. „Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne 
na terenie Gminy Miasta Redy i Miasta Puck oraz Gminy 
Luzino, Linia, Łęczyce i Gniewino” realizowanego w ra-
mach Konkursu dla działania 10.3.1 Odnawialne Źródła 
Energii w ramach Osi Priorytetowej 10 Energia realizo-
wanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
- Nr XXV/267/2016 w sprawie zmiany uchwały Rady 
Gminy Luzino w sprawie opłat za korzystanie z wychowa-
nia przedszkolnego,
- Nr XXV/268/2016 w sprawie utworzenia jednostki bu-
dżetowej - Żłobek „Tuptusie”, dla której organem prowa-
dzącym jest Gmina Luzino,
- Nr XXV/269/2016 w sprawie zapewnienia wspólnej ob-
sługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jedno-
stek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów pu-
blicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Luzino,
- Nr XXV/270/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr 
XIV/143/2015 Rady Gminy Luzino z dnia 30 grudnia 
2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji 
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WYKAZ PRZETARGÓW 
za okres od 9 grudnia 2016 r.  

do 22 marca 2017 r.

GOSPODAROWANIE W SZCZEGÓLNOŚCI PRZE-
TWARZANIE USTABILIZOWANYCH KOMUNAL-
NYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH, SKRATEK I ZA-

WARTOŚCI PIASKOWNIKÓW WRAZ  
Z ZAŁADUNKIEM  I TRANSPORTEM Z OCZYSZ-

CZALNI ŚCIEKÓW W  LUZINIE
W dniu 15.12.2016 r. nastąpiło otwarcie ofert w postę-
powaniu o udzielenie zamówienia publicznego jak wy-
żej, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 
Do terminu składania ofert wpłynęły trzy oferty z ofe-
rowaną ceną za wykonanie zamówienia w kwocie: od 
311.0001,32 zł brutto do 589.744,80 zł brutto, czas na 
wywiezienie osadów ściekowych, maksymalnie od 2 do 

oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzysty-
wania dotacji z budżetu Gminy Luzino dla niepublicznych 
szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkol-
nego oraz gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne 
niż jednostki samorządu terytorialnego na terenie Gminy 
Luzino,
- Nr XXV/271/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXIV/259/2016 Rady Gminy Luzino z dnia 30 listopada 
2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Luzino na 
2017 rok.
Uchwały podjęte podczas XXVI Sesji Rady Gminy 
Luzino w dniu 30 stycznia 2017 r.:
- Nr XXVI/272/2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej na lata 2017 - 2032,
- Nr XXVI/273/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy 
na 2017 rok,
- Nr XXVI/274/2017 w sprawie wprowadzenia zmian do 
Statutu Gminy Luzino,
- Nr XXVI/275/2017 w sprawie nadania Statutu Żłobkowi 
„Tuptusie” w Luzinie,
- Nr XXVI/276/2017 w sprawie wysokości i zasad ustala-
nia opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez 
Gminę Luzino,
- Nr XXVI/277/2017 w sprawie zmiany Statutu Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie,
- Nr XXVI/278/2017 w sprawie zmiany uchwały w spra-
wie określenia szczegółowych warunków przyznawania i 
odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania, częścio-
wego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich 
pobierania,
- Nr XXVI/279/2017 w sprawie wspólnej realizacji zada-
nia pt.: „Bezpieczny Powiat – zakup specjalistycznego wy-
posażenia w celu zwalczania klęsk żywiołowych dla jedno-
stek ratowniczych w Powiecie Wejherowskim”.
Uchwały podjęte podczas XXVII Sesji Rady Gminy 
Luzino w dniu 16 lutego 2017 r.:
- Nr XXVII/280/2017 w sprawie zaciągnięcia długotermi-
nowego kredytu bankowego,
- Nr XXVII/281/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej na lata 2017-2032,
- Nr XXVII/282/2017 w sprawie budżetu gminy na 2017 
rok,
- Nr XXVII/283/2017 w sprawie projektu dostosowania 
sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 
szkolnego oraz sieci przedszkoli,
- Nr XXVII/284/2017 w sprawie ustalenia kryteriów z licz-
bą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicz-
nego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Luzino,
- Nr XXVII/285/2017 w sprawie określenia kryteriów na-
boru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Luzino, do postępo-
wania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych 
poza obwodem szkoły.
Uchwały podjęte na XXVIII sesji Rady Gminy Luzino 
w   dniu  31 marca 2017 r.:
- Nr XXVIII/286/2017 w sprawie udzielenia dotacji 
dla Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy Sp. z o.o. 
w  Wejherowie,
- Nr XXVIII /287/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2032, 
- Nr XXVIII /288/2017 w sprawie zmiany budżetu gminy 

na 2017 rok,
- Nr XXVIII /289/2017 w sprawie nadania nazwy ulicy 
w  miejscowości Milwino,
- Nr XXVIII /290/2017 w sprawie nadania nazwy ulicy 
w  miejscowości  Kębłowo,
- Nr XXVIII /291/2017 w sprawie nadania nazwy ulicy 
w  miejscowości Wyszecino,
- Nr XXVIII /292/2017 w sprawie nadania nazwy ulicy 
w  miejscowości Barłomino,
- Nr XXVIII /293/2017 w sprawie zmiany uchwały nr 
XI/86/95 w sprawie nadania nazw ulic we wsi Luzino i  we 
wsi Kębłowo oraz nadania  nazw ulic w miejscowości 
Luzino, 
- Nr XXVIII /294/2017 w sprawie uchwalenia komunali-
zacji mienia Skarbu Państwa,
- Nr XXVIII /295/2017 w sprawie uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ob-
rębu geodezyjnego Kębłowo (wsie Kębłowo i Kochanowo) 
gm. Luzino,
- Nr XXVIII/296/2017 w sprawie przystąpienia do zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Luzino, (obręb geodezyjny Luzino), gmina Luzino, (dot. 
dz. 132 - Luzino), 
- Nr XXVIII/297/2017 w sprawie przystąpienia do zmiany 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
fragmentów wsi Kochanowo (obręb Kębłowo), Barłomi-
no, Robakowo, Sychowo, Wyszecino, Milwino, Dąbrówka, 
Zelewo w gminie Luzino, (dot. dz. 44/48 – Milwino),
- Nr XXVIII/298/2017 w sprawie uchwalenia „Programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt”,
- Nr XXVIII /299/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół 
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
- Nr XXVIII/300/2017 w sprawie wskazania uczniom 
miejsca realizacji obowiązku szkolnego,
- Nr XXVIII/301/2017 w sprawie przyjęcia planu nadzoru 
nad żłobkami i klubami dziecięcymi,
- Nr XXVIII/302/2017 w sprawie zmiany Statutu Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie,
- Nr XXVIII /303/2017 w sprawie zmiany uchwały nr 
X/124/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 4 grudnia 2003 
r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą 
„Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Turystyki” oraz 
nadania statutu.
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Gmina Luzino otrzyma dofinansowanie z funduszy eu-
ropejskich na modernizację oświetlenia zewnętrznego 
na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogól-
nodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie 
Luzino w kwocie 1 501 733, 83 zł. 
Przedmiotem projektu jest modernizacja oświetlenia 
ulicznego w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostęp-
nych przestrzeniach publicznych na terenie Gminy Luzino 

 
MODERNIZACJA OŚWIETLENIA 

 ZEWNĘTRZNEGO  
NA ENERGOOSZCZĘDNE

Szanowni Mieszkańcy,

zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie „Czyste po-
wietrze Pomorza” – edycja 2017. W celu uzyskania do-
kładnych informacji zapraszamy zainteresowanych miesz-
kańców do Referatu Zagospodarowania Przestrzennego i 
Ochrony Środowiska Urzedu Gminy Luzino przy ulicy 10 
Marca 11 do kontaktu telefonicznego pod numerem tele-
fonu: 58 678 20 68, wew. 54. Wnioski o dofinansowanie 
wymiany pieca można składać do 21 kwietnia br.

Szczegóły dot. konkursu, tj. regulamin oraz wniosek do-
stępne są również na stronie internetowej Gminy Luzino 
www.luzino.eu w zakładce Aktualności.

 
DOTACJE NA WYMIANĘ PIECA  

OPALANEGO WĘGLEM

skorzysta około 500 gospodarstw domowych. Jego celem 
jest zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze 
źródeł odnawialnych na terenie gmin partnerskich. W  ra-
mach projektu zakłada się realizację inwestycji polegają-
cej na wykorzystaniu źródeł energii odnawialnej w celu 
produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej w związku z 
wysokim zainteresowaniem mieszkańców. Maksymalny 
poziom dofinansowania ze środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w wydatkach kwalifikowa-
nych Projektu wynosić będzie do 79%.

Dnia 16 stycznia w Gminnej Bibliotece Publicznej im. 
Leona Roppla w Luzinie przedstawiciele sześciu samo-
rządów oraz przedstawiciele dwóch stowarzyszeń pod-
pisali umowy partnerskie w sprawie wspólnego zadania 
pn. „Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne 
na terenie Gminy Miasta Redy i Miasta Puck oraz Gmi-
ny Luzino, Linia, Łęczyce i Gniewino”realizowanego w 
ramach Konkursu dla działania 10.3.1 Odnawialne Źró-
dła Energii w ramach Osi Priorytetowej 10 Energia re-
alizowanego w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Z projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej w sumie 

 
PODPISANIE UMÓW PARTNERSKICH

6 godzin. Zamawiający do realizacji zamówienia przyjął 
ofertę, którą złożył Wykonawca: Konsorcjum firm: Lider 
- ZPHU MASTA Stanisław Kortas Cegielnia Świerko-
cin, 86-302 Grudziądz, Partner - ZPHU „MASTA PLUS” 
Stanisław Kortas jr, Świerkocin 20, 86-300 Grudziądz z 
oferowaną ceną 311.001,32 zł brutto, czas na wywiezie-
nie osadów ściekowych, maksymalnie wynosi 2 godziny. 

RÓWNANIE I PROFILOWANIE DRÓG GRUNTO-
WYCH NA TERENIE GMINY LUZINO

Składanie ofert do: 23.03.2017 r. do godz. 10:00
Otwarcie ofert: 23.03.2017 r. o godz. 11:00

SPRAWOWANIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZO-
RU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJA ZADA-
NIA: RÓWNANIE I PROFILOWANIE DRÓG GRUN-

TOWYCH NA TERENIE 
GMINY LUZINO

Składanie ofert do: 24.03.2017 r. do godz. 10:00
Otwarcie ofert: 24.03.2017 r. o godz. 11:00
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wejherowskiego, przedstawiciele władz samorządowych, 
poczty sztandarowe, strażacy ochotnicy, chór „Lutnia” 
oraz orkiestra parafialna, a także licznie przybili parafianie 
i mieszkańcy Gminy Luzino.

Dnia 5 lutego 2017 r. w kaplicy przy budowanym koście-
le pw. Matki Boskiej Różańcowej w Luzinie odbyła się 
uroczystość poświęcenia czterech dzwonów, które noszą 
imiona: Św. Faustyna, Św. Józef, Św. Jan Paweł II i Św. 
Wawrzyniec. Poświęcenia dokonał Arcybiskup Sławoj 
Leszek Głódź. 

Uroczystość została połączona z jubileuszem XV-lecia 
erygowania kościoła, który obecnie jest w budowie. Msza 
święta była transmitowana przez TVP Polonia. W uroczy-
stej mszy świętej, której przewodniczył Metropolita Gdań-
ski – Sławoj Leszek Głódź wzięli udział kapłani dekanatu 

 
UROCZYSTOŚĆ POŚWIĘCENIA 

 DZWONÓW W PARAFII 
 MATKI BOSKIEJ RÓŻAŃCOWEJ

W dniu 8 lutego 2017 r. w Szkole Podstawowej w Luzinie 
odbyło się spotkanie Wójta Gminy Luzino z członkami 
rad rodziców szkół podstawowych funkcjonujących na te-
renie gminy i gimnazjum w sprawie założeń planowanej 
reformy oświaty na terenie gminy Luzino w placówkach 
prowadzonych przez gminę.W spotkaniu  również udział 
wzięli radni gminy, dyrektorzy szkół podstawowych i dy-
rektor gimnazjum oraz sołtysi. Z założeniami planowanej 
reformy oświaty na terenie Gminy Luzino w placówkach 
prowadzonych przez gminę można zapoznać się na stronie 
Gminy Luzino - www.luzino.eu w zakładce Aktualności.

 
REFORMA OŚWIATY  
W GMINIE LUZINO

w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i redukcji 
emisji CO2, a poprzez to kosztów jego utrzymania. Efek-
tem projektu będzie także podniesienie standardu gminy 
Luzino, wzrost bezpieczeństwa i zadowolenia społecznego 
interesariuszy, jak również ujednolicenie systemów oświe-
tlenia na terenie gminy Luzino. Zakres przedmiotowy 
inwestycji zakłada wymianę obecnych energochłonnych 
i nieefektywnych opraw sodowych na oprawy wykonane 
w technologii LED (zapewniające) niski pobór energii 
elektrycznej, emitujące oświetlenie bliższe naturalnemu, 
świecące światłem rozproszonym. W sumie wymienio-
nych zostanie 851 lamp. Projekt zostanie zrealizowany do 
końca 2017 roku.

 
ZA NAMI WIECZOREK  

KARNAWAŁOWY DLA SENIORÓW

27 stycznia 2017 r. w sali świetlicy wiejskiej w Luzinie od-
był się Pierwszy Karnawałowy Wieczór Taneczny dla Se-
niorów. Inauguracji wieczoru dokonał Wójt Gminy Luzino 
Jarosław Wejer wraz z małżonką Ireną. Wieczór rozpoczął 
się wspólnym obiadem przy świecach i nastrojowej, cichej 
muzyce, po którym podano kawę, ciasta,  przekąski i zimne 
napoje. Symboliczną lampkę wina do obiadu ufundował 
przedsiębiorca z Luzina Pan Maciej Lebiecki  właściciel fir-
my TREE CLONE. Zabawie przy muzyce lat sześćdziesią-
tych i siedemdziesiątych towarzyszyło wspólne śpiewanie 
znanych piosenek, których teksty przygotowane zostały 

przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Luzinie i rozdane uczestnikom zabawy. Spotkanie 
uświetnił występ dziecięcej grupy tanecznej ze szkoły tań-
ca "Krok po Kroku". W trosce o bezpieczeństwo seniorów 
Pani Barbara Tessar - Staszkiewicz psycholog Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej wygłosiła krótką tematyczną 
prelekcję. Miłym zaskoczeniem dla seniorów był "Czeko-
ladowy walc", w trakcie którego pracownicy GOPS roz-
dawali tańczącym czekolady. Na zakończenie wieczoru 
uczestnicy zabawy wybrali króla i królową wieczoru, gdzie 
jedynym kryterium była aktywność na parkiecie. Królo-
wą została Pani Barbara Pieńkowska z Kębłowa, natomiast 
królem Pan Tadeusz Miotk z Luzina. Wójt Gminy Luzino 
wręczył laureatom prezenty w formie albumów do zdjęć.
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UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI 
WODNO - ŚCIEKOWEJ NA TERENIE 

AGLOMERACJI LUZINO

Gmina Luzino informuje iż, przygotowuje się do przepro-
wadzenia procedury przetargowej związanej z budową 
i  modernizacją sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej 
oraz obiektów zaopatrzenia w wodę w ramach projektu 
„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na te-
renie aglomeracji Luzino”. W związku powyższym Gmina 
Luzino przygotowała postępowanie przetargowe na wyżej 
wymieniony zakres robót objętych projektem. Dokumen-
tacja przetargowa została wysłana do Instytucji Wdrażają-
cej celem poddania się kontroli ex-ante.
Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ście-
kowej na terenie aglomeracji Luzino” współfinansowany 
jest ze środków unijnych w ramach działania 2.3 „Gospo-
darka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priory-
tetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian 
klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środo-
wisko 2014 – 2020. Celem projektu jest rozwój infrastruk-
tury kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Luzino. 
Całkowita wartość projektu wyniesie 62 280 598,07 zł. 
Poziom dofinansowania projektu wyniesie 85%. Wartość 
dofinansowania projektu wyniesie 32 333 221,56 zł.

APEL DO MIESZKAŃCÓW

Szanowni Mieszkańcy Gminy Luzino,
Obowiązujący obecnie system gospodarowania odpadami 
zapewnia odbiór i zagospodarowanie odpadów komunal-
nych 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 pod-
kreślić, iż wydajność energetyczna odpadów jest niewiel-
ka, a konsekwencje są bardzo poważne. Niewłaściwe po-
stępowanie z odpadami niesie za sobą wiele zagrożeń. Od-
pady w warunkach domowych palone są w niskich tem-
peraturach, co powoduje wydzielanie się zanieczyszczeń 
m.in.: tlenku i dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, metali 
ciężkich, kadmu, chlorowodoru i cyjanowodoru. Zanie-
czyszczenia te, to tylko część szkodliwych substancji, ja-
kie 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 lakierowa-
nych materiałów. W wyniku spalania tego typu odpadów, 
emitowane są rakotwórcze dioksyny, których toksyczny 
wpływ na zdrowie może objawić się dopiero po kilkudzie-
sięciu latach np. w postaci chorób nowotworowych. 
Proceder spalania odpadów komunalnych przez miesz-
kańców 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 miej-
scowościach, a także coraz częstsze skargi, zgłoszenia 
mieszkańców, kierowane w tym zakresie do Urzędu Gmi-
ny. 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 2016, do mieszkańców, 
którzy nieprawidłowo postępowali z odpadami, Refe-
rat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Luzino wy-
słał około 200 upomnień dotyczących m.in. utrzymania 
czystości i porządku na nieruchomości, zakazu spalania 
odpadów, prowadzenia prawidłowej segregacji odpadów 
wraz z pouczeniem i przywołaniem odpowiednich prze-
pisów w tym zakresie. Nadal   będą prowadzone kontrole 
posesji, a w udowodnionych przypadkach, w stosunku do 
ich właścicieli, prowadzone będą postępowania zmierzają-
ce do wyegzekwowania obowiązujących przepisów, w tym 
zakresie. Zwracamy się z prośbą do wszystkich, którzy 
spalają odpady komunalne w domowych piecach, do za-
przestania tego procederu. Takie niewłaściwe praktyki 
mają nieodwracalne skutki dla naszego zdrowia. 

Plakat dot. palenia śmieci w piecach znajduje się 
 na odwrocie ->

INFORMACJA O PSZOK I PZON

Urząd Gminy Luzino przypomina, iż w Luzinie, przy ul. 
Przemysłowej 13 funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiór-
ki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK, w tym Punkt 
Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych  tzw. PZON. Od 
2017 roku PSZOK i PZON czynny jest dla mieszkańców 
gminy Luzino od poniedziałku do soboty w  godzinach 
od 9.00 do 14.00. Do PSZOK-u i PZON-u w ramach uisz-
czanej opłaty przez właścicieli nieruchomości zamiesz-
kałych, prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów 
komunalnych takich jak: zużyty, małogabarytowy sprzęt 
elektryczny i elektroniczny - w ilości nieograniczonej, komu-
nalne odpady wielkogabarytowe (typu meble), w tym wiel-
kogabarytowy zużyty sprzęt  elektryczny i elektroniczny - w 
ilości nieograniczonej, zużyte opony - w  ilości 4 szt. rocz-
nie od nieruchomości zamieszkałej, niebezpieczne odpa-
dy,  wydzielone z odpadów komunalnych powstających na 
nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, w   
szczególności: farby, lakiery, kleje, żywice, środki do konser-
wacji i ochrony drewna oraz opakowania po nich, rozpusz-
czalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam 
i opakowania po nich, zbiorniki po aerozolach, pozostałości 
po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji, środki 
ochrony roślin oraz opakowania po nich, lampy fluorescen-
cyjne i inne odpady zawierające rtęć, w tym świetlówki, ter-
mometry, przełączniki, baterie i akumulatory, zużyte kar-
tridże i tonery, przepracowane oleje, przeterminowane leki 
- w ilości nieograniczonej,  odpady budowlane, rozbiórkowe 
(tzw. „czysty gruz”) – w ilości do 5m3 rocznie od nierucho-
mości zamieszkałej, odzież i  tekstylia - w ilości nieograni-

czonej, dodatkowo odpady zbierane selektywnie tj. papier, 
tektura i opakowania wielomateriałowe, szkło, plastik (two-
rzywa sztuczne) i metale, odpady zielone-bio – w ilości nie-
ograniczonej. W celu skorzystania z możliwości oddania 
wyżej wymienionych  odpadówdo PSZOK–u i  PZON-u 
właściciele nieruchomości muszą okazać dokument po-
twierdzający ich zamieszkanie na terenie gminy Luzino.
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Dioksyny 
Do najgroźniejszych produktów spalania, w tym spalania 
śmieci, należą chlorowane związki organiczne, a szczególnie 
rodzina dioksyn: polichlorodwubenzodioksyny (PCDDs), poli-
chlorodwubenzofurany (PCDFs), polichlorodwufenyle (PCBs) 
i polichloronaftaleny (PCNs). Najbardziej toksyczną z nich, tak-
że powstającą w procesie spalania odpadów, jest 2,3,7,8 te-
trachlorodwubenzo-p-dioksyna (TCDD). Jest ona 10.000 razy 
bardziej trująca niż cyjanek potasowy, a jej połowiczny rozpad 
w glebie trwa 160 lat.

W całkowitej emisji metali ciężkich na terenie Polski, wysoki 
jest udział emisji, związany ze spalaniem węgla i śmieci w in-
dywidualnych 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.

dioksyny wywołują nowotwory 
i zaburzenia neurologiczne

trądzik chlorowy – dermato-
logiczny zespół chorobowy

zaburzenia 
immunologiczne

zaburzenia 
hormonalne

Siarka, obecna w odpadach 
komunalnych, tworzy zanie-
czyszczenia kwasowe, takie 
jak SOx. Tekstylia są odpowie-
dzialne za 55% siarki, obec-
nej w dymie kominowym po 
spaleniu zawartości kosza 
domowego.

Chlor, obecny w odpadach 
komunalnych, jest źródłem 
zanieczyszczeń kwasowych 
(HCl), a także kluczowym ele-
mentem w powstawaniu or-
ganicznych związków chloru, 
takich jak dioksyny czy chlo-
raminy. Spośród odpadów 
domowych największym 
źródłem chloru jest plastik: 
odpowiada za 76% chloru, 
uwalnianego do atmosfery; 
prócz tego spalanie plasti-
ków uwalnia metale ciężkie.

Ołów upośledza procesy synte-
zy hemoglobiny, negatywnie 
wpływa na funkcjonowanie 
szpiku kostnego oraz wątro-
by, a także obniża poziom wi-
taminy D w organizmie, łączy 
się z grupami enzymów i białek, 
powodując zmiany we krwi i na-
czyniach, wreszcie – wpływa na 
poziom żelaza w organizmie, wy-
wołując anemię

Niewielkie stężenia kadmu wpły-
wają niekorzystnie na układ od-
pornościowy organizmu. Cho-
roba itai-itai, wynikła z zatrucia 
kadmem, oprócz uszkodzeń ne-
rek objawia się rozmiękczeniem 
kości (osteomalacją) oraz wzro-
stem ich kruchości (osteoporozą).

Pary rtęci powodują w płucach 
odczyny zapalne i zaburzenia 
ośrodkowego układu nerwo-
wego (wzmożona pobudliwość). 
Przy zatruciach przewlekłych 
występują również zaburzenia 
ośrodkowego układu nerwo-
wego, objawiające się drżeniem 
kończyn, zmianami osobowości, 
stanami depresji, a w ciężkich 
przypadkach halucynacjami.

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

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%.

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

Wielopierścieniowe wę-
glowodory aromatyczne 
(WWA)
Ich źródłem są procesy spala-
nia 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. 

Czym grozi spalanie 
śmieci w domu?

NO2

SO2

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

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

Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Koordynator kampanii: 
Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa
www.porzadnepomorze.pl
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  ZAKRES ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH ORAZ ZUśYTEGO 

SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO 

Odpady wielkogabarytowe - to odpady, które ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być

umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych. 

DO ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH ZALICZAMY
STOLARKĘ BUDOWLANĄ - deski drewniane, belki, panele, ramy okienne drewniane, plastikowe, drzwi- BEZ SZYB;

MEBLE - stoły, szafy (szafki) - bez elementów szklanych, krzesła, sofy, dywany, chodniki, wycieraczki, materace, wykładziny podłogowe, 

linoleum (nie mogą być pocięte), suszarki do bielizny. Wszystkie odpady muszą być kompletne (np.: kanapa - musi mieć skrzynię, siedzisko z 

oparciem, itd.); 

ARMATURĘ SANITARNĄ - baterie, umywalki, zlewozmywaki, muszle klozetowe, wanny, brodziki, bidety, spłuczki - całe, niepotłuczone;

OPAKOWANIA - skrzynki (drewniane, plastikowe) po warzywach, beczki (za wyjątkiem beczek po olejach, smarach, substancjach 

niebezpiecznych);

OPONY - od samochodów osobowych, rowerów, taczek, motocykli ( do 4 szt. od nieruchomości);

WÓZKI DZIECIĘCE, ZABAWKI DUŻYCH ROZMIARÓW; 

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY - do zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zaliczamy:

• Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego: chłodziarki, zamrażarki, pralki, suszarki do ubrań, zmywarki, 

mikrofalówki, grzejniki elektryczne, wentylatory elektryczne, urządzenia klimatyzacyjne, kuchenki gazowe i elektryczne;

• Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego: odkurzacze, żelazka, tostery, frytkownice, suszarki do włosów, 

maszynki elektryczne itp.;

• Sprzęt teleinformacyjny i telekomunikacyjny: komputery, laptopy (w tym procesor, mysz, monitor i klawiatura), 

kalkulatory kieszonkowe i biurowe, elektryczne i elektroniczne maszyny do pisania, telefony, sprzęt drukujący, kopiujący, 

konsole do gier;

• Sprzęt audiowizualny: odbiorniki radiowe, odbiorniki telewizyjne, kamery wideo, sprzęt hi-fi, wzmacniacze dźwięku;

• Narzędzia elektryczne i elektroniczne: wiertarki, piły, maszyny do szycia itp.

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY MUSI BYĆ  KOMPLETNY (np.: lodówka nie może być bez 

agregatu, telewizor musi mieć kineskop oraz elektronikę)  I NIE MUSI BYĆ SPRAWNY. 

 

DO ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH NIE SĄ ZALICZANE
Grzejniki, płytki (terakota, glazura), rolety, kabiny prysznicowe- szklane, części samochodowe, odpady remontowe (materiały 

izolacyjne takie jak styropian, wata szklana, dachówki, blachodachówki, papa, eternit, wszelkiego rodzaju szkło okienne             

i samochodowe, opony od traktorów i maszyn rolniczych, gruz, pustaki, cegły, płyty gipsowo-kartonowe, rynny - metalowe i 

plastikowe, rury - kanalizacyjne, ciepłownicze, kostka brukowa, opakowania po cemencie, kleju, opakowania po piankach 

montażowych, klejach) odpady ogrodowe (trawa, liście, gałęzie, figurki ogrodowe, folie do uszczelniania np.: basenów, oczek 

wodnych, folie szklarniowe), odpady niebezpieczne, worki na śmieci lub kartony z odpadami domowymi. 

UWAGA!!!!

• Odpady odbierane będą bezpośrednio sprzed nieruchomości zamieszkałych, 

• Zobowiązuje się właścicieli do wystawiania odpadów przed furtkę, bramę, do drogi lub chodnika, w sposób nieutrudniający 

ruch pieszych i przejazd pojazdów.  

• Odpady wystawione w innym miejscu nie będą odbierane. 

• Odpady należy wystawić do godziny 700. 

• Uprawnionymi osobami do odbioru odpadów są tylko i wyłącznie pracownicy firmy „Eko Logistik” (w ubraniach z logo 

firmy) odbierający odpady do oznakowanych pojazdów 

• Jeśli jest to możliwe prosimy o zwrócenie uwagi na osoby dokonujące demontażu elementów elektrycznych  i metalowych 

(tzw. „złomiarze”). 

• Sprzęt elektryczny niekompletny nie będzie odbierany.
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KULTURA

Dnia 5 stycznia 2017 r. w Hali Widowiskowo-Sportowej 
odbyła się dziesiąta edycja Luzińskiego „Kolędowania 
z  Gwiazdami”. Po raz drugi w Luzinie zaprezentował się 
zespół Golec uOrkiestra.  Ze sceny popłynęły tradycyjne 
kolędy, stare pastorałki oraz oczekiwane przez publicz-
ność popularne przeboje. Występ w Luzinie był koncer-
tem charytatywnym na rzecz podopiecznych dzieci ze Sto-
warzyszenia „Oliwskie Słoneczko”. Dochód, tj. 4.863, 75 zł 
i 10 funtów UK ze sprzedaży biletów został przeznaczony 
na zimowy wypoczynek dla dzieci.

LUZIŃSKIE KOLĘDOWANIE

GMINNE JASEŁKA 

XVII Gminny Przegląd Jasełek i Zespołów Kolędniczych 
odbył się dnia 14 stycznia w Szkole Podstawowej  im. Le-
cha Bądkowskiego w Luzinie. Na scenie zaprezentowały się 
zespoły z Gminnego Przedszkole Publicznego w Luzinie, 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kębłowie, świe-
tlicy integracyjnej „Skrzydło Anioła”, Szkoły Podstawowej 
im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie, Szkoły Podstawowej 
im. płk Stanisława Dąbka w Sychowie. Występy oceniano 
w składzie: przewodnicząca komisji - st. kustosz Benita 
Grzenkowicz-Ropela z Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Łucja Włodek Ja-
błońska oraz Marta Jędrzejczak. Każdy z występujących 
zespołów otrzymał talon o wartości 200 złotych.

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ 
POMOCY

Luziński sztab, dzięki pomocy wolontariuszy, którzy kwe-
stowali poza Luzinem zebrał w tym roku dla Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy kwotę 47.338,41 zł. Organiza-
torzy dziękują wolontariuszom, harcerzom, darczyńcom 
oraz wszystkim, którzy pracowali w sztabie, bowiem ze-
brano jak dotąd rekordową kwotę. Szczególne podzięko-
wania organizatorzy kierują do księdza proboszcza z pa-
rafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Kębłowie Krzysztofa Lorka.

FERIE W GMINNYM  
OŚRODKU KULTURY

Jak co roku w zajęciach w czasie ferii zimowych uczestni-
czyły dzieci z terenu naszej gminy w wieku od 5 do 11 lat. 
Tegoroczna aura pozwoliła na przeprowadzenie zabaw na 
śniegu, co bardzo ucieszyło najmłodszych. Poza tym dzieci  
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zapoznały się z  techniką wykonywania robótek ręcznych z 
wełny. Uczestnicy otrzymali zestaw kreatywny z kłębkami 
wełny i własnoręcznie zrobili kolorowe czapeczki. Okazało 
się, że robótki ręczne to proste i przyjemne zajęcie. Dzieci  
wykonały również indywidualne prace plastyczne farbami 
i zbiorowe formy przestrzenne z bibuły, które urozmaiciły 
bal karnawałowy wieńczący zimowe zajęcia w  Gminnym 
Ośrodku Kultury w Luzinie.

ZA NAMI POWIATOWE ELIMINACJE 
TURNIEJU KGW, PRZED NAMI  

WOJEWÓDZKI ETAP

Koło Gospodyń Wiejskich w Luzinie, które działa przy  
Ośrodku Kultury w Luzinie za wygranie konkurencji ta-
necznej w XVIII Powiatowym Turnieju Kół Gospodyń 
Wiejskich w Wejherowie, które odbyło się 4 stycznia 2017 
r. organizuje wojewódzki etap konkursu.
Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie serdecznie zapra-
sza  mieszkańców gminy na Wojewódzki Turniej KGW, 
który odbędzie się dnia 22 kwietnia br. w Luzinie w Hali 
Widowiskowo-Sportowej. Podczas turnieju odbędzie 
się charytatywny koncert Weroniki Korthals dla Pauli-
ny Schulz z Luzina.

KOLOROWY BAL W KĘBŁOWIE

Jak co roku na balu karnawałowym w Kębłowie bawiło się 
około 200 dzieci, tradycyjnie bardzo pomysłowo i twór-
czo poprzebieranych. Nie zabrakło czarownic, księżni-
czek, rycerzy i innych postaci z bajek, a nawet żołnierzy. 
Dzięki ogromnej pomocy Pań z KGW Kębłowo uczestnicy 
mogli bez ograniczeń zajadać się gorącymi waflami, watą 

cukrową i ciastem. Na zakończenie każde dziecko otrzy-
mało paczkę ze słodkościami. Organizatorami i sponsora-
mi balu byli: Patryk Miotke – Radny Gminy Luzino, Sta-
nisław Engelbrecht – wiceprzewodniczący Rady Gminy 
Luzino, Teresa Engelbrecht, Maciej Lebiecki, Andrzej To-
biaski, Aleksandra Papke, Bartłomiej Formela - przewod-
niczący Rady Gminy Luzino, Janina Kamińska oraz sołtys 
wraz z  Radą Sołecką. Zdjęcia z imprezy można obejrzeć 
na Facebook’u na stronie Foto Kębłowo. 

CZYTANIE NA DRUGIE ŚNIADANIE

Za nami już półmetek spotkań z książką dla dzieci. Od 
stycznia, w wybranych przedszkolach na terenie Gmi-
ny Luzino Gminna Biblioteka Publiczna w Luzinie pro-
wadzi warsztaty ogólnorozwojowe dla najmłodszych. 
Zajęcia trwają od 30 minut do godziny w zależności od 
grupy wiekowej. Przedszkolaki biorące udział w projek-
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cie aktywnie uczestniczą w zajęciach, zadają mnóstwo 
pytań, są współtwórcami bajkowych historyjek, tworzą 
scenografię, malują, kleją, a nawet…tańczą na rycerskim 
turnieju. Pomysłów na interesujące zajęcia jest wiele. Pod-
czas lutowych spotkań najmłodsi dowiedzieli się czym jest 
animacja rysunkowa, i w jaki sposób wykonać ją samo-
dzielnie w domu. A gdy zrobi się trochę cieplej uczestnicy 
będą tworzyć bajkowe światy poza murami przedszkoli. 
Dodatkowo równolegle ze spotkaniami w przedszkolach 
Gminna Biblioteka Publiczna w Luzinie zaprasza  rodziny 
z terenu Gminy gminy do udziału w „Rodzinnej Grze Li-
terackiej- zaCZYTAni”. Dołączyć do facebookowej grupy, 
o tym tytule, można w każdej chwili. Na stronie umiesz-
czanych jest wiele zadań, które wymagają od graczy wy-
obraźni, kreatywności, współpracy z innymi członkami 
rodziny oraz sięgania... po książki. Na aktywnych graczy 
czekają ciekawe nagrody, na przykład bilety na spektakle i 
koncerty ufundowane przez Wejherowskie Centrum Kul-
tury oraz inne nagrody - niespodzianki. Przypominamy, 
że projekt Czytanie na Drugie śniadanie zwyciężył w 9. 
edycji konkursu grantowego "Na dobry Początek!", które-
go organizatorem i sponsorem jest Fundacja BGK.  

WARSZTATY KOMIKSOWE  
W BIBLIOTECE

W grudniu 2016 roku Gminna Biblioteka Publiczna 
w   Luzinie zaproponowała grupie ludzi, w różnym wie-
ku, udział w komiksowej przygodzie. Efektem artystycz-
nych działań będzie profesjonalnie wydana antologia ko-
miksów o życiu i twórczości profesora Gerarda Labudy. 
Uczestnicy warsztatów na kolejnych spotkaniach poznali 
nie tylko fascynującą biografię Naszego Uczonego, ale tak-

że dowiedzieli się m.in. czym jest komiks, co to jest sto-
ryboard, jak ważna w komiksie jest perspektywa, i jak ją 
w  prosty sposób wyznaczać. Te tajemną wiedzę przeka-
zuje Tomasz Mering - rysownik, twórca animacji i komik-
sów. Za nami wiele godzin,  także nocną porą żmudnej, ale 
satysfakcjonującej pracy. Przed nami dalsza część przygo-
dy. Komiksowy projekt okazał się strzałem w dziesiątkę, na 
warsztatach spotyka się grupa przyjaciół w różnym wieku, 
z różnym doświadczeniem, która wzajemnie się wspiera 
i  motywuje do działania. 

ZA NAMI JUBILEUSZOWY  
WERNISAŻ „PRO BONO”

Dnia 4 marca 2017 r. w murach Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej w Wejherowie odbył 
się wernisaż wystawy Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatel-
skich „Pro Bono” z Luzina pt.: „Apetyt na sztukę – Luzino 
i okolice w malarstwie”. Spotkaniu towarzyszył występ 
chóru „Lutnia” z Luzina. Co ważne, nie zawiedli widzowie, 
którzy tłumnie przybyli do muzeum. Warto wspomnieć, 
że w listopadzie 2017 r. przypada 10. rocznica powstania 
Stowarzyszenia „Pro Bono”. Wójt Gminy Luzino Jarosław 
Wejer życzył członkom „Pro Bono” z tej okazji m.in. po-
myślności i niegasnącego apetytu na sztukę.

Wystawę Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich „Pro 
Bono” można było oglądać w Muzeum Piśmiennictwa i 
Muzyki  Kaszubsko – Pomorskiej w Wejherowie do końca 
marca.
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EDUKACJA

KASZËBSCZÉ SPIÉWË 2017

Dnia 16 marca 2017 r. w Szkole Podstawowej im. Lecha 
Bądkowskiego w Luzinie odbył się  XV Pomorski Festi-
wal Piosenki Kaszubskiej „Kaszëbsczé spiéwë”. Otwarcia 
festiwalu dokonał wójt Jarosław Wejer, a dyrektor Da-
riusz Rompca powitał zaproszonych gości. Organizato-

rów,  swoją obecnością zaszczycili: m.in. Senator RP Ka-
zimierz Kleina, Renata Matys z Kuratorium Oświaty  w 
Gdańsku, Genowefa Słowi – zastępca Przewodniczącego 
Rady Powiatu, Maria Krośnicka – Dyrektor Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w Luzinie, rzeźbiarka - Łucja Włodek 
Jabłońska, radni Gminy Luzino, mieszkańcy Luzina oraz 
przedstawiciele innych gmin. Organizatorem festiwalu był 
Wójt i Rada Gminy Luzino, Szkoła Podstawowa  im. Le-
cha   Bądkowskiego w Luzinie, Gminny Ośrodek Kultury 
w Luzinie i Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie oddział w 
Luzinie. Patronat  honorowy nad imprezą objął Kurator 
Oświaty w Gdańsku – Monika Kończyk, Marszałek Woje-
wództwa Pomorskiego – Mieczysław Struk i Senator RP - 
Kazimierz Kleina. Festiwal popularyzuje pieśni kaszubskie 
wśród dzieci i młodzieży, promuje talenty oraz motywuje 
do ich rozwijania. Umożliwia wymianę doświadczeń ar-
tystycznych i integrację środowiska kaszubskiego. Konfe-
ransjerkę prowadziła Przewodnicząca Rady Rodziców SP 
Luzino – Katarzyna Kankowska-Filipiak. Wykonawców 
oceniało jury w składzie: Witosława Frankowska – prze-
wodnicząca, Weronika Korthals, Piotr Jędrzejczak, To-
masz Fopke i Mieczysław Bistroń. Na scenie wystąpiło 16 

solistów i  18 zespołów, łącznie 122 uczestników z powia-
tów: kartuskiego, puckiego, wejherowskiego. Wydarzenie 
na bieżąco relacjonowało Radio Kaszëbë. Materiał o festi-
walu zrealizowała również Twoja Telewizja Morska. Im-
prezę finansowano ze środków Rady Gminy Luzino i Rady 
Powiatu Wejherowskiego. Laureaci otrzymali atrakcyjne 
nagrody, a  wszyscy uczestnicy upominki i dyplomy. Na-
grodę specjalną za 20 lat kierowania zespołem „Luzińskie 
Dzwoneczki” wręczono Alicji Klinkosz. Festiwal to wspa-
niałe wydarzenie kulturalne, które umacnia kaszubską 
tożsamość i jest źródłem dumy dla wszystkich. Szeroka 
gama kaszubskich utworów, emocjonalne zaangażowanie 
wykonawców oraz cała oprawa zapewniły niepowtarzalną 
atmosferę festiwalu. Organizatorzy serdecznie gratulują 
zwycięzcom konkursu. Podziękowania należą się uczest-
nikom, ich opiekunom za kultywowanie tradycji śpiewa-
nia w języku kaszubskim i wszystkim, którzy zaangażowa-
li się w organizację  XV Festiwalu Piosenki Kaszubskiej 

ŚWIĘTO SZKOŁY W LUZINIE

Dnia 16 marca 2017 r. w Szkole Podstawowej im. Lecha 
Bądkowskiego miała miejsce szczególna uroczystość – 
społeczność szkolna obchodziła  Święto Patrona. Staje 
się już tradycją, że ten szczególny dzień obchodzony jest 
w łączności z Dniem Jedności Kaszubów, w ten sposób 
szkoła wskazuje na swe zasadnicze priorytety. Tegorocz-
ne Święto Szkoły zostało połączone z 20-leciem istnienia 

regionalnego zespołu wokalno-tanecznego „Luzińskie 
Dzwoneczki”. Święto Szkoły jest co roku doskonałą oka-
zją do zaprezentowania osiągnięć w pracy z dziećmi, tym 
razem ten zaszczytny obowiązek przejął dyrektor szkoły 
Dariusz Rompca wraz z opiekunką zespołu „Luzińskie 
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Dzwoneczki” Alicją Klinkosz. Po przedstawieniu przez 
dyrektora szkoły krótkiego rysu historycznego dotyczą-
cego jakże ważnej dla Kaszubów daty 19 marca, rozpo-
częło się przedstawienie teatralne przygotowane według 
autorskiego scenariusza nauczycieli uczących języka ka-
szubskiego. Istotą programu artystycznego była prezen-
tacja osiągnięć  podopiecznych Alicji Klinkosz. Zespół 
„Luzińskie Dzwoneczki” istnieje już od 20 lat. Jubileusz 
stał się okazją do przypomnienia sukcesów zespołu. Nie 
zabrakło czołowych miejsc w przeglądach, konkursach i 
festiwalach, m.in. w ramach Festiwalu Piosenki Kaszub-
skiej „Kaszëbsczé Spiéwë” w Luzinie czy Festiwalu Pieśni 
Bożonarodzeniowej w Szemudzie. „Luzińskie Dzwonecz-
ki” to zespół, który na stałe wpisał się w pejzaż luzińskiej 
kultury regionalnej, uświetnia wiele uroczystości lokal-
nych, jest ambasadorem kultury kaszubskiej także za gra-
nicą, przede wszystkim na terenie Niemiec podczas wizyt 
w partnerskim Stolzenau. Dopełnieniem przedstawio-
nych przez Dyrektora osiągnięć był program artystyczny 
przygotowany przez nauczycieli uczących języka kaszub-
skiego. Spektakl  o tytule 20-lecé Lëzyńsczich  Zwónusz-
ków był okazją do zaprezentowania wzorowej kaszubsz-
czyzny dzieci, które tego, wcale niełatwego, języka uczą 
się właśnie w szkole noszącej imię Lecha Bądkowskiego. 
Oprócz niekwestionowanej wartości jaką jest posługiwa-
nie się językiem kaszubskim, warto także zwrócić uwagę 
na przesłanie całego przedstawienia – dzieci udowodniły 
dorosłym, że prawdziwe szczęście może dać nam szacu-
nek wobec piękna Ziemi Kaszubskiej i poznawanie praw-
dziwych pereł literatury kaszubskiej.  Spektakl wykonany 
przez uczniów został nagrodzony gromkimi brawami.  
Dzień Patrona szkoły stał się również okazją do nagrodze-
nia uczniów biorących udział w różnego rodzaju konkur-
sach szkolnych. Uczniowie otrzymali nagrody ufundowa-
ne przez Radę Rodziców, której przewodniczy  Katarzyna 
Kankowska-Filipiak. Ten szczególny dzień z życia szkoły 
swą obecnością zaszczyciła córka Lecha Bądkowskiego - 
Sławina Kasmulska, która od nadania imienia szkole rok-
rocznie odwiedza Luzino, obecna była również wnuczka 
Lecha Bądkowskiego. Na szczególną uwagę zasługiwała 
obecność osób, które uczestniczyły w pracach związanych 
z powstaniem „Luzińskich Dzwoneczków. Nie zabrakło 
Marii Wittstock, Brunona Szpicy, Edmunda Klasy, Teofila 
Sirockiego, Marka Mudlawa, Romana Klinkosza – dzięki 
pracy którego istnieje bardzo interesująca kronika fotogra-
ficzna zespołu „Luzińskie Dzwoneczki”. Święto szkoły swą 
obecnością zaszczycili również znamienici goście: wójt 
gminy Jarosław Wejer,  prałaci: Zygfryd Leżański i Henryk 
Szydłowski, nie zabrakło także dyrektorów szkół i placó-
wek kulturalno-oświatowych z terenu gminy. Wszystkim 
przybyłym gościom za pamięć o szkole serdecznie podzię-
kował dyrektor placówki, zapraszając jednocześnie na  ko-
lejny Festiwal Piosenki Kaszubskiej Kaszëbsczé Spiéwë.

KONKURS MATEMATYCZNY 
„KANGUR 2017”

Dnia 17 marca 2017 roku w Szkole Podstawowej w Luzinie 
odbył się ,,Kangur Matematyczny”. Jest to międzynarodo-
wy konkurs prowadzony od 1994 roku, w którym zarów-
no uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz 
średnich mogą wziąć udział, by sprawdzić swoje matema-

tyczne umiejętności. Konkurs składa się z sześciu kategorii: 
,,Żaczek” (najmłodsi uczniowie, czyli II klasa szkoły pod-
stawowej), ,,Maluch” (uczniowie III i IV klasy szkoły pod-
stawowej), ,,Beniamin” (klasy V i VI szkoły podstawowej), 
,,Kadet” (uczniowie klas I oraz II gimnazjum), ,, Junior” 
(uczniowie III klasy gimnazjum, I klasy liceum i  techni-
kum oraz I, II, III zasadniczych szkół zawodowych) oraz 
,,Student” (uczniowie klasy II i III liceum i technikum 
oraz IV technikum). Głównym organizatorem tego kon-
kursu jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk 
Matematycznych Kangourou Sans Frontières. W Polsce 
natomiast jest to Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy 
i Nauk Matematycznych, z siedzibą w Toruniu.  Konkurs 
składa się z testu, który uczniowie muszą wykonać obli-
czając wszystko własnoręcznie, ponieważ używanie kalku-
latora jest zabronione. Ponadto każdy z uczestników jest 
zobowiązany do zapłaty tak zwanego ,,wpisowego” w  wy-
sokości dziewięciu złotych. W tym roku wzięło udział 22 
uczniów w kategorii ,,Żaczków”, 40 uczniów w kategorii 
,,Maluchów” oraz 21 w kategorii ,,Beniaminków”. Tego 
typu konkursy są świetną alternatywną dla miłośników 
matematyki, ponieważ mogą oni sprawdzić swoje umie-
jętności. Na wyniki każdy z uczestników musi czekać do 
końca maja. 

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

Dnia 21 marca 2017 r. w Szkole Podstawowej w Luzinie 
świętowano pierwszy dzień wiosny. W tym roku połączo-
no go również z ekologiczną manifestacją realizując jedno 
z zadań projektu ekologicznego pt. "Oddychaj swobod-
nie w pięknej Gminie Luzino". Uczniowie klas I-III wraz 
z  nauczycielami maszerowali ulicami Luzina z maseczka-
mi antysmogowymi na twarzy. Każda klasa przygotowała 
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również transparenty, na których widniały hasła negują-
ce spalanie  śmieci w domowych piecach, m.in. : "Szanuj 
dzieci, nie pal śmieci. Śmieci mało ciepła dają i powie-
trze zatruwają", "Nie pal w piecu śmieci, bo trujesz siebie 
i swoje dzieci", "Nie spalaj odpadów, bo trujesz zdrowie 
swoje i swoich sąsiadów". Głównym celem manifestacji 
było dotarcie do możliwie najszerszego grona mieszkań-
ców z   informacją o szkodliwości spalania śmieci oraz 
konieczności zmiany złych nawyków w zakresie spalania 
odpadów. Uczniowie chcieli poprzez ten przemarsz pod-
nieść świadomość o szkodliwym wpływie zanieczyszczeń 
na zdrowie i życie własne oraz pozostałych mieszkańców 
naszej gminy.

ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ

Ogólnopolska Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 
to realizowana od lat w SP w Luzinie akcja podejmująca 
tematykę profilaktyki uzależnień. W ramach kampanii 
uczniowie korzystali z szeregu ulotek, broszur, plakatów 
oraz innych atrakcyjnych i kolorowych pomocy. Przepro-
wadzone zostały pogadanki, zajęcia profilaktyczne, kon-
kursy. Pierwszy etap konkursu pt. „Pod dobrą opieką” po-
legał na wykonaniu pracy plastycznej lub literackiej. Kon-
kurs cieszył się wśród uczniów  szkoły dużym zaintereso-
waniem. Spośród wielu tysięcy uczestników z całej Polski, 
z gimnazjum wyłoniono kilku laureatów: Aleksandra 
Hinz z kl. IV a, Maja Skiba z kl. VI e, Maciej Keller kl. II c 
(praca literacka), Dawid Bielak kl. III f. Uczniowie otrzy-
mali nagrody książkowe, dyplomy i  uzyskali możliwość 
wzięcia udziału w konkursie „Moja recenzja”. Wyróżnienie 
w tym konkursie otrzymał uczeń klasy II c - Maciej Keller. 

SUKCESY SIATKAREK

Dnia 13 marca 2017 r. odbyły się Mistrzostwa Gminy 
Luzino w Mini Koszykówce dziewcząt Szkół Podstawo-
wych. Do zawodów przystąpiły 3 drużyny. Szkołę Podsta-
wową w Luzinie reprezentowały następujące zawodniczki: 
Wiktoria Bemka z VI c, Marta Lewińska z VI c, Milena 
Klas z VI e , Julia  Klawikowska z VI e, Matylda Leśniewska 
z VI e, Martyna Koepke z VI b, Nikola Kankowska z  VI 
b, Karolina Reszke z VI b, Bernadeta Landowska z   VI 
f, Martyna Bobkowska z VI e, Daria Sikora z VI c, Julia 
Hinc z VI a. Po zaciętej rywalizacji między trzema zespo-
łami, Szkoła Podstawowa w Luzinie zajęła I miejsce. Na 
II miejscu zawody zakończyła Szkoła Podstawowa z Kę-
błowa, natomiast III lokata należała do Szkoły Podstawo-
wej z Sychowa. Dzięki zwycięstwu dziewczyny z  Luzina, 
będą miały możliwość godnego reprezentowania Gminy 
Luzino w dalszych rozgrywkach, którymi będą Mistrzo-
stwa Powiatu w Mini Koszykówce Szkół Podstawowych.  

GMINNE ELIMINACJE 
WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU  

RECYTATORSKIEGO POEZJI POLSKIEJ

Literatura ma ogromne znaczenie w rozwijaniu wrażli-
wości młodego człowieka, w związku z czym Szkoła Pod-
stawowa w Sychowie w ramach pielęgnowaniu języka oj-
czystego organizuje od kilku lat Gminne Eliminacje Wo-
jewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej. 
Dnia 25 lutego 2017 r. obyły się eliminacje gminne w.w 
konkursu. Wzięli w  nich udział uczniowie ze wszystkich 
szkół z   terenu Gminy Luzino. Zaprezentowali poezję 
i  fragmenty prozy wybranych przez siebie twórców litera-
tury polskiej.  Zmagania uczniów oceniała komisja w skła-
dzie: Dorota Sychowska – przewodnicząca, Grażyna Kulas  
- członek, Władysława  Joskowska – członek. Uczestnikom 
przyznano następujące miejsca i wyróżnienia: w katego-
rii kl. I-III: I miejsce - Lucjan Łukomski (SP Sychowo), 
II miejsce – Paulina Kankowska (SP Kębłowo), III miej-
sce – Patrycja Treder (SP Kębłowo). Wyróżnienia – Anna 
Stenka (SP Barłomino), Zuzanna Głodowska (SP Wysze-
cino), Aneta Kierznikowicz (SP Sychowo). W kategorii kl. 
IV-VI: I miejsce - Weronika Bladowska (SP Luzino), II 
miejsce –  Anna Nowicka (SP Luzino), III miejsce – We-
ronika Bonk (SP Sychowo), III miejsce – Julianna Domke 
(SP Barłomino), wyróżnienia otrzymały: Rozalia Bistram 
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(SP Wyszecino), Weronika Potrykus (SP Kębłowo). Zgod-
nie z  regulaminem do etapu powiatowego zakwalifikowa-
ły się osoby, które zajęły I i II miejsca w każdej katego-
rii. Będą one reprezentowały Gminę Luzino na kolejnym 
szczeblu konkursu. W organizację konkursu od kilku już 
lat angażują się: Władysława Joskowska – dyrektor szkoły, 
D. Frankowska – Myszke, B. Frąckowiak – Zinkel.Organi-
zatorzy wyrażają podziękowanie wójtowi  Gminy Luzino 
– Jarosławowi Wejer za wsparcie finansowe, które umożli-
wiło zakup nagród książkowych dla uczestników. Dzięku-
ją również:  J. A. Teclaf – (firma „Arkabud”) za wsparcie 
finansowe, .M. Mielewczykowi (kwiaciarnia „Maranta” z 
Luzina), Pani T. Tempskiej (sklep spożywczy w Milwinie), 
L. D. Jarzembińscy (sklep spożywczy „Lewiatan”w  Sycho-
wie), J. Słowi (sklep spożywczy w Robakowie), T.Z. Ber-
trand (sklep spożywczy Dąbrówka), M.Z. Dargacz (firma 
handlowa) za ofiarowanie artykułów  potrzebnych do 
przygotowania poczęstunku dla recytatorów i do dekora-
cji sali konkursowej.

DZIEŃ JEDNOŚCI KASZUBÓW

Dnia 17 marca 2017 r. w Szkole Podstawowej w Wysze-
cinie uroczyście obchodzono Dzień Jedności Kaszubów. 
Uczniowie i nauczyciele założyli ubrania w barwach ka-
szubskich. Na terenie całej szkoły powiewały czarno – 
żółte flagi. Sala gimnastyczna przypominała kaszubską 
izbę regionalną. W szkole odbyły się zajęcia dydaktyczno 
– wychowawcze, które miały na celu pogłębianie wiedzy 
o swojej „Małej Ojczyźnie. Uczniowie klasy piątej i szó-
stej przedstawili prezentacje multimedialne, które przy-
gotowali na lekcjach języka kaszubskiego. Podczas zajęć 
utrwalone zostały wiadomości o symbolach narodowych 

Kaszubów. Poznano historię i istotę marcowego święta, 
czyli Dnia Jedności Kaszubów. Obchody uświetniły wystę-
py recytatorów poezji i prozy kaszubskiej. Jury wyłoniło 
laureatów szkolnych eliminacji konkursu „Rodnô mòwa”, 
którzy będą reprezentować SP w Wyszecinie na szczeblu 
gminnym. Dzięki rodzicom, dzieci mogły skosztować 
przepysznej drożdżówki czy gofrów oraz spróbować, jak 
smakuje prawdziwy swojski chleb ze smalcem. To był nie-
zapomniany dzień. Połączone zostało przyjemne z poży-
tecznym - naukę ze świętowaniem. 

NA MECZU W ERGO ARENIE

Dnia 13 marca 2017 r. uczniowie SP w Wyszecinie poje-
chali do Ergo Areny w Sopocie na mecz piłki siatkowej  
kobiet  Atom Trefl Sopot – Polski Cukier Muszynian-
ka. Wyjazd był możliwy dzięki udziałowi szkoły w dru-
giej edycji konkursu plastycznego pt. „Tajemnice świata 
światów - inspiracje twórczością Józefa Chełmowskiego”. 
Uczniowie byli bardzo zadowoleni i podekscytowani, że 
mieli okazję aktywnie uczestniczyć w tak świetnym wido-
wisku i doświadczyć na żywo siatkarskich emocji. 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

Dzień Babci i Dzień Dziadka to wyjątkowe daty w kalen-
darzu. Szkoła Podstawowa w Kębłowie upamiętniła to wy-
darzenie goszcząc w swoich progach wielu gości. Dzieci 
z najmłodszych klas przygotowały występy artystyczne 
przepełnione radością, śpiewem, tańcem i muzyką. Ma-
luchy własnoręcznie wykonały upominki, którymi obda-
rowały przybyłych gości. Był to wspaniały dzień, pełen 
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wzruszeń, serdeczności, radości, uśmiechu i   wspólnej 
zabawy.

KONKURS MATEMATYCZNY

Szkolny Konkurs Matematyczny klas trzecich odbył się 23 
lutego 2017 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła 
II w Kębłowie. Cele konkursu to poszukiwanie talentów 
matematycznych, doskonalenie umiejętności logiczne-
go myślenia i rozumowania, popularyzacja matematyki 
wśród uczniów klas III, rozbudzanie zainteresowań mate-
matycznych, promowanie uczniów szczególnie uzdolnio-
nych. Do konkursu przystąpiło 22 uczniów klas trzecich.  
Laureatami zostali: Antoni Puskarczyk kl. III a -  I miejsce, 
Amelia Urowska i Filp Dampc  kl. III a -  II miejsce, Mar-
cel Tokarski kl. III b  – III miejsce, Emilia Górna  kl. III 
a  – wyróżnienie. Do etapu gminnego zakwalifikowali się 
Antoni Puskarczyk, Amelia Urowska, Filip Dampc, Mar-
cel Tokarski. Konkurs szkolny przygotowały panie: Ewa 
Nowak, Żaneta Tobias, Emanuela Jarzembińska i Marzena 
Pienschke.

 
GMINNY KONKURS EKONOMICZNY

Dnia 7 marca 2017 roku w Szkole Podstawowej w Kębło-
wie miał miejsce XII Gminny Turniej Ekonomiczny.  Or-
ganizatorami byli opiekunowie SKO, panie: Ewa Baranow-
ska, Agnieszka Pikuła i Ewa Nowak.  Wyniki ze szkolnych 
eliminacji są następujące: w kategorii klas III (22 osoby), 
I m-ce zajął Jakub Dawidowski z kl. 3a (29p/32p), II m-ce 
Kacper Małaszycki z kl. 3a (27p/32p, III m-ce Filip Dampc 
z kl.3a (26p/32p, III m-ce Szymon Kwietniewski z kl.3d 
(26p/32p). W kategorii klas IV (19 osób):  I m-ce Michali-
na Zychowicz z kl.4b (10p/20p), II m-ce Bartosz Potrykus 
z kl.4c (9,5p/20p), III m-ce Joachim Rutkowski z   kl.4b 
(9p/20p). W kategorii klas V (14 osób): I m-ce Kamil 
Dampc z kl.5b (11p/ 28p), I m-ce Filip Krakowiak z kl. 5c 
(11p/28p), II m-ce Filip Januszewski z kl. 5c (10p/28p), III 
m-ce Zofia Puskarczyk z kl. 5c (9p/28p).W kategorii klas 
VI (15 osób): I m-ce Piotr Gurski z kl. 6a (20p/21p), II 
m-ce Jakub Gruba z kl. 6a (17p/21p), III m-ce Aneta Szy-
plak z kl. 6c (15p/21p). Do etapu gminnego zakwalifiko-
wały się dwie pierwsze osoby z każdej kategorii wiekowej. 
XII Gminny Turniej Ekonomiczny przeprowadzono w 
czterech kategoriach wiekowych klas III, IV, V, VI.  Ce-
lem konkursu było pogłębienie wiedzy ekonomicznej i 
sprawdzenie praktycznych umiejętności związanych z 

tą dziedziną życia. Wzięło w nim udział 35 uczniów ze 
szkół podstawowych naszej gminy. W kategorii klas III:  
I m-ce Kacper Małaszycki ze SP Kębłowo, II m-ce Wik-
toria Wołodko ze SP Luzino, III m-ce Jakub Dawidowski 
ze  SP Kębłowo. W kategorii klas IV: I m-ce Daria Tec-
laf ze SP Luzino, II m-ce Milena Voigt ze SP Sychowo, III 
m-ce ze Patrycja Post SP Sychowo. W kategorii klas V: I 
m-ce Natalia Teclaf ze SP Sychowo, II m-ce Michał Klein 
ze SP Luzino, III m-ce Oliwia Kendziora ze SP Sychowo. 
W kategorii klas VI: I m-ce Klaudia Bojk ze SP Wyszecino, 
II m-ce Antonina Kas ze SP Luzino, III m-ce Milena Kas 
ze SP Luzino. Nagrody zostały ufundowane przez Wójta 
Gminy Luzino, natomiast poczęstunek dla uczniów ufun-
dowała Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Jana Paw-
ła II w Kębłowie. 

 
PRZYŁAPANI NA CZYTANIU

W ostatnim tygodniu poprzedzającym ferie zimowe ru-
szyła akcja pt.: „Przyłapany na czytaniu”. W związku z 
tym, uczniowie z klas szóstych z koszyczkiem w ręku: cu-
kierkami i symbolicznymi naklejkami, odwiedzali wszyst-
kie klasy Szkoły Podstawowej w Kębłowie, sprawdzając 
jednocześnie, ile osób posiadało w swoim plecaku książkę 
z biblioteki szkolnej (mogła to być lektura, bajka), a także 
prywatny ulubiony egzemplarz. Pierwsze miejsce w tym 
wydarzeniu zajęły klasy: IIIa i VIb, w każdej z nich „przy-
łapano” 9 osób. Następne w klasach IIa oraz IVb – po 6 
osób. Trzecie miejsce zajęła klasa VIc – tam słodkie upo-
minki otrzymało 5 osób. Łącznie „Przyłapane na czytaniu” 
zostały 62 osoby. Radości z otrzymanych upominków było 
mnóstwo. Była to pierwsza akcja tego typu w naszej szkole. 
Organizatorzy liczą, że następnym razem obdarowanych 
cukierkami zostanie znacznie więcej osób. 
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SZKOLNY KONKURS  

ORTOGRAFICZNY

Dnia 21 lutego 2017 roku w Szkole Podstawowej im. Jana 
Pawła II odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny klas 
trzecich. Głównymi celami konkursu było podniesie-
nie poprawności ortograficznej uczniów, wspomaganie 
umiejętności stosowania wiedzy w praktycznym działa-
niu, kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za 
napisane słowo oraz promowanie uczniów uzdolnionych. 
Uczestnicy konkursu musieli wykazać się znajomością re-
guł ortograficznych. Do szkolnego etapu konkursu orto-
graficznego przystąpiło 11 uczniów klas trzecich. Najlep-
szymi okazali się: Kacper Małaszycki z kl. III a - I miejsce, 
Zuzanna Marzejan z kl. III d - II miejsce, Amelia Urowska   
z kl. III a – III miejsce, Patrycja Treder z kl. III b – wyróż-
nienie. Do etapu gminnego zakwalifikowali się następują-
cy uczniowie: Kacper Małaszycki z kl. III a oraz Zuzanna 
Marzejan z kl. III d. Konkurs szkolny przygotowały panie: 
Ewa Nowak, Żaneta Tobias, Emanuela Jarzembińska i Ma-
rzena Pienschke.   

 
BAL WALENTYNKOWY

Dnia 14 lutego w świetlicy szkolnej został zorganizowany 
„Bal Walentynkowy”. Uczestnikami zabawy byli uczniowie 
klas pierwszych, drugich i trzecich SP w Kęblowie.Wspól-
na zabawa rozpoczęła się od wspólnego tańca w  celu wza-
jemnego zapoznania się dzieci. Podczas zabawy podziwia-
no nie tylko ruchowe umiejętności dzieci, ale także ich 
piękne, karnawałowe stroje. W trakcie balu, bloki tanecz-
ne były przeplatane konkurencjami, w których uczniowie 
mogli wykazać się swoją sprawnością. 

 
SUKCES NIKOLI

Dnia 17 stycznia 2017 roku odbyło się w Gdańsku posie-
dzenie jury 3.Ogólnopolskiego Konkursu Grafiki Kom-
puterowej „Magia Świąt”. Na konkurs nadesłano 426 prac 
graficznych z  Polski ze szkół podstawowych, gimnazjal-
nych i  ponadgimnazjalnych. Jury postanowiło przyznać 
wyróżnienie Nikoli Nawrockiej uczennicy klasy VIc Szko-
ły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kębłowie. 

 
RECYTOWALI WIERSZE KSIĘDZA JANA

Dnia 19 lutego 2017 r. w Szkole Podstawowej w Barłomi-
nie odbył się I Szkolny Konkurs Recytatorski. Wszyscy 
uczniowie klas I – VI recytowali wybrane przez siebie 
wiersze Księdza Jana Twardowskiego. W ten sposób cała 
szkolna społeczność miała okazję nie tylko zaprezento-
wać swoje artystyczne umiejętności, ale także zapoznać 
się z  bogatą i różnorodną twórczością patrona placówki. 
Konkurs na stałe znajdzie się w kalendarzu imprez barło-
mińskiej podstawówki.

 
DZIEŃ KOBIETY I MĘŻCZYZNY

W ramach Szkolnych Projektów: „ Podróże kształcą” oraz 
„Radość tworzenia” uczniowie SP w Barłominie odwiedzi-
li: Bibliotekę "Stacja Kultura" w Rumii - laureata nagro-
dy LIBRARY INTERIOR DESIGN AWARDS, Centrum 
Experyment w Gdyni. W ramach tych projektów zorgani-
zowany został również w Szkole Podstawowej w Barłomi-
nie dzień kobiety i mężczyzny. Cała szkolna społeczność 
aktywnie włączyła się w jego realizację poprzez przygoto-
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wanie i zaprezentowanie stroju charakterystycznego dla 
wybranego przez siebie regionu świata. Całość zakoń-
czyła się degustacją egzotycznych owoców. W ten sposób 
uczniowie i nauczyciele odbyli podróż dookoła świata.

 
POWITANIE WIOSNY

Szkoła Podstawowa w Barłominie razem ze Stowarzysze-
niem Inicjatyw Obywatelskich Pro Bono w Luzinie malo-
wała plastyczne prace na powitanie wiosny. Społeczność 
placówki dziękuje Paniom ze Stowarzyszenia oraz rodzi-
com, którzy wspierali pracę uczniów cennymi wskazów-
kami. Było wiosennie, twórczo i kolorowo.

 
BICIE REKORDU NA TRYBUNACH

Dnia 13 marca 2017 r. w Ergo Arenie pobity został rekord 
widzów. Na mecz Atomu Trefa Sopot z Polskim Cukrem 
Muszynianką przyjechało 6088 uczniów ze 137 kaszub-
skich szkół.  Nie mogło tam zabraknąć uczniów ze Szko-
ły Podstawowej w Barłominie. Na trybunach panowała 
wspaniała atmosfera, a organizatorzy na to wyjątkowe wy-
darzenie przygotowali wiele zabaw i animacji po kaszub-
sku i o Kaszubach.

 
LUZINO PROMUJE KASZUBSZCZYZNĘ

Dnia 18 marca 2017 r. w Luzinie już po raz czternasty od-
był się Gimnazjalny Konkurs Wiedzy o Kaszubach i Po-
morzu w ramach Sejmiku Kaszubskiego. Inicjatorem Kon-
kursu jest dyrektor szkoły - Kazimierz Bistroń, Kaszuba, 
z wykształcenia historyk. Sejmik jest „żywą” wizytówką 

społeczno-kulturowej dbałości o etniczność i regionalizm 
kaszubsko-pomorski. Jest również wielkim sprawdzianem 
aksjologicznym charakteryzującym aktualny stan wiedzy 
młodzieży gimnazjalnej na temat kaszubszczyzny. Stąd tak 
liczny w nim udział, bo do Luzina zgłosiło się 19 szkół z 
różnych powiatów województwa pomorskiego. Od czte-
rech lat konkurs odbywa się pod patronatem kuratora 
oświaty. Jak corocznie konkurs składał się z dwóch eta-
pów. Etap I obejmował test sprawdzający wiedzę  z zakre-
su literatury, historii, geografii, wiedzy o języku i kulturze 
Kaszub i Pomorza. Spośród 51 uczniów wyłoniono naj-
lepiej przygotowanych: Dagmarę Trepczyk z Bożegopola 
Wielkiego,  Wiktorię Theus z Sulęczyna, Annę Malek z Su-
lęczyna, Karolinę Kossak - Główczewską z Brzeźna Szla-
checkiego, Mateusza Klebbę z Rumi, Patrycję Szczypior z 
Kamienicy Królewskiej, Wiktorię Gollnau z Kościerzyny, 
Karolinę Pela  z Sulęczyna. Wyszczególnieni gimnazjali-
ści przystąpili do II finałowego  etapu konkursu  – części 
ustnej i odpowiadali na bardzo trudne pytania. Laureata-
mi tegorocznego XIV Gimnazjalnego Konkursu Wiedzy 
o Kaszubach i Pomorzu zostali: Karolina Kossak-Głów-
czewska z Brzeźna Szlacheckiego, która zdobyła I miej-
sce; II miejsce zajął Mateusz Klebba z Rumi;  III miejsce 
przypadło Annie Malek z Sulęczyna. Komisja konkursowa 
pracowała w składzie: Alfons Miłosz – przewodniczący i 
autor większości pytań, Ryszard Hinc, Alicja Klinkosz i 
Krystyna Lewna. Warto podkreślić, że sejmik w Luzinie 
spotyka się z odzewem ze strony gimnazjów z całego wo-
jewództwa pomorskiego, co wskazuje na jego wysoką ran-
gę, a także ważność w kształtowaniu poczucia tożsamości 
wśród młodzieży gimnazjalnej i społeczności lokalnej, o 
czym świadczy obecność radnej powiatowej Genowefy 
Słowy, radnej Gminy Luzino Doroty Labudda, działaczy 
ZKP Marka Mudlawa, Romana Klinkosza, Mieczysława 
Bistronia, Sławomira Klas. Swoją obecnością gimnazjum 
zaszczyciła również Gabriela Lisius – starosta wejherow-
ski. Zgromadzeni na sejmiku goście byli pod wrażeniem 
posiadanej przez uczestników wiedzy na temat Kaszub 
i  Pomorza. Laureaci konkursu w znakomitej większości 
stają się ambasadorami kultury kaszubskiej w   swoich 
środowiskach, zarażają innych pasją zdobywania wiedzy 
o  najbliższym im regionie. Stąd wniosek, że kaszubszczy-
zna ma się dobrze i kwitnie. Nie jest archaiczną przeszło-
ścią czy kulturowym skansenem, lecz żywą, rozwijającą się 
samoświadomością, „kapitałem kulturowym”. Wszystkim 
uczestnikom, nauczycielom przygotowującym młodzież, 
sponsorom i gościom XIV Sejmiku Kaszubskiego społecz-
ność luzińskiego gimnazjum składa najserdeczniejsze po-
dziękowania i zaprasza do Luzina za rok. 
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SUKCES GIMNAZJUM NA FESTIWALU 

KASZUBSKIEJ PIOSENKI

Dnia 17 marca 2017 r. w Szkole Podstawowej im. Lecha 
Bądkowskiego w Luzinie odbyła się XV edycja Festiwalu 
Piosenki Kaszubskiej „Kaszëbsczé Spiéwë”. Uczniowie lu-
zińskiego gimnazjum biorą udział w konkursie co roku, 
zajmując wysokie lokaty. Ewelina Socha, uczennica klasy 
I b wyśpiewała I miejsce w kategorii solista, ujmując słu-
chaczy intonacyjną i artyzmem  wykonywanych utworów. 
Ewelina jest bardzo muzykalną osobą, która w swoim do-
robku posiada nagrody  zdobyte w konkursach wokalnych 
na szczeblu  wojewódzkim. Luzińskie  gimnazjum repre-
zentowała również 7 - osobowa grupa wokalna w składzie: 
Julia Brzozowska z III a, Marta Magulska z III a, Alicja 
Szmuda z I b, Sara Hampel z III h, Zuzanna Bojke z II j,  
Martyna Brzeska z II d, Karolina Teclaf z III i. Dziewczęta 
otrzymały najwyższe, I miejsce w kategorii – zespół. Każ-
dy z występujących otrzymał nagrody rzeczowe oraz dy-
plomy. Zarówno młodzież jak i opiekunów usatysfakcjo-
nowały słowa uznania od pani Witosławy Frankowskiej, 
która gratulując wygranej, podkreśliła że występ to „praw-
dziwa uczta kulturalna”. 

 
KONKURS RECYTATORSKI  

POEZJI POLSKIEJ

Dnia 3 marca 2017 roku w Gimnazjum im. Pisarzy Ka-
szubsko-Pomorskich w Luzinie odbyły się gminne eli-
minacje do Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego 
Poezji Polskiej. Wzięło w nich udział 13 uczestników. 
Uczennice prezentowały wiele ciekawych utworów twór-
ców polskich. Jury,  po naradzie, wyróżniło następujące  
osoby: 1. Karolina Tobias (Cz. Miłosz Zaklęcie, T. Boy-Że-
leński O bardzo niegrzecznej literaturze polskiej i jej stra-
pionej ciotce); 2. Aleksandra Nowicka (T. Różewicz Przy-
szli, żeby zobaczyć poetę, J. Szczepański Czerwona zaraza); 
3. Karolina Bargańska (B. Leśmian Dusiołek, T. Różewicz 
Ocalony); 4.Agata Gelińska (Cz. Miłosz Piosenka o końcu 
świata, W.  Szymborska Nic dwa razy). W kategorii poezji 
śpiewanej wyróżniono: 1.Wiktoria Dawidowska (K. Prze-
rwa-Tetmajer Do snu, E. Adamiak Wyczaruję Ci bajkę). 
Karolina Tobias i Aleksandra Nowicka będę reprezento-
wały szkołę na eliminacjach powiatowych w Wejherowie 
w Turnieju Recytatorskim, natomiast Wiktoria Dawidow-
ska w Turnieju Poezji Śpiewanej.

 
KONKURS RECYTATORSKI  

POEZJI POLSKIEJ

Po raz XIII odbył się Konkurs Biblijny im. Sługi Bożego 
Kardynała Augusta Hlonda, organizowany przez Akcję 
Katolicką Archidiecezji Gdańskiej, oddział w Rumi, przy 
patronacie honorowym Ks. Arcybiskupa Sławoja Leszka 
Głódzia, współfinansowany przez Energę Spółkę Akcyjną. 
Do Konkursu przystąpiło również luzińskie gimnazjum. 
Tegoroczna edycja konkursu dotyczyła Ewangelii Św. Ma-
teusza. Po etapie klasowym, który odbył się 12.01.2017r. 
przeprowadzono etap szkolny, brało w nim udział 17 
uczniów z najlepszymi wynikami. Do kolejnego etapu 
przeszły trzy osoby: Kamila Treder z III c , uzyskując naj-
więcej punktów, bo aż 60 na 64 możliwe i Radosław Gru-
ba z III h wraz z Karolem Damps z III b. Etap Rejonowy 
odbył się 10.03.2017 r. w Wejherowie przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2. Po ciężkich zmaganiach repre-
zentanci luzińskiego gimnazjum wyszli zwycięsko. Radek 
i Karol otrzymali dyplom finalisty, a Kamila ex aequo za-
jęła drugie miejsce, tym samym przechodząc do kolejnego 
etapu wojewódzko-metropolitalnego, który odbędzie się 
13.05.2017 r. w Rumi.

 
PRZEDSTAWIENIE PROFILAKTYCZNE

Dnia 7 lutego 2017 r. odbyło się spotkanie młodzieży – 
uczniów Gimnazjum Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich 
w  Luzinie z aktorem Lechem Dyblikiem, który prezen-
tował program o charakterze profilaktyki uzależnień pt. 
„Kuszenie śmierci”. Aktor odwiedził Luzino po raz trzeci 
i w przystępny sposób przekazał młodzieży trudne tre-
ści związane z uwikłaniem w uzależnienie od alkoholu. 
W  czasie spotkania Lech Dyblik wspominał o początkach 
swojej drogi zawodowej, o marzeniach,  o aktorskiej ka-
rierze i drodze do osobistej katastrofy moralnej. Mówił 
o  własnych przeżyciach  z okresu staczania się w uzależ-
nienie, trudnej walki z alkoholizmem oraz własnej bez-
radności i  słabości w konfrontacji z chorobą alkoholową. 
Artysta w swoich opowieściach podkreślał znaczenie ro-
dziny i to jak ważne są relacje rodzinne, które należy cały 
czas doskonalić. Program miał na celu uświadomienie 
młodym ludziom tego, że nie warto marnować sobie życia 
nadużywając alkoholu. Aktor przedstawiając ponury ob-
raz rzeczywistości, w której żyje młodzież wyraził nadzie-
ję, że jego opowieści pomogą młodym ludziom dokonać 
właściwych wyborów i nakreślić dobrą drogę życia – dro-
gę wolną od wszelakich uzależnień. Uczniowie z zaintere-
sowaniem uczestniczyli w spotkaniu. Program odbył się 
dzięki funduszom Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych w Luzinie.

 
UCZNIOWIE GIMNAZJUM 

 W KONKURSIE RECYTATORSKIM 
JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Uczniowie luzińskiego gimnazjum wzięli udział w  Powia-
towym Konkursie Języka Angielskiego „Super Bowl”. Na 
szczególne wyróżnienie zasługuje Nikola Cirocka, która 
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zajęła w konkursie III miejsce oraz uczennica klasy Ie, Gre-
ta Formela, która uzyskała V lokatę.  Warto dodać, iż aby 
przejść do ustnego  etapu  finałowego, należało wykazać 
się znajomością języka w znacznym stopniu wykraczającą 
poza program nauczania obowiązujący w szkole gimna-
zjalnej.  Gimnazjum im. Pisarzy Kaszubsko – Pomorskich 
w konkursie reprezentowali także następujący uczniowie: 
Paweł Odwald (IIId), Laura Clemens (IIIc), Jakub Ossow-
ski (IIc), Szymon Skiba (IId), Paula Bargańska) (IId) oraz 
uczniowie klas pierwszych – Julia Plecke (Ie), Krzysztof 
Klawikowski (Ij) i Natalia Szturgulewska (Ic). 

 
WARSZTATY 

 DZIENNIKARSKO - FILMOWE 

W dniach 18-19 lutego 2017 roku, w Gimnazjum im. Pi-
sarzy Kaszubsko-Pomorskich odbyły się Warsztaty Dzien-
nikarsko-Filmowe organizowane przez Klub Młodëch Ka-
szëbów „Òska” z Luzina, Klub Młodëch Kaszëbów „Cas-
subia” z Banina, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Od-
dział Luzino i Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział 
Banino. W warsztatach udział wzięło łącznie około 40 
uczestników – członków Klubów, uczniów szkół średnich, 
gimnazjalnych oraz podstawowych. W trakcie warsztatów 
uczestnicy mieli możliwość zapoznania się i poszerzenia 
swojej wiedzy i umiejętności o zagadnienia mieszczące 
się w obszarze: literatury kaszubskiej, historii i języka ka-
szubskiego (warsztaty prowadzone przez dr. Eugeniusza 
Pryczkowskiego), teatru i filmu (Katarzyna Kankowska-
-Filipiak), dziennikarstwa (Adam Hebel, Robert Groth).
Podczas warsztatów odbyło się również spotkanie ze Sta-
nisławem Janke i Maciejem Tamkunem -autorami „Pocztu 
pisarzy kaszubskich”. Spotkaniu z autorami towarzyszyła 
wystawa obrazów przed stawiających sylwetki pisarzy ka-
szubskich. W czasie warsztatów odbyło się również nagra-
nie dwóch odcinków programu „Gôdómë pò kaszëbskù” 
realizowanych przez TTM, a także liczne nagrania dla Ra-
dia Kaszëbë i Radia Gdańsk. Uczestnicy Warsztatów mieli 
również możliwość zagrania w tradycyjne gry sportowe, 
odebrania legitymacji członkowskich ZKP, a także wzięli 
czynny udział (przygotowując czytania w języku kaszub-
skim) we Mszy św. i odwiedzili muzeum etnograficzne 
w  Luzinie. 

WYŚPIEWALI NAGRODĘ

Dnia 13 stycznia 2017 r. w Gimnazjum w Szemudzie odbył 
się po raz dwunasty Pomorski Konkurs Kaszubskiej Pieśni 
Bożonarodzeniowej. Celem Konkursu jest ukazanie pięk-
na i wartości kultury kaszubskiej i popularyzacja kolęd ka-
szubskich. Luzińskie gimnazjum reprezentowała solistka 
Nikola Neumüler, która zdobyła wyróżnienie. W kategorii 
zespół zaśpiewała grupa wokalna w składzie: Julia Brzo-
zowska z IIIa, Marta Magulska z  IIIa, Alicja Szmuda Ib, 
Julia Bojke IIj, Julia Maciejewska IIIh, Sara Hampel IIIh, 
Karina Hallmann IIIh, Oliwia Woss IIIb, Paulina Gębala 
IIIg, Karolina Teclaf IIIi, Ewelina Socha Ib, Martyna Brze-
ska IId. Uczennice wykonały dwa  utwory pt. „Witôme 
Cebie, Jezesku” Edmunda Lewańczyka oraz „Jezesku, 
jedz w  te stronë” Jerzego Stachurskiego. Wymagające jury 
oceniało w 4 - osobowym składzie: Aleksandra Kuchar-
ska-Szefler, Tomasz Fopke, ks. Robert Kaczorowski oraz 
Witosława Frankowska. Zespół wokalny oraz solistka byli 
oceniani w połączeniu z kategorią szkół ponadgimnazjal-
nych. I miejsce przyznano zespołowi, co było dużym wy-
różnieniem, ponieważ poziom artystyczny konkursu był 
bardzo wysoki i wyrównany. Ponadto gimnazjum otrzy-
mało dodatkowe wyróżnienie – Nagrodę Specjalną Prze-
wodniczącego Rady Chórów Kaszubskich. Co roku jury 
ocenia nasz artyzm przyznając wysokie nagrody, bardzo 
nas to cieszy i motywuje do dalszej pracy. 

WYRÓŻNIENIE DLA KAMILI 

Akademickie Liceum Ogólnokształcące „Lingwista” 
w  Gdańsku zorganizowało konkurs plastyczno - językowy 

pod tytułem „City of Technology – My Vision of the Fu-
ture in a comic book”. Siedmiu uczniów luzińskiego gim-
nazjum wykonało prace na konkurs, czyli komiks w  języ-
ku angielskim: Wiktoria Felsztiger (I b), Jakub Ossowski 
(II c), Jakub Schulz (III c), Kamila Treder (III c), Natalia 
Kwidzińska (II d) Szymon Skiba (II d) i Marta Paszki (II 
j). Jury konkursowe doceniło pracę Kamili Treder (III c), 
przyznając jej wyróżnienie. Komiks Kamili, wykonany 
na trzech kartach formatu A3, wyróżniał się doskonałą 
techniką i plastycznością, dostrzeżoną zresztą nie po raz 
pierwszy. Kamila ma już na swoim koncie wiele sukcesów, 
zarówno w konkursach artystycznych, jak i  konkursach 
wiedzy. Wszystkie powstawały w pocie czoła, wymagały 
dużego nakładu pracy i pomysłowości, oraz, co równie 
ważne, wykorzystania znajomości języka angielskiego. 
Nagrodzone prace można obejrzeć w American Cor-
ner w   Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w  Gdańsku.

ELITARNA SIEĆ PRZEDSZKOLI - 
PRZEDSZKOLA UCZĄCE SIĘ

Od stycznia 2017 r. Gminne Przedszkole Publiczne 
w   Luzinie uczestniczy w kursie e-learningowym „Sku-
teczne wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci wraz 
z   edukacją matematyczną i techniczną w przedszkolu” 
organizowanym przez Akademię Pedagogiki Specjalnej 
im. Marii Grzegorzewskiej. Kurs został utworzony z  ini-
cjatywy profesor Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, ekspertki 
w zakresie wychowania przedszkolnego i edukacji wcze-
snoszkolnej. Przystępując do uczestnictwa w kursie, pla-
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cówka otrzymała tytuł „Przedszkole uczące się”. Celem 
tego ogólnopolskiego programu jest wspieranie placówek 
edukacyjnych w zakresie wymiany wiedzy, stosowania do-
brych praktyk oraz wdrażania nowatorskich działań edu-
kacyjnych. Najbardziej aktywni uczestnicy kursu otrzyma-
ją nieodpłatne zaproszenie na konferencję lub całodniowe, 
stacjonarne szkolenie z zakresu edukacji technicznej, któ-
re zostaną zorganizowane w siedzibie organizatora.

 
70 - LECIE GMINNEGO  

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO

Dnia 9 czerwca 2017 r. o godz. 11.00 na terenie Gminnego 
Przedszkola Publicznego w Luzinie odbędzie się uroczy-
stość obchodów 70 – lecia placówki. Dyrekcja Gminnego 
Przedszkola Publicznego serdecznie zaprasza wszystkich 
byłych pracowników oraz absolwentów do wzięcia udziału 
w uroczystości. 

 
SPORT

 
BAŁTYK GDYNIA WYGRYWA TURNIEJ 

IM. MARSZAŁKA MACIEJA  
PŁAŻYŃSKIEGO W LUZINIE  
„NADZIEJE POLSKIEJ PIŁKI”

W niedzielę, 19 lutego br. w luzińskiej Hali Widowiskowo 
– Sportowej GOSRiT im. Marszałka Macieja Płażyńskiego 
odbył się już VIII Turniej im. patrona hali „Nadzieje Pol-
skiej Piłki”. Najlepszą drużyną turnieju po zwycięstwie w 
wielkim finale z Jaguarem Gdańsk 2:1, został Bałtyk Gdy-
nia. O najniższy stopień podium walczyły młode drużyny 
ekstraklasowców: Arka Gdynia i   Lechia Gdańsk. Tutaj 
górą byli Żółto-Niebiescy pokonując Biało-Zielonych 3:1. 
Do udziału w imprezie organizowanej przez Tomasza Ko-
twicę z GOSRiT Luzino zaproszono w  sumie 12 najlep-
szych pomorskich zespołów rocznik 2008, które zostały 
podzielone na dwie sześciozespołowe grupy. Po zmaga-
niach grupowych, w których padło 113 goli w 30 meczach 
rozegrano mecze o rozstawienie przed meczami o miej-
sca w klasyfikacji końcowej. Po meczu finałowym odbyła 
się uroczystość wręczenia nagród, w  której uczestniczyli: 
Piotr Klecha – dyrektor GOSRiT oraz Przewodniczący Po-
morskiego LZS i Rafał Kaczmarczyk – były piłkarz wielu 
ligowych klubów w tym m.in. Lechii Gdańsk, z rąk których 
młodzi piłkarze otrzymali atrakcyjne nagrody ufundowa-
ne przez licznych darczyńców i patronów.  I tak, 1. Bałtyk 
Gdynia - Puchar ufundował Marszałek Województwa Po-

morskiego Mieczysław Struk, 2. Jaguar Gdańsk - Puchar 
ufundowała Starosta Wejherowski Gabriela Lisius, 3. Arka 
Gdynia - Puchar ufundował Wójt Gminy Luzino Jarosław 
Wejer, 4. Lechia Gdańsk - Puchar ufundował Prezes Po-
morskiego Związku Piłki Nożnej Radosław Michalski, 5. 
UKS Dragon Bojano - Puchar ufundował Przewodniczący 
Pomorskiego Zrzeszenia LZS Piotr Klecha. Kolejne miej-
sca zajęły: 6. UKS Jedynka Reda, 7. UKS GAP Bruskowo 
Wielkie, 8. KTS-K GOSRiT Luzino, 9. KTS-K Lew Lębork, 
10. ZKS Olimpia Elbląg, 11. AP Banino, 12. KP Pomerania 
Gdańsk. Najlepszym zawodnikiem turnieju, który został 
nagrodzony upominkiem ufundowanym przez Kancela-
rię Prezesa Rady Ministrów oraz statuetką ufundowaną 
przez Rafała Kaczmarczyka, wybrany został Maksymilian 
Mikołajewski z Jaguara Gdańsk. Najlepszym bramkarzem 
został Wiktor Matyjaszczyk z Bałtyku Gdynia - statuetkę 
ufundował Paweł Buzała, a Królem Strzelców z 9 bramka-
mi został Stanisław Piepuszewski, także z Bałtyku Gdynia - 
statuetkę ufundował Karol Piątek. Warto dodać, że turniej 
objęli patronatem honorowym: Mieczysław Struk – Mar-
szałek Województwa Pomorskiego, Dariusz Drelich - Wo-
jewoda Pomorski, Gabriela Lisius – Starosta Wejherowski, 
Jarosław Wejer - Wójt Gminy Luzino, Radosław Michalski 
- prezes Pomorskiego ZPN, Piotr Klecha – Przewodniczą-
cy Pomorskiego LZS. Ponadto nagrody dla młodych piłka-
rzy ufundowali: Gmina Luzino, PZPN, Kancelaria Prezesa 
Rady Ministrów, Pomorski LZS, Pomorski OZPN, Powiat 
Wejherowski oraz byli znakomici piłkarze: Rafał Kacz-
marczyk, Paweł Buzała oraz Karol Piątek dzisiaj trenerzy 
GOSRiT Luzino. Impreza zorganizowali: Stowarzyszenie 
Kaszubskie Towarzystwo Sportowo – Kulturalne, GOSRiT 
Luzino i Pomorski LZS.

 
BRĄZOWY MEDAL LUZIŃSKICH  

TENISISTEK STOŁOWYCH  
W MISTRZOSTWACH WOJEWÓDZTWA 

POMORSKIEGO

W niedzielę, 19 lutego na hali MRKS Gdańsk rozegrano 
Mistrzostwa Województwa Pomorskiego Seniorek i   Se-
niorów w tenisie stołowym. Do zdobycia były medale 
w  grze pojedynczej, grach podwójnych i grze mieszanej. 
Brązowy medal w grze podwójnej zdobyły tenisistki KTS-
-K GOSRiT LUZINO Magda i Katarzyna Płotka. Ponadto 
luzińskie zawodniczki wystąpiły w grze indywidualnej, 
gdzie zostały sklasyfikowane na pozycji 9-12. W   grze 
mieszanej Katarzyna odpadła w ćwierćfinale, a Magda 
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w  pierwszej rundzie. 

 
ALBANIA TEAM I RÓŻOWE PANTERY 

NAJLEPSZE W GIMNAZJALNEJ  
LIDZE HALOWEJ

W poniedziałek, 27 lutego na Hali Widowiskowo – Spor-
towej GOSRiT w Luzinie odbyła się uroczystość zakończe-
nia Gimnazjalnej Ligi Halowej, podczas której wręczono 
nagrody dla uczestników rozgrywek. W kategorii klas II-
-III po raz drugi z rzędu wygrali zawodnicy Albania Team, 
którzy wyprzedzili Grabowski Team i Tiger. W młodszej 
kategorii najlepsze zostały Różowe Pantery przed druży-
nami Ziomki z pod Biedronki i Poziomki. Na czwartym 
miejscu rozgrywki zakończył jedyny zespół dziewcząt. 
W  starszej lidze królami strzelców z 8 golami zostali: Zbi-
gniew Hinz i Bartosz Neumuller w młodszych Konrad 
Formela. W uroczystości zakończenia wzięli udział Dy-
rektor Gimnazjum w Luzinie Kazimierz Bistroń oraz Piotr 
Klecha – dyrektor GOSRiT Luzino. Nagrody dla uczestni-
ków rywalizacji, która trwała od listopada do końca lute-
go ufundował GOSRiT Luzino. Rozgrywki zorganizowali 
nauczyciele: Grzegorz Semak i Karol Pionke. 

KACPER BARTECKI ODCHODZI  
DO ARKI GDYNIA S.A.

Kacper Bartecki, dotychczas zawodnik GOSRiT/el pro-
fessional Luzino został wypożyczony na rundę wiosenna 
z  opcją transferu definitywnego do Arki Gdynia S.A.  „Je-
leń” będzie miał tam możliwość rywalizacji z najlepszymi 
zawodnikami grającymi w  Lidze  Makroregionalnej Ju-
niorów Młodszych 2016/2017 z województw (kujawsko-
-pomorskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomor-
skie). Kacper to wychowanek KTS-K GOSRiT Luzino, 
który swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał pod okiem 
trenera Pawła Radeckiego. Od rundy jesiennej jego trene-
rem był Rafał Kaczmarczyk. 

223 DRUŻYNY RYWALIZOWAŁY  
TEJ ZIMY  

W LUZIŃSKICH TURNIEJACH NA HALI

W ostatni piątek 10 marca br., jako ostatni akcent sezonu 
halowego w Luzinie, odbyła się uroczystość zakończenia 

Luzińskiej Ligi Halowej. We wszystkich rozgrywkach od-
bywających się tej zimy na Hali Widowiskowo – Sporto-
wej GOSRiT im. Marszałka Macieja Płażyńskiego rywa-
lizowało ponad 2500 zawodników z 223 drużyn z terenu 
całego kraju, w tym goście z Rosji. Największa impreza 
jak co roku to Cykl 10 ogólnopolskich Turniejów Kaszub 
Cup. Ponadto odbyły się 2 turnieje „Nadzieje Polskiej Pił-
ki im. Marszałka Macieja Płużyńskiego” oraz 3 rozgrywki 
ligowe: Sołecka, Halowa i Gimnazjalna. Tegoroczny cykl 
Ogólnopolskich Turniejów Kaszub Cup składał się z 10 
imprez, z których największą był turniej Kaszub Cup dla 
rocznika 2006. Zawody zorganizowane przez Piotra Jasiel-
skiego zgromadziły 30 ekip, co jest nowym rekordem Ka-
szub Cup. Pierwsi tej zimy na plac gry wybiegli najmłodsi 
zawodnicy z rocznika 2009. Tradycyjnie już w   imprezie 
dla najmłodszych po jej zakończeniu wszyscy uczestnicy 
otrzymali puchary i medale za zajęcie I miejsce. Dodajmy, 
że zawody zorganizowane przez Tomasza Joryna wygra-
ła Gwardia Koszalin po zwycięstwie w finale z  Swietło-
gorsk Kaliningrad. Kolejny turniej Merida/Kaszub Cup 
dla rocznika 2007 zgromadził 25 zespołów z terenu 3 
województw, w tym 2 drużyny z Rosji. Zwycięzcami im-
prezy zorganizowanej przez Mateusza Cytryniaka okazali 
się nasi sąsiedzi zza miedzy, Błękitni Wejherowo. Tydzień 
później rywalizowali zawodnicy rocznika 2002. Tym ra-
zem jednodniowa imprezę El professional/Kaszub Cup, 
zorganizowaną przez Pawła Radeckiego, wygrał Santos 
Gdańsk. W międzynarodowej obsadzie rozgrywany był 
kolejny turniej dla rocznika 2005. Zawody zorganizowane 
przez Pawła Buzałę i Karola Piątka wygrała Jedynka Reda, 
która pokonała w finale nasz zespół GOSRiT Luzino. Na-
stępnie o tytuł Mistrza Kaszub juniorów młodszych rywa-
lizowali zawodnicy rocznika 2000/01. Zwycięzca imprezy 

zorganizowanej przez Rafała Kaczmarczyka okazał się 
Gryf Wejherowo pokonując w finale Mistrzów Polski w 
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futsalu, Jantar Ustka. W pierwszy styczniowy weekend do 
Luzina, na Kaszub Cup 2006, przyjechało 30 ekip, co jest 
nowym rekordem imprezy. Zawody zorganizowane przez 
Piotra Jasielskiego zgromadziłyby jeszcze dwie ekipy z da-
lekiego Biłgoraja, ale nagły atak zimy spowodował, że nie 
zdołali do dojechać. Imprezę stojącą na wysokim pozio-
mie wygrał Olimpijczyk  Kwakowo (nieoficjalny mistrz 
Pomorza w tej kategorii wiekowej), pokonując w finale 
Jaguar Gdańsk. Wysoki poziom wyszkolenia młodych pił-
karzy mogliśmy zobaczyć na Kaszub Cup rocznik 2008. 
Zawody zorganizowane przez Tomasza Kotwicę zgroma-
dziły w luzińskiej hali 20 ekip, a najlepszą z nich okazał się 
Bałtyk Gdynia. Następny Kaszub Cup dla najstarszych ju-
niorów zorganizował Krzysztof Buczak. W stawce 10. dru-
żyn najlepsi okazali się zawodnicy Drutex Bytovia Bytów, 
pokonując w finale AP Człuchów. Ostatnim turniejem dla 
chłopców był Kaszub Cup dla rocznika 2004. Zawody zor-
ganizowane przez Grzegorza Semaka zgromadziły 18 dru-
żyn wśród, których najlepszy był Jaguar Gdańsk. Bardzo 
dobrze w tym turnieju zagrali zawodnicy GOSRiT Kleba 
Luzino, którzy w pechowym okolicznościach zajęli zaled-
wie 4 miejsce, będąc długo jedyną niepokonaną drużyną 
w turnieju. W Kaszub Cup dla dziewcząt wygrała zaprzy-
jaźniona drużyna z Lęborka KTS-K Lew, która pokonała 
w finale Stal Jezierzyce. Nasze piłkarki, jako najmłodsza 
ekipa imprezy, uplasowały się na 4 miejscu w stawce 9 ze-
społów, bardzo pechowo przegrywając mecz półfinałowy 
ze Stalą. Zawody zorganizował Sylwester Piątek. Warto 
dodać, że tegoroczny cykl turniejów objęli patronatem ho-
norowym: Krzysztof Jurgiel – Minister Rolnictwa i Roz-
woju Wsi, Mieczysława Struk - Marszałek Województwa 
Pomorskiego, Dariusz Drelich - Wojewoda Pomorski, Ra-
dosław Michalski - prezes OZPN, Piotr Klecha – przewod-
niczący Pom. LZS, Gabriela Lisius – Starosta Wejherowski, 
Wójt Gminy Luzino - Jarosław Wejer oraz PZPN. Oprócz 
tego zawody wsparli: GEN GAZ, Merida, KKW Trading, 
Nadleśnictwo Strzebielino, Pomorski LZS, Urząd Mar-
szałkowski Województwa Pomorskiego, Gmina Luzino 
i  GOSRiT Luzino. Oprócz turniejów dla dzieci przez całą 
zimę odbywały się rozgrywki ligowe. Najdłużej rywali-
zowali zawodnicy Luzińskiej Ligi Halowej. Mistrzem ligi 
zorganizowanej przez Pawła Hinza i Krzysztofa Buczaka 
zostali gospodarze KTS-K GOSRiT Luzino przed Wikę-
dem Luzino i Tiger Tym Wejherowo. W sumie przez cała 
zimę rywalizowało 11 drużyn.

MILWINO MISTRZEM SOŁECKIEJ  
LIGI HALOWEJ

Luzińską Ligę Sołecką na hali zorganizowaną przez Witol-
da Dąbrowskiego  wygrali zawodnicy Milwina, którzy byli 
bezkonkurencyjni w stawce 8 drużyn soleckich. Również 
oni wygrali w już XI Turnieju o Puchar Przewodniczącego 
Rady Gminy Luzino, który odbył się w niedziele 5 marca 
br. Drużyna z Milwina w wielkim finale pokonała Roba-
kowo 2:1. W meczu o 3 miejsce Sychowo minimalnie 1:0 
pokonała młode Zelewo.  Najlepszym strzelcem turnieju 
okazał się : Bartek Palach (Robakowo) a najlepszym bram-
karzem Kazimierz Mogulski (Milwino). Zawody zorgani-
zował Witold Dąbrowski, za opiekę medyczną odpowia-
dał Rafał Wróblewski, a sędziami byli: Jarosław Labuda 
i Mirosław Miotk. Po zakończeniu rywalizacji odbyła 
się uroczystość wręczenia nagród, w której uczestniczył, 
obecny na całym turnieju Pan Bartłomiej Formela – Prze-
wodniczący Rady Gminy Luzino, który wręczył wszystkim 
uczestnikom pamiątkowe puchary, najlepszym drużynom 
medale  oraz ufundowane przez siebie piłki. Dzięki Panu 
Przewodniczącemu na wszystkich uczestników czekał 
również ciepły posiłek. Kolejność końcowa  XI Turnieju 
o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Luzino przed-
stawia się następująco: 1. Milwino, 2. Robakowo, 3. Sycho-
wo, 4. Zelewo, 5. Kochanowo, 6. Barłomino, 7. Kębłowo, 
8. Luzino. Komplet wyników w grupach. Grupa A: Luzino 
– Sychowo 0:0, Zelewo – Barłomino 2:1, Luzino – Zelewo 
0:00, Sychowo – Barłomino 1:0, Luzino – Barłomino 0:1.

PAULINA STENKA Z KTS-K GOSRIT  
LUZINO MISTRZYNIĄ POLSKI

Paulina Stenka, reprezentantka KTS-K GOSRiT Luzino 
w ubiegły weekend (tj. 24-26.03.2017 r.) wywalczyła tytuł 
Mistrzyni Polski juniorów w formule kick-light w wadze 
do 70 kg. Mistrzostwa w dniach 24-26 marca odbyły się 
w Kartuzach. Organizatorem zawodów był Kartuski Klub 
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OCHRONA 

 
 PRZECIWPOŻAROWA

Kickboxingu Rebelia (trener Patryk Zaborowski) oraz 
Polski Związek Kickboxingu. Na starcie zameldowało się 
prawie 250 zawodników w gronie juniorów i seniorów 
z 60 polskich klubów kickboxingu. Byli to najlepsi, pol-
scy zawodnicy kickboxingu, specjalizujący się w formule 
kick-light (walka z dozwolonymi kopnięciami na uda „low 
kick” na planszy). Paulina Stenka w finale na punkty poko-
nała kickboxerkę Klubu Dragon Bielsko-Biała, Kingę Łaj-
czak. Paulina Stenka reprezentuje Klub KTS-K GOSRIT 
Luzino, jest mieszkanką Kębłowa. Na co dzień trenuje 
pod okiem trenera Rafała Karcza w Luzinie oraz w Wej-
herowie. W tym roku w czerwcu skończy 17 lat. W roku 
ubiegłym Paulina sięgnęła po Puchar Świata najbardziej 
prestiżowej organizacji kickboxingu WAKO w kategorii 
wiekowej kadetki starszej. Mistrzostwa Polski w Kartu-
zach to jej debiut w gronie juniorów. Sponsorem udziału w 
Mistrzostwach Polski Pauliny, był Sponsor główny Klubu 
DJ-PROJEKTY, któremu KTS-K GOSRIT Luzino składa 
serdeczne podziękowania.

TOMASZ KOTWICA ZAGRA W LUZINIE

Kolejny trener młodzieży GOSRiT Luzino dołączył do V 
ligowego Wiked-u. Na grę w luzińskiej drużynie dał się 
namówić Tomasz Kotwica, który trenuje w zespole Grze-
gorza Lisewskiego. Kotwica to wychowanek Wisły Tczew, 
gdzie debiutował, jeszcze jako junior na boiskach IV ligi 
pod okiem Piotra Klechy - obecnego dyrektora GOSRiT, 
wtedy trenera Wisły. Tomasz to wielokrotny Reprezentant 
Polski Juniorów i już  jako 18-latek trafił do ekstraklaso-
wej Poloni Warszawa, w której zdołał zadebiutować w naj-
wyższej klasie rozgrywkowej. Niestety poważna kontuzja 
uniemożliwiła mu kariery na miarę jego talentu. Później 
grał jeszcze m in.  Dolcanie Ząbki, Radomiaku Radom i 
Wigrach Suwałki.
W naszym regionie najbardziej zapamiętany jest z wystę-
pów w Gryfie Wejherowo, z którym przeżył pucharową 
przygodę zdobywając m.in. bramkę w historycznym me-
czu w ćwierćfinale Pucharu Polski, kiedy to Żółto- Czarni 
zremisowali na Łazienkowskiej z Legią Warszawa 1:1 po 
bramce Kotwicy. Już jako trener, jako niespełna 29-letni 
szkoleniowiec awansował z Gryfem Wejherowo do II ligi, 
a od 3 lat trenuje młodzież w Luzinie. Na pewno tak boga-
te doświadczenie przyda się luzińskiej drużynie w walce o 
awans do IV ligi. Warto dodać, że Kotwica to obok Karola 
Piątka, Pawła Buzały i Grzegorza Semaka, czwarty trener 
GOSRiT, który grać będzie w Wikędzie. 

JAKUB KARCZEWSKI POWOŁANY 
 DO KADRY POMORZA

Jakub Karczewski, zawodnik  KTS – K GOSRIT Luzino 
2005 został powołany przez Pomorski Związek Piłki Noż-
nej na konsultację szkoleniowa Kadry Województwa Po-
morskiego, która odbyła się 5 kwietnia 2017 r. w Gdańsku 
Podczas konsultacji zawodnicy rozegrali mecz towarzyski 
z Lechią Gdańsk 2005. Warto dodać, że Jakub trenuje na 
codzień pod okiem trenerów Piątka i Buzały. 

Dnia 28.03.2017 roku w Urzędzie Gminy Luzino odbyły się 
eliminacje gminne  XIX edycji Ogólnopolskiego Konkur-
su Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży pod hasłem „25 lat 
PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”. Konkurs ma na 
celu ukazanie pracy strażaków oraz promowanie wiedzy 
o szeroko rozumianym bezpieczeństwie. Po przeprowa-
dzonych eliminacjach środowiskowych w   szkołach oraz 
w świetlicy Integracyjnej „Skrzydło Anioła” w Luzinie, 
wpłynęło do Urzędu Gminy łącznie 60 prac. Oceny prac 
dokonała Komisja w składzie: Jarosław Wejer - Wójt Gmi-
ny Luzino, kierownik Referatu Organizacyjnego Urzędu 
Mirosława Kąkol oraz pracownicy Alicja Hinz i Marlena 
Wilkowska. W kategorii wiekowej 6-9 lat I miejsce zajął  
Emil Rapel, II miejsce – Szymon Kendziora (oboje z SP 
Sychowo), III miejsce – Zuzanna Głodowska z SP Wysze-
cino. Wyróżniono też prace Dominika Kaczmarka i Kingi 



29

LUZINO Biuletyn Informacyjny Rady i Wójta Gminy

Nr 142 / kwiecień 2017

O BEZPIECZEŃSTWIE

W dniu 22.02.2017 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Luzinie odbyła się rozmowa członków Towarzystwa 
Osób Niepełnosprawnych w Luzinie na temat „Bezpie-
czeństwa Osób Niepełnosprawnych w domu i na drodze” 
z policjantem z luzińskiego posterunku Policji. Policjant 
obdarował członków stowarzyszenia odblaskami.

OSP GMINY LUZINO PODSUMOWAŁY 
2016 ROK

 
Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ

Dnia 4 marca 2017 r. odbyło się walne zebranie sprawoz-
dawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Luzinie. Strażacy 

podsumowali rok 2016, w którym wyjeżdżano do akcji 
129 razy, w tym: 28 razy do pożarów, 33 do wypadków 
drogowych, 10 do wiatrołomów. Na terenie gminy naj-
więcej zdarzeń było w Luzinie – 58, w Kębłowie – 27, 
w  Robakowie – 10, w pozostałych miejscowościach – po 
kilka, z wyjątkiem Zielnowa, gdzie akcji ratowniczych nie 
odnotowano. OSP Luzino wyjeżdżała także do pożarów 
w   Strzebielinie, Wejherowie, Orlu, Lisewie, Łęczycach 
i   2.krotnie w Bożympolu Małym. Brano udział w ćwi-
czeniach na poligonie Strzepczu oraz ćwiczeniach gmin-
nych z zarządzania kryzysowego. W ramach zawodów, 
OSP Luzino reprezentowała województwo na Ogólno-
polskich Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Polanicy 
Zdroju, gdzie zajęła III miejsce w musztrze. Jednostka 
uczestniczyła w III halowych Zawodach Sportowo-Pożar-
niczych wg regulaminu CTiF w Straszewie, V zawodach 
kujawsko-pomorskich w Aleksandrowie Kujawskim i IX 
wojewódzkich zawodach sikawek konnych w Strasze-
wie. Po raz kolejny OSP mogła się poszczycić zdobyciem 
I miejsca w powiatowym Turnieju Halowej Piłki Nożnej 
dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, który odbył się 
w  Szemudzie. Walne zebranie było okazją do złożenia po-
dziękowań sponsorom OSP w roku 2016, jakim było m.in. 
Nadleśnictwo Strzebielino z s. w Luzinie, firma „TRAK” 
Roman Stenka z Barłomina, Usługi Budowlane Zbigniew 
Lewnau z Luzina i „Betkam” Mariusz Wick z   Luzina. 
Strażakom podziękowania za ich zaangażowanie złożyli 
Jarosław Wejer Wójt Gminy Luzino oraz brygadier Jacek 
Niewęgłowski – Komendant Powiatowy Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Wejherowie. Szczególnie miłym akcentem 
zebrania była możliwość złożenia przez Wójta i strażaków 
gratulacji długoletniemu Prezesowi OSP druhowi Jano-
wi Schulz, który wiosną tego roku obchodzi 55. rocznicę 
służby w Ochotniczej Straży Pożarnej w Luzinie. Pierw-

szy wyjazd Pana Jana miał miejsce 01 kwietnia 1962 r. 
i dotyczył gaszenia pożaru betoniarni w Bożympolu.  
W marcu br. zapadła również decyzja Prezydium Za-
rządu  Głównego Związku OSP RP w Warszawie o przy-
znaniu p. Janowi  szczególnego wyróżnienia - Medalu 
Honorowego im. Bolesława Chomicza, nadawanego za 
zasługi dla rozwoju i umacniania Związku OSP

Podsumowania na marcowych zebrania sprawozdaw-
czych dokonały także jednostki OSP Milwino i Zelewo. 
OSP Milwino w roku 2016 wyjeżdżała do akcji 11 razy, 
8 razy do miejscowych zagrożeń oraz 3 razy do pożaru. 
Razem 55 strażaków walczyło z zagrożeniami przez 30,5 
godziny. W ramach działań ujęto ćwiczenia w Strzepczu 
i  Kębłowie. Członkowie OSP Milwino 

Engelbrecht z SP Barłomino. W  drugiej grupie wiekowej 
komisja doceniła prace uczniów z SP Kębłowo: I miejsce 
zdobyła Michalina Zychowicz, II – Szymon Dampc, III – 
Nikola Nawrocka, wyróżnienie – Hubert Trzeszczyński. 
Wyróżnienie otrzymała również praca Weroniki Szyme-
rowskiej z SP Sychowo. W IV kategorii konkursowej I 
miejsce zdobył Błażej Magulski, II miejsce – Jakub Wir-
kus, III – Jakub Faryniak. Wyróżniono prace: Antoniego 
Rostankowskiego, Błażeja Beckera, Jakuba Korala, Zofii 
Baranowskiej i Dominika Węsierskiego. Wszystkie po-
wyższe prace zostały zakwalifikowane do eliminacji wyż-
szego szczebla w Starostwie Powiatowym w Wejherowie.  
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z powodzeniem reprezentowali gminę na powiatowym 
turnieju piłki nożnej w Gniewinie, gdzie zdobyli III miej-
sce oraz powiatowym turnieju gry w „Baśkę” w Szemu-
dzie, gdzie zajęli I miejsce. OSP Zelewo w roku 2016 wy-
jeżdżała 6 razy do akcji, z czego raz do pożaru w Kochano-
wie i 3 razy do likwidacji miejscowych zdarzeń. Ponadto, 
OSP  brała udział w ćwiczeniach na terenie leśnym w Ką-
pinie oraz w ćwiczeniach gminnych zarządzania kryzyso-
wego. Razem w 2016 r. w akcjach brało udział łącznie 34 
strażaków, którzy przepracowali 23 godziny. 

LUZIŃSKA MŁODZIEŻ  
ZAPOBIEGA POŻAROM 

Dnia 9 marca 2017 r. odbyły się w świetlicy przy OSP Luzino 
eliminacje gminne 40. edycji Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Do 
współzawodnictwa stanęło 15 uczestników ze szkół gminy 
Luzino oraz jednostek OSP. Podczas eliminacji młodzież 
rozwiązywała testy pisemne, a następnie osoby, które zdo-
były największą ilość punktów rywalizowały ze sobą w tzw. 
„części praktycznej” polegającej na prawidłowym określe-
niu nazwy i zastosowania sprzętu strażackiego. W  prze-
rwie doskonalono znajomość udzielania I pomocy osobie 
nieprzytomnej oraz zapoznano się z obsługą defibrylatora 
AED. W wyniku ostatecznej klasyfikacji, w  kategorii wie-
kowej 10-13 lat I miejsce zajął Kamil Pallach z Luzina, II 
miejsce – Agnieszka Modrzejewska z SP Sychowo, III – Ja-
kub Wencel z SP Wyszecino. W kategorii 14-16 lat I miej-
sce zajęła Magdalena Jarzembińska, a  tuż za nią uplasowa-
ła się Magdalena Sielaff – obie z Gimnazjum Publicznego 
w Luzinie. W grupie wiekowej 17-19 lat rywalizowało 5 
uczestników. Najlepsze, podobnie jak w   roku ubiegłym, 
okazały się Monika Drabik z OSP Luzino, a za nią  Amelia 
Bujak z OSP Zelewo. Na trzeciej pozycji uplasował się Ar-
tur Szulc z Zelewa. Zdobywcy I i II miejsc awansowali do 
eliminacji powiatowych, które odbyły się 7 kwietnia w Sta-
rostwie Powiatowym w Wejherowie. Eliminacje, których 
organizatorem był Zarząd Oddziału Gminnego Związku 
OSP RP w Luzinie odbyły się dzięki zaangażowaniu na-
uczycielom: Agnieszce Pikuła z SP Kębłowo, Iwonie Stęp-
kowskiej z SP Sychowo, Dorocie Pranga z SP Wyszecino, 
Mieczysławowi Brzeskiemu z SP Luzino, Markowi Hinz 
z  Gimnazjum w Luzinie oraz opiekunom z ramienia OSP: 
Ryszardowi Groth i prowadzącemu Turniej – Sławomiro-
wi Miotk. Prezentację sprzętu prowadzili druhowie OSP 
Luzino: Bartosz i Dominik Miotkowie, Stanisław Paszki 
i Marek Hennig. Wsparcia finansowego udzieliły Gmina 
Luzino, Nadleśnictwo Strzebielino z s. w  Luzinie oraz Fir-
ma COMES z Bolszewa.

Urząd Gminy Luzino przypomina mieszkańcom, że do 
kanalizacji nie mogą być odprowadzane wody opado-
we z rynien, podjazdów oraz nie należy wrzucać piasku 
oraz śmieci (obierek, części garderoby itp.).  

 
KANALIZACJA  

 
TO NIE ŚMIETNIK

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH, 
ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKO-

ŁACH PODSTAWOWYCH I DO KLAS  
PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

NA ROK SZKOLNY 2017/2018 
Od 06 kwietnia do 24 kwietnia 2017 r. potrwa rekrutacja 
do Gminnego Przedszkola Publicznego w Luzinie oraz 
do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawo-
wych w: Luzinie, Kębłowie, Sychowie Barłominie i Wy-
szecinie oraz do klas pierwszych szkół podstawowych 
(dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły). 
Wnioski w postępowaniu rekrutacyjnym należy skła-
dać  do dyrektora wybranej placówki oświatowej tj. do 
przedszkola, szkoły, w godzinach pracy sekretariatu tych 
placówek. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji, 
w   tym wzory druków znajdują się na stronie interneto-
wej Gminy Luzino www.luzino.eu w zakładce aktualności 
oraz na stronach internetowych szkół i przedszkola. For-
mularze druków dostępne są również w kancelarii Urzędu 
Gminy w Luzinie przy ul. Of. Stutthofu 11, a także w szko-
łach i przedszkolu. Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 
2016 r. Prawo oświatowe (art. 131) na pierwszym etapie 
postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów 
przedszkolnych przy szkołach podstawowych, o których 
mowa na wstępie brane są pod uwagę następujące kry-
teria: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnospraw-
ność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców 
kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandyda-
ta, niepełnosprawność  rodzeństwa kandydata, samotne 
wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata 
pieczą zastępczą. W przypadku równorzędnych wyników 
uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekruta-
cyjnego lub jeżeli po zakończeniu pierwszego etapu po-
stępowania rekrutacyjnego przedszkole publiczne lub 
oddział przedszkolny przy szkole podstawowej dysponuje 
wolnymi miejscami, prowadzony jest drugi etap postępo-
wania rekrutacyjnego. Na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustalone 
Uchwałą Nr XXVII/284/2017 Rady Gminy Luzino z dnia 
17 lutego 2017r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z licz-
bą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicz-
nego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szko-
łach podstawowych prowadzonych przez Gminę Luzino. 
Natomiast w przypadku rekrutacji do klasy pierwszej 
szkół podstawowych, o których mowa na wstępie, dla 
kandydatów spoza obwodu szkoły, obowiązują kryteria 
ustanowione Uchwałą Nr XXVII/285/2017 Rady Gminy 
Luzino z dnia 16 lutego 2017r. w sprawie określenia kry-
teriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, 
dla których organem prowadzącym jest Gmina Luzino, do 
postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszka-
łych poza obwodem szkoły. Jednocześnie przypomina się, 
iż rodzice (opiekunowie prawni) zainteresowani 5-oma 
godzinami bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu, 
czy też w innej placówce wychowania przedszkolnego, 
a każdą następną godziną płatną za 1,00zł (na chwilę 
obecną) muszą ubiegać się o przyjęcie dziecka do przed-
szkola publicznego bądź do oddziału przedszkolnego 
przy szkole podstawowej, dla której organem prowadzą-
cym jest Gmina Luzino. W związku z tym, w okresie od 
06 kwietnia do 24 kwietnia 2017 r. muszą złożyć wniosek 
o przyjęcie do jednej z wymienionych publicznych placó-
wek wychowania przedszkolnego.  
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OTWARCIE ŻŁOBKA „TUPTUSIE” W LUZINIE

 

Na jego budowę Gmina Luzino otrzymała 3 mln. z rzą-
dowego programu „Maluch”, co ważne – swoje miejsce 
znajdzie w nim nawet setka maluchów. Mowa o żłobku 
„Tuptusie” w Luzinie, który dnia 30 marca 2017 r. został 
oficjalnie otwarty. 

W uroczystości wzięli udział: wojewoda pomorski – Da-
riusz Drelich, przedstawiciele wejherowskiego starostwa, 
radni Powiatu Wejherowskiego, Radni Gminy Luzino, 
dyrektorzy szkół oraz kierownicy jednostek organizacyj-
nych, a także rodzice i ich pociechy, które już od 3 kwiet-
nia 2017 r. zaczęły uczęszczać do placówki. Podczas uro-
czystości wójt gminy Luzino – Jarosław Wejer oraz dyrek-
tor żłobka – Joanna Walasek podziękowali osobom, które 
szczególnie przyczyniły się do powstania żłobka. Słowa 
uznania usłyszał Dariusz Drelich – wojewoda pomorski, 
generalny wykonawca – przedstawiciel firmy Kamaro, Ro-
bert Janeczk, który wygrał w konkursie na koncept nazwy 
dla żłobka oraz Paulina Płotka – inspektor Urzędu Gminy, 

która koordynowała budowę placówki. Nowoczesna pla-
cówka powstała w ekspresowym tempie w systemie Za-
projektuj – Wybuduj. Rekrutacja do żłobka będzie trwała 
przez cały rok. 
Wnioski o przyjęcie dziecka do żłobka należy składać 
w   żłobku „Tuptusie” w Luzinie przy ul. Księdza Macha-
lewskiego 17. Informacji na temat rekrutacji, jak też funk-
cjonowania żłobka można uzyskać pod numerem telefonu:  
58 736 11 07.
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