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• Nowe przedszkole publiczne w Luzinie - str. 4
• Szczepienia na COVID-19. Wywiad z Kierownikiem Kliniki Zdrowia w Luzinie - str. 8
• Harmonogram odbioru wielkogabarytów w 2021 r. - str. 12

Święto Zmartwychwstania Pańskiego, 
czas odradzającego się życia,

niech upłynie w spokojnej, 
ciepłej i rodzinnej atmosferze.

Życzymy, aby tajemnica Wielkiej Nocy 
napełniała nas siłą, radością i miłością.

Niech nadchodząca Dobra Nowina
towarzyszy nam w codzienności 

przynosząc uśmiech, optymizm i nadzieję.
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Gminy Luzino

 
Bartłomiej Formela

 
Wójt Gminy

Luzino
 

Jarosław Wejer
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Szanowni Mieszkańcy Gminy Luzino!
 Niebawem na terenie Luzina rozpocznie się długo wyczekiwana przez tutejszą młodzież budowa skateparku.  
W planach jest również otwarcie przedszkola dla około 250 dzieci. 

 Już 1 kwietnia rusza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Udział w badaniu jest obowiązkowy. 
Zachęcamy do wzięcia udziału w samospisie internetowym, który jest najbezpieczniejszym z proponowanych 
sposobów. Więcej na ten temat przeczytacie Państwo na stronie 9.

 Kolejny temat, jaki chcemy poruszyć, to niepokojące statystyki dotyczące koronawirusa. Liczby mówią jasno, 
że wirus nie odpuszcza, a my powinniśmy uważać, zarówno na siebie jak i naszych bliskich.

                       Przewodniczący Rady Gminy Luzino                                                                                          Wójt Gminy Luzino 
                                         Bartłomiej Formela                                                                                                                      Jarosław Wejer

Urząd Gminy Luzino  
ul. Ofiar Stutthofu 11 

84-242 Luzino

KANCELARIA (składanie podań i wniosków)

tel.: 58 678 20 68

nr. wew. nr wew.

Z-ca wójta 
Sekretarz 36 Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej 34

Skarbnik 
Kierownik Referatu Finansowego 35 Drogi 

Obiekty komunalne 69

Podatki 38,76 Odpady komunalne 78

Opłaty za wodę 37 Kierownik Referatu 
 Inwestycyjno-Eksploatacyjnego 50

Opłaty za odpady komunalne, czynsze 22 Zamówienia publiczne 74

Księgowość budżetowa Urzędu Gminy 26 Gospodarka wodno-ściekowa 59

Księgowość budżetowa Urzędu Gminy 32 Projekty dofinansowane  
ze środków zewnętrznych 49

Kadry i płace pracowników oświaty 45
Kierownik Referatu  

Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości 
 i Ochrony Środowiska

53

Główny księgowy, księgowość budżetowa placówek oświatowych 46 Zagospodarowanie przestrzenne 55

Sekretariat Wójta

Kierownik Referatu Organizacyjnego 
Kadry Urzędu Gminy

31 Ochrona środowiska, zwierząt 
gospodarka nieruchomościami 54

Biuro Rady Gminy 58,48
Planowanie przestrzenne, usuwanie drzew 

Sprawy geodezyjne 
Numeracja budynków

56

Stypendia socjalne, kształcenie młodocianych 51 Obsługa programu „Czyste Powietrze” 47

Zarządzanie kryzysowe, ochrona przeciwpożarowa

Promocja gminy, informacja publiczna
42 Gminna Komisja ds. Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKds.PiRPA) 66

Archiwum Urzędu Gminy 23
Budynek przy ul. Ofiar Stutthofu 11

parter: Kancelaria, Skarbnik, Referat Finansowy, 
piętro: Wójt, Sekretariat Wójta, Sekretarz, Z-ca Wójta, Referat Organizacyjny

Budynek przy ul. 10 Marca 11 
parter: Referat Spraw Obywatelskich, Rada Gminy,GKds.PiRPA, 

piętro: Referat Inwestycyjno-Eksploatacyjny, Referat Gospodarki
Komunalnej, Referat Zagospodarowania Przestrzennego,

Nieruchomości i Ochrony Środowiska 
poddasze: obsługa placówek oświaty

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich 
Urząd Stanu Cywilnego 40

Działalność gospodarcza 52

Ewidencja ludności 
Dowody osobiste, sprawy wojskowe 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi
41
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Jest nas coraz więcej
16 256 – tyle wyniosła liczba mieszkańców Gminy 
Luzino zameldowanych na pobyt stały lub czasowy 
na koniec 2020 roku. By lepiej zobrazować tempo 
przyrostu liczby mieszkańców gminy wystarczy 
wskazać, że nie tak dawno, w 2015 r. liczba 
mieszkańców wynosiła 14 920. 
Do grona mieszkańców gminy Luzino 1 stycznia 
dołączył Oskar Miotk z Luzina. To pierwszy maluch, 
który powitał 2021 rok w wejherowskim szpitalu. 
Rodzicom składamy serdeczne gratulacje, a młodemu 
mieszkańcowi życzymy dużo zdrowia i uśmiechu.

Maja i Leon 
– najpopularniejsze imiona
Maja i Leon to imiona, które w 2020 roku były 
najczęściej wybierane dla nowonarodzonych dzieci 
zameldowanych w Gminie Luzino. Zarówno Maję  
i Leona rodzice wybierali 9 razy. Wśród imion męskich 
na podium znaleźli się również Zofia (6) oraz Jakub (6),  
a także Maria (5) oraz Szymon (5).

Nakręcamy się na pomaganie

Gmina Luzino dołączyła do akcji zbierania 
plastikowych nakrętek. Na terenie gminy  
niebawem pojawi się 8 metalowych pojemników w 
kształcie serca. Mieszkańcy będą mogli zapełniać je 
plastikowymi nakrętkami. Choć plastikowe nakrętki 
są małe, to w ich liczbie leży siła i realna pomoc dla 
wielu potrzebujących.
- Chcemy pomóc w pozyskiwaniu funduszy na leczenie 
i rehabilitację chorych z terenu Gminy Luzino - mówi 

Jarosław Wejer - wójt Gminy Luzino. - Taka zbiórka, 
poza oczywistym celem charytatywnym, w doskonały 
sposób uświadamia również mieszkańcom jak ważny jest 
recykling i jakie pozytywne niesie za sobą skutki - dodaje.
Nakrętki zbiera się na różne cele. Najczęściej jest 
to zakup sprzętu rehabilitacyjnego czy wózka 
inwalidzkiego. Są także organizacje, które zbierają 
na pomoc dla zwierząt w schroniskach. Zbierają też 
hospicja na pomoc dla swoich pacjentów. Pierwsze 
serce na plastikowe nakrętki zostało usytuowane przy 
Klinice Zdrowia w Luzinie.
- Obecnie szukamy odbiorców nakrętek. Zapraszamy 
do współpracy chętne fundacje, stowarzyszenia, ale 
także osoby prywatne, które zbierają plastikowe zakrętki  
w szczytnym celu. – informuje wójt gminy Luzino.
Nakrętki sprzedaje się w punktach surowców 
wtórnych. Warto zaznaczyć, że za 1 kilogram nakrętek 
można otrzymać jedynie kilkadziesiąt groszy. Im więcej 
osób zmobilizuje się do takiej formy pomagania nie 
tylko osobom potrzebującym, ale jednocześnie do 
pomagania środowisku, tym lepiej. Kontakt z Referatem 
Komunalnym Urzędu Gminy Luzino, który koordynuje 
akcją jest możliwy pod numerem telefonu: 58 678 20 
68, wew. 78 oraz 69. 

W Luzinie wkrótce rozpocznie się 
budowa skateparku

Kolejna inwestycja rozpocznie się niebawem na 
terenie Luzina. Skatepark, który usytuowany 
zostanie na ul. Mickiewicza przy Szkole 
Podstawowej nr 2 w Luzinie przeznaczony będzie 
do jazdy na deskorolkach, rolkach, rowerach typu 
BMX oraz hulajnogach.
- Wiemy, że jest bardzo duża potrzeba takiego obiektu. 
Idąc za namową młodych ludzi, przygotowaliśmy projekt 
skateparku – mówi Jarosław Wejer, wójt Gminy Luzino. 
- To kolejna inwestycja w zdrowie i w ofertę spędzania 
wolnego czasu dla mieszkańców, szczególnie dla 
młodzieży – dodaje.
15 lutego br. Gmina Luzino uzyskała pozwolenie na 
budowę skateparku oraz elementów małej architektury 
w Luzinie, w związku z czym 24.02.br. został ogłoszony 
przetarg na budowę z terminem składania ofert do 
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dnia 11.03.br. Termin wykonania inwestycji został 
ustalony na 3 miesiące od dnia podpisania umowy  
z Wykonawcą. Nowe miejsce rekreacji będzie 
oddane do użytku na przełomie sierpnia i września 
2021 r. Koszt budowy skateparku to blisko 900 tys. 
złotych. Budowa skateparku została dofinansowana  
z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania ,,Wsparcie 
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność’’.

Gmina Luzino wybuduje 
nowe przedszkole

W Luzinie powstanie nowe przedszkole publiczne 
dla ok. 250 dzieci. 25.02.br. zostało zakończone 
zbieranie ofert na wykonanie koncepcji budowy 
przedszkola publicznego na działce 911 (obok 
parku im. Prof. Gerarda Labudy) w Luzinie.  
W wyniku zapytania została wybrana firma z którą 1.03. 
br. została podpisana umowa na wykonanie koncepcji 
budynku. Projekt koncepcyjny budynku przedszkola 
na 10 oddziałów ma obejmować układ funkcjonalno-
przestrzenny na niezbędnych rzutach i przekrojach, 
elewacje, wizualizacje wraz z częścią opisową oraz 
wskaźnikowym kosztorysem szacunkowym inwestycji 
– budowy przedszkola, analizę możliwości budowy 
nowego budynku urzędu gminy, zlokalizowanego 
w południowej części działki 911 oraz projekt 
zagospodarowania terenu w zakresie dojazdów  
i parkingów do budynku przedszkola i  budynku 
urzędu gminy. Termin wykonania został podzielony 
na dwa etapy, z których pierwszy etap, obejmujący 
koncepcję wstępną  - 1 miesiąc od podpisania umowy, 
natomiast drugi etap obejmujący koncepcję docelową 
– 1 miesiąc od wniesienia uwag do koncepcji wstępnej 
przez Zamawiającego.

Modernizacja placów 
zabaw w Gminie Luzinie
W grudniu 2020 roku Gmina Luzino złożyła wniosek 
o dofinansowanie operacji w ramach poddziałania 
19.2 ,,Wsparcie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność’’  objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020. W ramach projektu wymienione zostaną 
drewniane zestawy zabawowe w Dąbrówce, Kębłowie, 
Luzinie, Sychowie, Robakowie oraz Zelewie i zastąpione 
nowymi. Obecnie projekt jest oceniany przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Planowany 
termin realizacji operacji to przełom sierpnia i września 
br.

Nowe atrakcje na placu zabaw
Budowa placu zabaw na działkach 1451/2 oraz 945  
w Luzinie została zakończona 30.11.2020 roku, następnie 
Gmina zawiadomiła o zakończeniu budowy Komendę 
Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie 
oraz Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną  
w Wejherowie. Wobec braku sprzeciwu gmina złożyła 
wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie do 
Nadzoru Budowlanego w Wejherowie, otrzymując 
19.01.br. zaświadczenie o braku sprzeciwu, tym samym 
uzyskując pozwolenie na użytkowanie. 5.03.2021 br.  
na placu zabaw zostały zawieszone huśtawki, które 
zostały zdjęte na zimę celem ochrony przed warunkami 
atmosferycznymi. Na terenie inwestycji zostało 
zamontowane również oświetlenie oraz monitoring. 
Kolejnym krokiem będzie budowa podjazdu do placu 
zabaw. Budowa placu zabaw została dofinansowana 
z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania ,,Wsparcie 
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność’’.

OSP Luzino pozyskała 
nowy samochód operacyjny

W dniu 16 lutego 2021 r. o godz. 13.00 w remizie 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Luzinie odbyło 
się uroczyste przekazanie pojazdu operacyjnego 
Toyota Avensis T 25 dla OSP Luzino oraz wręczenie 
decyzji Komendanta Głównego PSP o włączeniu 
OSP Zelewo do Krajowego Systemu Ratowniczo-
Gaśniczego. Pojazd otrzymano nieodpłatnie, dzięki 
decyzji Pomorskiego Komendanta  Wojewódzkiego 
PSP popartego wnioskiem Komendanta Powiatowego 
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PSP w Wejherowie, a wcześniej aplikacją Zarządu OSP 
Luzino o przekazanie samochodu. Toyota Avensis 
wspomoże działalność statutową luzińskiej jednostki 
OSP oraz będzie wykorzystywana do transportu na 
szczepienia przeciwko COVID-19 osób potrzebujących 
na terenie gminy. Uroczystość była okazją do 
wręczenia na ręce Prezesa Ryszarda Groth i Naczelnika 
Grzegorza Szulc decyzji z dnia 11 listopada 2020 r. o 
włączeniu OSP Zelewo do KSRG. Przekazania dokonali 
Zastępca Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego 
PSP st. bryg. Tomasz Siemiętowski oraz Komendant 
Powiatowy PSP st. bryg. Jacek Niewęgłowski.
W uroczystości brali także udział  Zastępca 
Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie bryg. 
Tomasz Zwoliński, Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego 
w Wejherowie Andrzej Papke, który złożył gratulacje 
w imieniu Starosty Wejherowskiego oraz Wójt Gminy 
Luzino Jarosław Wejer.

Mieszkańcy Dąbrówki odznaczeni 
medalami „Za zasługi dla obronności
kraju” 
20 stycznia br. w Gminnej Bibliotece Publicznej  
w Luzinie odbyła się uroczystość wręczenia 
złotych medali „Za zasługi dla obronności kraju”. 
Polskie odznaczenie wojskowe nadawane przez 
Ministra Obrony Narodowej otrzymali Państwo Miotk  
z Dąbrówki. Krystyna i Stanisław Miotk wychowali 

swoich pięciu synów na wzorowych żołnierzy, którzy 
służbą przyczyniają się do umacniania obronności  
i bezpieczeństwa naszej Ojczyzny.
Medale „Za zasługi dla obronności kraju” małżeństwu 
z Dąbrówki wręczył mjr Radosław Grabowski – p.o. 
Komendanta Uzupełnień w Gdyni. Odznaczonym 
mieszkańcom Gminy Luzino gratulacje złożył także 
Komendant Regionalnego Centrum Informatyki Gdynia 
im. płk. Ignacego Szpunara, kmdr Andrzej Godecki – 
przełożony trzech braci: Artura, Karola i Daniela Miotk, 
którzy również wzięli udział w uroczystości. Do życzeń 
dołączył się Jarosław Wejer – wójt Gminy Luzino – 
gospodarz wydarzenia. Choć bracia działają w różnych 
siłach zbrojnych to śmiało można powiedzieć, że miłość 
do Ojczyzny oraz patriotyzm wynieśli z domu. Panowie 
Artur, Karol i Daniel Miotk pełnią służbę w Regionalnym 
Centrum Informatyki Gdynia, które wchodzi  
w skład Narodowego Centrum Bezpieczeństwa 
Cyberprzestrzeni. Pan Sebastian jest plutonowym w 18. 
Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Wejherowie, 
zaś Pan Marek służy w Marynarce Wojennej w Grupie 
Okrętów Rozpoznawczych 3. FO.
Ostatnio podobne wydarzenie na terenie Gminy Luzino 
miało miejsce 10 lat temu. Wówczas odznaczeni zostali 
także Państwo Miotk z Dąbrówki. Przed laty otrzymali 
srebrne medale, kiedy to w szeregach wojskowych 
służyło czterech ich synów.

Nagrody za wyniki w nauce
30 grudnia 2020 r. w zdalnym trybie obradowania 
odbyła się XXI sesja Rady Gminy Luzino, podczas 
której Przewodniczący RG Bartłomiej Formela 
przedstawił listę uczniów, którym przyznano  
nagrodę za szczególne osiągnięcia w nauce w roku 
szkolnym 2019/2020.  
W gronie wyróżnionych znaleźli się:
- UCZNIOWIE KL. IV-VI:
Maciej Krausa ze Szkoły Podstawowej im. ks. Jana 
Twardowskiego w Barłominie, Zofia Brzezińska, Marta 
Potrykus, Filip Półtorak, Martyna Siedlanowska i Jakub 
Woźniak ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  
w Kębłowie, Daria Dampc, Kornelia Dampc, Nikodem 
Dampc, Małgorzata Dampz, Justyna Hinz, Oskar Hirsz, 
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Martyna Kafel, Kornelia Kołwzan, Nikola Kożyczkowska, 
Dawid Kwidzinski, Antonina Lewnau, Julia Lietzau, 
Piotr Łaga, Antonina Milewczyk, Sara Patelczyk, 
Szymon Sikora, Sara Słomińska, Joachim Słowy, Maria 
Słowy, Martyna Sobiecka i Wiktoria Wołodko ze Szkoły 
Podstawowej Nr 1 im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie, 
Adam Kaczykowski oraz Dominika Szymerowska ze 
Szkoły Podstawowej Nr 2 im. prof. Gerarda Labudy  
w Luzinie, Szymon Kendziora i Cezary Palach ze Szkoły 
Podstawowej im. płk Stanisława Dąbka w Sychowie, 
Zuzanna Głodowska i Martyna Stolc ze Szkoły 
Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wyszecinie.
- UCZNIOWIE KL. VII – VIII:
Weronika Bladowska, Małgorzata Gafka, Marta 
Gelinska, Mikołaj Gordziej, Izabela Groth, Aleksandra 
Hinz, Oliwia Iwińska, Bartosz Januszewski, Oliwia 
Kendziora, Zuzanna Kepka, Stanisław Loewnau, Rozalia 
Miotk, Bartosz Potrykus, Karolina Richert, Paulina 
Siedlanowska, Zuzanna Sikorra, Natalia Teclaf, Oliwia 
Tederko i Paulina Wiśniewska ze Szkoły Podstawowej 
Nr 2 im. prof. Gerarda Labudy w Luzinie, Michalina 
Zychowicz ze Szkoły Podstawowej Zgromadzenia Sióstr 
Zmartwychwstania Pańskiego im. bł. Alicji Kotowskiej 
w Wejherowie.
-UCZNIOWIE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH  
I PONADGIMNAZJALNYCH: 
Izabela Jelińska, Agata Klawikowska, Julia 
Plecke i Magdalena Richert uczennice I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego 
w Wejherowie, Norbert Borski uczeń II Liceum 
Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. Adama Mickiewicza w Gdyni, Agnieszka Hewelt 
uczennica Technikum Ekonomicznego w Zespole Szkół 
Administracyjno – Ekonomicznych w Gdyni, Natalia 
Kwidzińska uczennica IX Liceum Ogólnokształcącego 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni, Maksymilian 
Meyer uczeń VI Liceum Ogólnokształcącego im. 
Wacława Sierpińskiego w Gdyni, Magdalena Sielaff 
uczennica III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni, 
Roksana Stenka uczennica Salezjańskiego Liceum 
Ogólnokształcącego im. św. Jana Bosko w Rumi.
- STUDENCI:
Małgorzata Woźniak studentka Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu, Justyna Hinc 
studentka Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów 
Westerplatte w Gdyni, Adriana Richert studentka 
Uniwersytetu Gdańskiego.
Składamy gratulacje i słowa uznania dla Rodziców 
za trud włożony w wychowanie dzieci, natomiast 
wyróżnionym uczniom gratulujemy wysokich wyników 
w nauce oraz życzymy dalszych sukcesów i wytrwałości 
w realizacji zamierzonych celów. Łącznie na nagrody 
za wyniki w nauce Rada Gminy Luzino przeznaczyła 
kwotę w wysokości 26.250 zł.

Nagrody sportowe
Ubiegły rok był również udany dla luzińskiego 
sportu. Rada Gminy Luzino przyznała nagrody za 
prezentowany poziom i wyniki sportowe, które 
otrzymali: Zuzanna Kalbarczyk, Jakub Karczewski, 
Marta Kąkol, Agata Płotka, Magda Płotka, Katarzyna 
Płotka, Jakub Raif, Fabian Socha, Paulina Stenka, Żaneta 
Stenka oraz Marta Topp. Wśród wyróżnionych trenerów 
zasłużonych w osiąganiu przez zawodników wysokich 
wyników sportowych, w dyscyplinach o szczególnym 
znaczeniu dla Gminy Luzino znaleźli się Rafał Karcz, 
Karol Piątek oraz Waldemar Płotka.  Łącznie na nagrody 
sportowe, Rada Gminy Luzino przeznaczyła kwotę w 
wysokości 7.000 zł.
Ponadto Rada Gminy przyznała wyróżnienia za wkład 
pracy w osiąganiu przez zawodników wysokich 
wyników sportowych. Wyróżnienia otrzymali: Adam 
Bojk, Michał Bulczak, Kacper Formela, Rafał Freitag, 
Weronika Janeczk, Dominika Kankowska, Justyna 
Kankowska, Paweł Kankowski, Maja Pobłocka, Artur 
Szczypior, Zuzanna Szulta oraz Daniel Witkowski. 
Wyróżnione osoby otrzymały puchar oraz dyplom 
z gratulacjami. Wszystkim sportowcom serdecznie 
gratulujemy wybitnych osiągnięć w dziedzinie 
sportu oraz dziękujemy za godne reprezentowanie 
Gminy Luzino podczas udziału w licznych zawodach 
sportowych.

Rekrutacja do klas pierwszych 

W ramach prowadzonej rekrutacji w terminie od 11 
lutego do 15 kwietnia 2021 r.  szkoła podstawowa  
przyjmuje z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie 
tej szkoły do klasy pierwszej. Rodzice dzieci 
zamieszkałych, a niezameldowanych na terenie 
Gminy Luzino  dokonują zgłoszenia dziecka do 
klasy I szkoły podstawowej, w obwodzie tej szkoły, 
w którym dziecko zamieszkuje.
Zgłoszenie oraz pozostałe informacje dot. rekrutacji 
są dostępne na stronie www.luzino.eu w zakładce 
„Aktualności”.
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Urząd Gminy wspólnie  
z GOK w Luzinie ruszają z podcastem
Podcast o nazwie Dzień Dobry Luzino to nowy 
projekt realizowany przy współpracy Urzędu 
Gminy wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury  
w Luzinie.  Audycje prowadzić będą: Rafał Płotka – 
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Luzinie oraz 
Marlena Wilkowska – podinspektor ds. promocji  
i informacji publicznej Urzędu Gminy Luzino. Czym jest 
podcast? To miks bloga, audiobooka i audycji radiowej 
dostępny w Internecie 24h/7, w formacie pliku mp3.
– Proponujemy audycje radiowe dostępne przez Internet 
„na żądanie”, których możesz słuchać kiedy chcesz i gdzie 
chcesz. To kolejna po prasie, obecność w lokalnej telewizji 
i mediach społecznościowych forma promowania gminy, 
ale i co najważniejsze informowania mieszkańców – 
mówi Jarosław Wejer – wójt Gminy Luzino.
Duet prowadzących zaznacza, że podcast będzie miał 
charakter luźnej pogawędki, ale nie zabraknie także 
wywiadów. Wszystko w zależności od zapraszanych 
gości i poruszanych tematów. Jedna z części audycji 
zostanie poświęcona nietuzinkowym gościom m.in. ze 
świata kultury.

– Podcast kierujemy do szerokiego grona odbiorcy.  
W luźnych, często zabawnych, ale zawsze emocjonalnych 
dyskusjach chcemy zwrócić uwagę na istotę szeroko pojętej 
kultury i sztuki w naszym życiu. W pierwszej części audycji 
zaproponujemy rozmowy okołokulturowe. Zaproszeni 
goście będą tzw. „ludźmi kultury”specjalistami w zakresie 
aktorstwa, tańca, muzyki, ale nie tylko. O podobne tematy 
będą pytani goście w segmencie publicystyki. Musimy się 
jeszcze dużo nauczyć, choćby w sprawach technicznych, 
ale liczymy, że słuchacze wybaczą nam błędy – mówi 
Rafał Płotka.
Kolejny moduł podcastu będzie miał charakter 
informacyjny.
– W części dedykowanej informacjom będziemy poruszać 
bieżące fakty. W poszczególnych odcinkach będziemy 
informować o nadchodzących wydarzeniach, istotnych 
dla mieszkańców Gminy Luzino – mówi Marlena 
Wilkowska. – Chcemy, by sprawy, które dzieją się wokół 
nas komentowali eksperci z naszego regionu. Będziemy 

także rozmawiać o tematach typu lifestyle, wszystko  
w odniesieniu do naszego podwórka – gminy, powiatu, 
regionu. – dodaje.
Pierwszy odcinek podcastu Dzień Dobry Luzino 
opublikowany został opublikowany 18 lutego br., drugi 
zaś 25 marca. Serdecznie zapraszamy do słuchania 
audycji, które będą pojawiać się raz w miesiącu  
w popularnej aplikacji Spotify, na stronie https://
anchor.fm/dziendobryluzino,www.youtube.com 
oraz w mediach społecznościowych urzędu oraz 
GOK-u. 

Maseczki dla mieszkańców 

W Gminie Luzino przeprowadzono akcję dystrybucji 
maseczek medycznych przekazanych gminie 
przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych. 
Urząd Gminy Luzino otrzymał 66 tys. maseczek, 
zatem na jedną osobę przypadły 4 maseczki.  
W Luzinie w niedzielę 14 marca br. maseczki można 
było odbierać w remizie OSP w Luzinie oraz przy 
kościele pw. Matki Boskiej Różańcowej. W dniach 
od 15 do 19 marca maseczki były wydawane także 
w remizie OSP Luzino, a w sobotę 20 marca także 
w centrum Luzina. 20 marca br. maseczki dla swych 
rodzin mieszkańcy odbierali mieszkańcy Barłomina 
(przy byłym sklepie) oraz Wyszecina (przy przystanku 
w centrum). W Dąbrówce, Sychowie oraz Milwinie 13 
i 20 marca maseczki były rozdawane przez strażaków 
OSP Milwino. W Dąbrówce – prze świetlicy wiejskiej,  
w Sychowie – przy Szkole Podstawowej, zaś w Milwinie 
– przy OSP w Milwinie. W sołectwach Kochanowo, 
Tępcz i Robakowo dystrybucją maseczek zajęli się 
sołtysi. OSP Zelewo wraz z sołtysami rozdysponowali 
maseczki na terenie Kębłowa, Zelewa i Zielnowa. 
13  i 20 marca rozdawali je strażacy na parkingu przy 
kościele Św. Jadwigi w Kębłowie oraz w remizie OSP 
Zelewo. Serdecznie dziękujemy strażakom, sołtysom  
i wszystkim społecznikom, którzy się włączyli do akcji, 
za pomoc przy rozprowadzaniu maseczek. W dalszym 
ciągu maseczki można odbierać w Urzędzie Gminy 
Luzino oraz u sołtysów.
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Szczepienia przeciwko COVID-19

15 stycznia ruszyła rejestracja na szczepienia 
dla seniorów, którzy skończyli 80 lat. Natomiast 
osoby, które skończyły 70 lat mogły rejestrować 
się na szczepienia od 22 stycznia. 25 stycznia 2021 
r. rozpoczęły się szczepienia zarejestrowanych 
seniorów. Na terenie gminy Luzino od kwietnia 
br. kwalifikacje i szczepienia będą odbywać się 
w filii Kliniki Zdrowia w Kębłowie ul. Okrężna 
2, aby zapewnić pacjentom  zasady ochrony 
epidemiologicznej. Będzie też dedykowany 
numer tel. komórkowego dostępny na stronie 
internetowej Kliniki.
Zgodnie z poleceniem Wojewody Pomorskiego, 
osobom, które mają obiektywne i niemożliwe do 
przezwyciężenia we własnym zakresie trudności  
w dotarciu do punktu szczepień,  transport 
zapewni gmina. Obiektywne trudności to m.in. 
brak własnego środka transportu, brak osób bliskich, 
które mogą dowieść osobę na szczepienie, przy 
jednoczesnym braku połączeń komunikacyjnych 
środkami transportu publicznego.  Dotyczy to również 
osób niepełnosprawnych, posiadających aktualne 
orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym 
o kodzie R lub N lub I grupę z ww. schorzeniami. 
Osoby, które już dokonały rejestracji na konkretną 
datę i godzinę, a nie zgłosiły potrzeby dowozu przy 
rejestracji, przy czym spełniają warunki do zapewnienia 
transportu, mogą skontaktować się z Urzędem Gminy 
Luzino nr telefonu: 58 678 20 68 wew. 42 w dni robocze 
w godz. 9.00-15.00 lub e-mailowo (zk@luzino.pl). 
Uprasza się o zgłaszanie konieczności transportu z co 
najmniej 3. dniowym wyprzedzeniem (bez wliczenia 
weekendu i świąt). Zgodnie z rekomendacjami Rządu,  
w przypadku braku możliwości dowozu przez gminę  
w wyznaczonym dniu i godzinie, gmina może 
wystąpić z wnioskiem do punktu szczepień o zmianę 
terminu szczepienia. Dowóz jest realizowany do 20 
km poza teren gminy Luzino. Przypominamy, że na 
szczepienia można się zarejestrować także: dzwoniąc 
na całodobową i bezpłatną infolinię – 989 (do 
zapisu wystarczy numer PESEL oraz numer telefonu 
komórkowego), elektronicznie poprzez e-Rejestrację 
dostępną na pacjent.gov.pl 

Czy szczepienia na COVID-19 są
bezpieczne? Wywiad z Kierownikiem 
Kliniki Zdrowia w Luzinie 

Redakcja: Panie doktorze, wszyscy czekamy na 
normalność, ale z tego co mówią medycy – ta nie 
nastąpi dopóki 70% społeczeństwa nie zaszczepi się 
przeciwko COVID-19. Czy szczepienia są bezpieczne 
dla wszystkich?
Piotr Pelcer: Rok, który jest za nami, który okazał się 
rokiem rozwoju pandemii, pozmieniał nam życie o 
1800. Wszyscy chcielibyśmy wrócić do normalności, 
żeby do niej wrócić musimy pokonać pandemię. Myślę, 
że o środkach zapobiegawczych wszystko zostało 
już powiedziane w mediach, natomiast w tej chwili 
korzystamy z drugiej metody pokonywania pandemii, 
czyli ze szczepień. Szczepionki, które aktualnie są 
dostępne mają udowodnioną skuteczność.
R: W mediach mówi się, że szczepionka powstała za 
szybko. Jak Pan się do tego odniesie?
P.P.: Opracowanie przez naukowców szczepionki 
przeciwko COVID-19  w tak szybkim czasie, pod tak dużą 
presją czasu to prawdziwy kunszt techniki i medycyny. 
Szczepionka ta jest przebadana i bezpieczna. Sam 
doświadczyłem tego bezpieczeństwa, bo jestem już 
pod dwóch dawkach szczepień.
R: Jak rozwiałby Pan wątpliwości osób, które obawiają 
się skutków szczepionki przeciwko COVID-19?
P.P:  Po pierwszej dawce, która jest przyznawana  
w wyznaczonym terminie nie odczuwa się praktycznie 
nic. Drugą dawkę pacjenci przechodzą nieco gorzej. 
Dlaczego się tak dzieje? Za drugim razem nasz 
organizm wytwarza większą ilość przeciwciał, czyli 
tych ciałek odpornościowych, dlatego też możemy 
się nieco gorzej czuć. Są to przemijające dolegliwości, 
możemy wówczas mieć podwyższoną temperaturę czy 
lekkie odczucie grypowe. Wówczas radzę wspomóc się 
lekami przeciwgorączkowymi i przeciwzapalnymi.
R: Panie doktorze, ile osób zaszczepiliście w Klinice 
Zdrowia w Luzinie na stan 31 marca br.?
P.P: Jesteśmy bardzo mile zaskoczeni postawą 
naszego społeczeństwa. Początkowo myśleliśmy, 
że odzew, jeśli chodzi o szczepienia będzie nikły. 
Chęć szczepienia się przeciwko COVID-19 w Gminie 
Luzino przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. 70% 
uprawnionych pacjentów, w styczniu zgłosiło chęć 
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przyjęcia szczepionki. Do 31 marca zaszczepiliśmy 
400 osób. Chętnie zaszczepilibyśmy więcej, jednak 
ilość szczepionek, którą otrzymujemy jest za mała,  
w stosunku do liczby chętnych. Niestety dzieje się tak 
w całym kraju. 
R: Dziękuję za poświęcony czas. 
P.P.:  Dziękuję serdecznie za rozmowę.

Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2021

Podstawowym sposobem udziału w Narodowym 
Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań jest 
samospis internetowy,  dostępny na stronie 
Głównego Urzędu Statystycznego (spis.gov.pl). 
Spis będzie trwał do 30 czerwca z możliwością jego 
przedłużenia w związku z epidemią. Do spisania na 
terenie gminy Luzino mamy około 4.000 mieszkań 
oraz 16 300 mieszkańców. Dla osób nieposiadających 
Internetu w Urzędzie Gminy Luzino zostało od 1 
kwietnia udostępnione stanowisko komputerowe w 
ramach działania Gminnego Biura Spisowego. GBS 
działa w budynku przy ul. 10 Marca 11 (Biuro Rady 
Gminy), w godzinach pracy Urzędu. Rezerwacja 
przyjścia pod numerem telefonu (58) 678 20 68 
wew. 48. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 
kiedy osoba objęta spisem powszechnym nie może 
dopełnić obowiązku samospisu przez Internet, dane 
są zbierane metodami: 1) wywiadu telefonicznego 
przeprowadzanego przez rachmistrza spisowego, 
który wprowadza dane uzyskane od respondenta do 
formularza spisowego, 2) wywiadu bezpośredniego, 
przeprowadzanego przez rachmistrza spisowego przy 
pomocy urządzenia mobilnego wyposażonego w 
oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia 
spisu. Spis telefoniczny i wywiady z rachmistrzem w 
terenie rozpoczną się 16 kwietnia 2021 r.  Na teren gminy 
Luzino przewidziano 7 rachmistrzów.  Obowiązkiem 
spisowym są objęte: osoby fizyczne stale zamieszkałe 
i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i 
innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących 
mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne 
niemające miejsca zamieszkania; mieszkania, 
budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne 
zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami. 
Udział w Narodowym Spisie jest obowiązkowy. 

Odmowa udziału wiąże się z możliwością nałożenia 
kary grzywny, co jest ujęte w art. 57 ustawy o statystyce 
publicznej. Wszystkie dane osobowe przetwarzane 
w ramach prac spisowych są poufne i podlegają 
szczególnej ochronie, na zasadach określonych w 
ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o 
ochronie danych osobowych. Zasada tajemnicy 
statystycznej ma charakter absolutny i nie przewiduje 
żadnych wyjątków dających możliwość jej uchylenia 
(tzn., że np. nie ma możliwości przekazania danych 
innym organom). 
Formularz spisowy zaprojektowany został w taki 
sposób, aby przejście do kolejnego pytania zależało 
od odpowiedzi udzielonej na pytanie poprzednie. 
Tym samym nie należy utożsamiać liczby pytań 
w przedstawionym wykazie z liczbą wszystkich 
pytań, na które dana osoba będzie udzielała 
odpowiedzi, ponieważ będzie to wynikało  
z indywidualnej sytuacji respondenta (np. wieku, jego 
historii migracyjnej, statusu na rynku pracy, bycia 
osobą z niepełnosprawnościami itp.). Podczas spisu 
odpowiemy na następujące pytania: DANE OSOBOWE 
(nazwisko, imię, drugie imię, PESEL, płeć, data 
urodzenia); USTALENIE MIEJSCA ZAMIESZKANIA (w 
dniu 31 marca 2021 r. o godzinie 24:00). Czy mieszkał(a) 
Pan(i) w: mieszkaniu/domu jednorodzinnym (....) Czy 
adres, który Pan(i) podał(a) był stałym, czy czasowym 
adresem zamieszkania? Jak długo mieszkał(a) Pan(i) we 
wskazanym miejscu? Gdzie Pan(i) mieszkał(a) na stałe? 
OSOBY W MIESZKANIU: Czy w dniu 31 marca 2021 r. 
o godz. 24:00 pod tym adresem mieszkały także inne 
osoby? lub czy w dniu 31 marca 2021 r. o godz. 24:00 
pod tym adresem mieszkali inni członkowie Pana(i) 
rodziny? Proszę dopisać wszystkie osoby, które w dniu 
31 marca 2021 r. o godz. 24:00 mieszkały pod poniższym 
adresem lub proszę dopisać wszystkie osoby z Pana(i) 
rodziny, które w dniu 31 marca 2021 r. o godz. 24:00 
mieszkały również pod poniższym adresem: (Nazwisko, 
imię, drugie imię, PESEL, dziecko bez nadanego numeru 
PESEL, cudzoziemiec bez nadanego numeru PESEL, 
płeć, data urodzenia). Czy adres, który Pan(i) podał(a) 
był stałym, czy czasowym adresem zamieszkania tej 
osoby? Jak długo ta osoba mieszkała we wskazanym 
miejscu? Czy wszystkie osoby mieszkające 31 marca 
2021 r. o godzinie 24:00 pod tym adresem zostały 
dopisane? OSOBY PRZEBYWAJĄCE ZA GRANICĄ: 
Czy w dniu 31 marca 2021 r. pod tym adresem były 
zameldowane osoby, które tego dnia tu nie mieszkały 
i przebywały za granicą? Proszę dopisać wszystkie 
osoby, które w dniu 31 marca 2021 r. były zameldowane 
pod poniższym adresem, ale tu nie mieszkały  
i przebywały za granicą. Proszę wskazać kraj obecnego 
przebywania tej osoby. Proszę wskazać, kiedy ta osoba 
wyjechała za granicę. Proszę wskazać ostatnie miejsce 
zamieszkania tej osoby przed wyjazdem za granicę. 
Czy ma Pan(i) jakiekolwiek informacje o tej osobie 
dotyczące m.in. kraju urodzenia, kraju obywatelstwa, 
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stanu cywilnego, wykształcenia, statusu na rynku pracy 
(przynajmniej jedną z wymienionych)? Czy wszystkie 
osoby zameldowane pod tym adresem i przebywające 
za granicą zostały dopisane? RELACJE RODZINNE: 
Dla każdej z osób proszę wskazać rodziców (także 
adopcyjnych) oraz małżonka (lub partnera/partnerkę).  
OPIS MIESZKANIA: Proszę wskazać czyją własnością 
jest mieszkanie. Proszę podać powierzchnię użytkową 
mieszkania – ogółem (w pełnych m2). Proszę podać 
liczbę pokoi oraz kuchni z oświetleniem dziennym (tj. 
każde z pomieszczeń o powierzchni co najmniej 4 m2). 
Proszę wskazać główny sposób ogrzewania mieszkania. 
Proszę wskazać przeważający rodzaj paliwa lub 
źródło energii stosowane do ogrzewania mieszkania. 
Czy do ogrzewania mieszkania wykorzystują 
Państwo odnawialne źródła energii? Proszę wskazać 
rodzaj wykorzystywanego odnawialnego źródła 
energii. Czy mieszkanie znajduje się w budynku 
wielomieszkaniowym? Proszę podać kto jest 
właścicielem budynku, w którym znajduje się Pana(i) 
mieszkanie. Proszę podać rok oddania budynku do 
użytku. KWESTIONARIUSZ OSOBOWY: Jaki jest Pana(i) 
kraj urodzenia? Jaki jest Pana(i) kraj obywatelstwa? 
Gdzie Pan(i) mieszkał(a) rok temu (31 marca 2020 r.)? 
Od kiedy mieszkał(a) Pan(i) w miejscowości aktualnego 
zamieszkania? Czy kiedykolwiek przebywał(a) Pan(i) za 
granicą przez co najmniej rok? CHARAKTERYSTYKA 
DEMOGRAFICZNO – SPOŁECZNA: Jaki jest Pana(i) 
stan cywilny? Czy pozostaje Pan(i) w związku 
niesformalizowanym z inną osobą? Jaki jest Pana(i) 
najwyższy ukończony poziom wykształcenia? 
Jaka jest Pana(i) narodowość? Czy odczuwa Pan(i) 
przynależność także do innego narodu lub wspólnoty 
etnicznej? Jakim językiem(ami) zazwyczaj posługuje 
się Pan(i) w domu? Do jakiego wyznania religijnego 
(kościoła lub związku wyznaniowego) Pan(i) należy? 
Czy ma Pan(i) ograniczoną zdolność wykonywania 
codziennych czynności spowodowaną problemami 
zdrowotnymi trwającymi 6 miesięcy lub dłużej? 
Proszę wskazać występujące u Pana(i) obecnie grupy 
schorzeń powodujące trudności w wykonywaniu 
codziennych czynności.  Która ze wskazanych grup 
schorzeń stanowi główną przyczynę odczuwanych 
przez Pana(ią) ograniczeń/trudności? Czy posiada 
Pan(i) aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,  
stopniu niepełnosprawności, niezdolności do pracy 
lub inwalidztwie? AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA: Czy 
w tygodniu od 25 do 31 marca 2021 r. wykonywał(a) 
Pan(i) jakąkolwiek pracę przynoszącą zarobek 
lub dochód bądź pomagał(a) bez umownego 
wynagrodzenia w rodzinnej działalności gospodarczej? 
Czy we wskazanym tygodniu miał(a) Pan(i) pracę, ale 
jej czasowo nie wykonywał(a) z powodu urlopu (w tym 
wypoczynkowego, macierzyńskiego, rodzicielskiego), 
choroby, opieki nad inną osobą, złych warunków 
pogodowych itp.? Czy w okresie od 1 do 31 marca 
2021 r. aktywnie poszukiwał(a) Pan(i) pracy? Czy w 

okresie od 1 do 15 kwietnia 2021 r. mógł (mogła) 
Pan(i) podjąć pracę? Proszę podać główną przyczynę 
nieposzukiwania pracy. W jakim zawodzie Pan(i) 
pracował(a)? Proszę podać miejsce wykonywania 
pracy głównej. Jaki przeważający rodzaj działalności 
prowadziła instytucja/firma, która była Pana(i) 
głównym miejscem pracy?
Więcej informacji dot. Narodowego Spisu 
Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 znajduje 
się na stronie 32.

Uchwały podjęte podczas XX sesji Rady Gminy 
Luzino w dniu 4 grudnia 2020 r., tj. nr:
- 280 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2020 – 2033,
- 281 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok,
- 282 w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego 
w uchwale nr XIX/279/2020 Rady Gminy Luzino z dnia 
30 września 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na 
działania Wójta Gminy Luzino i kierownika Referatu 
Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Luzino,
- 283 w sprawie rozpatrzenia skargi na sposób 
załatwienia wniosku,
- 284 w sprawie przyjęcia Planu potrzeb Gminy Luzino 
w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych 
na 2021 rok,
- 285 w sprawie uchwalenia 3-letniego Gminnego 
programu wspierania rodziny w Gminie Luzino na lata 
2021-2023,
- 286 w sprawie uchwalenia 3-letniego Gminnego 
programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 
ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Luzino na 
lata 2021-2023,
- 287 w sprawie uchwalenia Programu Współpracy 
Gminy Luzino z organizacjami pozarządowymi, 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu 
terytorialnego na 2021 rok,
- 288  w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Luzino na 2021 
rok,
- 289 w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska 
dla Gminy Luzino na lata 2020-2023, z perspektywą na 
lata 2024-2027,
- 290 w sprawie określenia stawek podatku od 
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nieruchomości na terenie Gminy Luzino na 2021 rok,
- 291 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości 
na terenie Gminy Luzino w 2021 roku,
- 292 w sprawie średniej ceny skupu żyta dla celów 
podatku rolnego na 2021 rok,
- 293 w sprawie określenia wysokości stawek podatku 
od środków transportowych na 2021 rok,
- 294 w sprawie określenia średniej ceny jednostki 
paliwa w Gminie Luzino, w roku szkolnym 2020/2021,
- 295 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości 
Kębłowo (ul. Granitowa),
- 296 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości 
Kochanowo (ul. Aroniowa),
- 297 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obrębu geodezyjnego Kębłowo (wsie 
Kębłowo i Kochanowo), gm. Luzino,
- 298 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu 
wsi Luzino (w zakresie działek nr 563/2, nr 105/10, nr 
142/6, nr 172/7, nr 713/17, nr 289/1, nr 289/9, nr 289/10, 
nr 289/11, nr 1130/1, nr 1281/5, nr 1281/6, nr 1281/7, nr 
241/6, nr 278, nr 157/3, nr 158/2),
- 299 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi 
Barłomino (w zakresie działki nr 27/17),
- 300 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi 
Zelewo (w zakresie działki nr 8/11, 11, 12, 32, 49/1, 49/2),
- 301 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi 
Luzino (w zakresie działki nr 1382 i 1389),
- 302 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi 
Kębłowo (w zakresie dz. nr 340/121, nr 494/4, nr 495, nr 
490/4, nr 496/1, cz. nr 493, nr 475/4, nr 410),
- 303 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi 
Zelewo, obręb geodezyjny Zelewo, gm. Luzino  
(w zakresie działek: 14/5, 14/7, 44, 175, 176, 219),
- 304 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, 
położonej we wsi Robakowo (dz. nr 81/9),
- 305 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości 
położonych w Luzinie (dz. nr 1184/1, 1184/9).

Uchwały podjęte podczas XX Sesji Rady Gminy 
Luzino w dniu 30.12.2020 r., tj. nr:
- 306 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia 
dotacji celowej dla Powiatu Wejherowskiego,
- 307 w sprawie udzielenia dotacji dla samorządowej 
instytucji kultury,
- 308 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie 
Linia,
- 309 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2020 – 2033,
- 310 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok,
- 311 w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy 

Rady Gminy Luzino na 2021 rok,
- 312 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji 
Rady Gminy na 2021 rok,
- 313 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji 
Rewizyjnej na 2021 rok,
- 314 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji 
doraźnych Rady Gminy na 2021 rok,
- 315 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia 
planów pracy Komisji Rady Gminy na 2020 rok.
- 316 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia 
planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok,
- 317 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic 
aglomeracji Luzino,
- 318 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości 
Kębłowo (ul. Krótka),
- 319 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w 
Luzinie (dz. nr 822/12),
- 320 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino, 
obręb geodezyjny Luzino, gm. Luzino (dz. nr 907/6),
- 321 w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Luzinie,
- 322 w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy Luzino,
- 323 w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych  
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 324 w sprawie zmiany uchwały nr XIX/277/2020  
z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia 
,,Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Luzino na lata 2020-2032” 
oraz ,,Regulaminu refundacji kosztów związanych 
z odbiorem, transportem i utylizacją odpadów 
zawierających azbest”,
- 325 w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu refundacji 
kosztów związanych z odbiorem, transportem  
i utylizacją odpadów zawierających azbest”,
- 326 w sprawie przystąpienia do zmiany fragmentu 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Luzino (dz. 1257).
- 327 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obrębu geodezyjnego Kębłowo (wsie 
Kębłowo i Kochanowo), gm. Luzino (337/2, 337/3, 337/4, 
337/5, 337/6, 337/7,
- 328 w sprawie zmiany ,,Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Luzino na 2021 
rok”,
- 329 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2021-2033,
- 330 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Luzino na 
2021 rok.
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Wykaz postępowań za okres od dnia 01.12.2020 r. do 
05.03.2021r.

GOSPODAROWANIE, W SZCZEGÓLNOŚCI 
PRZETWARZANIE USTABILIZOWANYCH 

KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH, SKRATEK  
I ZAWARTOŚCI PIASKOWNIKÓW WRAZ  

Z ZAŁADUNKIEM I TRANSPORTEM Z OCZYSZCZALNI 
ŚCIEKÓW W LUZINIE – sprawa 23.2020 

W dniu 19.11.2020 r. nastąpiło otwarcie ofert  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
jak wyżej, prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego. Do terminu składania ofert, 
wpłynęły dwie oferty,z oferowaną ceną za wykonanie 
zamówienia w kwocie 414 510,56 zł brutto i 1 077 170,40 
zł brutto. Zamawiający unieważnił postępowanie o 
udzielenie zamówienia, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 
ustawy Pzp, tj. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa 
kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może 
zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. 

GOSPODAROWANIE W SZCZEGÓLNOŚCI 
PRZETWARZANIE USTABILIZOWANYCH 

KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH, SKRATEK  
I ZAWARTOŚCI PIASKOWNIKÓW WRAZ  

Z ZAŁADUNKIEM I TRANSPORTEM Z OCZYSZCZALNI 
ŚCIEKÓW W LUZINIE – sprawa 29.2020 

W dniu 22.12.2020 r. nastąpiło otwarcie ofert  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
jak wyżej, prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego. Do terminu składania ofert, 
wpłynęły trzy oferty,  z oferowaną ceną za wykonanie 
zamówienia w kwocie 512.179,20 zł brutto i 1 077 170,40 
zł brutto. Zamawiający do realizacji zamówienia przyjął 
ofertę, którą złożył Wykonawca: Eko Gromada Dariusz 
Groth, z oferowaną ceną: 569.306,88 zł brutto.

KOMPLEKSOWE ZIMOWE OCZYSZCZANIE DRÓG, 
CHODNIKÓW, ŚCIEŻEK ROWEROWYCH ORAZ 

PARKINGÓW NA TERENIE GMINY LUZINO 
 – sprawa 4.2021

Dnia 26.02.2021 r. Zamawiający zawarł umowę  
z Wykonawcą: Transport Ciężarowy, Roboty Ziemne 

Józef Formela, z siedzibą w Luzinie ul. Łąkowa 49, na 
kwotę 346 010,40 zł brutto. Postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzono w trybie: 
zamówienie z wolnej ręki.
Uzasadnienie prawne: 
zamówienie udzielane na podstawie art. 305 pkt. 1,  
w związku z art. 214 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
2019 r. poz. 2019 ze zm.).
Uzasadnienie faktyczne:
ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą  
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 
której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest 
natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można 
zachować terminów określonych dla innych trybów 
udzielenia zamówienia.

BUDOWA SKATEPARKU BETONOWEGO  
W MIEJSCOWOŚCI LUZINO – sprawa 7.2021

Termin składania ofert upłynął dnia 11.03.2021 r. godz. 
11.00.
Termin otwarcia ofert upłynął dnia 11.03.2021 r. godz. 
11.15.

Od soboty 27 marca br. Rząd RP wprowadził nowe 
środki bezpieczeństwa związane z pandemią 
koronawirusa. Do 9 kwietnia zostały zamknięte:
- wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane 
o powierzchni powyżej 2000 m2;
- centra i galerie handlowe (poza wyjątkami: aptekami, 
drogeriami, sklepami spożywczymi, salonami 
prasowymi i księgarniami);
- salony kosmetyczne i fryzjerskie;
- żłobki i przedszkola (wyjątek stanowią dzieci medyków 
i służb porządkowych).
Ponadto, obiekty sportowe będą dostępne tylko 
na potrzeby sportu zawodowego. Oprócz tego  
w placówkach handlowych, na targu lub poczcie oraz 
w koścołach będą obowiązywały nowe limity osób:

- 1 osoba na 15 m2 – w sklepach do 100 m2,
- 1 osoba na 20 m2  – w sklepach powyżej 100 m2

- 1 osobę na 20 m2 - w kościołach.

Dodatkowo rząd zaleca, by pracownicy, którzy mają 
taką możliwość, pracowali zdalnie. Apeluje też, 
abyśmy Święta Wielkanocne spędzili jedynie w gronie 
najbliższej rodziny.

Powyższe obostrzenia obowiązują w dniu oddania egz. do 
druku, tj. w dniu 26.03.2021 r.
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Gmina zagrożona wystąpieniem 
wysoce zjadliwej grypy ptaków

Na mocy rozporządzenia Powiatowego Lekarza 
Weterynarii z dnia 11 lutego 2021 r. obszar 
zagrożony objął w naszej gminie wsie: Dąbrówkę, 
Kębłowo, Kochanowo, Luzino i Robakowo. Niestety,  
w związku z rozprzestrzenieniem się choroby, na 
mocy rozporządzenia Wojewody Pomorskiego z 
dnia 12 marca 2021 r. w sprawie zwalczania oraz 
zapobiegania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) 
na terenie województwa pomorskiego (Dz. Urz. Woj. 
Pomorskiego poz. 985) za obszar zapowietrzony 
uznano część powiatu kartuskiego (okolice Sianowa, 
Starej Huty) oraz powiatu wejherowskiego (Lewino, 
Zęblewo, Będargowo). Za obszar zagrożony 
grypą ptaków, uznano cały powiat wejherowski,  
a także miasto Gdańsk, Gdynia, Sopot, powiaty 
gdański, kartuski, nowodworski, malborski  
i pucki. Na obszarze zagrożonym wystąpieniem 
choroby zakaźnej zwierząt „Wysoce zjadliwej 
grypy ptaków”, Wojewoda Pomorski wprowadził  
na okres 30 dni poniższe zakazy i nakazy:.
Zakazuje się gromadzenia drobiu i innych ptaków 
żyjących w niewoli na targach, pokazach, wystawach 
i imprezach kulturalnych, zakazuje się utrzymywania 
drobiu na wolnym powietrzu, nakazuje się poić  
i karmić drób w zamkniętym pomieszczeniu, które 
uniemożliwia dostęp dzikiego ptactwa, zakazuje się 
korzystania ze zbiorników wodnych znajdujących 
się na wolnym powietrzu w celach związanych  
z hodowlą drobiu, zakazuje się pojenia drobiu wodą 
pochodzącą ze zbiorników wód powierzchniowych, do 
których może mieć dostęp dzikie ptactwo, zakazuje się 
wypuszczania drobiu w celu odnowy populacji ptaków 
łownych, zakazuje się utrzymywania kaczek i gęsi  
z innymi gatunkami drobiu, nakazuje się zabezpieczyć 
paszę przed dostępem dzikich ptaków, nakazuje się 
stosować w gospodarstwie obuwie i odzież ochronną 
przeznaczoną do pracy wyłącznie w gospodarstwie, 
nakazuje się wyłożyć maty dezynfekcyjne nasączone 
środkiem dezynfekcyjnym przed wejściami do 
budynków, w których utrzymywany jest drób, nakazuje 
się powiadomić Powiatowego Lekarza Weterynarii 
w Wejherowie o każdym przypadku choroby drobiu, 

nakazuje się sporządzić spis wszystkich miejsc 
utrzymywania drobiu, nakazuje się prowadzić przez 
osoby utrzymujące drób dzienną ewidencję dotyczącą 
spadku spożycia paszy i wody, produkcji jaj (nieśności) 
oraz upadków zwierząt.
W części miejscowości powiatu kartuskiego  
i wejherowskiego, które leżą w promieniu do 10 
km od ogniska choroby, wprowadzono jeszcze 
dodatkowe obostrzenia. W gminie Luzino dotyczy 
to miejscowości Tępcz i Wyszecino, gdzie nakazuje 
się: niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków 
transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu 
drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki 
lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów 
lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem 
wysoce zjadliwej grypy ptaków, stosowanie środków 
bezpieczeństwa biologicznego przez osoby 
wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, 
w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce 
zjadliwej grypy ptaków, w szczególności wyłożenie mat 
dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami 
i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób 
oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do 
gospodarstwa lub z niego wychodzące, niezwłoczne 
informowanie o zwiększonej zachorowalności lub 
śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności 
zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie. Zakazuje 
się: wprowadzania i wyprowadzania z gospodarstw 
gdzie jest utrzymywany drób, drobiu lub innych ptaków 
oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwie, a także 
ich zwłok i jaj, bez zgody właściwego terytorialnie 
powiatowego lekarza weterynarii, wywożenia lub 
rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez 
zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza 
weterynarii, organizowania targów, wystaw, pokazów 
lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne 
ptaki, wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu 
odtworzenia zasobów ptactwa łownego.
W celu weryfikacji hodowców drobiu i innego ptactwa, 
Powiatowy Lekarz  Weterynarii w Wejherowie prosi 
o wypełnianie i przekazanie mu danych dot. miejsc  
i ilości utrzymywanego drobiu. Formularze zgłoszenia 
utrzymywania drobiu można pobrać w Urzędzie 
Gminy Luzino, ze strony www.luzino.eu (aktualności) 
lub u sołtysów. Po wypełnieniu można je przesłać 
bezpośrednio do Powiatowego Lekarza Weterynarii 
lub przekazać do Urzędu Gminy Luzino lub sołtysom. 
Wobec licznych zapytań, czy obostrzenia obejmują 
hodowców gołębi pocztowych, informujemy, że PIW 
w Wejherowie poinformował, że hodowcy gołębi nie 
zostali wyłączeni z powyższych restrykcji (dane na 
22.03.2021 r.).  
Wszelkie informacje szczegółowe udziela Inspekcja 
Weterynaryjna w Wejherowie ul. Chopina 11, tel. (58) 
672-18-60.  Obecne nakazy i zakazy obowiązują do 12 
kwietnia 2021 r. 
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Działalność Multimedialnej 
Grupy Redakcyjnej
Pomimo pandemii GOK Luzino wciąż prowadzi te   
zajęcia, które może realizować zdalnie.  Są to m.in. 
lekcje gry na gitarze, pianinie, a także spotkania 
Multimedialnej Grupy Redakcyjnej. Obecnie 
podczas cotygodniowych warsztatów czynny 
dziennikarz, Adam Hebel, pokazuje uczestnikom świat 
funkcjonowania mediów od środka. Młodzi ludzie 
nabywają umiejętności przeprowadzania wywiadów 
i poprawnej komunikacji społecznej. Rozwijają swoje 
zdolności interpersonalne, uczą się argumentować 
i debatować. Zajmują się także obróbką dźwięku  
i przygotowują prezentacje multimedialne. Ta forma 
spotkań pozwala na utrzymanie systematycznego 
kontaktu z młodymi ludźmi pomimo obostrzeń, 
co dla GOK Luzino jest szczególnie istotne. Jedne 
z zajęć zdalnych odbyły się nawet ze studia Radia 
Gdańsk, gdzie uczestnicy zobaczyli przestrzeń pracy 
zawodowych reporterów. Obecnie trwają także 
dodatkowe, bezpłatne spotkania Grupy sfinansowane 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
(działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz 
aktywizacji cyfrowej”).

Podsumowanie programu 
„Zaproś nas do siebie”
Jeszcze w grudniu 2020 r. odbyło się podsumowanie 
online programu „Zaproś nas do siebie”, w którym 
wzięło udział 16 instytucji kultury z całej Polski, w tym 
GOK Luzino. W ramach zadania odbywały się szkolenia 
stacjonarne (okres lata 2020) z udziałem naszych 
pracowników m.in. w Słupsku i Radziejowicach. 
Podczas transmisji na żywo podsumowania programu 
w obecności dyrektora Narodowego Centrum Kultury, 
dyrektor GOK Luzino opisał jedno z najważniejszych 
osiągnięć placówki w ubiegłym roku. Był nim cykl wystaw 
ArtGOK w Galerii Luzino. Wystawę, zorganizowaną 
latem 2020 r. przy współudziale partnerów prywatnych 
i organizacji pozarządowych obejrzało na żywo ponad 
600 osób. Łączna liczba odbiorców online wyniosła 
ponad 100 tys. osób. Wystawę odwiedził m.in. aktor, 
Andrzej Seweryn. Jedna z wystaw, autorstwa Reinera 
Mattara, prezentowana była także w Ambasadzie Belgii 
w Polsce. Została ona otwarta przez Ambasadora Belgii 
w Polsce, p. Luca Jacobsa. 

Piosenki świąteczne 
w wykonaniu pracowników 
Aby umilić świąteczny czas mieszkańcom gminy  
w grudniu 2020 GOK Luzino opublikował 4 teledyski, 
których wykonawcami byli pracownicy instytucji. 
Nagrano piosenki takie jak: „Pada śnieg”, „Dzień jeden 

w roku”, „Ten Zimowy Czas” i „Feliz Navidad”. Materiał 
zrealizowano w profesjonalnym studio muzycznym 
w Rotmance. Osiągnięto bardzo duże zasięgi klipów 
(ponad 45 tys. odbiorców) i entuzjastyczne komentarze. 
Aranżacje muzyczne przygotował pracownik GOK, 
Mikołaj Dudkiewicz (gitara). Filmy można zobaczyć na 
kanale fb.com/LuzinoGOK i na YouTube GOK Luzino.

Luzińskie czytanie dzieciom

Wszystkie zimowe miesiące były pełne realizacji 
online przygotowanych przez GOK Luzino. Kolejnym 
przykładem tej formy działalności były filmy „Luzińskie 
Czytanie Dzieciom”. Zaproszeni goście przeczytali 
dydaktyczne opowiadania uświadamiające dzieci 
w takich obszarach jak reagowanie na zagrożenia 
w domu, problemy w relacjach z rówieśnikami czy 
z samooceną. W nagraniach zrealizowanych przez 
Arkadiusza Jaskułkę wzięli udział: wójt gminy Luzino 
–  Jarosław Wejer; Grzegorz Slas – radny gminy Luzino; 
Katarzyna Seyda z Kaszubskiego Centrum Edukacji 
„Vademecum”; dyrektor GOK Luzino – Rafał Płotka; 
Wanda Lew-Kiedrowska, która przeczytała jedyne 
w serii opowiadanie w j. kaszubskim oraz Joanna 
Bertrand z Ambasador Cafe w Luzinie. Wszystkie filmy 
dotarły łącznie do blisko 33 tys. odbiorców i dostępne 
są na naszym fanpage i YouTube.

Konkurs rysunkowy  
„Kolędnicy w Luzinie”
W styczniu GOK Luzino zorganizował konkurs 
rysunkowy pod nazwą „Kolędnicy w Luzinie”. Aby 
wziąć udział w zabawie młodzi uczestnicy mieli za 
zadanie przygotować pracę przedstawiającą postać 
jednego lub grupy kolędników. W tle natomiast 
znaleźć się miała znana przestrzeń w gminie Luzino. 



Gminny Biuletyn Informacyjny Rady i Wójta Gminy Luzino 17

KULTURA

Zasięg zabawy przeszedł najśmielsze oczekiwania 
organizatorów. Z racji na oryginalną formułę konkursu, 
w której oddawano głosy były poprzez reakcje pod 
postami, na kilkanaście załączonych prac obejrzanych 
przez 7200 odbiorców oddano ponad 2200 głosów! 
Sponsorami nagród głównych w postaci akcesoriów 
elektronicznych były firmy RTV AGD Labuda Luzino  
i Klimor – centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne.

Ostatnie miesiące to dla GOK Luzino intensywny 
czas zmian, które zaszły także w infrastrukturze. 
W listopadzie i grudniu 2020 r. wyremontowano 
zadaszenie obiektu i odświeżono kominy. Wymieniono 
podłogi w 4 pomieszczeniach na parterze budynku. 
Odmalowano ściany, wykonano mozaikę, wymieniono 
lamperię, odnowiono drzwi, zakupiono nowe meble  
i krzesła. Obecny wygląd GOK Luzino podnosi standard 
pracy uczestników zajęć, ale także w efektywniejszy 
sposób reklamuje gminę. Zakupiono kontener, stojący 

na zewnątrz siedziby GOK, dzięki któremu część 
okazjonalnie potrzebnego wyposażenia instytucji nie 
zajmuje miejsca w siedzibie. Poważnym utrudnieniem  
w planowaniu zadań jest brak większej sali koncertowej/
wystawowej. Największa sala GOK Luzino ma ok. 
40 m2 i szczególnie w warunkach pandemicznych 
zachowywania odległości od siebie, potrzebna jest 
współpraca z partnerami zewnętrznymi by pomieścić 
wszystkich zainteresowanych. Taką współpracę GOK 
Luzino nawiązał np. z Salą Bankietową Trzy Korony  
z Luzina, której właściciel nieodpłatnie udostępnił swoją 
przestrzeń na cele koncertu 8 marca pt. „Muzyczny 
Dzień Kobiet”. Organizując w GOK Luzino w zgodzie  
z obostrzeniami wydarzenie artystyczne takie jak 
koncert z udziałem nawet małej grupy, moglibyśmy 
przyjąć tylko kilka osób. Dziękujemy firmom, 
które wychodzą naprzeciw potrzebom naszym  
i mieszkańców gminy.

Zmiany w infrastrukturze GOK

Wawelskie Koty
W styczniu, z okazji Dnia Babci i Dziadka, odbyła się 
premiera online pierwszego luzińskiego spektaklu 
baletowego pt. „Wawelskie Koty wyruszają do 

Luzina” w reżyserii 
Sangmo Borysewicz. 
W nagraniach wzięła 
udział założona w roku 
2020 grupa Teatru 
Tańca działająca przy 
Gminnym Ośrodku 
Kultury w Luzinie. 
Film rozpoczyna się 
na Zamku Królewskim 
na Wawelu, gdzie 
znudzone próżnym 
życiem królewskie koty 
postanawiają poznać 
Polskę. Odwiedzają 

Zamek Pieskowa Skała, na północ przedzierają się 
przez Łódź, aż trafiają do Barłomina, gdzie zadziwiają 
je mieszkające tam alpaki. Po krótkim pobycie nad 
kaszubskimi jeziorami i brzegami Bałtyku zaglądają 
do Gminnego Ośrodka Kultury w Luzinie. Zachwycone 
okolicą i regionem postanawiają na stałe osiedlić 
się w okolicy i porzucić beztroskie życie dworskich 
zwierząt. Założeniem projektu jest ukazanie szerokiej 
widowni sztuki baletowej w formie różnych technik, 
demi-klasyki, air dance i akrobatyki z wykorzystaniem 
spektakularnej scenerii polskiej przyrody. Partnerami 
projektu byli: Szkoła Podstawowa im. Księdza Jana 
Twardowskiego w Barłominie; Klub Jeździecki 
Barłomino, Zamek w Pieskowej Skale. Całość spektaklu, 
który trafił do niemal 6 tys. odbiorców można obejrzeć 
na fanpage GOK Luzino. 

Grand Prix o „Złotą Baletkę”
W ramach przygotowań do spektaklu „Wawelskie Koty 
wyruszają do Luzina" tancerki Teatru Tańca GOK Luzino 
wzięły udział w ogólnopolskim konkursie tanecznym 
o "Złotą Baletkę". W skład jury zmagań nastoletnich 
uczestniczek baletowych warsztatów weszli: Edward 
Gajewski tancerz zespołu Balet Form Nowoczesnych 
w Krakowie; Kinga Borusewicz absolwentka Gdańskiej 
Szkoły Baletowej i Iwona Areduk mecenas sztuki.
Laureatkami z gminy reprezentującymi GOK Luzino 
było kilka tancerek. Grand Prix za pomysł artystyczny 
otrzymała Marta Potrykus. Grand Prix za grę aktorską 
zdobyła Weronika Bladowska. Grand Prix w kategorii 
Demi Classic wywalczyła Natalia Formela. Grand Prix za 
wrażenie artystyczne przypadło Aleksandrze Formela. 
Grand Prix MTV Dance otrzymała Lilianna Kwidzińska. 
Pozostałe nagrodzone adeptki baletu pochodziły z 
ośrodków w Gdyni i Łodzi. Wszystkim uczestniczkom 
tych zmagań serdecznie gratulujemy!

29. Finał WOŚP w sztabie  
Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie bardzo aktywnie 
angażował się w organizację 29. Finału WOŚP.  
Zrealizowano 4 wydarzenia artystyczne transmitowane 
online, a także szereg działań towarzyszących.  
W kolejności chronologicznej, w dniu finału odbyło 
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się najpierw przedstawienie Teatru Tańca GOK Luzino. 
Tancerki zaprezentowały swój kilkunastominutowy 
program artystyczny pod kierownictwem choreografki, 
Sangmo Borysewicz. Później odbył się występ grupy 
gitarowej Gminnego Ośrodka Kultury w Luzinie. 
Uczestnicy zajęć p. Reinera Mattara wykonali kolędy, 
a także utwory muzyki rozrywkowej. Następnie na 
wirtualnej scenie pojawili się Sławomir Piec – gitara  
i Kasia Seyda – saksofon. Zagrali oni covery znanych 
utworów z repertuaru Stinga czy zespołu Fugees 
(Killing me softly), a także kompozycje z dużego ekranu. 
Niedzielnego wieczoru wystąpił także luziński zespół 
Tatk je złi. Artyści zagrali swoje autorskie kompozycje. 
Wszystkie wspomniane koncerty, które wyświetliło 
prawie 16,5 tys. odbiorców wciąż dostępne są online. 
W dniu Finału, przed siedzibą GOK Luzino gospodynie 
z KGW Kochanowo sprzedawały swoje ciasta za dar do 
puszki na cele akcji. Kolejną stroną działań sztabu WOŚP 
koordynowanego przez GOK Luzino były licytacje. 
Na potrzeby oddziałów dziecięcej laryngologii  
i otolaryngologii swoje prace i usługi przekazało wiele 
firm i osób prywatnych, nie tylko z gminy Luzino. Nie 
sposób w tym miejscu wymienić wszystkich, dlatego 
każdemu z darczyńców dziękujemy. W zbiórkach 
wolontariuszy i podczas licytacji online sztab WOŚP 
przy GOK Luzino zebrał łącznie ponad 65 tys. zł.

Walentynkowy soft rock

W niedzielę 14.02 br. GOK Luzino zorganizował akustyczny 
koncert zespołu „Blue May”, który poprowadziła red. 
Róża Perszon (TTM/Norda FM). Wydarzenie cieszące 
się dużym zainteresowaniem podczas transmisji  
w internecie i dziesiątkami reakcji na żywo, odbyło 
się w ramach akcji „Róża dla św. Walentego”. Zespół 
„Blue May” zaprezentował zarówno utwory ze swojej 
debiutanckiej płyty, której premiera planowana jest  
w marcu br., jak też covery znanych polskich zespołów. 
Uwagę przykuły szczególnie utwory stworzone 

przez zespół. Po koncercie odbyła się rozmowa  
z wokalistką zespołu, Klaudią Formella-Mróz nt. 
depresji. Rozmowa nawiązywała do celów akcji, w której 
starano się pobudzić wrażliwości na problemy osób  
w gminie potrzebujących wsparcia psychologicznego  
i psychicznego. Piosenki „Blue May” wykorzystano 
także w pierwszym odcinku podkastu „Dzień dobry 
Luzino”. 

Zmarła wybitna rzeźbiarka 
związana z Luzinem -
Łucja Włodek-Jabłońska

10 lutego br. dotarła do nas informacja o śmierci 
wybitnej rzeźbiarki związanej z Luzinem, Łucji Włodek-
Jabłońskiej. Artystka była m.in. instruktorką zajęć  
z ceramiki w Gminnym Ośrodku Kultury w Luzinie, który 
zorganizował jej ostatnią publiczną wystawę latem 
ubiegłego roku, podczas wernisaży z cyklu ArtGOK. 
Pogrzeb artystki odbył się 18 lutego. Trwają pracę 
nad formą upamiętnienia rzeźbiarki. Łucja Włodek-
Jabłońska (1939-2021), to absolwentka Wyższej Szkoły 
Sztuk Pięknych w Poznaniu pod kierunkiem Bazylego 
Wojtowicza i Jacka Pugeta na wydziale Rzeźby (1963). 
Specjalizowała się w rzeźbie ceramicznej, tworzyła 
w różnorodnych technikach, w kamieniu, marmurze, 
granicie i piaskowcu. Jej styl artystyczny nawiązywał 
do kultury ludowej, a także do zjawisk natury i historii. 
Jej prace, pomniki, rzeźby parkowe i sakralne znajdują 
się m.in. w Sławnie, Słupsku (w Muzeum Pomorza 
Środkowego), Ustce, zamku Książ k. Wałbrzycha, 
Jarocinie, a także za granicą, np. w Muzeum Sztuki 
Współczesnej w Paryżu. Wiele prac Włodek-Jabłońskiej 
można odnaleźć w prywatnych zbiorach na całym 
świecie.
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Sukces GOK
w relacjach z mediami i sponsorami
GOK Luzino może pochwalić się dobrymi efektami 
relacji z mediami. Publikowane są regularnie 
zapowiedzi wydarzeń przez portal Nadmorski24.
pl, Twoją Telewizję Morską, Radio Kaszëbë, Radio 
Gdańsk, a także TVP3 Gdańsk. Z miesiąca na miesiąc 
rośnie zainteresowanie firm prywatnych współpracą 
z GOK Luzino. Otrzymujemy od nich regularnie 
zapytania z ofertami różnych wspólnych działań, 
których rozwój jest częściowo krępowany przez 
pandemię. Ten pozytywny trend jest dla nas źródłem 
satysfakcji i pogłębia naszą znajomość z najbardziej 
przedsiębiorczymi mieszkańcami gminy, co jest ważne 
dla rozwoju lokalnej kultury.

Raport „Kultura na Pomorzu 2020”

Jedna z pomorskich fundacji opublikowała w lutym 
br. 50 stronicowy raport podsumowujący stan kultury 
na Pomorzu w ubiegłym roku. W dokumencie, który 
powstał na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego, GOK Luzino został 
wskazany jako instytucja, która szczególnie skutecznie 
radziła sobie w rzeczywistości pandemicznej. 
Przytaczamy fragment raportu: „(…) na koniec roku 
Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie może pochwalić 
się niebywałymi przyrostami statystyk [na facebook’u, 
przypis red. GOK Luzino]. Przy nieco ponad 1 poście 
na dzień wygenerowano zasięg blisko 1 000 000 
odbiorców. Same wydarzenia on-line oraz inne filmy 
przygotowane przez GOK Luzino wyświetlono blisko 
300 000 razy, poświęcając (…) na to ponad 16 000 
godzin.” Raport zawiera także szereg analiz, w których 
można dowiedzieć się jakie nakłady na kulturę na 
mieszkańca przeznaczane są w Gdańsku, Sopocie, 
Gdyni i Słupsku.

Koncert Johna Portera
W sobotę 27 lutego br. w formule online odbył się 
koncert Johna Portera, zorganizowany wspólnie przez 
GOK Luzino i MGOKSiR Gniewkowo. Ponad 1,5 godzinny 
recital artysty transmitowano na żywo na fanpage 
ośrodka. Przytaczamy w tym miejscu fragment recenzji 

koncertu:„Repertuar artysty obfitował w utwory 
ukazujące przekrój jego niezwykle twórczej kariery. 
„Nie można zamknąć miłości” - śpiewał w premierowej 
piosence, „Lockdown Love”. (…) John Porter zagrał 
szereg utworów, w których pokazał swoją nietypową 
wrażliwość, wielkie serce, jak i niegasnące emocje. 
Grał na dwóch różnych gitarach oraz na harmonijce. 
Multiinstrumentalista zadziwił formą, w jakiej wciąż 
jest. (…) „Dlaczego Gniewkowo? Skąd ten gniew? 
Wyluzujcie” – żartował. „Nie poddawajcie się i róbcie 
swoje” – mówił w końcowej przemowie. „Luzino to luz, 
to rozumiem” – mówił Porter. Na fanpage’u GOK Luzino 
film z koncertu zdobył ponad 6 tys. wyświetleń.

Wystawa fotograficzna
W jakich obrazach dzieci widzą gminę Luzino? Główną 
salę Gminnego Ośrodka Kultury w Luzinie ozdobiły 
pod koniec lutego nowe zdjęcia przekazane przez 
KGW „Sami Swoi” Kochanowo. Były one efektem 
warsztatów, prowadzonych przez instruktora GOK 
Luzino, p. Grażynę Malak. Ich celem było kultywowanie 
tradycji lokalnej wsi Kochanowo, poprzez fotografie 
widziane oczami dzieci, a przeprowadzono je w 2020 
r. Zdjęcia z wystawy, które zyskały w sieci pozytywny 
odzew, można obejrzeć na gok.luzino.eu.
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Wystawa online pamięci 
Żołnierzom Wyklętym
1 marca z okazji Narodowego Dnia Pamięci  
o Żołnierzach Wyklętych na fanpage’u GOK Luzino  
i stronie internetowej instytucji pojawiła się wystawa 
przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji 
Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie 
„Żołnierze Wyklęci. Podziemie niepodległościowe 
1944–1963”. Równocześnie udostępniono utwory 
muzyczne nawiązujące do zbrojnych wysiłków 
Polaków w tamtym okresie, takie jak „Już dopala 
się ogień w biwaku”, „Na znojną walkę” czy „Myśmy 
rebelianci” stanowiących ważną część dziedzictwa 
artystycznego Polski. Zapraszamy do zapoznania się  
z tymi materiałami w naszych cyfrowych mediach.

Biersztuba

Miłośnicy literatury fantasy pisanej w j. kaszubskim 
mogą od niedawna odwiedzić stronę biersztuba.com. 
Ta  unikalna w swoim rodzaju przestrzeń stawia sobie 
za zadanie, by skupiać miłośników właśnie tego typu 
twórczości. Na Biersztubie publikują młodzi, kaszubscy 
twórcy, a także miłośnicy kaszubskiego fantasy  
z całego świata. Planowane są spotkania fanów także 
„offline”, ale już po zakończeniu pandemii. Strona, 
której partnerem jest GOK Luzino, promuje i rozwija tą 
mało wciąż znaną gałąź literatury.

8 marca w Sali Bankietowej Trzy Korony w Luzinie odbył 
się koncert, organizowany przez Gminny Ośrodek 
Kultury w Luzinie. Wystąpił duet muzyków w składzie 
Zbigniew Gach – fortepian i Magdalena Maniewska – 
obój. Pianista jest dyrektorem festiwali organowych  
w Bytowie i Ustce, a oboistka sprawuje funkcję solistki 
i pierwszej oboistki w Operze Bałtyckiej w Gdańsku.  
Zespół zaprezentował publiczności różnorodne utwory 
epoki baroku, a także kompozycje z filmów polskich 
i zagranicznych. Na początku wybrzmiały utwory 
Jana Sebastiana Bacha, Jerzego Fryderyka Haendla  
i Aleksandra Marcella, napisane w I poł. XVIII w. Artyści 
ujęli publiczność przede wszystkim drugą, wolną 
częścią „Koncertu d-moll” ostatniego z kompozytorów,  
której nostalgiczne Adagio wprowadziło słuchaczy 
w poruszenie i zadumę. Gorące owacje wzbudzały 
szczególnie utwory najbardziej znane, takie jak temat 
z serialu „Polskie Drogi” Andrzeja Kurylewicza czy 
wykonany na samym końcu polonez z „Pana Tadeusza” 
Wojciecha Kilara. Z dużą uwagą wysłuchano wcześniej 
kompozycji Astora Piazzolli i Ennia Morricone. Utwory 
obydwu tych twórców dały słuchaczom szansę na 
porównanie dorobku muzycznego zagranicznych 
kompozytorów z polskimi. Muzykę tych drugich 
wykonano chwilę później. Był to pierwszy od ponad 
roku i jedyny jak dotąd koncert z udziałem publiczności 
organizowany przez GOK Luzino.

Muzyczny Dzień Kobiet

Książeczka „Pszczółkowe Opowieści”
Gminna Biblioteka Publiczna w Luzinie wydała 
niezwykły zbiór bajeczek. Autorami ilustracji oraz 
pomysłów na poszczególne historie są dzieci z klasy 
„0” (obecnie klasy I) Szkoły Podstawowej w Sychowie 
oraz ich rodzice i opiekunowie. Pomysłodawcą akcji, 
w której dzieci są Twórcami jest nauczycielka Natalia 
Klass. Projekt, który nazwała „Pszczółkowe Opowieści 
- przedszkolaki piszą książkę” (tytuł od nazwy grupy 
„Pszczółki”) miał na celu rozbudzenie w nich i ich 
rówieśnikach potrzeby sięgania po książki.Gminna 
Biblioteka Publiczna w Luzinie koordynowała realizację 
projektu, redagując otrzymane teksty oraz finansując 



Gminny Biuletyn Informacyjny Rady i Wójta Gminy Luzino 21

KULTURA

przedsięwzięcie. Na początku roku odbyło się 
pierwsze spotkanie z autorami. Podczas  wizyty dzieci 
opowiadały o tym, jak powstawały ich historie. Wszyscy 
młodzi pisarze otrzymali egzemplarze „Pszczółkowych 
Opowieści” dla siebie i swoich najbliższych. Książeczki 
wręczały pani dyrektor SP w Sychowie Władysława 
Joskowska oraz Karolina Kotłowska z biblioteki. To 
jednak nie koniec przygody, jak tylko sytuacja pozwoli 
biblioteka planuje zorganizować spotkanie autorskie 
z  udziałem dzieci i ich rodzin, podczas którego 
będzie można posłuchać bajek, a także wziąć udział 
w warsztatach artystycznych. Tymczasem książki 
trafią do szkół i przedszkoli z naszej gminy. W imieniu 
biblioteki zachęcamy także do wypożyczania i czytania 
książeczki. Projekt wsparła Gmina Luzino.

Dzień Kobiet w bibliotece 
Biblioteka zaprosiła Panie w Dniu ich święta do 
udziału w akcji zwanej bookcrossingiem. Panie mogły 
wybrać interesującą dla siebie pozycję, przeczytać ją, a 
następnie przekazać dalej - swojej mamie, przyjaciółce 
i sąsiadce. W ten sposób książka ma szansę trafić do 
osoby, która osobiście nie może dotrzeć do biblioteki. 
Dodatkowo każda chętna Pani, zarówno mała, jak 
i duża mogła zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie 
natychmiastowe. Oryginalnie Bookcrossing polega 
na pozostawianiu przeczytanych książek w miejscach 
publicznych po to, by znalazca mógł je przeczytać 
i znów puścić w obieg. Niestety w obecnej sytuacji 
tworzenie ogólnodostępnych biblioteczek, np. na 

dworcach, czy przychodniach jest niemożliwe. Być 
może akcję uda się powtórzyć 15 czerwca. Wtedy 
właśnie przypada ogólnopolskie święto wolnych 
książek. O akcji będziemy informować.

18 stycznia br. społeczność Szkoły Podstawowej  
w Barłominie obchodziła 15. rocznicę śmierci Patrona. 
W ramach szkolnego projektu praca wychowawcza 
skupiała się na biografii Księdza Jana Twardowskiego 
i  tematyce dotyczącej nadziei, która w chwili obecnej 
wszystkim jest tak bardzo potrzebna. Punktem 
zaczepienia była kotwica, którą symbolikę w swojej 
twórczości szczegółowo opisał Ksiądz. Starannie 
wybrane i przygotowane teksty Patrona placówki stały 
się inspiracją do rozmów, refleksji, przemyśleń oraz 
wykonania prac plastycznych. W efekcie wszystkie 
grupy projektowe doszły do podobnych wniosków. 
Nadzieja to pełne zaufanie, jej nieodzownym 
elementem jest wiara, miłość, uśmiech, optymizm  
i radość nawet pośród zmartwień. 

15 rocznica śmierci Patrona Szkoły

SP w Barłominie

Wielcy Polacy, coś o nich wiemy
Tegoroczny bal karnawałowy w klasach I – III z racji 
trwającej pandemii zamieniony został na szkolny 
projekt pod hasłem „Wielcy Polacy, coś o nich wiemy”. 
11 lutego br. w Międzynarodowym Dniu Kobiet  
i Dziewcząt uczniowie poznali wybitne postacie ze 
świata nauki, kultury, historii, muzyki, w tym  Marię 
Skłodowską-Curie, Królowę Jadwigę, Annę German, 
Danutę Siedzikównę ps. ”Inka”, Ignacego Łukasiewicza 
i wielu innych. Dzień ten przybliżył dokonania wielkich 
Polaków oraz była doskonałą formą wzmocnienia 
poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, 
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narodowej i regionalnej. 

Ogólnopolski Program Edukacyjny Przygody Kota 
Ciepłosława
Uczniowie klasy drugiej Szkoły Podstawowej im. 
Księdza Jana Twardowskiego w Barłominie przez  
4 miesiące uczestniczyli w Ogólnopolskim Programie 
Edukacyjnym dla uczniów klas I – III Przygody Kota 
Ciepłosława.  Celem programu było budowanie 
świadomości ekologicznej u najmłodszych poprzez 
poszerzenie wiedzy na temat ciepła, sposobu 
jego wytwarzania oraz możliwości oszczędzania. 
Dzieci w towarzystwie Kota Ciepłosława i dwójki 
asystentów Felki Kaloryferki oraz Pstryczka Elektryczka 
rozpoczęli edukacyjną przygodę. W ciągu kolejnych 
spotkań  zdobyli wiedzę i umiejętności o tematyce 
ciepłowniczej, którą na koniec sprawdzili w teście 
on-line i wykorzystali do przygotowania komiksu  
o przygodach Kota i jego przyjaciół. 

SP w Kębłowie
Już są! Książki z NPRCz w bibliotece Szkoły 
Podstawowej w Kębłowie
Szkoła im. Jana Pawła II w Kębłowie otrzymała 
dofinansowanie z Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa w kwocie 15 tys. zł. Za tę kwotę w pierwszej 
kolejności zakupione zostały lektury dla klas I-VIII, bajki, 
wiersze, literatura dziecięca i młodzieżowa. Łącznie 
zakupiono 1003 książki. Zakup tak ogromnej ilości 
nowych pozycji został poprzedzony rozpoznaniem 

potrzeb i zainteresowań uczniów. Na wybór tytułów 
wpływ mieli rodzice, uczniowie oraz nauczyciele 
szkoły. Obecnie nauczyciele czekają na powrót dzieci 
do szkoły, wolny dostęp do półek, aby zobaczy radość 
i uśmiech na twarzy uczniów z nowo wypożyczonych 
książek. Zarówno szkole, jak i bibliotece program 
otworzył możliwości do nowych, ciekawych działań. 
NPRCz to piękna inicjatywa wspierająca placówki 
oświatowe.

Sukcesy uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Kębłowie

Tradycją jest, że uczniowie SP w Kębłowie chętnie 
biorą udział w konkursie plastyczno-literackim 
organizowanym przez Powiatowy Zespół Placówek 
Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie. Konkurs 
,,Gwiazdka tuż… tuż…” obejmuje kilka kategorii: 
literacką, kartkę świąteczną i szopkę bożonarodzeniową. 
W oddziałach przedszkolnych, wyróżniony został za 
wykonanie szopki bożonarodzeniowej uczeń oddziału 
,,O”a – Franciszek Sobczak. W grupie wiekowej I-III, 
w kategorii ,,Kartka świąteczna” sukcesy odniosły 
następujące osoby: III miejsce – Maja Sobczak z 
klasy Ib, wyróżnienie – Jan Brzeziński z klasy IIc. 
Laureatami konkursu klas IV-VI, w kategorii ,,Szopka 
bożonarodzeniowa- kaszubska” zostali: II miejsce – Zofia 
Brzezińska z klasy VIb, III miejsce – Antonina Turzyńska 
z klasy IVc. Opiekę nad pracami konkursowymi 
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młodszych klas objęła pani Emanuela Jarzembińska, 
natomiast klas IV-VI tradycyjnie już sprawowała pani 
wicedyrektor Ewa Tempska. Uczniowie odnieśli również 
sukces w konkursie zorganizowanym przez Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Luzinie. Konkurencja odbyła 
się w kilku kategoriach wiekowych i tematycznych. 
W tegorocznym konkursie poświęconym pamięci 
profesora Gerarda Labudy w kategorii prac 
plastycznych pt. ,,Portret Gerarda Labudy” w klasach IV- 
VI laureatami zostali: I miejsce Martyna Siedlanowska z 
klasy VIa, wyróżnienia otrzymali: Gracjan Wenta z klasy 
IVa oraz Szymon Januszewski z klasy VIa.

„Pszczółkowe opowieści”- książka napisana przez 
nasze Dzieci i ich Rodziców
W ubiegłym roku szkolnym, podczas zdalnego 
nauczania, mimo trudnej sytuacji,  grupa „Pszczółki” 
(obecna klasa I a), nie próżnowała. Wraz z rodzicami 
wiosenne wieczory spędzali na pisaniu opowiadań, 
które utworzyły zbiór niesamowitych historii. Każda 
z nich jest inna i niepowtarzalna, ponieważ dziecięca 
wyobraźnia jest nieograniczona. Czytając je można 
przenieść się w kosmos, poznać przygody małych 
zwierzątek lub poznać niezwykłych bohaterów. 
Większość z bajek ma przesłanie, co jest dodatkową 
zaletą każdej z nich. Początkowo utwory miały stworzyć 
zbiór bajek do przeczytania młodszym przedszkolakom 
z naszej szkoły, finał akcji jest jednak nieco inny. We 
współpracy z Gminną  Biblioteką w Luzinie, która 
zredagowała teksty i sfinansowała przedsięwzięcie, 
udało się wydać książkę. Jest to ogromny sukces 
naszych pracowitych uczniów i ich rodziców. Każdy 
młody autor otrzymał swoją własną książeczkę.

SP w Sychowie

Narodowy program rozwoju czytelnictwa w Szkole 
Podstawowej w Sychowie
W ramach Narodowego Programu Rozwoju  
Czytelnictwa – priorytet 3 dotyczącego rozwijania 
zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie 
czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości 
wydawniczych, biblioteka szkoły w Sychowie 
otrzymała w roku 2020 środki finansowe na zakup 
książek. Księgozbiór biblioteki wzbogacił się o 824 
książki, w tym o 288 egzemplarzy lektur zgodnych 
z podstawą programową. Dokonując wyboru 

książek sugerowano się opiniami rodziców, uczniów 
i nauczycieli. Wybór nowych pozycji książkowych 
konsultowano również z Gminną Biblioteką Publiczną 
w Luzinie. W ramach NPRCZ przeprowadzono także 
szereg konkursów m.in. „Wielki Maraton Czytelniczy”, 
„Wielką Ligę Czytelników”, „Mistrz Pięknego Czytania” 
oraz  zorganizowano wystawy i spotkanie autorskie z 
panią Katarzyną Keller. Z uwagi na panującą pandemię 
Covid-19 część przedsięwzięć przeprowadzono on-
line. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 
przyczynił się do wzbogacenia księgozbioru, nie 
tylko o lektury szkolne, ale również o książki zgodne 
z zainteresowaniami uczniów. Przyczynił się również 
do większej współpracy biblioteki z nauczycielami, 
rodzicami i uczniami oraz zacieśnił współpracę z 
biblioteką gminną. Zakupione nowości, to z pewnością 
atrakcyjne pozycje – bestsellery oraz książki znanych 
autorów, które będą cieszyły się poczytnością i jeszcze 
większą chęcią odwiedzania biblioteki. Przyznana 
dotacja oraz udział w programie dał społeczności 
szkolnej ogromną radość z możliwości decydowania 
o wyborze książki, a także zachęcił do sięgnięcia po 
nowe, mniej znane pozycje książkowe.

Kolorowe kredki
Chcąc pomagać innym i dbać o środowisko 
jednocześnie uczniowie Szkoły Podstawowej  
w Sychowie biorą udział w akcji "KOLOROWE KREDKI". 
Dzieci uczą się, że pomoc może mieć różny wymiar, nie 
tylko poprzez zbiórkę pieniędzy. Nie dość, że zbierając 
używane, niepotrzebne już kredki uczniowie dbają  
o środowisko,  to  zebrane przez nich rzeczy przydadzą 
się chorym w przyszpitalnych szkołach lub zostaną 
zrobione z nich różne przedmioty (np. biżuteria), które 
potem oddane będą na cele charytatywne. Akcję 
koordynuje Agnieszka Andrzejewska przy wsparciu 
nauczycieli: Estery Masłosz, Sylwestra Sychowskiego 
oraz pedagogów szkolnych: Piotra Hinca i Elżbiety 
Wojewskiej.

SP nr 1 w Luzinie
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Luzinie- 
Tymon Susdorf z kl. V b i Dominik Susdorf z kl. I b wraz  
z rodzicami zostali zwycięzcami ogólnopolskiego 
konkursu 
Muzeum Historii Polski pod patronatem Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego organizowało 
projekt edukacyjny “Spacerownik rodzinny”, 
którego przedmiotem było opracowanie trasy 
spaceru tematycznego w przestrzeni lokalnej  
z uwzględnieniem różnych walorów turystycznych. 
I miejsce w ogólnopolskim konkursie zajęła rodzina 
Susdorf za pracę zatytułowaną “Śladami Niezłomnych 
w Luzinie”, w której zaprasza na spacer po naszej 
pięknej, kaszubskiej miejscowości. Prowadząc przez 
ciekawe miejsca, opowiada o jej historii oraz bohaterach  
z czasów II Wojny Światowej. 
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SP nr 2 w Luzinie
Sukcesy w konkursie recytatorskim
Uczennice SP nr 2 w Luzinie wzięły udział w V 
Wojewódzkim Konkursie Artystycznym (Recytatorskim) 
,,Historia, Pamięć, Tożsamość, Teraźniejszość'' 
organizowanym przez Szkołę Podstawową im. 
Żołnierzy Niezłomnych w Pobłociu. Celem konkursu 
było kształtowanie postaw patriotycznych młodego 
pokolenia poprzez upowszechnianie wiedzy o historii 
Polski i regionu w XX wieku. W związku z sytuacją 
panującą w naszym kraju, wszystkie etapy odbyły 
się w formie zdalnej. Finał Konkursu Recytatorskiego 
dla szkół podstawowych odbył się 24.02 br. Do III 
etapu zakwalifikowało się 11 uczniów. Placówkę 
reprezentowały: Weronika Bladowska z klasy 8a, 
przedstawiając swoją interpretację wiersza ,,Wyklęty'', 
zdobywający tym samym V miejsce oraz Ada Siecińska 
z klasy 8g, która recytowała wiersz ,,Wyklęci'' i zajęła VII 
miejsce.

Sukcesy w konkursie „Gwiazdka tuż… tuż…”
Kilkunastu uczniów z luzińskiej dwójki postanowiło 
podtrzymać naszą szkolną tradycję i wziąć udział w 
konkursie. Nagrody trafiły do: Cezarego Pallacha, kl. 
7l (I miejsce w kategorii kartka), Martyny Skurat,  kl. 7e 
(III miejsce w kategorii kartka), Zuzanny Dąbk, kl. 7k (II 
miejsce w kategorii szopka) oraz Weroniki Bladowskiej, 
kl. 8a (wyróżnienie w kategorii praca literacka – proza.)

Bartosz Potrykus w finale wojewódzkim
Dnia 5 marca 2021 roku uczeń Bartosz Potrykus  
z klasy 8g zakwalifikował się do eliminacji III stopnia 
Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego dla uczniów 
szkół podstawowych województwa pomorskiego 
organizowanego przez Kuratorium Oświaty  
w Gdańsku. III etap odbędzie się 8 kwietnia 2021 r.  
o godzinie 12.00 w Szkole Podstawowej im. Kunegundy 
Pawłowskiej w Trąbkach Wielkich.

Nagrodzeni w konkursie „Las słowem pisany”
Konkurs Literacki „Las słowem pisany” jest organizowany 
przez Nadleśnictwo Strzebielino już od dziewięciu lat. 
Jego tegoroczna edycja nosi hasło „Jesienna zaduma”. 
Celem konkursu jest kształtowanie pozytywnych 
postaw wobec lasu jako dobra narodowego, rozwijanie 
wyobraźni i zdolności literackich, zachęcanie 
uczniów do kreatywnego spędzania czasu a także 
zafascynowanie pięknem, potęgą i różnorodnością 
otaczającej przyrody. Nagrodzeni zostali: Robert 
Olszewski, kl. 1a – I miejsce w kategorii poezja (klasy 
I-III), Antonina Poznań, kl. 1a – III miejsce w kategorii 
poezja (klasy I-III), Milena Bartek, kl. 2b – II miejsce w 

Sensoplastyka® w przedszkolu jako warsztat 
twórczego rozwoju dziecka
Dzieci z grupy OP5B oraz OP4/5 Szkoły Podstawowej nr 
1 w Luzinie pod opieką wychowawców Natalii Klas oraz 
Magdaleny Hinz - posiadających kwalifikacje Trenera 
I stopnia zajęć Sensoplastyka® z pomocą Renaty 
Landowskiej i Magdaleny Magulskiej biorą udział  
w projekcie innowacyjnym „SenoNutki – SensoMisie” 
- zajęcia z  Sensoplastyki® oraz z jej elementami. 
Sensoplastyka® jest marką zajęć rozwojowych dla dzieci 
i dorosłych w każdym wieku. Wpływa na stymulację 
zmysłów: wzroku, słuchu, dotyku, węchu i smaku 
poprzez wykorzystanie bezpiecznych produktów 
spożywczych. W trakcie zajęć dzieci doświadczają 
ciekawych zjawisk łączenia produktów różnej faktury, 
mieszają je, przelewają, przesypują  i kreatywnie 
brudzą się. Sensoplastyka® jest twórczą zabawą, która 
wspiera na drodze rozwoju osobistego, jest radością, 
wpływa na optymalny rozwój całego organizmu. 
Stymulując receptory wpływamy na rozwój połączeń 
nerwowych w mózgu. Im jest ich więcej, tym „łatwiej” 
nam się myśli, tym sprawniej przebiegają wszelkie 
procesy analizy i syntezy w umyśle zarówno małego 
dziecka jak i osób dorosłych.
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Sukces Nikodema
Tegoroczny konkurs geograficzny organizowany 
przez Pomorskiego Kuratora Oświaty odbywa się pod 
tytułem „Przez lądy i oceany”. Naszą szkołę w etapie 
rejonowym reprezentował Nikodem Socha z klasy 
7d, który dzielnie zmagał się z trudnymi zadaniami 
konkursowymi. Przed uczniem najtrudniejszy etap 
wojewódzki, który odbędzie się  9 kwietnia 2021r.  
w Szkole Podstawowej  im. Kunegundy Pawłowskiej  
w Trąbkach Wielkich. 

Matematycy z sukcesem
Uczniowie z SP nr 2 w Luzinie po raz kolejny 
udowodnili swoje zdolności w konkursie Pomorskiej 
Ligi Zadaniowej z Matematyki „Zdolni z Pomorza.” 
Droga do sukcesu matematycznego wiodła przez 
dwa etapy konkursu: pierwszy – etap szkolny oraz 
drugi - powiatowy. W drugim etapie udział wzięli 
uczniowie klasy 8g: Karolina Firmanty, Jagoda Gaszta, 
Bartosz Potrykus, a także Andrzej Telej i Paweł Ptach  
z klasy 8f. I miejsce i tytuł laureata zdobył Paweł Ptach, 
natomiast finalistami powiatu zostali Andrzej Telej  
i Bartosz Potrykus. Uczniowie uzyskali awans do etapu 
wojewódzkiego 

Kolejny sukces w Pomorskiej Lidze Zadaniowej
Pomorska Liga Zadaniowa „Zdolni z Pomorza” to 
konkurs adresowany  między innymi do uczniów 
klas VII i VIII szkół podstawowych województwa 
pomorskiego. Laura Grochocka-Sikora zdobyła tytuł 
finalisty etapu powiatowego i będzie reprezentować 
szkołę w etapie wojewódzkim. Julia zakwalifikowała 
się też do powiatowego etapu wojewódzkiego 
Konkursu Chemicznego dla szkół podstawowych 
organizowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty 
i udowodniła w ten sposób, że mimo  trudności na 
jakie napotykamy w czasie nauki zdalnej, chemia jest 
jej pasją. 

#RazemNaŚwięta
Szkoła Podstawowa nr 2 w Luzinie przyłączyła się do 
akcji MEN „Razem na Święta”. Celem inicjatywy jest 
zarówno zachęcenie uczniów do niesienia pomocy 
innym, jak również budowanie wspólnot i więzi 
międzypokoleniowych. Ze względu na ograniczenia 
wynikające ze stanu epidemii tegoroczna edycja akcji 
miała nieco odmienny charakter. Jednak zdajemy sobie 
sprawę, iż szczególnie w tym okresie wiele osób czeka 
na nasze wsparcie i zwykłe gesty życzliwości. 

Sport

Aktywne ferie juniorów młodszych GOSRiT Luzino 
16 stycznia br. drużyna Juniorów Młodszych GOSRiT-u 
Luzino wzięła udział w turnieju II rundy eliminacji do 
Młodzieżowych Mistrzostw Polski Juniorów w Futsalu, 
który odbył się na hali w Ustce. Drużyna podczas tego 
turnieju zebrała niezbędne doświadczenie, grając  
z drużynami, które na co dzień trenują futsal. W każdym 
z trzech rozegranych meczów podopieczni trenera 

kategorii poezja (klasy I-III), Kinga Dampc, kl. 8g – I 
miejsce w kategorii poezja (klasy VII-VIII), Agata Gruba, 
kl. 7b – I miejsce w kategorii proza (klasy VII-VIII) oraz 
Ada Siecińska, kl. 8g – II miejsce w kategorii poezja 
(klasy VII-VIII).

Stanisław Kąkol odznaczony Złotą Honorową 
Odznaką Ludowych Zespołów Sportowych  
Podczas grudniowej Gali Sportu w Luzinie odbyła się 
miła uroczystość. Wieloletni trener oraz nauczyciel  
WF-u, wychowawca wielu pokoleń młodych, luzińskich 

sportowców Stanisław Kąkol został odznaczony „Złotą 
Honorową Odznaką Ludowych Zespołów Sportowych" 
oraz zaległym Medalem 70-lecia LZS. Stanisław Kąkol 
to m.in. w przeszłości lekkoatleta LZS Luzino oraz 
trener GKS Luzino, pierwszy trener Marty Kąkol - przez 
wiele lat czołowej polskiej oszczepniczki. Osiągał 
również liczne sukcesy w sporcie szkolnym, kiedy 
pod jego przewodnictwem reprezentacja SP nr 1  
w Luzinie zdobywała medale na arenie ogólnopolskiej 
w tym m in. Mistrzostwo Polski Szkół Wiejskich w piłce 
nożnej. Ponadto był on inicjatorem oraz organizatorem 
licznych imprez sportowych jak Biegi Po Zdrowie, Biegi 
im. Jurka Tarnowskiego oraz Mistrzostwa Gminy Luzino 
w LA, wielokrotnie był również wyróżniany podczas 
plebiscytu na najlepszego trenera Pomorskiego LZS. 
Warto dodać, że był również aktywnym uczestnikiem 
Mistrzostw Polski Weteranów. Wyróżnienie wręczali 
Jarosław Wejer - Wójt Gminy Luzino, Bartłomiej Formela 
- Przewodniczący Rady Gminy Luzino oraz Piotr Klecha 
- prezes Pomorskiego Zrzeszenia LZS.
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Grzegorza Semaka i Karola Piątka wychodzili pierwsi na 
prowadzenie, lecz nie udawało im się tego prowadzenia 
utrzymać do końca meczu. Mogło być to spowodowane 
zmęczeniem po dobrze przepracowanym drugim 
tygodniu ferii. Zebrane doświadczenie na pewno 
zaprocentuje w przyszłości.W drugim tygodniu ferii 
drużyna trenowała 2 razy dziennie na własnych 
obiektach.
Ponad 100 najmłodszych adeptów futbolu 
rywalizowało w Luzinie

W sobotę 13 lutego 2021 r. na Hali GOSRiT w Luzinie 
zagrały najmłodsze „Nadzieje Polskiej Piłki w turnieju 
im. Marszałka Macieja Płażyńskiego”. W zawodach 
organizowanych przez Pawła Buzałę zagrało ponad 
100 zawodników z rocznika 2021/13. Już tradycyjnie 
w imprezie dla najmłodszych wszystkie zespoły 
otrzymały atrakcyjne nagrody, medale i puchary za I 
miejsce. Impreza odbyła się  z zachowaniem wszelkich 
środków ostrożności związanych z pandemią oraz bez 
udziału kibiców i rodziców. W zawodach wg kolejności 
alfabetycznej zagrali: AP Cassubian Bolszewo, AP Karol 
Piątek Luzino, AP KP Gdynia, AP Reda, Arka Gdynia, 
Błękitni Wejherowo I, Błękitni Wejherowo II, Orkan 
Rumia, Pogoń Lębork, Salos Rumia, Sztorm Kosakowo I, 
Sztorm Kosakowo II . Najlepszy bramkarz: Igor Kulczyk 
– Arka Gdynia. Król strzelców: Paweł Swatowski – 
Sztorm Kosakowo II. Najlepszy zawodnik: Jan Dołębski 
– Pogoń Lębork. Wyróżnieni zawodnicy otrzymali 
piękny, piernikowy puchar przygotowany przez 
Wytwórnię Pierników Bajka z Luzina. W uroczystości 
zakończenia turnieju uczestniczył Piotr Klecha, prezes 
Pomorskiego LZS i dyrektor GOSRiT Luzino, Marek 
Mazur z-ca przewodniczącego RK LZS oraz organizator 
Paweł Buzała - były ligowy piłkarz, który obecnie  
w Luzinie trenują swoich następców. Organizatorami 
turnieju byli: KTS-K i GOSRiT Luzino,  Akademia 
Piłkarska  Karol Piątek oraz Pomorski LZS. Zawody 
zostały dofinansowane przez Gminę Luzino, Powiat 
Wejherowski, Pomorski LZS ze środków Samorząd 
Województwa Pomorskiego, Pomorski Związek Piłki 
Nożnej i firmę G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o.Turniej 
został objęty Patronatem PZPN „Piłka dla wszystkich”. 
Patronat honorowy nad imprezą objął Kacper Płażyński 
Poseł na Sejm RP. Ponadto, patronat honorowy nad 
tegorocznym cyklem turniejów objęli: Dariusz Drelich 
– Wojewoda Pomorski, Mieczysław Struk – Marszałek 

Województwa Pomorskiego, Gabriela Lisius – Starosta 
Wejherowski, Jarosław Wejer – Wójt Gminy Luzino oraz 
Piotr Klecha – Prezes Pomorskiego Zrzeszenia LZS  
i Radosław Michalski – prezes Pomorskiego ZPN.
75-lecie LZS. W Luzinie odbędą się wojewódzkie 
igrzyska sportowo-rekreacyjne

W 2021 roku Zrzeszenie Ludowych Zespołów 
Sportowych obchodzi 75-lecie swojego istnienia. 
LZS to kuźnia talentów sportowych. Swoje pierwsze 
kroki stawiali w nich m.in. piłkarze Łukasz Piszczek, 
czy Jakub Błaszczykowski. LZS-y posiadają też swoje 
struktury na Pomorzu. Najważniejszym momentem 
tegorocznych obchodów 75-lecia LZS na Pomorzu 
będą Wojewódzkie Igrzyska Sportowo – Rekreacyjne 
LZS, które odbędą się 19 czerwca w Luzinie. Zwycięzcy 
poszczególnych konkurencji reprezentować będą 
województwo pomorskie w Krajowych Igrzyskach, 
które zaplanowano pod koniec sierpnia w Spale. 
Zawody będą jednocześnie centralnymi obchodami 
jubileuszu.
- Ponadto w Luzinie tworzy się wystawa 75-lecia 
pomorskiego Zrzeszenia LZS, która będzie wstępem do 
powstania w przyszłości Muzeum Sportu Wiejskiego. 
Termin jej otwarcia uzależniony będzie od rozwoju 
pandemii - mówi Piotr Klecha, prezes Pomorskiego 
Zrzeszenia LZS. - Nadal zbieramy pamiątki związane  
z działalnością LZS, za nami wiele ciekawych spotkań,  
w tym z olimpijczykami wywodzącymi się z klubów 
LZS. Do najciekawszych należy zaliczyć spotkania  
z dwukrotnym złotym medalistą olimpijskim, Andrzejem 
Wrońskim (obecnie Wega Żukowo) oraz wywodzącemu się 
z LZS Wierzyca Pelplin Leszkiem Kosedowskim, brązowym 
medalistą olimpijskim (Montreal 1976). – dodaje.
LZS są także w trakcie tworzenia kalendarza 
Wojewódzkich Imprez Jubileuszowych. Terminy 
zostaną podane, wówczas gdy obostrzenia związane  
z pandemią zostaną zniesione.

W powiecie wejherowskim KTS-K GOSRiT Luzino 
najlepszy w klasyfikacji klubów za 2020 rok
Luziński klub sportowy zdobył najwięcej punktów  
w prowadzonym przez Instytut Sportu w systemie 
sportu młodzieżowego wśród wszystkich klubów 
powiatu wejherowskiego. Mimo, że był to trudny rok, 
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luzińscy sportowcy zdobyli 60,22 punktów, na co 
złożyły się: sekcja tenisa stołowego -31 pkt, kickboxingu 
- 22 pkt oraz piłka nożna - 7,22. Warto dodać, że 31 
pkt. tenisistek pozwoli w 2021 roku, kolejny raz zostać 
Wiodącym Ludowym Zespołem Sportowym.

Młodzi luzińscy sportowcy otrzymali czapki 
GOSRiT Luzino
Blisko 500 zimowych czapek GOSRiT Luzino trafiło 
minionej zimy do luzińskich sportowców. Czapki dostali 
zarówno młodzi piłkarze GOSRiT Luzino, jak i zawodnicy 
sekcji kickboxing, sportów walki koluchstyl, tenisa 
stołowego i siatkówki Akademii Daniela Plińskiego.  
W kolejce czekają również Aktywni Seniorzy oraz grupy 
sportowe, które po zakończeniu pandemii rozpoczną 
treningi w sołectwach Gminy Luzino.

Na Hali GOSRiT w Luzinie rozpoczęły się 
przygotowania do wystawy z okazji 75-lecia 
Ludowych Zespołów Sportowych  
W 2021 roku Ludowe Zespoły Sportowe obchodzić 
będą 75-lecie swojej działalności. W Luzinie działają 
one od 1946 roku, czego dowodem jest zdjęcie 
LZS Luzino z tego roku. Następnie zmieniały się 
nazwy klubu, działającego w strukturach LZS na: 
LZS Błyskawica Luzino, GKS Luzino, KTS-K GOSRiT 
Luzino. Za nami aktywny rok 2020, w którym zbierane 
były pamiątki sportowe z terenu całego Pomorza. 
Pierwszym efektem prac są tablice umieszczone na 
antresoli Hali, na których zawieszone są proporczyki 
dokumentujące historie wielu klubów i  wydarzeń. 
Tablice ufundował Pan Zygmunt Kleba z  KLEBA Tartak-
Usługi Stolarskie Okna & Drzwi PCV. Kolejne pamiątki 
w postaci sztandarów, koszulek, pucharów, medali 
oraz sprzętu sportowego czekają na swoje miejsce na 
naszej wystawie, która jest wstępem do utworzenia 
na terenie gminy Luzino Muzeum Sportu Wiejskiego. 
Oficjalne otwarcie wystawy zaplanowane jest na 19 
czerwca br. kiedy to na naszym terenie odbędą się 
jubileuszowe Igrzyska Sportowo – Rekreacyjne LZS.

Piłkarki KTS-K GOSRiT Luzino Mistrzyniami Kaszub!
Z zachowaniem szczególnych środków ostrożności 30 
stycznia br. już po raz jedenasty zagrały dziewczęce 

„Nadzieje Polskiej Piłki" o tytuł Mistrza Kaszub.  
W imprezie, w której wystąpiły drużyny z terenu 
całej Północnej Polski, bezkonkurencyjne okazały się 
zawodniczki gospodarzy - GOSRiT Luzino. Podopieczne 
trenerów: Sylwestra Piątka i Adama Olejniczaka  
w końcowej klasyfikacji wyprzedziły LFC Pomerania 
(woj. zachodnio-pomorskie) oraz UKS Victoria 
Sp2 Sianów. Zwycięska drużyna otrzymała puchar 
ufundowany przez Marka Mazura - Wiceprezesa 
Rady Krajowej LZS, który osobiście uczestniczył  
w uroczystości zakończenia imprezy. Oprócz niego 
nagrody wręczał Piotr Klecha - Dyrektor GOSRiT Luzino 
i Prezes Pomorskiego LZS.

Zostań zawodniczką  GOSRiT Luzino
Jeżeli chcesz dołączyć do luzińskiej rodziny piłkarskiej 
GOSRiT w Luzinie zaprasza do kontaktu przez trenerów: 
Sylwester Piątek, tel.: 513-151-137, Adam Olejniczak: 
508-906-162.

Wikęd Luzino remisuje z liderem
W anormalnych warunkach odbyła się pierwsza  
wiosenna kolejka ligowa, w której przy padającym 
śniegu i deszczu Wikęd Luzino bezbramkowo 
zremisował z liderem 4 ligi, Kaszubią Kościerzyna. Mimo 
fatalnej pogody był to bardzo ciekawe widowisko. 
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