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Szanowni Mieszkańcy Gminy Luzino!

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

 Na wstępie dziękujemy Wam, drodzy uczniowie i nauczyciele za to, że tak dobrze poradziliście sobie  
w minionym roku szkolnym. Miejmy nadzieję, że już niebawem, po wakacjach sytuacja ustabilizuje się na tyle, że 
bez przeszkód wrócicie do tradycyjnej formy nauczania. 
 Niebawem na mapie Luzina pojawi się nowe miejsce rekreacji. W październiku oddany do użytku zostanie 
skatepark, co ważne, zmodernizowane zostaną także place zabaw umiejscowione na terenie naszej gminy.
 Dziękujemy wszystkim tym, którzy zdecydowali się skorzystać z oferty Mobilnych Punktów Szczepień 
przeciwko COVID-19. W sierpniu przeprowadziliśmy 2 akcje szczepień, które cieszyły się zainteresowaniem wśród 
mieszkańców.
 Na koniec przypominamy, że do końca września trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. 
Zapraszamy do Urzędu Gminy Luzino, gdzie pomożemy państwu w dopełnieniu obowiązku, jakim jest udział  
w spisie. 

Przewodniczący Rady Gminy Luzino
Bartłomiej Formela

Wójt Gminy Luzino
Jarosław Wejer
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Lokalni ambasadorzy szczepień
w gminie Luzino

W Gminie Luzino lokalni ambasadorzy szczepień 
zachęcają do zaszczepienia się przeciwko 
COVID-19 oraz do czerpania informacji na ich temat  
z rządowych źródeł. 
Na zlecenie Urzędu Gminy w Luzinie zaprojektowany 
został afisz z sylwetkami lokalnych ambasadorów 
szczepień, którzy nieodpłatnie włączyli się do akcji. 
Plakaty o formacie A2 zostały wywieszone w znanych 
punktach na terenie wszystkich sołectw wchodzących 
w skład gminy oraz zostały zamieszczone w prasie oraz 
w mediach społecznościowych. Twarzami lokalnej 
kampanii promującej szczepienia przeciwko COVID-19 
zostali: Wójt Gminy Luzino Jarosław Wejer, kierownik 
Kliniki Zdrowia w Luzinie Piotr Pelcer, dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Kębłowie Renata 
Grzenia, naczelnik OSP Luzino Sławomir Miotk, 
dziennikarz Adam Hebel, sołtys Robakowa Marzena 
Pallach oraz sportowcy, trener Kadry Narodowej 
juniorów w kickboxingu Rafał Karcz oraz mistrzyni 
świata w kickboxingu Paulina Stenka. Na dzień 13 lipca 
br. przeciwko COVID-19 w pełni zaszczepiło się jedynie 
niespełna 30% mieszkańców Gminy Luzino. 
- Ten wynik nie jest zadawalający. Postanowiliśmy 
zaprosić do współpracy przy promocji szczepień osoby, 
które pracują w odmiennych zawodach, reprezentują 
różną grupę wiekową i są znane tutejszym. Wszyscy 
chcemy uzmysłowić mieszkańcom, że szczepienie to 
jedyny sposób na wygranie z pandemią – mówi wójt 
gminy Jarosław Wejer.
W krótkim spocie video, który został opublikowany 
w mediach społecznościowych Urzędu Gminy Luzino 
ambasadorzy szczepień tłumaczą także, dlaczego 
zdecydowali się zaszczepić przeciwko COVID-19.
Na dzień 11 sierpnia br. w pełni zaszczepiło się 
35,4% mieszkańców gminy Luzino, zaś procent 
zaszczepionych 1.dawką wynosi 37,9%.
#szczepimysię 

Masz skaner kodów QR na swoim smartfonie? 
Skorzystaj z poniższego kodu i zobacz spot.  

Znajdziesz go także na portalu 
facebook.com/GminaLuzino w zakładce Filmy.

Duże zainteresowanie Plenerowym
Punktem Szczepień w Luzinie

W dniach 1 i 15 sierpnia  br. w świetlicy przy remizie 
OSP Luzino zorganizowano Plenerowy Punkt Szczepień 
przeciwko COVID-19. Akcje cieszyły się bardzo 
dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy, jak  
i przyjezdnych. Większość osób chętnych do szczepień 
podkreślała, że decydują się na szczepionkę Johnson 
& Johnson ze względu na fakt, że jest jednorazowa, 
a ponadto, termin weekendowy odpowiada 
osobom, które pracują i w tygodniu nie mają czasu 
na szczepienia. Szczepienia przeprowadzono we 
współpracy z pracownikami Kliniki Zdrowia w Luzinie 
oraz Mobilną Jednostką Szczepień Elżbieta Hennig. 
Pomoc w organizacji punktu zapewniła Ochotnicza 
Straż Pożarna w Luzinie. 

Mobilne punkty spisowe - zapraszamy

Od  1  kwietnia   2021 r.   na  terenie   Polski trwa Narodowy 
Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. W związku 
z epidemią, założeniem organizacyjnym było, by  
większość  społeczeństwa  spisała   się w formie 
internetowego samospisu na stronie www.spis.gov.
pl, natomiast rachmistrze terenowi skontaktowali 
się w formie telefonicznej lub poprzez wizyty  
w domu z osobami, które nie dokonają samospisu. 
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Niestety, w gminie Luzino do połowy lipca br. spisało 
się jedynie około 30% respondentów. W związku z niską 
frekwencją spisową, Gminne Biuro Spisowe, działające 
przy Urzędzie Gminy Luzino podjęło się akcji organizacji 
mobilnych punktów spisowych w poszczególnych 
sołectwach. W lipcu przeprowadzono akcje spisowe 
dla mieszkańców  Tępcza i Barłomina, a w pierwszej 
połowie sierpnia – dla mieszkańców Milwina, Dąbrówki, 
Wyszecina i Robakowa. 15 sierpnia można było się 
spisać podczas wydarzeń kulturalnych organizowanych 
w Parku im. prof. G. Labudy w Luzinie, a dzień później w 
Robakowie. Na drugą połowę sierpnia zaplanowano 
następujące punkty spisowe: 20.08. - w Szkole 
Podstawowej w Sychowie, 23.08 – dla mieszkańców 
Zelewa i Zielnowa w budynku szkolnym w Zelewie, 
25.08 – w świetlicy w Kochanowie, 30.08 –  
w Szkole Podstawowej w Kębłowie. Mobilne punkty 
będą czynne w godzinach 15.00-20.00. Ponadto, 
pomoc w samospisie prowadzona jest w Urzędzie 
Gminy Luzino w sekretariacie – w dni robocze  
w godzinach urzędowania, a w sierpniowe wtorki  
i środy – aż do godz. 19.00. Serdecznie zapraszamy. 
Przypominamy, że osoby, które nie spisały się osobiście, 
nie mogą odmówić przeprowadzenia spisu przez 
rachmistrza, który się z nimi skontaktuje. Spis jest 
obowiązkowy, co wynika z ustawy o Narodowym 
Spisie Powszechnym, a odmowa zagrożona jest karą 
grzywny do 5.000 zł. Obecnie definitywna odmowa 
udziału w spisie na terenie Polski jest rzadkością.  
Z danych GUS wynika, że do końca lipca 80 osób  
w kraju, z czego 6 osób w województwie pomorskim 
odmówiło udziału w spisie i w związku z powyższym 
wszczęto wobec nich postępowanie karne.     

Absolutorium dla wójta Gminy Luzino
21 czerwca 2021 r. odbyła się XXIV sesja Rady Gminy 
Luzino, podczas której m.in. omawiano „Raport  
o stanie gminy za 2020 rok” oraz wykonanie budżetu 
za ubiegły rok. Rada Gminy, jednogłośnie 12 głosami 
„za” przy stanie 3 osób nieobecnych, udzieliła 
absolutorium Wójtowi Gminy Luzino. Oprócz Jarosława 
Wejera, podziękowania za pracę otrzymały Zastępca 
Wójta – Marzena Meyer oraz Skarbnik Gminy Krystyna 
Skowrońska.

Dotacja gminy na usunięcie azbestu

Wójt Gminy Luzino zgodnie z uchwałą nr  
XXIV/366/2021 Rady Gminy Luzino z dnia 21 
czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu 
przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy 
Luzino na dofinansowanie inwestycji z zakresu 
ochrony środowiska – usunięcie wyrobów 
zawierających azbest” OGŁASZA NABÓR 
WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE NA ROK 2021.
Rodzaj inwestycji objętej naborem: Demontaż, 
transport i utylizacja pokryć dachowych, elewacji 
oraz innych elementów budowlanych lub budowli 
zawierających azbest na budynkach mieszkalnych  
i gospodarczych z terenu Gminy Luzino.
Czas trwania naboru: od dnia 23 lipca do dnia 31 
października br. lub do czasu wyczerpania puli środków 
przeznaczonych w ramach naboru. 
Miejsce składania wniosków wraz z kompletem 
dokumentów:
Wniosek wraz kompletem dokumentów należy złożyć 
w Urzędzie Gminy Luzino, ul. Ofiar Stutthofu 11  
w Luzinie. Wnioski niekompletne bądź złożone poza 
okresem trwania naboru zostaną pozostawione bez 
rozpatrzenia.   
Termin rozpatrzenia wniosków: Wnioski rozpatrywane 
będą niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca 
od daty złożenia, do czasu wyczerpania puli środków 
w ramach naboru.
Pula środków do rozdysponowania w ramach naboru: 
30 000,00 zł. W celu uzyskania dotacji do inwestycji 
objętej naborem należy przedłożyć dokomenty, które 
znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej 
www.luzino.eu. w zakładce „Aktualności”. 

Centralna Ewidencja Emisyjności
Budynków
1 lipca 2021 r. rozpoczął się proces składania 
deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich 
danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw 
w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.
Każdy budynek, który posiada zainstalowane źródło 
ciepła lub spalania paliw o mocy nominalnej do 1MW 
należy zgłosić, wypełniając odpowiednią deklarację. 
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Deklarację można złożyć w prosty sposób przez 
Internet – www.zone.gunb.gov.pl – nie wychodząc 
z domu. Wystarczy, że posiada się Profil zaufany/
bankowość elektroniczną/e-dowód. Jeżeli nie masz 
dostępu do Internetu deklarację możesz złożyć 
osobiście w Kancelarii Urzędu Gminy Luzino lub wysłać 
na adres urzędu listem poleconym. Druki deklaracji 
do pobrania znajdują się na stronie internetowej: 
https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/.  
Na wysłanie deklaracji wyznaczono termin 12 
miesięcy w przypadku źródeł ciepła lub spalania 
paliw kiedykolwiek uruchomionych przed 1 lipca 
2021 r. W przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw 
uruchomionych po 1 lipca 2021 r. będzie to 14 dni od 
instalacji źródła ciepła lub spalania paliw.

Utrudnienia w ruchu
Na prośbę Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego 
i Wejherowskiego informujemy o utrudnieniach  
w ruchu pojazdów na odcinku drogi powiatowej 
nr 1452G na odcinku Kochanowo – skrzyżowanie 
z DK nr 6 w Gościcinie, które związane są  
z realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa drogi 
powiatowej nr 1452G na odcinku Kochanowo 
– droga krajowa nr 6 o długości około 2,5 km”. 
W terminie 06.08-17.08.2021 r. odcinkowo będzie 
wprowadzany ruch wahadłowy, natomiast w dniach 
17.08-21.08.2021 r. droga będzie zamykana etapami.  
W związku z tym w dniach 17-20.08.2021 
autobusy linii 681 w kursach o godz. 9:00, 11:15  
i 13:10 z Zelewa do Luzina oraz 10:40 i 12:40 z Luzina 
do Zelewa nie będą obsługiwać części Kochanowa 
(przystanki „Kochanowo Wieś”, „Kochanowo Kapliczka”, 
„Kochanowo Kolonia”, „Kochanowo Stacja Pomp”. 
Ponadto, w dniu 21.08. 2021r. (sobota) autobusy linii 
676 od przystanku Kębłowo w kierunku Wejherowa 
pojadą objazdem – po trasie jak w dni powszednie, bez 
obsługi Kochanowa. Analogicznie w drugą stronę – od 
przystanku „Gościcino Szeroka-Most” do przystanku 
„Kębłowo” bez zatrzymania, bez obsługi Kochanowa. 
Mapka objazdu znajduje się na stronie internetowej 
urzędu: www.luzino.eu.

Place zabaw w Luzinie zostaną
zmodernizowane

Wniosek złożony przez Gminę Luzino w grudniu  
2020 r. 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 został rozpatrzony pozytywnie. W ramach 
projektu wymienione zostaną drewniane zestawy 
zabawowe w Dąbrówce, Kębłowie, Luzinie, Sychowie, 
Robakowie oraz Zelewie i zastąpione nowymi. Obecnie 
przygotowywane jest zapytanie ofertowe. Planowana 
wartość zadania to ok 130 tys. zł, a termin realizacji 
przewidziano do października 2021 r.

Zgłoś szkodę rolniczą

Informujemy, że producenci rolni samodzielnie 
szacują szkody spowodowane  przez tegoroczną 
suszę w uprawach rolnych, za pomocą publicznej 
aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą” – https://aplikacje.
gov.pl/app/susza.
Wypełnione wnioski, po uzupełnieniu informacji   
o wszystkich uprawach, należy podpisać Profilem 
Zaufanym i wysłać w aplikacji do 15 października br.
Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na najczęściej 
zadawane pytania dot. suszy. 
1.   Czy wnioski o oszacowanie strat związanych z suszą 
można składać tylko za pośrednictwem aplikacji?
Tak. Od 2020 r. wnioski o oszacowanie szkód 
powstałych w wyniku suszy można składać wyłącznie 
za pośrednictwem aplikacji publicznej „Zgłoś szkodę 
rolniczą”.
2.   Do kiedy można składać wnioski?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami producent rolny 
może złożyć wniosek o oszacowanie szkód powstałych 
w wyniku suszy do 15 października. Producent rolny 
ma  prawo do kilkukrotnego uzupełniania strat w 
poszczególnych uprawach w miarę ich obejmowania 
suszą wskazywaną przez System Monitoringu Suszy 
Rolniczej  kolejnych upraw rolnych – do  czasu 
potwierdzenia ostatniego zgłoszenia poprzez 
podpisanie wniosku o oszacowanie strat Profilem 
Zaufanym. Podpisanie wniosku uruchamia proces 
generowania protokołu strat w gospodarstwie rolnym, 
który przekazywany jest do zatwierdzenia przez 
Wojewodę i uniemożliwia dokonywanie dalszych 
zgłoszeń.
3.   Kto może złożyć wniosek?
Wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku 
suszy może złożyć każdy producent rolny, który 
złożył wniosek o przyznanie płatności w rozumieniu 
przepisów o płatnościach w ramach systemów 
wsparcia bezpośredniego w roku, w którym wystąpiła 
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susza i posiada Profil Zaufany.
4. Czy można rozpocząć zbieranie plonów przed 
złożeniem wniosku w aplikacji suszowej?
Tak. Aplikacja posiada informacje o wysokości i zakresie 
szkód określone przez Instytutu Uprawy, Nawożenia 
i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy  
w Puławach. Zatem zbiór plonów nie ma wpływu na 
szacowanie szkód powstałych w wyniku suszy.
Na stronie www.luzino.eu znajduje się instrukcja 
wypełniania wniosku o oszacowanie szkód 
spowodowanych wystąpieniem suszy.

Wideotłumacz dla osób Głuchych
Urząd Gminy Luzino oferuje usługę Wideo tłumacz 
dla osób głuchych, w ramach której można skorzystać 
z tłumacza języka migowego (PJM). Można z niej 
skorzystać podczas wizyty w urzędzie, nie trzeba się 
specjalnie umawiać. Zaraz po wejściu do budynku przy 
ul. Ofiar Stutthofu 11 po prawej stronie jest Kancelaria. 
Wchodząc tam, trzeba poinformować pracowników 
o potrzebie skorzystania z tej formy kontaktu.  
Na przykład można mieć przy sobie kartkę „Chciałbym 
skorzystać z Wideo tłumacza”. Pracownicy kancelarii  
w kilka minut zorganizują taką możliwość. Z tłumaczem 
PJM można również połączyć się za pomocą naszej 
strony internetowej www.luzino.eu lub poprzez 
poniższy kod QR.

Masz skaner kodów QR na swoim smartfonie?
Skorzystaj z poniższego kodu i połącz się  

z wideołumaczem dla Osób Głuchych.

Połączenie jest szybkie, proste i bezpłatne, a dzięki 
temu macie Państwo swobodny kontakt z naszymi 
pracownikami. Kontaktować się można w godzinach:
– poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek: 8:00 do 15:30
– środa: 8:45 do 16:45

Dotacje dla OSP wręczone w Luzinie

Strażacy ochotnicy z czterech powiatów, tj. 
wejherowskiego, puckiego, lęborskiego i słupskiego 
otrzymali dotacje. 12 lipca br. w remizie OSP w Luzinie 
Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław 
Struk oficjalnie wręczył czeki 15 przedstawicielom 
poszczególnych samorządów na łączną kwotę ok. 
95 tys. zł. Gmina Luzino otrzymała dofinansowanie 
na zakup trzech mundurów specjalnych i trzech 
mundurów wyjściowych. Łącznie z dofinansowania 
skorzystało 183 jednostek OSP, które funkcjonują w 58 
gminach województwa pomorskiego.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne
wesprą OSP Luzino
Ochotnicza Straż Pożarna w Luzinie uzyska wsparcie 
finansowe w wysokości 20 000 zł, na zakup sprzętu, 
w  ramach programu dobrosąsiedzkiego „WzMocnij 
Swoje Otoczenie”. Polskie Sieci Elektroenergetyczne 
S.A.  ogłosiły konkurs grantowy, w którym pozytywną 
weryfikację przeszedł wniosek OSP złożony na zakup 
ubrań, sprzętu pożarniczego, sprzętu na zawody 
sportowo-pożarnicze dla dzieci i młodzieży oraz 
standu reklamowego z materiałami edukacyjnymi 
dot. OSP i bezpieczeństwa. Całość projektu wstępnie 
oszacowano na 21.300 zł.

Walne Zebrania sprawozdawczo-
wyborcze OSP
Rok 2021 to czas podsumowań i wyborów nowych 
władz na 5.letnią kadencję w jednostkach OSP na 
terenie Polski. W lutym br. odbyło się Walne Zebranie 
Sprawozdawczo-Wyborcze w Milwinie, gdzie 
podsumowano dotychczasową pracę i wybrano nowe 
władze. Marcin Burchacz został wybrany  na Prezesa 
OSP, zaś naczelnikiem został Rafał Repeta. We wrześniu 
odbędą się wybory w pozostałych 2 jednostkach OSP 
gminy, m.in. OSP Luzino zaprasza wszystkich swoich 
członków na Walne Zebranie Sprawozdawczo-
Wyborcze w  dniu 11 września na godz. 17.00.  
w remizie OSP.

40. lecie ZKP w Luzinie
22 maja 2021 roku w kościele pw. św. Wawrzyńca została 
poświęcona i odsłonięta tablica z tekstem modlitwy  
„Òjcze nasz” w języku kaszubskim. Wydarzenie to 
było zwieńczeniem inicjatywy i działań luzińskiego 
Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, który 
właśnie w ten sposób postanowił upamiętnić swoje 
czterdzieste urodziny.
Odział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Luzinie 
został powołany uchwałą Zarządu Głównego ZKP w 
maju  1981 r.  Prezesem Zarządu Głównego Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego była wówczas Izabella 
Trojanowska.
Pierwszym prezesem luzińskiego Oddziału ZKP 
był Feliks Sikora (1981-1989), w powstanie oddziału  
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w Luzinie bardzo zaangażowana była Maria Krośnicka. 
Kolejnymi prezesami byli: Brunon Szpica (1989-1995), 
Roman Klinkosz (1995-1998), Dariusz Rompca (1998-
2004), Marek Mudlaw (2004-2010), Sławomir Klas 
(2010-2016), a od  7 października 2016 roku prezesem 
jest Mieczysław Bistroń. Na szczególne wyróżnienie 
zasługuje praca Teofila Sirockiego, który przez wiele 
kadencji był wiceprezesem luzińskiego Oddziału i tak 
jest do dnia dzisiejszego. Osobą, bez której trudno 
wyobrazić sobie luziński Oddział ZKP jest jego aktualny 
skarbnik Alicja Klinkosz, nauczycielka, była opiekunka 
zespołu dziecięcego „Luzińskie Dzwoneczki”.  
W Zarządzie obecnie pracują: Alicja i Roman 
Klinkoszowie, Marek Mudlaw, Teofil Sirocki, Wojciech 
Klein oraz Aleksandra i Mieczysław Bistroń.
Oddział ZKP w Luzinie od samego początku 
wpisuje się w działania kulturotwórcze na rzecz 
lokalnego środowiska gminy Luzino, uczestniczy 
w wydarzeniach dotyczących Kaszub i Pomorza,  
a także całej Polski, jak choćby wizyty w Polsce Jana 
Pawła II. Współpracuje z władzami samorządowymi, 
szkołami, instytucjami kultury z terenu Gminy Luzino 
i Powiatu Wejherowskiego. Chcąc wymienić przykłady 
tych działań, w których współuczestniczy luzińskie 
Zrzeszenie, należy wspomnieć o takich wydarzeniach, 
jak  obchody 750-lecia Luzina, nadanie bibliotece w 
Luzinie imienia Leona Roppla, XX Światowy Zjazd 
Kaszubów, ustalenie patronów dla luzińskich szkół  
w postaciach Lecha Bądkowskiego oraz Gerarda 
Labudy (dawne Gimnazjum im. Pisarzy Kaszubsko-
Pomorskich), Rodnô Mòwa, Festiwal Piosenki 
Kaszubskiej „Kaszëbszczé Spiéwë”, Kaszëbsczé 
Diktando, Sejmik Kaszubski, przeglądy Jasełkowe, 
Konkurs Czytelniczy „Méster Bëlnégò Czëtaniô” 
przedstawienia Teatru Dramatycznego z Luzina, 

coroczne święta szkół, od kilku lat regularnie raz w 
miesiącu odbywają się msze św. z kaszubską liturgią 
słowa w kościele pw. św. Wawrzyńca.  Luziński oddział 
angażuje się we współpracę z innymi oddziałami ZKP, 
np. wspólnie z banińskim oddziałem utworzono Klub 
Młodych Kaszubów Òska. Przedstawiciele wchodzą  
w skład Rady Naczelnej ZKP. Członkowie stowarzyszenia 
organizują spotkania opłatkowe, wycieczki i wyjazdy 
dla swoich członków i sympatyków.
Prezes Oddziału Mieczysław Bistroń podkreślił: 
„Obchody  XL-lecia Zrzeszenia w Luzinie przypadły na 
czas panującej w Polsce i na świecie pandemii, tym 
bardziej  jesteśmy wdzięczni wszystkim ofiarodawcom, 
dzięki hojności których  ta inicjatywa mogła być 
zrealizowana.  Szczególe podziękowanie kierujemy 
wobec ks. Waldemara Waluka – proboszcza Parafii pw. 
św. Wawrzyńca w Luzinie za przychylne ustosunkowanie 
się do inicjatywy ZKP oraz  ks. Mateusza Koszałki 
za odprawienie Mszy św. oraz poświęcenie tablicy  
z modlitwą Pańską w rodny mòwie”.

Władysław Rusiecki - uczestnik 
Powstania Warszawskiego skończył
101. urodziny

Mieszkańca Milwina 26.06.br. odwiedził z tej okazji 
Wójt Gminy Luzino Jarosław Wejer, życząc mu zdrowia 
oraz pomyślności.
Pan Władysław Rusiecki, pseudonim „Szary” 
urodził się 26 czerwca 1920 roku w Warszawie. Brał 
udział w Powstaniu Warszawskim z VII Obwodu 
„Obroża” Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej 
– 1 Rejon „Brzozów” (Legionowo) – I batalion- 1. 
kompania – pluton 700. Pan Rusiecki jest rodowitym 
warszawiakiem, ale ostatecznie zamieszkał ze swoją 
wnuczką w Milwinie.
Powiadomiony przez Muzeum Powstania Warszawskiego, 
o Pana udziale w zbrojnym wystąpieniu przeciwko 
okupującym Warszawę wojskom niemieckim w roku 1944 
– Powstaniu Warszawskim składam niniejszym
wyrazy głębokiego szacunku oraz serdeczne życzenia 
zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
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Powstanie Warszawskie to jedno z najważniejszych 
wydarzeń w historii Polski, jest częścią tożsamości nie 
tylko warszawiaków, ale wszystkich Polaków.
Bez powstania nie byłoby wolnej Polski, a bez jego 
uczestników i ich pracy nasza Ojczyzna nie wyglądałaby 
tak jak dziś, nie miałaby bohaterskiej, niezłomnej  
i niepokornej duszy. Pokazaliście naszemu pokoleniu 
to co jest najważniejsze – determinację w walce  
o niepodległość.
Wspólnota Gminy Luzino jest dumna z faktu przebywania 
na jej terenie tak znamienitej osoby.
Z okazji przypadającej 1 sierpnia br. 77. rocznicy 
wybuchu Powstania Warszawskiego Wójt Gminy 
Luzino ponownie odwiedził powstańca i złożył na Jego 
ręce podziękowania.

Jubileusze Długoletniego Pożycia
Małżeńskiego
W dniu 16.06.2021 r. odbyła się w Urzędzie Stanu 
Cywilnego w Luzinie uroczystość związana  
z obchodami Jubileuszy Długoletniego Pożycia 
Małżeńskiego.
Jubileusz Diamentowych Godów (60-lecie) 
obchodzili Państwo Jadwiga i Kazimierz Fikus.
Jubileusz Złotych Godów (50-lecie) obchodzili 
Państwo:
-  Urszula i Jan Czerwionka                       
-  Janina i Czesław Jurzyk                
-  Bogumiła i Roman Klein  
-  Irena i Hieronim Stochaj.             
Jubilaci obchodzący 50-lecie pożycia małżeńskiego 
zostali udekorowani  Medalami Róży przyznanymi 
przez Prezydenta RP. Wszyscy Dostojni Jubilaci  
otrzymali kwiaty i pamiątkowy dyplom.
W imieniu mieszkańców życzymy Jubilatom dużo 
zdrowia, pomyślności i następnych Jubileuszy.
W związku z obowiązywaniem dyrektywy Unii 
Europejskiej – Rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych (RODO) Urząd Stanu cywilnego w Luzinie 
informuje, że otrzymanie Medalu z okazji 50-lecia 
ślubu czy tez organizacja pozostałych Jubileuszy 
(60,  65  i 70- lecia) jest uzależnione od pisemnej 
zgody udzielonej przez Jubilatów. W celu podpisania 
zgody zainteresowani Jubilaci mogą zgłaszać się do 
Urzędu Stanu Cywilnego w Luzinie przy ul. 10 Marca 
11. W Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Luzino – 
Urząd Stanu Cywilnego - zakładka – zadania USC,  jest 
informacja o Jubileuszach oraz załączony druk zgody.

Państwo Jadwiga i Kazimierz Fikus

Państwo Urszula i Jan Czerwionka

Państwo Janina i Czesław Jurzyk

Państwo Bogumiła i Roman Klein
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Państwo Irena i Hieronim Stochaj

DOFINANSOWANO 
ZE ŚRODKÓW

BUDŻETU PAŃSTWA

PROGRAM "MALUCH+" 2021 
 Dofinansowanie miejsc opieki 

 w żłobku

DOFINANSOWANIE 
   96 000  zł

CAŁKOWITA 
4 250 198 zł

WARTOŚĆ

Informacja o dofinansowaniu 

Stan wodomierza
Informacja dotycząca przekazywania stanu 
wodomierza wg stanu na dzień 30.09.2021 r.
Urząd Gminy Luzino przypomina, że w związku  
z trwającym nadal na terytorium Polski zagrożeniem 
spowodowanym chorobą COVID-19, nie będą 
przeprowadzane dotychczasowe odczyty wodomierzy 
dokonywane u mieszkańców, firm przez upoważnione 
do tego osoby.
W związku z powyższym, prosi się Odbiorców wody 
o samodzielne dokonanie odczytu i podanie stanu 
wodomierza (wg  stanu na dzień 30.09.2021 r.), do dnia 
15 października 2021 r. w wybrany sposób:

SMS-em na nr telefonu 697 337 019 (całodobowo), 
według szablonu
Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378
a w przypadku podwodomierza:
Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378, p 3
gdzie:  w – oznacza wodomierz, a p – podwodomierz,
Ważne:
Prosi się, aby wysyłana treść SMS, była zgodna  
z przedstawionym szablonem, bez użycia polskich 
znaków, przy zachowaniu  widocznych  znaków 
interpunkcji (przecinków)!.
Prosimy o nie wpisywanie innych znaków i wyrazów, 
gdyż to spowoduje problemy z prawidłowym 
odczytem wiadomości.
telefonicznie – na nr 607 315 832 w godzinach pracy 
urzędu tj. poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek 7.30 
– 15.30, środa 8.45 – 16.45, podając: imię i nazwisko, 
adres, stan wodomierza, a odbiorcy posiadający 
podwodomierz – dodatkowo również jego stan.
Uwaga:
Jeżeli w określonym terminie Odbiorca nie poda 
aktualnego stanu wodomierza, naliczenie zostanie 
dokonane  na podstawie zużycia wody równego 
średniemu zużyciu w okresie ostatnich 6 miesięcy od 
ostatniego odczytu.
Jak, w prosty sposób prawidłowo odczytać stan 
wodomierza?
Na tarczy wodomierza są okienka w których widoczne 
są cyfry. Jeżeli występują tylko cyfry w kolorze 
czarnym to podajemy liczbę utworzoną z tych cyfr, 
jeżeli natomiast występują dwa kolory cyfr – czarny  
i czerwony – to podajemy tylko liczbę utworzoną z cyfr 
czarnych. Jest to stan wodomierza w m3.

Wykaz uchwał podjętych podczas XXII sesji Rady 
Gminy Luzino w dniu 30 marca 2021 r., tj. uchwały nr:
-331 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2021 – 2033,
-332 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok,
-333 w sprawie przystąpienia do zmiany fragmentu 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego (w zakresie działki nr 99 położonej  
w miejscowości Kochanowo i działki nr 506/16 położonej 
w miejscowości Kębłowo i działki nr 181/9 położonej 
w Wyszecinie, działek: nr 171/7, nr 172/1, nr 172/4, nr 
170/1, nr 170/7, nr 170/3, nr 171/8, nr 171/10, nr 194/3, 
nr 195/4, nr 195/5, nr 70/1, nr 70/2, nr 93 położonych  
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w miejscowości Barłomino, w obrębie Barłomino, dz. nr 
431, 432/2, położonych w Luzinie), 
-334 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino 
(obręb geodezyjny Luzino) (w zakresie działek: nr 970/3, 
nr 167/3, nr 179, nr 180, nr 181/1, nr 181/6, nr 1427/1, nr 
194/1, nr 194/3, nr 191/3, nr 183/9, 740/5, 740/7, nr 219 
i 220 położonych w miejscowości Luzino, w obrębie 
geodezyjnym Luzino), 
-335 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obrębu geodezyjnego Kębłowo (wsie 
Kębłowo i Kochanowo) (w zakresie działek nr 510/2, 
510/5, 510/7, 510/9), 
-336 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obrębu geodezyjnego Kębłowo (wsie 
Kębłowo i Kochanowo) (w zakresie działek nr 171 i nr 
421/10), 
-337 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości 
Kębłowo (ul. Borówkowa), 
-338 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych, 
położonych we wsi Luzino (dz. nr 346/6, 346/7), 
- 339 w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie  
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 
zwrotu części tej opłaty, 
-340 w sprawie uchwalenia ,,Programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na rok 2021”, 
- 341 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości 
położonych w Gminie Luzino (dz. nr 620/4, 620/5, 620/6 
w miejscowości Luzino oraz dz. nr 603 w miejscowości 
Kębłowo).
Uchwały podjęte podczas XXIII sesji Rady Gminy Luzino 
w dniu 27 kwietnia 2021 r.:, tj uchwały nr:
-342/2021 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla 
Powiatu Wejherowskiego,
-343/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2021 – 2033,
-344/2021 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 
rok,
-345/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej 
poparcia Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego 
Społecznego Komitetu Konstytucyjnego,
-346/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej 
wyrażenia opinii w sprawie przeprowadzenia 
Referendum Ludowego,
-347/2021 w sprawie przedłużenia terminów płatności 
rat podatku od nieruchomości, wskazanym grupom 
przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa 
pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych 
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,
-348/2021 w sprawie zwolnień od podatku od 
nieruchomości gruntów, budynków i budowli 
związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, 
których płynność finansowa uległa pogorszeniu  

w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 
ekonomicznych z powodu COVID-19,
-349/2021 w sprawie przekształcenia oddziałów 
przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Lecha 
Bądkowskiego w Luzinie w Przedszkole nr 2 w Luzinie 
i utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1  
w Luzinie,
-350/2021 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek 
obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin 
zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów w szkołach  
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Luzino,
-351/2021 w sprawie zwolnienia dyrektorów szkół  
i przedszkola z obowiązku realizacji tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych,
-352/2021 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości 
Kębłowo (J. Długosza, S. Wyszyńskiego, A. Fredry, 
Przyleśna, Galileusza),
-353/2021 w sprawie nadania nazwy ulicy  
w miejscowości Zelewo (Posła Antoniego Grotha),
-354/2021 w sprawie sprzedaży nieruchomości 
gruntowych, położonych we wsi Kębłowo,
-355/2021 w sprawie realizacji przez Gminę Luzino 
Programu Opieka wytchnieniowa,
-356/2021 w sprawie realizacji przez Gminę Luzino 
Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 
– edycja 2021,
-357/2021 w sprawie zmiany uchwały nr XXII/333/2021 
Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie 
przystąpienia do zmiany fragmentu Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Luzino
Uchwały podjęte podczas XXIV sesji Rady Gminy Luzino 
w dniu 21 czerwca 2021 r., tj. uchwały nr:
-358/2021 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego 
kredytu bankowego,
-359/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2021-2033,
-360/2021 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 
rok,
-361/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji 
Programu Współpracy Gminy Luzino z organizacjami 
pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami 
jednostek samorządu terytorialnego na 2020 rok,
-362/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Luzino za 2020 
rok,
-363/2021 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy 
społecznej Gminy Luzino,
-364/2021 w sprawie zmiany Statutu Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie,
-365/2021 w sprawie określenia wzoru wniosku  
o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru 
deklaracji o dochodach,
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-366/2021 w sprawie uchwalenia Regulaminu 
przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy 
Luzino na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony 
środowiska – usunięcie wyrobów zawierających azbest,
-367/2021 w sprawie nadania nazwy ulicy  
w miejscowości Kochanowo,
-368/2021 w sprawie nadania nazwy ulicy  
w miejscowości Kębłowo,
-369/2021 w sprawie nadania nazwy ulicy  
w miejscowości Robakowo,
-370/2021 w sprawie nabycia nieruchomości 
położonych w Luzinie,
-371/2021 w sprawie przekształcenia oddziałów 
przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 im. 
Lecha Bądkowskiego w Luzinie w Przedszkole nr 2  
w Luzinie i utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Luzinie,
-372/2021 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 
Regulaminu w sprawie dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli 
zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez 
Gminę Luzino,
-373/2021 w sprawie udzielenia wotum zaufania 
Wójtowi Gminy Luzino,
-374/2021 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu gminy za 2020 rok i informacją 
o stanie mienia jednostki oraz w sprawie udzielenia 
absolutorium Wójtowi Gminy Luzino za 2020 rok.

BUDOWA CHODNIKÓW NA TERENIE GMINY LUZINO 
– sprawa 15.2021
W dniu 15.07.2021 r. nastąpiło otwarcie ofert  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
jak wyżej, prowadzonym w trybie podstawowym bez 
negocjacji. 
Do terminu składania ofert, wpłynęły cztery oferty,  
z oferowaną ceną za wykonanie zamówienia  
w kwocie od 597.300,00 zł brutto do 746.739,19 zł brutto. 
Zamawiający, w niniejszym postępowaniu, wybrał 
ofertę, którą złożył Wykonawca: Lato-Bruk Eugeniusz 
Latosiński, ul. Mickiewicza 9, 84-220 Strzebielino,  
z oferowaną ceną 597.300,00 brutto.

PRZEBUDOWA ULICY SMAŻYŃSKIEJ W WYSZECINIE 
– sprawa 16.2021
W dniu 30.07.2021 r. nastąpiło otwarcie ofert  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
jak wyżej, prowadzonym w trybie podstawowym bez 
negocjacji. 
Do terminu składania ofert, wpłynęły cztery oferty,  
z oferowaną ceną za wykonanie zamówienia w kwocie 
od 791.038,71 zł brutto do 983.054,87 zł brutto. 
Zamawiający, unieważnił postępowanie na podstawie 
art. 255 pkt 3) ustawy Pzp, tj. Zamawiający unieważnia 
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub 
koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą 
ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że 
zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub 
kosztu najkorzystniejszej oferty.

PRZEBUDOWA ULICY SMAŻYŃSKIEJ W WYSZECINIE 
– sprawa 20.2021
W dniu 10.08.2021r. Zamawiający wszczął kolejne 
postępowanie jak wyżej. Termin składania ofert upływa 
dnia 26.08.2021r., g. 11.00, natomiast termin otwarcia 
ofert upływa dnia 26.08.2021r., o godz. 11.15.

Złóż wniosek o świadczenie
„Dobry Start”
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Szanowni Mieszkańcy,

zwracam się do Państwa z prośbą o niewrzucanie odpadów (śmieci) 
 do kanalizacji sanitarnej.

Wójt Gminy Luzino
(-) Jarosław Wejer
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Dzień Matki w bibliotece 
28 maja br. w luzińskiej bibliotece czytelniczki 
świętowały Dzień Matki. Uczestniczki warsztatów 
samodzielnie plotły wianki z suszonych kwiatów i 
rozmawiały o zabieganiu i sprawdzonych sposobach 
na odpoczynek, codziennych trudnościach i małych - 
wielkich radościach, wspomnieniach i planach, o byciu 
współczesną Mamą.

Legimi w bibliotece

Przypominamy, że biblioteka w Luzinie przystąpiła 
w tym roku do Konsorcjum Bibliotek Polskich, 
które odpłatnie korzystają z zasobów cyfrowej 
platformy Legimi. Legimi to ponad 32 000 e-booków 
i audiobooków, które można czytać na smartfonie, 
tablecie i komputerze, a także offline. Usługa dla 
czytelników biblioteki w Luzinie jest całkowicie 
bezpłatna. Jak zacząć korzystać z Legimi? Wystarczy 
odebrać kod dostępu w bibliotece, wejść na stronę 
internetową www.legimi.pl/pomorskie, wpisać na 
stronie otrzymany kod, założyć konto oraz pobrać 

bezpłatną aplikację Legimi. Kod jest aktywny przez 
30 dni, licząc od daty zalogowania. W ramach 
zamówionego przez Bibliotekę pakietu czytelnik może 
wypożyczyć dowolną liczbę książek. Liczba kodów jest 
ograniczona. 

Łączy nas pamięć
W tym roku biblioteka w Luzinie po raz pierwszy 
uczestniczyła w ogólnopolskiej akcji społeczno-
edukacyjnej ŻONKILE, organizowanej przez 
Muzeum Żydów Polskich POLIN. Celem projektu 
jest upamiętnienie wybuchu powstania w getcie 
warszawskim, które było największym zbrojnym 
zrywem Żydów podczas II Wojny Świtowej, a zarazem 
pierwszym powstaniem miejskim w okupowanej 
Europie. Akcji od początku towarzyszy hasło „Łączy 
nas pamięć”, które podkreśla siłę wspólnoty, znaczenie 
solidarności potrzebę dialogu ponad podziałami. 
Symbolem akcji jest żółty żonkil, bo właśnie te 
kwiaty w rocznicę powstania 19 kwietnia składał 
pod pomnikiem Bohaterów Getta na Muranowie 
Marek Edelman, ostatni przywódca powstania i jeden  
z niewielu ocalałych. W ramach akcji bibliotekarze 
wraz z mieszkańcami Luzina sadzili na skarpie przed 
biblioteką kwiaty, rozdawali symboliczne, wykonane 
przez dzieci papierowe żonkile, a na swoim Fanpage 
na facebook.com udostępniali materiały informacyjne 
i filmy związane z wydarzeniem. Udział biblioteki  
w akcji „Łączy nas pamięć” stanie się tradycją. 

Akcja „Mała książka - wielki człowiek”

Przypominamy o ogólnopolskiej kampanii „Mała  Książka  
Wielki  Człowiek”, która  cały czas trwa w luzińskiej 
bibliotece. W imieniu organizatorów serdecznie 
zapraszamy rodziców/opiekunów do odwiedzenia 
biblioteki i założenia konta czytelnika swoim dzieciom. 
Akacja skierowana jest do przedszkolaków. W jej ramach 
każdy mały czytelnik otrzyma w prezencie wyprawkę, 
a niej kartę do biblioteki, kartę, na której przy każdej 
wizycie zbiera kolorowe naklejki oraz wyjątkową 
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książkę „Pierwsze czytanki dla…”. Najaktywniejsi 
czytelnicy zdobywają dyplomy oraz drobne upominki. 
Dorośli również znajdą coś dla siebie w wyprawce, tj. 
broszurkę informacyjną o nieocenionej roli wspólnego 
czytania i wiele czytelniczych inspiracji.

Ogólnopolski program edukacyjny
„Patriotyzm Jutra” w bibliotece
Biblioteka w Luzinie znalazła się wśród 112 na 1000  
instytucji, które zostały nagrodzone wsparciem 
finansowym w ogólnopolskim programie grantowym 
PATRIOTYZM JUTRA. Program realizowany jest 
ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu, a jego operatorem jest 
Muzeum Historii Polski. Wszystkie nagrodzone 
wnioski "odznaczają się nieszablonowym podejściem 
do tematu, stymulują aktywność uczestników,  
a w ich realizację zaangażowani są specjaliści oraz 
doświadczeni animatorzy". W tym roku Gminna 
Biblioteka Publiczna im. Leona Roppla w Luzinie w 
ramach programu „Patriotyzm Jutra” będzie realizować 
projekt edukacyjno-kulturowy pt. „Z pokolenia niech 
głos nasz idzie w pokolenie…- międzypokoleniowy 
kolaż kaszubskiej pamięci o Marszu Śmierci KL 
Stutthof”. Jest to cykl aktywizujących działań 
edukacyjno-kulturalnych, których nadrzędnym celem 
jest odkrywanie historii miejsc, przedmiotów i relacji 
świadków związanych z tragicznymi wydarzeniami 
stycznia 1945 roku i ewakuacji więźniów z obozu 
Stutthof, którzy uczestniczyli w tzw. Marszu Śmierci. 
Jednym z elementów projektu są spotkania z młodzieżą 
w wieku 11-15 lat, w sumie około 180 uczniów z terenu 
gminy. Młodzi ludzie wezmą udział w czterogodzinnych 
warsztatach pt. „Przedmioty, które mówią” (oryginalnie 
„Objects that speak”). Pracując w małych grupach 
z reprodukcjami przedmiotów (tzw. artefaktów), 
należących do byłych więźniów obozu Stutthof, wejdą 
w rolę badaczy i spróbują odszyfrować historie tych 
przedmiotów i osób, do których one należały. Dopiero 
po etapie samodzielnej, twórczej pracy młodzież 
weźmie udział w wykładzie na temat historii obozu 
Stutthof oraz Marszu Śmierci w efekcie sprawdzając, 
na ile trafne okazały się ich własne przypuszczenia  
i stawiane hipotezy. Podczas warsztatów młodzi 
ludzie obejrzą także film Moniki Wejer „Stutthof idzie”, 
który jest znakomitym uzupełnieniem tematu. Drugą 
częścią projektu są międzypokoleniowe rodzinne 
spotkania, które odbędą się w czytelni biblioteki  
w Luzinie. W imieniu biblioteki serdecznie zachęcamy 
do udziału w spotkaniach wszystkie osoby, które 
osobiście lub z opowieści bliskich, sąsiadów pamiętają 
przechodzące przez Luzino kolumny więźniów.   
W efekcie wspólnej pracy powstanie kolaż pamięci, 
na który złożą się fragmenty wypowiedzi, artykułów, 
pamiątek, rysunków, zdjęć związanych z Marszem 
Śmierci. Szczegółowe informacje będą pojawiać się 
systematycznie na stronie Internetowej biblioteki.   

Spotkania z rodzinami i z młodzieżą poprowadzi dr 
Aleksandra Kurowska-Susdorf - adiunkt na Akademii 
Marynarki Wojennej, przewodniczka po Trójmieście 
i Kaszubach, m. in. Sztutowie oraz nauczycielka. Za 
promocję j. kaszubskiego oraz autorski program 
wycieczek po Kaszubach dla dzieci uzyskała Nagrodę 
Prezydenta Miasta Wejherowa. Prowadzi badania 
dotyczące historii mówionej na Pomorzu m.in. Grant 
Oral History. Współpracuje z Kaszubami z Kanady i USA. 
Uzyskała nagrodę im. Ks. Galasa za badania kultury 
kaszubskiej w środowisku amerykańskim. Za promocję 
zwyczajów kaszubskich w USA i Kanadzie uzyskała 
grant Polish American Historical Association Denver 
(USA), 2017. Jej książka "Oswoić śmierć. Edukacyjny 
potencjał kaszubskich rytuałów pogrzebowych" PWN, 
została wyróżniona w konkursie Gryf Literacki. 

Cykl Patroni Roku 2021

W 2021 roku Sejm ogłosił listę Patronów Roku: kard. 
Stefana Wyszyńskiego, Stanisława Lema, Cypriana 
Kamila Norwida, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 
oraz Tadeusza Różewicza. Rok 2021 jest także rokiem 
Konstytucji 3 Maja. W związku z akcją biblioteka  
w Luzinie przygotowała cykl pod nazwą Patroni Roku, 
który będzie pojawiał się na stronie internetowej  
i fanpage biblioteki przez cały rok. Są to m.in. filmy 
i artykuły związane z życiorysem i twórczością 
Patronów. Do tej pory do akcji włączyli się: Maria 
Krośnicka - Dyrektorka Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Luzinie, Marek Zelewski - socjolog, pedagog, 
Mieczysław Bistroń - filolog, nauczyciel języka 
polskiego oraz Dorota Labudda - nauczycielka historii. 
Wszystkie osoby chętne do włączenia się w akcję 
serdecznie zachęcamy do kontaktu z biblioteką.

Program Rozwoju Bibliotek
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Biblioteka w Luzinie zakwalifikowała się do 4 rundy 
Programu Rozwoju Bibliotek. Oznacza to 20 miesięcy 
wsparcia najlepszych specjalistów, w tym szkolenia, 
doradztwo, materiały i sprzęt, który w przyszłości 
biblioteka będzie mogła wykorzystać na spotkaniach 
stacjonarnych i online. Zdobyte podczas spotkań 
kompetencje pomogą bibliotekarzom efektywniej  
i  atrakcyjniej   projektować  sposób  działania  i  zarządzania 
biblioteką, ze szczególnym uwzględnieniem 
współczesnych wyzwań. Program Rozwoju Bibliotek 
daje okazję, by stać się częścią sieci praktyków np. 
LABiB czy Grupa InicJaTyWy, korzystać z jej wiedzy  
i doświadczeń, a także wspólnie tworzyć nowe jakości.
Bibliotekarki z Luzina są po pierwszym organizacyjnym 
spotkaniu online „Jutro już tu jest” podczas, którego 
opowiadały o swoich doświadczeniach, dobrych 
praktykach a także poznały innych uczestników 
projektu. Przypominamy, że w działaniu bierze udział 
75 bibliotek i około 300 bibliotekarzy z całej Polski. 
Program Rozwoju Bibliotek to przedsięwzięcie Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzone przez 
Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. 
W latach 2009-2015 było realizowane w ramach 
partnerstwa z Fundacją Billa i Melindy Gatesów.

Remont schodów
Rozpoczęty został długo wyczekiwany remont 
schodów. Jednak, żeby było lepiej, najpierw musi 
być gorzej. W związku z czym, przejście schodami nie 
będzie możliwe aż do września tego roku. Czytelnicy 
proszeni są o kierowanie się na drogę przy Posterunku 
Policji. Za utrudnienia przepraszamy.

Tydzień bibliotek

Biblioteka w Luzinie po raz kolejny uczestniczyła  
w Ogólnopolskim Tygodniu Bibliotek. Była to już XVIII 
edycja programu, prowadzonego przez Stowarzyszenie 
Bibliotekarzy Polskich. W tym roku przebiegała pod 
hasłem „Znajdziesz mnie w bibliotece”. Z tej okazji 
Biblioteka w Luzinie zaprosiła czytelników w każdym 
wieku do udziału w szeregu różnych wydarzeń online 
i stacjonarnie. W tym czasie Bibliotekę odwiedziły 
przedszkolaki z Bajkowej Doliny, przynosząc 

przepiękne życzenia z okazji przypadającego 8 maja 
Dnia Bibliotekarza. Podczas warsztatów z książką 
przedszkolaki odkryły prawdę, że "wszyscy się liczą", a 
każdy człowiek jest ważny i niepowtarzalny. 
Z kolei przedszkolaków z Gminnego Przedszkola 
Publicznego odwiedziły bibliotekarki. Podczas 
spotkania z małymi ekspertami dowiedziały się m.in. co 
to jest biblioteka i kim jest bibliotekarz (film ze spotkania 
dostępny na FB Luzino).Podczas Tygodnia nieco starsi 
mogli spróbować swoich sił w Armwrestlingu, czyli 
siłowaniu na rękę z medalistą Mateuszem Kołaczem. 
W tym celu sprowadzono do biblioteki profesjonalny 
stół do siłowania, a każdy uczestnik przed zawodami 
przeszedł mini szkolenie, w którym dowiedział się np. 
jak ustawić ręce, jaką przyjąć pozycję ciała, aby zadbać 
o swoje bezpieczeństwo i skuteczność.
Nie zabrakło również wydarzeń skierowanych do 
całych rodzin. Warsztaty "Pewnego razu w królestwie 
pszczół" poprowadził pszczelarz Teofil Sirocki. 
Uczestnicy spotkania dowiedzieli się wielu ciekawostek 
związanych z hodowlą pszczół, budową ula, dowiedzieli 
się jakie właściwości ma miód i np. to, jak powinno się 
go przechowywać, aby nie stracił swoich walorów. 
Pan Teofil przywiózł ze sobą prawdziwe pszczoły, strój 
pszczelarza oraz miód własnej roboty. Na zakończenie 
chętne osoby samodzielnie wykonały świeczki z 
pszczelego wosku w cytrynowych „pojemniczkach”. 
Drugim z cyklu rodzinnych spotkań były warsztaty 
literackie na podstawie książki „Malwinka i Lusia. 
Ucieczka jednorożca”. Po krótkiej ruchowej 
rozgrzewce, uczestnicy wysłuchali fragmentu książki, 
czytanego przez samą autorkę – Kasię Keller. Tekst 
stał się punktem wyjścia do rozmowy o sile przyjaźni. 
Dodatkowo podczas mini gry terenowej uczestnicy 
rozszyfrowali przepis na prawdziwego przyjaciela. Na 
szczęście cała historia skończyła się dobrze. Zaginiony 
jednorożec się odnalazł, a nawet dostał w prezencie 
od uczestników ogon stworzony z ogniw przyjaźni. Z 
kolei dzieci zajadały się smakowitymi lizakami i wracały 
do domów z balonami wypełnionymi helem. Podczas 
Tygodnia Bibliotek luzińska biblioteka zorganizowała  
mini konkurs oraz zachęcała mieszkańców gminy 
do wspólnych wspomnień i komentowania starych, 
pamiątkowych zdjęć. 



Gminny Biuletyn Informacyjny Rady i Wójta Gminy Luzino 17

KULTURA

Wystawa z okazji Dnia Jedności 
Kaszubów
Dzień Jedności Kaszubów jest świętem 
upamiętniającym pierwszą pisemną wzmiankę 
o Kaszubach z bulli papieskiej Grzegorza IX z 19 
marca 1238 r. Z tej okazji Gminny Ośrodek Kultury w 
Luzinie przygotował dwuczęściową wystawę prac 
kaszubskiego malarza i pisarza, Macieja Tamkuna.  
W pierwszej z nich, w wersji plakatowej, na kilkunastu 
słupach w gminie Luzino pojawiły się namalowane 
przez artystę sylwetki najsłynniejszych kaszubskich 
pisarzy m.in. takich jak Aleksander Majkowski, 
Hieronim Derdowski czy Leon Roppel. W drugiej, te 
same obrazy, ale w wersji oryginalnej, ozdobiły główną 
salę GOK Luzino. Marcową ekspozycję zorganizowano 
we współpracy z Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

O podcaście „Dzień Dobry Luzino”
W dobie pandemii instytucje kultury szukają nowego 
sposobu komunikacji, aby podtrzymywać jak 
najaktywniejsze relacje z odbiorcami. Przynajmniej trzy 
ośrodki na Pomorzu zdecydowały się w ostatnim czasie 
na prowadzenie własnego kanału podkastowego 
(audycji radiowych emitowanych w internecie): 
Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie we współpracy z 
Gminą Luzino, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 
w Gdańsku oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka 
Publiczna w Gdańsku.
Przedstawiciele tych podmiotów spotkali się na 
panelu online „Zoom na kulturę”, prowadzonym przez 
koordynatorkę ds. kultury Obszaru Metropolitalnego 
Gdańsk-Gdynia-Sopot, Alicję Jelińską. Przeprowadzoną 
w marcu rozmowę śledziło na żywo śledziło 
kilkudziesięciu widzów.

Filmy z pieśniami wielkopostnymi
Chór „Lutnia” GOK Luzino pod kierunkiem dra Tomasza 
Fopke nagrał w wersji audio i wideo w kościele Św. 
Wawrzyńca w Luzinie 3 pieśni wielkopostne. Utwory 
Drzewò żëcygò, sł. i muz. br. Zbigniew Joskowski 
OFMConv, Na krzyżu, sł. i muz. Stanisław Kwiatkowski, 
Na górze Krziż, sł. Alojzy Nagel, muz. Witosława 
Frankowska zyskały ponad 1400 wyświetleń na fb.com/
LuzinoGOK i były także chętnie udostępniane. 

GOK Luzino na YouTubie, Instagramie
i Tik-Toku
GOK Luzino intensywnie pracuje nad rozwojem 
kolejnych kanałów komunikacji cyfrowej. Poza 
stroną gok.luzino.eu i fb.com/LuzinoGOK stara się 
systematycznie tworzyć treści także w kolejnych 
przestrzeniach. Prowadzimy także swoje kanały na 
Instagramie i Tik-Toku (instagram.com/GOKLuzino 
i TikTok.com/@gokluzino), gdzie ukazują się treści 
dedykowane młodszym odbiorcom. Instytucja 
ponadto samodzielnie przygotowuje treści na kanał 
YouTube, gdzie pojawiają się profesjonalne materiały 
filmowe z kulturalnego życia gminy. Mamy nadzieję 
na dalszy rozwój tych przestrzeni w najbliższych 
miesiącach i latach ze współudziałem mieszkańców! 

GOKuś jajem i kwiatkiem ;-)

GOK Luzino od ponad roku dysponuje gipsowym jajem 
– GOKusiem, który poddawany jest kolejnym zmianom 
przy okazji akcji okolicznościowych. W kwietniu został 
przemalowany na wielkanocnego zająca. Całość  pracy 
konserwatorskiej i artystycznej wykonały Grażyna 
Malak, Beata Lidzbarska i Oktawia Kwidzińska z zespołu 
GOK Luzino. Przy zającu mieszkańcy gminy licznie robili 
sobie zdjęcia, a lokalne media informowały o nim na 
swoich kanałach. Z okazji dnia dziecka przygotowaliśmy 
natomiast GOKusia w wersji kwiatu przypominającego 
słonecznik.  

„Bezpieczeństwo w sieci”
Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie zakończył 
niedawno prowadzenie bezpłatnych zajęć  
z "Bezpieczeństwa w sieci", dedykowanych dzieciom  
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z naszej gminy w wieku 10-14 lat. Podczas spotkań 
online uczestnicy uczyli się skutecznych metod 
reagowania na zagrożenia wynikające z korzystania 
z przebywania „online”, rozpoznawania zagrożeń, 
kulturalnego i bezpiecznego korzystania oraz 
unikania hejtu w internecie. Działanie sfinansowano 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
(działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz 
aktywizacji cyfrowej”).

Rockowe granie w GOK Luzino
W kwietniu GOK Luzino powołał do życia zespół 
rockowy, prowadzony przez Marcina Kryżę – wokal, 
gitara rytmiczna. Docelowo grupa, w skład której 
wchodzi obecnie jeszcze perkusista i basista, miałby 
tworzyć własne kompozycje, ale na razie ćwiczy 
tzw. „covery”, czyli znane piosenki innych zespołów. 
Czekamy na pierwsze publiczne występy młodych 
artystów! 

Biersztuba - premiera teledysku
i wizyta w TVP Gdańsk

Na poważnie ruszyła w kwietniu playlista „Biersztuba” 
na kanale YouTube GOK Luzino. Stworzono 
profesjonalny trailer, który promować ma działalność 
pisarzy tworzących w gatunku fantasy w j. kaszubskim. 
W pierwszym odcinku zrecenzowana została 
książka Dariusza Majkowskiego „Pòd Òkã Jastrë". 
Nagranie filmu zrealizowano w luzińskiej harcówce, 
a scenografia nawiązywać miała do klimatu dawnych 
biesiad rycerskich. Materiał filmowy dot. działalności 
Biersztuby przygotowała w czerwcu TVP3 Gdańsk.

Pierwsze posiedzenie Rady 
programowej GOK Luzino

Dnia 27.03. br. odbyło się inauguracyjne posiedzenie 
Rady Programowej przy dyrektorze Gminnego Ośrodka 
Kultury w Luzinie. Spotkanie dotyczyło bieżących 
wyzwań, przed którymi stoi obecnie nasza instytucja 
kultury. Rada jest organem doradczym i pomocniczym 
dyrektora GOK Luzino z kompetencjami pomocy  
w realizacji zadań statutowych oraz promocji instytucji 
w gminie i na zewnątrz. Powołani członkowie Rady to: 
przewodniczący p. Tomasz Kafel ze Stowarzyszenia 
Aktywności Twórczej „Fistaszki” z Luzina (wybrany 
w głosowaniu przez 16 organizacji pozarządowych 
działających na terenie gminy), p. Wiesław Trepczyk 
(wybrany przez Radę Gminy), p. Marzena Meyer 
(delegowana przez Wójta Gminy Luzino), p. Adam Hebel, 
wybrany w głosowaniu przez 17 grup artystycznych 
działających przy GOK Luzino i sekretarz p. Oktawia 
Kwidzińska (wybrana przez członków zespołu GOK 
Luzino).

Orkiestra GOK Luzino z nowym
dyrygentem
W kwietniu doszło do zmiany w organizacji dwóch 
działających w gminie orkiestr dętych. Doszło do 
połączenia obydwu zespołów, a kierownictwo 
artystyczne nad całością objął Marcin Grzywacz, 
wcześniej zastępca kapelmistrza Orkiestry 
Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej w Gdyni. 
Zaangażowanie do współpracy z GOK Luzino 
specjalisty z takim doświadczeniem nobilituje nasz 
ośrodek i daje perspektywy na jeszcze bardziej owocną 
pracę artystyczną tego zespołu w gminie. Orkiestra 
pod batutą nowego dyrygenta wystąpiła już podczas 
uroczystości z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja i 
planuje wystąpić w dniu Święta Wojska Polskiego 15 
sierpnia. 20 czerwca zaprezentowała się natomiast 
podczas XIV Szemudzkiego Przeglądu Orkiestr i 
Zespołów Dętych.

Studio wokalu z Eweliną Kuc
GOK Luzino na przełomie kwietnia i maja prowadził 
nabór do studia wokalnego prowadzonego przez 
Ewelinę Kuc, zawodowo zajmującą się śpiewem. 
Uczestnicy zajęć podczas indywidualnych spotkań 
uczą się podstaw warsztatu wokalnego i emisji głosu. 
Ćwiczą także swoje ulubione piosenki wywodzące się z 
różnych stylistyk muzycznych.
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Wystawa fotografii Patrycji Kruk 
W czwartek 29.04 br. obchodziliśmy Międzynarodowy 
Dzień Tańca. Na ten dzień Gminny Ośrodek Kultury 
w Luzinie przygotował wystawę fotografii Patrycji 
Kruk, która od 5 maja ozdabiała gminę Luzino na 
słupach plakatowych. Otwarcie ekspozycji w formie 
stacjonarnej odbyło się w siedzibie GOK Luzino  
i towarzyszył mu występ tancerek Teatru Tańca Pro 
GOK prowadzonego przez Sangmo Borysewicz. 
Patrycja Kruk to absolwentka Państwowego Liceum 
Sztuk Plastycznych w Gdyni. Posiada podwójny dyplom 
magistra sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu 
w dziedzinie Fotografii Intermedialnej i Plakatu. Jej 
wystawy indywidualne i zbiorowe prezentowano m.in. 
w Wejherowie, Gdyni, Poznaniu, Oświęcimiu i Brnie. 

Ogólnopolska konferencja 
z udziałem GOK Luzino
W dniach 11-12 maja odbyła się Konferencja 
Marketing w Kulturze organizowana przez Instytut 
Kultury Miejskiej w Gdańsku. GOK Luzino spotkało 
w tym roku wyróżnienie, ponieważ przedstawiciel 
instytucji uczestniczył w panelu prowadzonym przez 
Annę Rudnicką, twórczynię bloga kulturanaczasie.
pl i dyrektorkę Świdnickiego Ośrodka  Kultury. 
Rozmówcami byli także goście z Iławskiego Centrum 
Kultury oraz Żuławskiego Ośrodka Kultury. Prelegenci 
omówili wyzwania w średnich i mniejszych instytucjach 
kultury.  Była to już 6. edycja ogólnopolskiej konferencji 
organizowanej w Gdańsku, w której biorą udział 
przedstawiciele dziesiątek instytucji z całej Polski.  

Aktywność Chóru Lutnia z Luzina

Dzień Działacza Kultury

GOK dla Seniora
W niedzielę 30.05. br. niedzielę seniorzy z gminy Luzino 
wzięli udział w zorganizowanym i dofinansowanym 
przez GOK Luzino oraz firmę TomLech wyjeździe na 
koncert legendarnej wokalistki, Eleni w Filharmonii  
w Wejherowie. W czerwcu natomiast pojechali 
ponownie do WCK, aby wysłuchać koncertu piosenek 
XX-lecia międzywojennego w wykonaniu Kacpra 
Kuszewskiego. Dziękujemy Przewodniczącemu Rady 
Programowej GOK Luzino, Panu Tomaszowi Kafel, za 
pomysł i wsparcie finansowe obydwu inicjatyw.

29 maja przypadał Dzień Działacza Kultury, który 
był okazją do odwiedzenia przez pracowników GOK 
Luzino zespołu Biblioteki w Luzinie. GOK złożył 
życzenia, przekazał pamiątkowe upominki własnego 
wyrobu oraz zaprosił Bibliotekę do współpracy przy 
inicjatywach kulturalnych w gminie.    

Ostatnie miesiące były intensywne dla Chóru „Lutnia”, 
działającego przy GOK Luzino. Zespół oprawił 
muzycznie nabożeństwa majowe w Kochanowie, 
Kębłowie i Barłominie, wystąpił na Festiwalu Pieśni 
Religijnej w Rumi, na odpuście Wniebowstąpienia 
Pańskiego w Wejherowie, Mszy Św. z okazji Finału 
Jubileuszowego 50.  konkursu Rodny Mòwë  
w Chmielnie, wręczeniu „Srebrnych Tabakier 
Abrahama” w Gdyni, wydarzeniu artystycznym „Missa 
pro pace” w Żarnowcu i Jastarni oraz przygotował się 
do oprawy muzycznej Mszy Św. i części biesiadnej na 
Zjeździe Kaszubów w Pucku. 
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Spektakl Fundacji Pomysłodalnia
W tym roku z okazji Dnia Dziecka 1 czerwca pracownicy 
GOK spotkali się z ponad 350 dziećmi w Szkole 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Kębłowie, dla których 
zaprezentowano spektakl „Nasza Bajka” napisany  
i zrealizowany przez Fundację Pomysłodalnia  
z Rumi. Trwa kontynuacja spotakań ze szkołami  
z Gminy Luzino. Do tej pory pokazano spektakle w SP  
w Barłominie oraz SP nr 2 w Luzinie.

Gok Luzino Partnerem Pucharu
Strong Man
GOK Luzino był partnerem podczas organizowanego w 
Luzinie 6 czerwca Pucharu Polski Strongman. W zakresie 
zapewnienia atrakcji dla dzieci zorganizowano 3 
dmuchańce, euro bungee i zaproszono dwie animatorki, 
które wzbogacały pobyt dzieci podczas imprezy 
zabawami z bańkami, przeciąganiem liny, wyścigach  
w workach oraz przebrały się za postaci Elzy oraz 
Chase’a z kreskówki Psi Patrol. Dzieci aktywnie włączały 
się w zabawy i licznie robiły sobie zdjęcia z maskotkami.

Muzyczne spotkania Luzińskich
Bibliofilii 
8 czerwca br. w Ambasador Cafe w Luzinie odbyło 
się spotkanie autorki poczytnych książek dla dzieci  
i dorosłych, Kasi Keller. Sympatycy literatury 
obyczajowej mogli wysłuchać poprowadzonej przez 
Weronikę Pobłocką rozmowy dotyczącej najnowszej 
książki pisarki pt. „Znaki na niebie i ziemi”, a także 
wysłuchać na żywo trzech utworów z repertuaru 
Ewy Demarczyk („Groszki i Róże”), Marka Grechuty 
(„Wolność”) i Bogusława Meca („Jej Portret”)  
w wykonaniu duetu Ewelina Kuc – wokal i Mikołaj 
Dudkiewicz – gitara. Był to także pierwszy publiczny 
występ tej dwójki artystów, związanych od niedawna  
z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Luzinie. 

Zakręcone Warsztaty 
Podobnie jak w ubiegłym roku GOK w Luzinie 
zaprosił dzieci z całej gminy do uczestnictwa w 
letnich warsztatach na terenie poszczególnych 
sołectw. Spotkano się z młodzieżą m.in. z Robakowa, 
Milwina, Kochanowa, Tępcza i Zelewa. Rozbudowany 

program obejmował zajęcia z m.in. z takich dziedzin 
jak robotyka, rękodzieło, programowanie, rysunek, 
malarstwo, śpiew, taniec i wielu innych. W warsztatach 
rozplanowanych w okresie 5 tygodni wzięło udział 
blisko 100 dzieci, dla których odbyło się łącznie 185 
godzin warsztatów. 

Sukcesy Orkiestry Dętej GOK Luzino
Orkiestra Dęta Gminnego Ośrodka Kultury w Luzinie 
zwyciężyła w konkursie publiczności o Puchar 
Dyrektora Gminnego Centrum Kultury, Sportu  
i Rekreacji w Szemudzie, uzyskując aż 663 głosów.  
O zwycięstwo toczyła się aktywna walka do samego 
końca. Orkiestra pojawiła się także na scenie podczas XIV 
Kaszubskiego Przeglądu Orkiestr Dętych w Gniewinie 
(24 lipca) oraz odpustu w parafii pw. św. Wawrzyńca w 
Luzinie (8 sierpnia). Najważniejszym letnim koncertem 
Orkiestry był występ w trakcie uroczystego koncertu 
Luzino Centrum Koncertowym zorganizowanego 
przez Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie (15 sierpnia), 
gdzie publiczność mogła wysłuchać kompozycji 
latynoamerykańskich, francuskich i filmowych. Obok 
Orkiestry Dętej GOK Luzino wystąpili: Chór Harmonia, 
Ewelina Kuc – wokal, Marcin Kryża – gitara. Całość od 
strony muzycznej poprowadził Marcin Grzywacz – 
kapelmistrz.

Największe gwiazy polskiego jazzu
w Luzinie
Pod koniec lipca do sali wokalnej, a zarazem studio 
nagrań GOK-u w Luzinie, na zaproszenie Wójta 
Gminy oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Luzinie 
zawitały największe gwiazdy polskiego jazzu, które 
przygotowywały się do koncertu w Filharmonii 
Kaszubskiej w ramach tegorocznej edycji Ladies 
Jazz Festiwal. W próbie do koncertu Tribute to Maria 
Koterbska wzięły udział m.in. Dorota Miśkiewicz, 
Grażyna Auguścik, Beata Przybytek, Anna Serafińska i 
Monika Borzym. Paniom akompaniował kilkuosobowy 
zespół instrumentalistów. Mamy nadzieję, że udział 
takich gwiazd to dobry prognostyk do funkcjonowania 
tej przestrzeni w przyszłości.

Kino letnie w Luzinie
W wybrane niedziele lipca i sierpnia mieszkańcy gminy 
mogli bezpłatnie oglądać filmy podczas cyklu „Kino 
w Luzinie. Plener przy sosnach” zorganizował Gminny 
Ośrodek Kultury w Luzinie. W parku im. Prof. Gerarda 
Labudy, w samym sercu gminy, widzowie zobaczyli 
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produkcje takie jak Wilcze Echa (2019), Palm Springs 
(2020), Nadzwyczajni (2019), Manu, bądź sobą! (2019), 
Chłopiec i wilk (2019). Dla każdej ze 100 pierwszych 
osób udostępniono leżaki oraz koce. Instytucja 
zadbała również o widzów w porze deszczowej 
proponując seanse w formie kina samochodowego. Co 
istotne filmy prezentowano na wysokiej jakości ekranie 
LED, nie zaś na projektorach, dzięki czemu okazały 
się być znakomite w odniesieniu do jakości audio/
video. Jakość tę zaaprobowali również widzowie, 
którzy ochoczo korzystali z oferty średnio w ilości 
ok. 220 osób na seans. Zapraszamy na ostatni film 
cyklu pt. W deszczowy dzień w Nowym Jorku (2019)  
w niedzielę 29 sierpnia o godz. 21:00. Partnerem 
seansów były firmy Wynajmijekranled.pl i Słodka 
Porcja Luzino. 

Muzyczne niedziele przy sosnach
Poza pierwszą edycją serii kina letniego Gminny 
Ośrodek Kultury w Luzinie zapoczątkował także cykl 
„Muzyczne niedziele przy sosnach”, w ramach którego 
w miesiącach wakacyjnych zaprezentowało się kilka 
zespołów. W pierwszym koncercie usłyszeliśmy grupę 
FUCUS, czerpiącą inspirację z muzyki irlandzkiej, 
szantowej i kaszubskiej. W kolejnym, zespół Majestic 
wykonał kompozycje z gatunku reggae. W ostatnim 
zaprezentowali się Dorota Kulka (wokal) i Paweł Nowak 
(akordeon) w projekcie Edith Piaf po polsku. Koncerty 
każdorazowo cieszyły się dużym zainteresowaniem 
publiczności, która gościła średnio w liczbie ponad 190 
osób na wydarzenie.

Debiut zespołu Eve Quartet 
W ramach „Muzycznych niedziel” odbył się także 
koncert z muzyką legendarnej polskiej piosenkarki 
Ewy Demarczyk w wykonaniu zespołu Eve Quartet, 
nowopowstałej grupy, nad którą opiekę artystyczną 
sprawuje Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie.
Wokalistka Ewelina Kuc od niedawna związana z gminą  
Luzino oczarowała publiczność zarówno interpretacjami 
piosenek jak i ciekawymi opowieściami na temat 
historii powstania konkretnych utworów. Oprawę 
muzyczną współtworzyło dwóch instrumentalistów, 
Mikołaj Dudkiewicz na gitarze i Artur Paluszyński na 
pianinie. Koncert przyjęty życzliwie przez publiczność 
od pierwszego utworu zakończył się owacjami na 
stojąco.

Muzyczne prawykonanie z udziałem
Chóru Lutnia
Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie został oficjalnym 
partnerem Fundacji Sedlaka w ramach projektu Missa 
Pro Pace - koncert dialogowy. Utwór napisany jest na 
sopran, baryton, chór mieszany, saksofon, akordeon, 
organy i orkiestrę dętą, a wykonany został dwukrotnie,  
w Żarnowcu 15.08 i w Jastarni 18.08. 
Nasza radość z uczestnictwa w projekcie jest tym 
większą, że od lat jego zasadniczą częścią jest udział 
jednej z najaktywniejszych grup artystycznych 
działających przy GOK Luzino, Chóru Lutnia. Partię 
barytonu natomiast wykonuje jej wieloletni dyrygent, 
Tomasz Fopke. Tytuł „Missa pro pace” (tł. msza o pokój) 
nawiązuje do pierwszego zdania księgi cysterskich 
rękopisów z XV wieku, będących własnością skarbca 
Opactwa Benedyktynek w Żarnowcu. Materiał źródłowy 
jest inspiracją i podstawą działania artystycznego. 
Aranżerem utworu jest Adam Diesner.

Premiera książki Adama Hebla
współwydanej przez GOK w Luzinie
Także 15 sierpnia w Parku im. Prof. Labudy w Luzinie 
odbyła się premiera książki dziennikarza Radio Gdańsk 
i luzinianina, Adama Hebela, pt. "Droga wòlnëch lëdzy". 
W programie imprezy poza spotkaniem autorskim 
prowadzonym przez Dariusza Majkowskiego znalazły 
się inscenizacje Teatru Zymk oraz koncert bardów  
w wykonaniu Patrycji Klein i Marcina Kryży. Po publicznej 
dyskusji można było nabyć osobiście egzemplarz książki 
z dedykacją autora. Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie 
książkę tą wydał wspólnie z Muzeum Piśmiennictwa  
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

Kultura-Interwencje
Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie został beneficjentem 
programu Narodowego Centrum Kultury Kultura – 
Interwencje! Nagrodzono pomysł „Prymas Tysiąclecia 
2.0”, w którym przywołano postać Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w 120. rocznicę jego urodzin i w roku 
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beatyfikacji (planowanej na wrzesień 2021). Do Luzina 
przyjedzie profesjonalna grupa aktorska Teatr „A” z 
Gliwic, która 12 września o godz. 14:30 na dziedzińcu 
kościoła pw. św. Wawrzyńca pokaże spektakl 
„Życie Jest Większe od Legend”, opowiadający o 
internowaniu Prymasa Tysiąclecia w klasztorze w 
Prudniku. Zorganizowane zostaną także warsztaty 
aktorskie z gminną młodzieżą, która wystąpi później w 
samym spektaklu w roli statystów. Niebawem zostanie 
ogłoszona rekrutacja dla młodych aktorów.
W naborze zgłoszono blisko 2600 wniosków (60% 
więcej niż rok wcześniej), a wsparcie otrzymało 263 
podmiotów. Grant dla GOK Luzino to 10 tys. zł.

SP w Barłominie
Powrót uczniów do nauki w szkole

„Bliżsi naturze” to hasło, które towarzyszyło 
społeczności Szkoły Podstawowej im. Księdza Jana 
Twardowskiego w Barłominie w minionym roku 
szkolnym. Jak się okazało nakreślony kierunek pracy 
został jeszcze pełniej wykorzystany przez placówkę 
w czasie powrotu uczniów do nauki stacjonarnej.  
W wyniku analizy zebranych informacji od uczniów   
i rodziców szkoła postawiła na odbudowanie relacji 
rówieśniczych oraz integrację całej społeczności. Zdając 
sobie sprawę z faktu, że otwarte przestrzenie pomagają 
w nawiązywaniu kontaktów społecznych i budowaniu 
więzi  z pełnym przekonaniem  wykorzystano  w tym 
celu przyrodniczą przestrzeń edukacyjną – bliskość 
lasu, łąkę, pozostałości po dawnym parku ze starymi 
drzewami, plac zabaw, siłownię na świeżym powietrzu, 
szkolne boiska. Mając taką bazę, czas pobytu dzieci w 
szkole podzielony został na czas: zabawy, skupienia, 
więziotwórczy, odpoczynku, aktywności fizycznej, 
czas dla wnętrza. Wszystkie te tak zwane składniki 
odżywcze tworzyły „zdrowy półmisek umysłowy”, 
który potrzebuje każdy organizm. Aktywność na łonie 
przyrody organizowana była w różnych formach: 
leśne wędrówki z „kijkiem wędrowniczkiem”, gry i 
zabawy na boisku, zajęcia edukacyjne na świeżym 
powietrzu, klasowe pikniki. Natura i budząca się do 
życia przyroda podsuwała nauczycielom pomysły do 

organizowania nauki poprzez bezpośrednie działanie 
w sposób interdyscyplinarny. Czas spędzony na łonie 
przyrody w różnorodnych formach stworzył okazję 
do zdiagnozowania w bezpiecznych warunkach 
umiejętności dzieci w zakresie treści objętych podstawą 
programową,  w tym kompetencji kluczowych oraz 
ich umiejętności społecznych. Wyniki i wnioski tych 
obserwacji stanowić będą podstawę do planu pracy 
szkoły oraz programu wychowawczo-profilaktycznego 
na rok przyszły. Do jesiennych przyrodniczych 
wypadów dołączą leśnicy z Nadleśnictwa Strzebielino 
z siedzibą w Luzinie.

Wielkie imieniny wszystkich dzieci
W tym nietypowym roku społeczność Szkoły 
Podstawowej im. Księdza Jana Twardowskiego we 
współpracy z Radą Sołecką wsi Barłomino organizację 
Dnia Dziecka połączyła z rocznicą urodzin  Patrona 
szkoły. Hasłem przewodnim były słowa Księdza Jana 
Twardowskiego: „Uśmiech jest zawsze do ludzi”. 
Zaplanowana na 1 czerwca uroczystość przebiegała 
głównie pod kątem zabaw dla dzieci i z dziećmi. 
Dmuchańce, zjeżdżalnie, wata cukrowa, gry zespołowe, 
ognisko z pieczoną kiełbaską, a na finał mecz piłki 
nożnej, którego sędzią był Pan Sylwester Piątek. Po 
długiej rozłące taka forma spotkania była wszystkim 
bardzo potrzebna. Serdeczny uśmiech gościł na 
twarzach wielu małych i dużych dzieci.

Znajdziesz mnie w bibliotece

Tegorocznej ogólnopolskiej kampanii czytelniczej 
VIII TYGODNIA BIBLIOTEK 2021 towarzyszyło hasło 
ZNAJDZIESZ MNIE W BIBLIOTECE. Społeczność Szkoły 
Podstawowej im. Księdza Jana Twardowskiego w 
Barłominie każdego dnia czytała dzieciom książki z 
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wybranej tematyki – bajki i bajeczki, zero waste, książki 
naszego patrona oraz znanej i cenionej ilustratorki 
Emilii Dziubak. Biblioteka w SP w Barłominie tym 
razem przeniosła się na zieloną trawę. Jak w tym 
czasie wyglądała nasza bibliotek i gdzie można było 
znaleźć małych czytelników? Oczywiście na świeżym 
powietrzu w przyrodniczych zakątkach szkoły.

Dzień Ziemi pod hasłem „Przywróć naszą Ziemię”
Z okazji Dnia Ziemi społeczność Szkoły Podstawowej 
im. Księdza Jana Twardowskiego w Barłominie 
wspólnie z Radą Sołecką zaprosiła wszystkie rodziny do 
wspólnego spaceru na łonie przyrody. Spacerowicze 
nie tylko podziwiali uroki okolicy, ale także posprzątali 
po tych, którzy zapomnieli, że to nasza jedyna 
planeta. Akcja miała na celu promowanie postaw 
proekologicznych wśród małych i dużych. Wszystko 
zależy od naszej świadomości i wynikającej z niej 
potrzeby ochrony środowiska naturalnego. Jednym 
ze sposobów dbania o Ziemię jest także ograniczanie 
między innymi: wybieranie produktów bez zbędnych 
opakowań, używania toreb wielokrotnego użytku czy 
też omijanie produktów pakowanych pojedynczo.

Budząca się szkoła… budząca się świetlica…
Ogórki, pomidory, truskawki, szczypiorek, bazylia, seler 
i wiele innych ziół pojawiło się w tym roku w nowo 
założonym szkolnym ogródku nieopodal kwitnącej 
łąki. Projekt „Szkolny ogródek” powstał z inicjatywy 
uczniów uczęszczających na zajęcia świetlicowe do 
Szkoły Podstawowej im. Księdza Jana Twardowskiego 
w Barłominie. Uczniowie przy wspierającej roli 
nauczyciela bardzo zaangażowali się w jego realizację. 

Począwszy od napisania prośby do dyrektora placówki 
o wyrażanie zgody na założenie ogródka w formie 
grządek podwyższonych, napisania listu do właściciela 
pobliskiej firmy z branży drzewnej TARTAK TRAK 
Barłomino o wykonanie skrzyń – donic, po sadzenie 
ziół do doniczek wczesną wiosną, nasypywanie 
ziemi do drewnianych skrzyń, sianie i sadzenie roślin, 

a także wykonanie dzienników obserwacji. A to 
dopiero początek. Teraz czekają  na warzywa i owoce 
oraz wspólną degustację. Na uwagę zasługuje sama 
inicjatywa zespołu projektowego. Dzieci w trakcie 
kolejnych działań zaczęły dostrzegać i rozumieć swój 
wpływ na ludzi i otaczający świat. Ich pomysł i głos 
został wysłuchany. To umocniło ich wiarę w siebie, 
wyzwoliło niezwykłą aktywność oraz wzmocniło 
poczucie wewnętrznego sprawstwa. Nie sposób 
pominąć kolejnego ważnego aspektu projektu, jakim 
jest powrót do natury, która wzmacnia koncentrację, 
uspokaja, pobudza wszystkie zmysły.

SP w Kębłowie
Ogólnopolskie projekty realizowane w Szkole 
Podstawowej w Kębłowie
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w minionym 
roku szkolnym brała udział w licznych projektach, 
które angażowały zarówno uczniów jak i 
nauczycieli do własnego rozwoju. Były to projekty 
o zasięgu ogólnopolskim, które wspierają działania 
prozdrowotne, proekologiczne oraz mają na celu 
propagowanie nauczania poprzez TIK.
W bieżącym roku szkolnym uczniowie zostali 
zaangażowani do innowacyjnego projektu pt. „Działaj 
z Impetem!”, którego celem jest zwiększenie ilości 
zbieranych i poddawanych recyklingowi butelek 
PET. Uczniowie klasy 1a oraz dzieci uczęszczające 
do świetlicy szkolnej zrealizowali szereg działań 
edukacyjnych, które przybliżyły dzieciom temat 
recyklingu butelek Pet. Była to doskonała zabawa i 
duża dawka wiedzy. Pieczę nad realizacją projektu w 
szkole sprawowały Monika Czerwionka, Ewa Nowak 
oraz wychowawcy świetlicy.
Kolejnym projektem o zasięgu ogólnopolskim, 
w którym kębłowska szkoła wzięła udział jest 
Ogólnopolski Program „Dobrze Jemy ze Szkołą na 
Widelcu” pod patronatem Fundacji Szkoła na Widelcu. 
Program „Dobrze Jemy” jest poświęcony tematyce 
związanej z edukacją żywieniowo-kulinarną. Jego 
celem jest szerzenie wiedzy z zakresu świadomego i 
prawidłowego żywienia w szkołach podstawowych. 
Podczas licznych lekcji dzieci dowiedziały się, czym 
jest piramida żywienia, jak konstruować swoje posiłki, 
aby były zbilansowane, o potrzebie ograniczenia 
ilości spożywanego cukru, jaką rolę dla odżywiania 
odgrywają nasze zmysły oraz poznały szeroką gamę ziół 
i przypraw, które mogły powąchać, dotknąć i obejrzeć. 
Uczniowie utrwalili także poznane wiadomości na 
temat pochodzenia produktów spożywczych oraz 
zasad, jakimi powinni się kierować podczas ich wyboru 
w sklepie. Dla uatrakcyjnienia zajęć  wykorzystano 
różnorodne pomoce multimedialne i technologie TIK. 
Koordynatorem projekty w szkole jest p. Sylwia Mejer.
Projekt „Lekcja:Enter” zaangażował nauczycieli szkoły 
do podniesienia swoich kompetencji cyfrowych. Kadra 
pedagogiczna szkoły uczestniczyła w bezpłatnych 
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szkoleniach, podczas których nauczyciele dowiedzieli 
się, jak zmienić sposób prowadzenia swoich lekcji, 
aby bardziej angażowały dzieci, rozwijały w nich 
umiejętność twórczego i krytycznego myślenia oraz 
uczyły się pracy w zespole. Działania te mają być oparte 
o nowoczesne rozwiązania angażujące technologię 
TIK. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2019-
2023. W szkoleniu biorą udział nie tylko nauczyciele 
informatyki ale także nauczyciele języka polskiego, 
matematyki, biologii oraz wychowawcy świetlicy.
Jak co roku szkoła w Kębłowie organizowała także 
wewnątrzszkolny projekt pt. „Jan Paweł II – nasz patron”, 
w którym do rywalizacji zaproszone są wszystkie 
klasy I-VI. Podstawowym założeniem projektu jest 
przybliżenie uczniom sylwetki Jana Pawła II. Uczniowie 
nad swoimi zadaniami pracowali od września do 
kwietnia pod kierownictwem Agnieszki Kowalke 
oraz Katarzyny Westphal. Wszystkie działania miały 
za zadanie rozbudzać kreatywność oraz doskonalić 
współpracę w grupię. W przyszłym roku szkolnym 
serdecznie zapraszamy wszystkich do kolejnej edycji 
projektu. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w 
Kębłowie stawia na rozwój i nowoczesną edukację.

SP nr 1 w Luzinie
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Luzinie uczą 
się programować

W ramach III edycji Ogólnopolskiego Programu „Uczymy 
dzieci programować”, uczniowie klasy I d Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Luzinie kodowali na specjalnie do 
tego stworzonej macie. Tematem przewodnim było 
znane wszystkim przysłowie „W marcu jak w garncu”. 
Dzieci dowiedziały się, jakie jest znaczenie  tych słów, 
odkryły obrazek schowany pod pytaniami i zagadkami, 
stworzyły wzór na podstawie podanych koordynatów, 
oraz zakodowały trasę dla Ozobota. Zajęcia tego typu 
to nie tylko dobra zabawa, ale również sprzyjanie w 
rozwijaniu logicznego i konstruktywnego myślenia 
oraz nauka współpracy w grupie.

Kaszubska społeczność Szkoły Podstawowej nr 1  
w Luzinie zjednoczyła się mimo pandemii
W Dzień Jedności Kaszubów, który przypada 19 
marca społeczność Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Luzinie integrowała się w szczególny sposób, by 
pokazać wszystkim prawdziwą Jedność Kulturową 
na Kaszubach. Uczniowie przebywający w szkole i 
pracujący zdalnie założyli ubrania w barwach flagi 
kaszubskiej oraz przyozdobili kotylionem flagi 
kaszubskiej. Na lekcjach muzyki śpiewali wspólnie 
hymn kaszubski oraz „Kaszubskie nuty”, a na zajęciach 
z wychowawcami obejrzeli prezentację na temat Dnia 
Jedności Kaszubów. 

Dzień Autyzmu w Szkole Podstawowej nr 1  
w Luzinie
Kwiecień to miesiąc, w którym wszyscy wspieramy 
autystów. Nasza wiedza o autyzmie jest wciąż za mała. 
Wspólnie organizowane akcje pozwalają podnosić 
świadomość społeczną i wpierać osoby z autyzmem.  
W Szkole Podstawowej nr 1 w Luzinie z okazji  
Światowego Dnia Autyzmu (2 kwietnia)  nauczyciele 
specjaliści-wspomagający oraz Samorząd Uczniowski 
włączyli się w różnego rodzaju akcje poszerzenia 
wiedzy o autyzmie. Uczniowie swoją solidarność 
z autystami podkreślili ubierając się tego dnia na 
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niebiesko, wychowawcy przeprowadzili pogadanki 
i zaprezentowali filmiki upowszechniane w 
ogólnopolskiej kampanii na rzecz osób z autyzmem.

Zachowaj trzeźwy umysł 2020 w Szkole 
Podstawowej nr 1 w Luzinie

Szkoła Podstawowa nr 1 w Luzinie została wyróżniona 
za udział w ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-
edukacyjnej pod honorowym patronatem Ministra 
Edukacji Narodowej oraz Ministra Sportu i Turystyki 
„Zachowaj Trzeźwy Umysł 2020”. Celem kampanii było 
kształtowanie wśród dzieci i młodzieży prozdrowotnych 
zachowań oraz wzmacnianie zasobów i umiejętności 
pozwalających zminimalizować ryzyko sięgania po 
substancje psychoaktywne. Działania pedagogów, 
lekcje z wychowawcami oraz gazetki informujące 
przyczyniły się do realizacji i udziału w tym ważnym 
projekcie.
“Polska folklorem malowana”- przedszkolaki ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Luzinie biorą udział w 
ogólnopolskim projekcie 

Przedszkolaki  z  SP w Luzinie brały udział   
w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym “Polska 
folklorem malowana poznajemy regiony etnograficzne 
Polski”. Celem projektu jest zapoznanie dzieci  
z innymi regionami Polski, ich walorami środowiska 
przyrodniczego oraz kulturowego, a także z zabytkami 
i miejscami, które są atrakcyjne pod względem 
turystycznym. Projekt polegał na wymianie informacji 
o regionach i miejscowościach między nauczycielami 
z całego kraju, którzy również zgłosili chęć wzięcia 
udziału w programie. 

Konkurs Liga Matematyczna im. Zdzisława 
Matuskiego- sukcesy uczniów SP nr 1 w Luzinie

W tym roku uczniowie SP nr 1 wzięli udział  
w jubileuszowej XX edycji Ligi Matematycznej, 
która jest organizowana przez  Instytut Matematyki 
Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego 
w Słupsku. Tegoroczny konkurs odbywał się w 

nieco odmiennych warunkach niż poprzednio – w 
warunkach światowej pandemii COVID-19, w systemie 
nauki zdalnej, z zachowaniem reżimu sanitarnego i 
ustalonych ograniczeń. Pomimo tylu wyzwań wielu 
uczniów  szkoły wytrwale rozwiązywało zadania 
przygotowawcze przez trzy miesiące. Dwoje uczniów 
otrzymało tytuł finalisty, tj. Karolina Plichta z IV a oraz 
Oskar Hirsz VI a. Natomiast Julia Lietzau z VI d otrzymała 
tytuł laureata. 

Lech Bądkowski patronem luzińskiej szkoły od 30 
lat

Tegoroczne święto szkoły było wyjątkowe. 24 maja 
2021 roku minęło 30 lat od nadania imienia szkole..
Mury SP nr 1 odwiedzili tego dnia: córka Lecha 
Bądkowskiego Sławina Kosmulska wraz z mężem, 
dyrektor szkoły w latach 1988-1994 Andrzej Janusz, 
przedstawiciele władz:  wójt gminy Jarosław Wejer 
oraz przewodniczący Rady Gminy: Bartłomiej 
Formela oraz dyrektorzy placówek oświatowych 
i kulturalnych. Dyrektor Dariusz Rompca w kilku 
słowach przypomniał, jak ważna dla społeczności całej 
szkoły i Luzina jest patron Lech Bądkowski. W tym dniu 
przeprowadzony został także finał konkursu „Poznaj 
naszego patrona Lecha Bądkowskiego”. Do realizacji 
wykorzystano narzędzia technologii informatycznej - 
test w aplikacji Quizizz. Uczniowie musieli wykazać się 
znajomością faktów z życia Bądkowskiego. Szczęśliwą 
zwyciężczynią została Julia Lietzau z klasy VI d. Kolejne 
miejsca zajęły: 2 - Rozalia Neubauer Va, 3-Martyna 
Sobiecka Vb, 4-Wiktoria Łaga VI b, 5 - Agata Doering 
VI b 6 - Kornelia Kołwzan VI b. Cześć artystyczna 
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wydarzenia rozpoczęła się od projekcji filmu, 
przygotowanego przez Katarzynę Greczko-Kempę. 
Zaprezentowano w nim piękno naszej kaszubskiej wsi 
oraz bogactwo kulturowe naszej gminy. Uroczystość 
uświetnił występ Koła Wokalnego pod opieką pani 
Jolanty Bańko. Utalentowani uczniowie zaśpiewali 
piosenkę o Lechu Bądkowskim (słowa: Jolanta Bańko, 
muzyka: Mikołaj Bańko). Uczennica Zuzanna Gruba 
wyrecytowała wiersz o patronie napisany przez 
historyka Piotra Jażdżewskiego.

SP nr 2 w Luzinie
Umowa o partnerstwie podpisana 
Dnia 16 czerwca br. Szkoła Podstawowa nr 2 im. prof. 
Gerarda Labudy w Luzinie oraz Książnica im. prof. 
Gerarda Labudy w Wejherowie weszły na wspólny szlak 
edukacyjny. Stało się to za sprawą podpisania umowy o 
partnerstwie i współpracy. Ze strony luzińskiej „dwójki” 
umowę podpisał dyrektor szkoły Kazimierz Bistroń, 
natomiast książnicę reprezentował dyrektor Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej Tomasz 
Fopke. Umowa stała się formalnym potwierdzeniem 
trwającej od dawna współpracy pomiędzy placówkami 
i będzie swoistym drogowskazem uzupełniającej się 
współpracy. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 będą 
mogli z regularną częstotliwością odwiedzać Książnicę 
im. prof. G. Labudy i z tego miejsca czerpać wiedzę  
o swym edukacyjnym Patronie.
Podpisanie umowy odbyło się w obecności 
uczniów szkoły, którzy zwiedzili nowy obiekt  
i z zainteresowaniem wysłuchali lekcji o życiu  
i dokonaniach Gerarda Labudy.
Wyróżnienie w Wojewódzko-Metropolitarnym 
Konkursie Biblijnym
Jak co roku uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2  
w Luzinie brali udział w Wojewódzko- Metropolitarnym 
Konkursie Biblijnym im. Sługi Bożego kard. Augusta 
Hlonda. Tematem przewodnim tegorocznego konkursu 
była Ewangelia Świętego Marka. Szczególnym 
zainteresowaniem uczniów cieszył się konkurs 
plastyczny, w ramach którego należało zilustrować 
wybrany fragment Ewangelii. Kilkoro uczniów 
nauczania początkowego podjęło się wykonania tego 
trudnego zadania.

Antonina Poznań z kl. 1a, Aniela Iloh z kl. 1b, Julia 
Baranowska z kl. 2c, Blanca Iloh z kl. 2c i Stanisław Król  
z kl. 2c wykonali piękne prace plastyczne, wykorzystując 
różne techniki. Decyzją komisji konkursowej  
w etapie rejonowym Konkursu Biblijno-Plastycznego, 
odbywającego się w ramach Wojewódzko- 
Metropolitarnego Konkursu Biblijnego, wyróżniono 
pracę plastyczną uczennicy klasy 1b Anieli Iloh. 
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Wojewódzki Konkurs Poetycko–Prozatorski 
„Miłość, Przyjaźń, Dobro”
9 czerwca br. w Szkole Podstawowej nr 2 im. prof. 
Gerarda Labudy w Luzinie odbyło się rozwiązanie 
Wojewódzkiego Konkursu Poetycko - Prozatorskiego 
„Miłość, Przyjaźń, Dobro”. Celem konkursu jest 
pobudzenie wrażliwości poetyckiej i aktywności 
twórczej młodzieży, a także ujawnienie oraz 
promocja rodzimych talentów; wymiana doświadczeń  
i doskonalenie warsztatu twórczego. Z wielu szkół 
województwa pomorskiego nadesłano 18 prac 
prozatorskich oraz 23 utwory poetyckie, w tym pięć 
wierszy napisanych w języku kaszubskim.
Po analizie jury konkursowego w składzie: Mieczysław 
Bistroń, Aleksandra Gaszta, Justyna Szyszka, 
Beata Bonk i Natalia Kupska wyłoniono laureatów  
w następujących kategoriach: kategoria proza: I miejsce 
za opowiadanie pt.: „Wpadka szkolna i eksperyment” 
zajęła Zofia Bańko z Luzina; II miejsce przyznano 
Annie Kobiela z Połchowa za pracę pt.: „Niewidoczne 
tatuaże”, natomiast III miejsce za opowiadanie pt.: 
„Pergamin” uzyskała Anna Wałdoch z miejscowości 
Czarniż. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymał Cezary 
Palach z Luzina za opowiadanie pt.: „Przygoda 
przyjaciół”. W kategorii poezja: I miejsce za wiersz 
pt.: „Prawdziwe szczęście” uzyskała Victoria Sobczak  
z miejscowości Szlachta, II miejsce za utwór pt.: „Miłosny 
rejs” przyznano Kindze Gaffke z Lubkowa, natomiast 
III miejsce otrzymała Wiktoria Wołodko z Luzina za 
wiersz pt.: „Przyjaźń”. Wyróżnienie w tej kategorii 
przyznano Idze Dykier z miejscowości Bolesławice 
za utwór pt.:„Moja przyjaciółka”. W kategorii poezja 
w języku kaszubskim I miejsce za wiersz pt.: „Nimò 
wszëtczégò” zajęła Klaudia Janikowska z Lubni, II 
miejsce za utwór pt.: „Recepta na drëszbã” otrzymała 
Amelia Daszkowska również z Lubni. Komisja wyróżniła 
także utwory: „Miłota òd pôrczi”, „Lëdztwa i roscënów 
drëszbã” Agnieszki Wałdoch z Czarniża. 

Sukcesy w piłce nożnej
W dniu 10.06.br. na stadionie w Rumi, odbyły się 
Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Piłce 
Nożnej Chłopców. Do zawodów zgłosiło się pięć szkół. 
Drużyna z SP nr 2 w Luzinie pokonała kolejno: Linię 2:1, 
Redę 3:0 oraz Rumię 4:0, i mając już pewne pierwsze 
miejsce w turnieju, w ostatnim meczu zremisowała 
z Bolszewem 0:0. Pierwsze miejsce w Mistrzostwach 
Powiatu zagwarantowało nam udział w Mistrzostwach 
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Województwa, które odbyły się 16 czerwca w Luzinie. 
W tych zawodach wzięło udział 10 zespołów, które 
zostały podzielone na dwie grupy. W rozgrywkach 
grupowych dryżuna z SP 2 Luzino zawalczyła  
z Kwidzynem, Żukowem, Chojnicami i Człuchowem. 
Uzyskane wyniki dały trzecie miejsce w grupie i piąte 
miejsce w całym turnieju. Skład zespołu: Szymon 
Mudlaff, Kacper Langa, Nikolas Dobbek, Paweł Ptach, 
Kacper Labun, Michał Wychert, Miłosz Swobodziński, 
Oskar Chmara, Przemysław Jankowski, Mikołaj Gordziej.

Mistrz georgafii
Podróż „ Przez lądy i oceany” zakończyła się wielkim 
sukcesem. Nikodem Socha uczeń klasy 7d zdobył 
tytuł laureata w Konkursie z Geografii organizowanym 
przez Pomorskiego Kuratora Oświaty dla uczniów 
szkół podstawowych. Finał odbył się 9 kwietnia 2021r. 
w Szkole Podstawowej im. Kunegundy Pawłowskiej  
w Trąbkach Wielkich. Sukces ucznia jest wynikiem 
szczególnych zainteresowań otaczającym światem, 
zgłębianiem wiedzy geograficznej oraz aktywnego 
uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych i kolejnych 
konkursach.

Finalista Wojewódzkiego Konkursu Języka 
Polskiego
8 kwietnia 2021 roku w Szkole Podstawowej im. 
Kunegundy Pawłowskiej w Trąbkach Wielkich odbył 
się finał Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego. 
Bartosz Potrykus uczeń z klasy 8g otrzymał tytuł 
finalisty.
Sukcesy w Wojewódzkim Konkursie Poetry and 
Drama
Dnia 29 kwietnia 2021r. w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym nr 1 w Redzie mieliśmy okazję zobaczyć 

na scenie finalistów XIV Wojewódzkiego Konkursu 
Języka Angielskiego English Poetry and Drama. 
Wszyscy uczniowie prezentujący przygotowane przez 
siebie utwory mogli pochwalić się wysokim poziomem 
umiejętności językowych a także talentem wokalnym 
lub recytatorskim. Wśród występujących w finale 
uczniów podziwiać mogliśmy Ninę Jóskowską z klasy 
7e prezentującą utwór wokalny z klasy 7e oraz Jagodę 
Gaszta z klasy 8g, która przedstawiła utwór poetycki. 
Przejście poprzez poszczególne etapy konkursu  
i dotarcie do jego finału było niełatwym zadaniem.

More Than Words – kolejne osiągnięcia
Serdeczne gratulacje dla uczniów SP nr 2 w Luzinie za 
osiągnięcia w wojewódzkim etapie XIV Festiwalu Poezji 
i Piosenki Angielskiej MORE THAN WORDS 2021. Według 
organizatorów i Jury był to kolejny rok wielkiego 
urodzaju talentów, zadziwiających umiejętności, 
osobowości i temperamentu scenicznego. W tym 
zacnym gronie najlepszych znalazło się aż 5 osób z SP 
nr 2, w kategorii piosenka: Aleksandra Hinz (8a) zajęła 
2 miejsce, a Ada Siecińska (8g) otrzymała wyróżnienie, 
natomiast w kategorii poezja: Weronika Bladowska 
(8a) zajęła 3 miejsce, a Jagoda Gaszta (8g) oraz 
Michalina Gaszta (5a) otrzymały wyróżnienie. Festiwal 
Poezji i Piosenki Angielskiej MORE THAN WORDS jest 
organizowany dla młodzieży, która nie tylko odtwarza 
utwory znane z mediów, ale też komponuje własne 
wiersze i utwory, które prezentuje przy własnym 
akompaniamencie. 

Matematyczny sukces
Dnia 13 maja br. uczennica Aleksandra Hinz z klasy 
8a zakwalifikowała się do finału konkursu XX LIGA 
MATEMATYCZNA współorganizowanego przez Instytut 
Nauk Ścisłych i Technicznych Akademii Pomorskiej 
w Słupsku. Konkurs ten składał się z kilku etapów. 
Najpierw uczniowie w ciągu trzech kolejnych miesięcy 
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wykonywali 15 trudnych zadań matematycznych, 
natomiast 27 kwietnia odbył się półfinał, w którym 
zmagało się 125 uczniów z różnych szkół. Tylko 47 
uczniom udało się uzyskać bardzo wysokie wyniki 
kwalifikujące do kolejnego etapu, czyli do finału. 

Konkurs malarski
Cezary Palach - uczeń klasy 7l zajął I miejsce w II 
Ogólnopolskim Konkursie Malarskim „PODRÓŻ 
DOOKOŁA ŚWIATA” organizowanym przez Młodzieżowy 
Dom Kultury w Gdyni. Celem konkursu było m.in. 
wzbudzenie zainteresowania różnorodnością kultur  
i krajobrazami świata, co niewątpliwie Czarkowi udało 
się uchwycić w swojej pracy konkursowej.
Matematyczny Kangur z sukcesem
Kilkoro uczniów z naszej szkoły osiągnęło 
wysokie wyniki w Międzynarodowym Konkursie 
Matematycznym KANGUR 2021. Wynik bardzo dobry 
otrzymała Maria Kafel (2b), natomiast wyróżnienie 
zdobyli: Patrycja Rosa (2b), Paweł Damps (4a), Nikodem 
Socha (7d).

SP w Sychowie
Szkolny Konkurs Ortograficzno – Gramatyczny
Dnia 18.05.2021 r. do walki o tytuł „Mistrza ortografii 
i gramatyki” stanęło dwudziestu jeden uczniów 
z klas trzecich. Uczestnicy pisali test obejmujący 
materiał z ortografii i gramatyki. Celem konkursu 
było podniesienie poziomu znajomości ortografii, 
interpunkcji i gramatyki polskiej, utrwalenie nawyku 
poprawnego i gramatycznego pisania, doskonalenie 
umiejętności stosowania zasad ortograficznych, 
kształcenie pamięci, uwagi i logicznego myślenia. 
Wyniki: I miejsce: Rafał Nowicki, II miejsce: Piotr Plichta, 
III miejsce: Wiktoria Góralska, Maja Kwiatkowska. 
Wyróżnienia: Natalia Elwanowska, Nikola Rychert, 
Kornelia Klas, Wiktoria Kreft, Amelia Mroch. Mistrz 
gramatyki: Maria Zwolińska. Mistrza ortografii: Rafał 
Nowicki i Piotr Plichta.

Finał akcji "Kolorowe Kredki"
W marcu uczniowe SP w Sychowie przynosili kredki  
w ramach akcji "Kolorowe kredki". Uczniowie mieli 
okazję zrobić coś dobrego dla innych dzieci. Tym razem 
też nie zawiedli i przynieśli sporo kredek, używanych 
a także nowych. Potem pomogli w ich ostrzeniu 
i segregowaniu. Wszystkim dzieciom dziękujemy 
za wzięcie udziału w akcji. Uczniowie otrzymali 
pozytywne uwagi oraz drobny upominek i dyplom. 

SP w Wyszecinie
Trzymaj Formę” w SP w Wyszecinie
W tym roku szkolnym, pomimo trudnych warunków 
do realizacji wynikających z nauki w systemie 
zdalnym, uczniowie Szkoły Podstawowej im. Janusza 
Korczaka w Wyszecinie brali  udział w kolejnej edycji 
ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Trzymaj 
formę!” propagującego zdrowy styl życia, promującego 
zbilansowane odżywianie oraz aktywność fizyczną. 
Potwierdzeniem  udziału w XV edycji programu 
„Trzymaj formę!” oraz realizacji zaplanowanych działań 
jest otrzymany certyfikat uczestnictwa

SPORT
KTS-K GOSRiT Luzino po raz kolejny zostało 
Wiodącym Ludowym Zespołem Sportowym
Dzięki zdobyciu ponad 30 punktów w systemie sportu 
młodzieżowego, sekcja tenisa stołowego KTS-K 
GOSRiT Luzino została po raz kolejny Wiodącym 
Ludowym Zespołem Sportowym. Dzięki temu otrzyma 
dofinansowanie z Pomorskiego Zrzeszenia LZS 
oraz ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu. Warto dodać, że w ubiegłym roku 
również sekcja kickboxingu otrzymała takie obietnicę 
wsparcia. Niestety, niekorzystny ubiegłoroczny 
kalendarz imprez mistrzowskich spowodował, że mimo 
zdobycia wielu medali rangi Mistrzostw Polski, luziński 
klub uzyskał jedynie 20 punktów, które nie wystarczyły 
do uzyskania wsparcia.
W Luzinie powstało pierwsze w Polsce Muzeum 
Sportu Wiejskiego
Na Hali GOSRiT w Luzinie, z okazji 75-lecia Ludowych 
Zespołów Sportowych powstało pierwsze w Polsce 
Muzeum Sportu Wiejskiego. Uroczyste otwarcie 
wystawy nastąpiło 18 czerwca 2021 r. podczas 
Jubileuszowej Gali LZS. Eksponaty do tej wystawy 
przekazało blisko 500 sportowców, trenerów oraz 
działaczy, którzy tworzyli i dalej tworzą historię 
LZS. Wśród eksponatów nie zabrakło pamiątek od 
medalistów olimpijskich: Andrzeja Wrońskiego, Leszka 
Kosedowskiego, Szymona Kołeckiego, Zbigniewa 
Bródki itp. Wśród eksponatów nie zabrakło luzińskich 
akcentów, w tym zdjęcia LZS Luzino 1946. W ciągu 
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2 miesięcy działania Muzeum Sportu odwiedzili 
m.in. Marszałek Województwa Pomorskiego, Pan 
Mieczysław Struk, Maciej Kowalczuk, dyr. Dep. Sportu 
Urzędu Marszałkowskiego oraz członkowie władz LZS. 
GOSRiT zaprasza do odwiedzania Wystawy, która jest 
otwarta w godzinach pracy Hali. Więcej informacji na 
stronie www.gosrit.luzino.pl 
Agata Drewa i Żaneta Stenka Mistrzyniami Polski
Zawodniczki GOSRiT Luzino zdobyły dwa medale 
Mistrzostw Polski w formule kick-light, które odbyły się 
w Włoszakowicach w dniach 14-16 maja 2021 r.  Brawa 
dla Agaty Drewa (kadetka młodsza do 37 kg) oraz 
Żanety Stenka  (kadetka starsza +65 kg). 
Młodzi zawodnicy KTS-K GOSRiT Luzino wygrywają 
z Arką Gdynia
Nie codziennie drużyna z małej miejscowości wygrywa 
z młodzieżą gdyńskiej Arki. Sztuka ta udała się młodym 
piłkarzom GOSRiT Luzino. Drużyna prowadzona przez 
trenera Piotra Jasielskiego 26 czerwca 2021 r. wygrała 
na własnym boisku z Arką Gdynia aż 4:1. Wielkie 
gratulacje dla trenera i jego drużyny!
Srebro i Brąz Mai Miklaszewskiej na Mistrzostwach 
Polski! 
Drużyna GOSRiT Luzino piątą siłą w Polsce
W dniach 27-30 maja 2021 r. w Gliwicach zostały 
rozegrane 33. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Tenisie 
Stołowym. Sukcesem zakończył się start tenisistek 
stołowych  GOSRIT Energa Mar Bruk ZRB  Luzino, które 
zdobyły dwa medale. Podopieczne trenera Waldemara 
Płotki, Maja Miklaszewska, Katarzyna Płotka i Magda 
Płotka, wystąpiły zarówno w turnieju drużynowym jak i 
indywidualnym.  Najlepiej wypadła Maja Miklaszewska, 
zajmując 3 miejsce grze pojedynczej i 2  miejsce 
w grze podwójnej (wraz z A. Michalak). W Turnieju 
drużynowym KTS-K GOSRiT Luzino zajął 5 miejsce. 
Puchar Polski Strongman
W Luzinie 6 czerwca, zainaugurowany został tegoroczny 
sezon Strongman. W ramach Pucharu Polski, przy 
tłumnie przybyłej publiczności, zmierzyło się sześciu 
czołowych zawodników tej dyscypliny. Sportowemu 
wydarzeniu towarzyszyły także inne atrakcje dla 
dzieci przygotowane przez GOK Luzino. W imprezie 
organizowanej przez Fundacje Strongman i GOSRiT 

Luzino rywalizowała czołówka polskich zawodników, 
którzy kolejno zajęli miejsca: 1. Konrad Karwat, 2. Oskar 
Ziółkowski, 3. Mariusz Dorawa, 4. Tomasz Lademann, 
5. Krzysztof Kacnerski, 6. Dariusz Wejer.  Nagrody dla 
uczestników wręczał Jarosław Wejer, Wójt Gminy 
Luzino oraz Piotr Klecha, dyrektor GOSRiT Luzino
5 tytułów Mistrza Polski dla sekcji kickboxingu 
KTS-K GOSRiT Luzino
Znakomicie spisali się zawodnicy sekcji kickboxingu 
KTS-K GOSRiT  Luzino podczas odbywających się 
Mistrzostw Polski dzieci, kadetów młodszych i starszych 
w kickboxingu w Bałtowie w dniach 4-6 czerwca. Dzieci 
rywalizowały w formule pointfighting, natomiast kadeci 
dodatkowo w formule light contact. Wśród rekordowej 
liczby 663 zawodników z 65 polskich klubów, Gminę 
Luzino godnie reprezentowało siedmioro zawodników. 
Tytuły Mistrza Polski wywalczyły dziewczyny: 2-krotnie 
Żaneta Stenka (pointfighting, light contact) oraz Agata 
Drewa (pointfighting, light), złoto dołożyła też starsza 
siostra Agaty, Julia w pointfighting, natomiast srebro w 
light contact. Tytuł Wicemistrzyni powędrował także 
do debiutującej Ani Klas. Agata wywalczyła tytuły w 
kadetkach młodszych, natomiast pozostałe dziewczyny 
w kadetkach starszych. Ostatecznie, bilans zdobyczy 
medalowych dla Luzina to 5 złotych i 2 srebrne medale.
LZS Sołecka Milwino mistrzem wiosny w Luzińskiej 
Lidze Sołeckiej LZS
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W niedzielę 06 czerwca 2021 r. na boiskach sołeckich 
Gminy Luzino została rozegrana ostatnia, wiosenna 
kolejka Luzińskiej Ligi Sołeckiej LZS. Mistrzem 
rundy została drużyna prowadzona przez Wacława 
Żywickiego - LZS Sołecka Milwino, która w ostatniej 
kolejce pokonała LZS Błyskawice Luzino 4:1. Bramki dla 
Milwina strzelili: Karol Taube, Robert Pobłocki, Mateusz 
Lademann i Dawid Młyńczyk. W kolejnych spotkaniach 
LZS Suchocki Zelewo pokonało 3:1 Sołecką Robakowo. 
Bramki dla Zelewa strzelili: Paweł Spławiński, Sebastian 
Dąbrowski, Maciek Korosacki, a dla Robakowa Krystian 
Grubba. W małych derbach LZS Sołecka Kębłowo 
przegrała z LZS Sołecka Kochanowo 1:5. Niestety, 
nie odbyło się jedno spotkanie. Cyklopy Wyszecino 
otrzymały walkower w meczu z LZS Trak Barłomino.
LZS Suchocki Zelewo zwycięzcą XXII Turnieju  
o Puchar Wójta Gminy Luzino

W niedzielę 25 lipca br. na stadionie GOSRiT Luzino 
odbył się, organizowany przez Witolda Dąbrowskiego, 
Finał XXII Turnieju o Puchar Wójta Gminy Luzino. 
Najlepszą drużyną rozgrywek, których eliminacje 
odbyły się tydzień wcześniej w Zelewie i Milwinie, 
okazał się zespół LZS Suchocki Zelewo, który w wielkim 
finale pokonał LZS Cyklopy Wyszecino 3:1 (bramki 
Paweł Spławikowski x 2, Wiesław Syldatk - Krystian 
Paczuła),  wcześniej pokonując w  półfinale 3:0 LZS 
Robakowo (bramki: samobój, Sebastian Dąbrowski, 
Damian Klawikowski). Na drugim stopniu podium 
stanęli zawodnicy Cyklopów Wyszecino, którzy w 
półfinale pokonali po rzutach karnych 12:11 (w meczu 
1:1) LZS Kochanowo. Na  trzecim miejscu uplasowali 
się zawodnicy z Robakowa, którzy w meczu o 3 
miejsce, pokonali po rzutach karnych 3:2 (w meczu 1:1) 
LZS Kochanowo. Najlepszym bramkarzem imprezy 
został Adam Klawikowski (Robakowo),  a najlepszym 
zawodnikiem Wiesław Syldatk (Zelewo). Nagrody dla 
uczestników finału wręczał Jarosław Wejer, Wójt Gminy 
Luzino oraz Piotr Klecha, dyrektor GOSRiT Luzino. 
Tegoroczny finał miał szczególną oprawę, ponieważ 
połączony był z festynem i akcją charytatywną "O 
krok przed rakiem. Licytacje charytatywne dla Jana", 
podczas której udało się zebrać 12572,50 zł.  Podczas 

zakończenia turnieju działacze Luzińskiej Ligi Sołeckiej 
LZS otrzymali Medal 75-lecia Ludowych Zespołów 
Sportowych, za wkład w rozwój sportu w środowisku 
wiejskim naszej gminy. Medale otrzymali: Witold 
Dąbrowski - organizator Luzińskiej Ligi Sołeckiej, 
Maciej Korosacki - LZS Suchocki Zelewo, Jarosław Raif 
- LZS Kębłowo, Kamil Okoń - LZS Kochanowo, Leszek 
Gołąbek - LZS Błyskawica Luzino, Mirosław Joskowski 
- LZS Trak Barłomino, Waldemar Formela - LZS Cyklopy 
Wyszecino, Wacław Żywicki - LZS Milwino, Jarosław 
Reszke - LZS Robakowo, Mariusz Stenka - Sołtys wsi 
Barłomino oraz Radny Gminy Luzino, Mirosław Miotk,  
Rafał Magulski - sędziowie Ligi Sołeckiej.

Wielkie święto LZS 
Luzino 19 czerwca było areną V Jubileuszowych 
Wojewódzkich Igrzysk LZS o Puchar Marszałka 

Województwa Pomorskiego.
Obiekty GOSRiT zapełniło kilkuset sportowców z 25 

gmin, rywalizujących o miano Mistrzów Pomorza 
LZS. Rozegrano m.in. turniej piłki nożnej między 20. 
drużynami, rozgrywki koszykówki, siatkówki plażowej i 
na trawie, tenisa stołowego. Rywalizowało także grono 
92 miłośników gry kaszubskiej „Baśki”, rozegrano 
konkurencję przeciągania liny, a także z dużą dozą 
humoru konkurencje dla włodarzy: rzut kaloszem, 
workiem i  ringo. Podczas konkursu wyciskania ciężarka 
17,5 kg, rekord Pomorza, ustanowił ubiegłoroczny 
Mistrz Polski LZS Marian Dorawa z gm. Chojnice, 
który 256 razy, na siedząco podniósł jednoręcznie 
odważnik. Imprezą towarzyszącą stanowiła rywalizacja 
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w Kaszubską Buczkę, była też okazja zobaczyć w akcji 
zapaśników Team Bloczek Pelplin oraz Moreny Żukowo. 
Wyjątkowym wydarzeniem był zlot turystyczny „Złoty 
Kask”, przygotowany przez ekipę Michała Gozdeckiego. 
Oprócz zmagań motocyklistów młodsi rywalizowali na 
motorowerach, przypominając tym samym popularną 
przed laty imprezę „Pokochaj Motorower”. Warto 
dodać, że sędzią zawodów był najbardziej znany 
przed laty motocyklista z woj. gdańskiego - laureat 
imprez centralnych Andrzej Górecki, który zwyciężył w 
Złotym Kasku 50 lat temu.  Nieopodal toru przeszkód 
dla motocyklistów podziwiać można było oprócz 
popularnych „maluchów” i „dużych fiatów” także 
mercedesy i inne krążowniki szos. Dojechały także 
dwa zabytkowe ciągniki rolnicze marki Ursus i sporo 
motorów sprzed lat: junaki, WFM-ki, SHL-ki, Jawy, 
MZ-y, ETZ-y i inne. Podczas igrzysk odbył się także 
specjalny pokaz drwali, którzy pokazywali swoją siłę, 
technikę i dokładność obróbki drewna. Strażacy KP 
PSP w Wejherowie przeprowadzili pokaz ratownictwa 
drogowego, a ochotnicy OSP Luzino – pokaz gaszenia 
ognia.  Duże emocje wzbudziły konkurencja bojowa 
„na mokro”, gdzie umiejętności prezentowała drużyna 
dziecięca MDP z Tuchlina, drużyna kobieca z OSP 
Wejherowo oraz 5 drużyn męskich. Organizatorzy 
zapewnili liczne atrakcje dla najmłodszych - zabawy 
i gry zręcznościowe, przygotowane przez Akademię 
Młodego Sportowca. O aspekt kulinarny zadbały 
panie z kół KGW: Zelewo, Kochanowo i Strzepcz. 
Każdy uczestnik Igrzysk otrzymał pamiątkowy medal a 
zwycięzcy - specjalne medale 75-lecia LZS na Pomorzu. 
Były także nagrody, jak na święto ludowe przystało: 
worki ziemniaków, widły, szpadle, łopaty, młotki 
a dla zwycięzców puchary w postaci „diabelskich 
skrzypiec”. Za rywalizację w kategorii gmin wręczono  
wielkie rzeźbione tabakiery. W końcowej klasyfikacji 
zwyciężyła Gmina Pruszcz Gdański przed Gminą Puck 
oraz Gminą Luzino. „Na podium” w poszczególnych 
konkurencjach z gminy Luzino znaleźli się m.in.: Miennik 
Team Luzino, LZS Suchocki Zelewo, Magda i Katarzyna 
Płotka, KGW Zelewo, Jarosław Wejer, Wiesław Trepczyk, 
Grzegorz Slas, Dawid Kołacz, Kordian Kleba, Dariusz 
Falkowski, Arkadiusz Kleba, Seweryn Słowi.  Nagrody 
dla uczestników wydarzenia wręczali m.in.: Wójt 
Gminy Jarosław Wejer, wójtowie gmin Puck i Chmielno, 
dyrektor GOSRiT Luzino i prezes Pomorskiego LZS Piotr 
Klecha oraz wiceprezesie RW LZS Jan Trofimowicz i 
Jarosław Ścigała. Impreza została dofinansowana m.in. 
przez Samorząd Województwa Pomorskiego, Gminę 
Luzino, Powiat Wejherowski, GOSRiT Luzino i Kaszubskie 
Towarzystwo Sportowo-Kulturalne. Szczegółową 
relację z imprezy, listę zwycięzców i sponsorów można 
znaleźć na stronie internetowej Pomorskiego LZS.

W Luzinie zadziała się magia
Tłumy ludzi odwiedziły wieczorem, 23 czerwca 
park im. Prof. Gerarda Labudy w Luzinie, a wszystko 
to za sprawą Magii Nocy Świętojańskiej – imprezy 
zorganizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury 
w Luzinie pod patronatem Wójta Gminy Luzino. 
Za nami barwne występy, bogate warsztaty, 
zabawy dla najmłodszych i punkt kulminacyjny 
wydarzenia, czyli spektakl „Pod lśniącym 
księżycem”. Było pięknie, wesoło i magicznie. 
Po raz pierwszy, sobótkowe wydarzenie zostało 
zorganizowane w malowniczym parku, w centrum 
Luzina. Świętowanie rozpoczęło się od występu 
Zakręconych Meluzyn, czyli tancerek Teatru Tańca GOK 
Luzino, Teatru Tańca Pro GOK, Teatru Tańca „Sarasvati” 
oraz Creative Dance, które w cieniu drzew tańczyły na 
szarfach. Po widowisku przybyli goście rozproszyli się i 
korzystali z poszczególnych atrakcji. Jedni brali udział 
w warsztatach ceramicznych, drudzy pletli wianki, 
inni malowali na płótnie. Dzieci chętnie korzystały z 
oferty Grupy Rekonstrukcyjnej Pułk Czarnieckiego, 
gdzie mogły stoczyć bitwę na piankowe szable, czy 
porzucać nożami do tarczy. Wróżki, czyli bibliotekarki  
z Gminnej Biblioteki Publicznej w Luzinie czytały baśnie 
i przybliżały zwyczaje wigilii św. Jana na Kaszubach. Nie 
zabrakło także warsztatów z makramy, klimatycznej 
muzyki czy plecenia z wikliny. O 19.30 rozpoczął się 
efektowny spektakl Teatru Zymk.
Punktem kulminacyjnym tego klimatycznego 
wydarzenia był spektakl pn. „Pod lśniącym księżycem” 
inspirowany „Snem Nocy Letniej” Szekspira  
w reżyserii i choreografii Sangmo Borysiewicz. Spektakl 
baletowy „Pod Lśniącym Księżycem” osnuty był wokół 
mitologicznych wątków zaczerpniętych z literatury 
antyku i uzupełniony o elementy tradycji słowiańskich
i kaszubskich. Pojawiły się znane ze „Snu Nocy Letniej” 
postaci takie jak Oberon, Tytania, Puk czy Spodek.  
A wszystko to zostało wkomponowane w scenariusz 
osadzony w luzińskim plenerze. Spektakularne 
show, w którym wzięło udział kilkadziesiąt osób 
było poprzedzone setkami prób tancerek Teatru 
Tańca GOK Luzino, Teatru Tańca Pro GOK oraz Teatru 
Tańca „Sarsavati”. Brawom nie było końca. Impreza 
zakończyła się efektownym pokazem tańca z ogniem. 
Co ważne, spektakl  był nagrywany (również dronem)  
i wyświetlany także na telebimie.
Partnerzy i sponsorzy Magii Nocy Świętojańskiej na 
Kaszubach: Starostwo Powiatowe w Wejherowie, Teatr 
Zymk, Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona Roppla w 
Luzinie, Hewelix Usługi Ogólnobudowlane, WP Waga, 
TomLech Tomasz Kafel, Klub Jeździecki Barłomino, 
Neopunkt Galeria Luzino, 70. Luzińska Wodna Drużyna 
Harcerska, Creative Dance Rumia, Koło Gospodyń 
Wiejskich „Sami Swoi” Kochanowo, Słodka Porcja, Pułk 
Czarneckiego, Rada Chórów Kaszubskich, Kancelaria 
Adwokacka Wiesław Trepczyk.
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