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REALIZOWANE INWESTYCJE
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kębłowie.  Rozbu-
dowa Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kębłowie. 
Inwestycja została zakończona, a koszt jej realizacji wy-
niósł około 2.100.000 zł. Inwestycja ta była w całości reali-
zowana ze środków budżetu gminy. Został wybudowany 
łącznik pomiędzy starą częścią szkoły a salą gimnastycz-
ną, w którym na trzech kondygnacjach znajduje się 7 sal 
lekcyjnych. Dwie pracownie językowe, sanitariaty i 6 po-

Szanowni Mieszkańcy! 

 Rok 2012, podobnie jak miniony, okazał się dla 
naszej gminy dobry i bardzo pracowity. Udało się realizo-
wać szereg projektów ze środków unijnych, m.in. wybu-
dować altany w Wyszecinie, Zelewie. Wyposażyć świetlicę 
w Dąbrówce w sprzęt komputerowy i multimedialny, a 
poddasze  zagospodarowano na działalność rekreacyjną. 
Ponadto przystąpiono do realizacji programu „Zapobiega-
nie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Luzino” w ramach 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Za-
kończono realizację kolejnego projektu do(nansowanego 
z Unii Europejskiej „Rozbudowa miejscowości Luzino i 
Robakowo o miejsca rekreacyjno-sportowe”. Aktualnie na 
terenie gminy trwa montaż instalacji solarnych. Złożone 
zostały wnioski do Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska 
Droga”:  na rozbudowę remizy OSP na świetlicę wiejską 
w Milwinie, budowę boiska sportowego w Kębłowie oraz 
na rozbudowę parkingu za Gminnym Ośrodkiem Kultury 
oraz placu apelowego przy Szkole Podstawowej w Luzinie. 
Oddano do użytku nowo wybudowane sale dydaktyczne 
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kębłowie , a 
w Szkole Podstawowej im. płk. S. Dąbka otwarto pierw-
szą (lię Gminnej Biblioteki Publicznej, która umożliwia 
korzystanie i dostęp do książek wszystkim mieszkańcom.  
Wykonano remont nawierzchni drogi powiatowej na od-
cinku Barłomino–Wyszecino przy 50% wkładzie (nanso-
wym Gminy Luzino.Doskonałą promocją gminy były po 
raz pierwszy zorganizowane wydarzenia sportowe i kul-
turalne, m.in. bieg uliczny „Kaszubska 15”, Strefa Kibica 
w ramach Euro 2012, Wielkanoc na Kaszubach, Kiermasz 
Bożonarodzeniowy. Ważnym wydarzeniem dla mieszkań-
ców - pacjentów jest oddanie do użytku windy w Ośrodku 
Zdrowia w Luzinie. Natomiast rok 2013 będzie trudnym 
rokiem  dla wszystkich samorządowców poprzez narzu-
cenie nowych zadań np. w zakresie gospodarowania od-
padami na terenie gminy. Jednak w naszej gminie chcemy 
w nadchodzących „chudych” latach rozbudować Szkołę 
Podstawową w Luzinie o nową salę gimnastyczną, zakoń-
czyć budowę sali gimnastycznej w Sychowie. Będziemy 
również wspierać rozwój sportu i kultury oraz kontynu-
ować rozpoczęte projekty. To tylko nieliczne ważne zada-
nia i wydarzenia Gminy Luzino.

 Korzystając z okazji pragnę z całego serca podzię-
kować moim współpracownikom, radnym za wsparcie w 
działaniach i wszystkim mieszkańcom Gminy Luzino za 
bardzo dobrą współpracę, zrozumienie i cierpliwość. Ży-
czę wszystkim dużo zdrowia i szczęśliwego Nowego Roku.

Wójt Gminy 

Jarosław Wejer 

Szanowni Państwo! 

 W roku 2012 Rada Gminy Luzino odbyła 10 sesji, 
w terminach: 29 luty, 15 marzec, 27 kwiecień, 29 czerwiec, 
10 lipiec, 29 sierpień, 15 października, 20 października, 12 
grudnia. Kolejna sesja została zaplanowana na dzień 27 
grudnia br. Były to sesje wynikające z planu pracy Rady 
Gminy oraz zwoływane na wniosek Wójta Gminy.  Na 
bieżąco zajmowano się sprawami dotyczącymi budżetu 
gminy, realizacją zadań inwestycyjnych. Udzielono ab-
solutorium Wójtowi Gminy za 2011 rok. W trakcie roku  
nastąpiła zmiana na stanowisku przewodniczącego rady. 
Rada zajmowała się także aktualizacją planów odnowy 
miejscowości dla poszczególnych sołectw, do których 
wprowadzono inwestycje w zakresie infrastruktury dro-
gowej, co pozwoliło na przygotowanie dokumentacji tech-
nicznej budowy chodników, ścieżek rowerowych i ubie-
ganie się o środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach  Odnowy 
Wsi. Dyskutowano nad sprawami związanymi z porząd-
kiem i bezpieczeństwem na terenie gminy, a także z funk-
cjonowaniem instytucji kultury, sportu i placówek oświa-
towych. Omawiano sprawy dotyczące podstawowej opieki 
zdrowotnej w gminie. Uchwalono  na rok 2013 stawki po-
datków i opłat lokalnych tj. podatku od nieruchomości, od 
środków transportowych, opłaty za wodę i ścieki, za psa i 
inne. Podjęte zostały również uchwały w sprawie podziału 
gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania.  Przyję-
to uregulowania prawne dotyczące gospodarki odpadami 
na terenie gminy. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminy 
i  Statutem Gminy jako przewodniczący organizowałem 
pracę rady, w okresie międzysesyjnym koordynowałem 
prace komisji rady, pełniłem dyżury w biurze rady, w cza-
sie których przyjmowałem mieszkańców w istotnych dla 
nich sprawach. Uczestniczyłem w wydarzeniach kultural-
nych i sportowych organizowanych na szczeblu gminnym 
i powiatowym. 

 Pragnę wszystkim serdecznie podziękować za do-
tychczasową współpracę na rzecz rozwoju Gminy Luzino.

 Przewodniczący Rady Gminy 

Bartłomiej Formela 

PODSUMOWANIE ROKU
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mieszczeń gospodarczych. Obiekt wyposażono również w 
ośmio-osobową windę. 

Budowa windy w ośrodku zdrowia. Projekt był realizo-
wany pn. „Podniesienie jakości i rozwój zakresu świad-
czeń diagnostycznych i rehabilitacyjnych poprzez zakup 
specjalistycznej aparatury medycznej oraz budowę windy 
dla NZOZ w Luzinie” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 

2013 oś priorytetowa 9. Lokalna infrastruktura społeczna 
i inicjatywy obywatelskie, działanie 9.2. Lokalna infra-
struktura ochrony zdrowia we współpracy Gminy Luzino 
w partnerstwie z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdro-
wotnej Ośrodek Zdrowia Piotr Pelcer. W ramach realizacji 
projektu gmina wybudowała dla potrzeb realizacji usług 
zdrowotnych windę osobową, zaś NZOZ dokonał  zaku-
pu dwóch urządzeń diagnostycznych – USG i EKG oraz 
trzech urządzeń do rehabilitacji. Koszt budowy windy wy-
niósł 223.602,66 zł i został s'nansowany ze środków bu-
dżetu gminy w wysokości 72.869,93 zł oraz w wysokości 
157.732,73 zł ze środki Unii Europejskiej. 

Rozbudowa miejscowości Luzino i Robakowo o miej-

sca rekreacyjno-sportowe. Projekt był współ'nansowa-
ny z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 „Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpo-
wiadających warunkom przyznania pomocy w ramach 
działania ,,Odnowa i rozwój wsi’’ objętego PROW na lata 
2007-2013. W ramach projektu wykonano bieżnię sporto-
wą z nawierzchnią z tłucznia kamiennego o szerokości 4 
m wokół boiska Orlik wraz ze skocznią w dal oraz montaż  
6 urządzeń do ćwiczeń 'tness na wolnym powietrzu przy 
szkole podstawowej w Luzinie i 14 urządzeń przy gimna-

zjum, a ponadto doposażenie istniejącej ścieżki zdrowia na 
terenie Lasów Państwowych w Luzinie o 13 nowych urzą-
dzeń, a także wyposażenie w 13 urządzeń do ćwiczeń no-
woutworzonej ścieżki rekreacyjno – sportowej  na terenie 
Lasów Państwowych w miejscowości Robakowo. Końcowe 
rozliczenie  projektu wyniosło 281.424 zł brutto, zaś kwota 
do'nansowania ze środków unijnych wynosi 184.579,00 zł.

Budowa altan grillowych. Inwestycja została zrealizowana 
w ramach projektu pn. „Zagospodarowanie centrum Zele-
wa poprzez budowę altanki i boiska do siatkówki”,  za kwo-
tę 40.349,10 zł brutto oraz projektu pn.  „Budowa altany 
z grillem w Wyszecinie wraz z zagospodarowaniem oko-
licznego terenu” za kwotę 45.309,38 zł brutto. Realizacja 
inwestycja była współ'nansowana z Europejskiego Fundu-
szu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ra-
mach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwo-
ju” objętego PROW na lata 2007-2013. W ramach realizacji 
projektów wykonane zostały altany grilowe o wymiarach 
5 x 5,85 m i wysokości 4,65 m, ponadto w miejscowości 
Zelewo wykonano boisko do siatkówki o wymiarach 8 m 
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Budowa chodników. W ramach realizacji inwestycji 
przygotowano dokumentację techniczną oraz otrzymano 
stosowne decyzje na budowę ciągów pieszych i rowero-
wych. W dniu 05.11.2012 roku Gmina Luzino podpisała 
umowę z Samorządem Województwa Pomorskiego na 
do$nansowanie realizacji inwestycji w ramach Europej-
skiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich działanie 313,322,323 ,,Odnowa i rozwój wsi’’ 
objętego Programem Rozwoju ROW na lata 2007-2013. 
Projekt będzie realizowany pn. „Budowa ciągów pieszych 
i rowerowych na terenie Gminy Luzino”. Zakłada wybu-
dowanie  w miejscowości: Sychowo  chodnika o długości 
247 m i dwóch zatok autobusowych przy ul. Jana Pawła 
II, Wyszecino chodnika o długości 380 m przy ul. Kaszta-
nowej na odcinku od ul. Of. Stutthofu do ul. Łowieckiej, 
chodnika o długości 198 m przy ul. Of. Stutthofu na odcin-
ku od istniejącego chodnika do ul. Krzywej, Kochanowo 
chodnika o długości 179 m i dwóch zatok autobusowych 
przy ul. ks. Borysewicza na odcinku od ul. Przemysłowej 
w kierunku ul. św. Wawrzyńca, chodnika o długości 202 
m przy ul. św.Wawrzyńca na odcinku od granicy miejsco-
wości Kochanowo do ul. Wspólnej, Kębłowo chodnika o 
długości 916 m przy ul. Ludowej na odcinku od skrzyżo-
wania ul. Ludowej z ul. Wiejską w kierunku miejscowości 
Kochanowo do granicy miejscowości, chodnika o długo-
ści 335 m przy ul. Wiejskiej na odcinku od DK nr 6 do 
ul. Solidarności, chodnika przy ul. Chłopskiej na odcinku 
od ul. Perłowej do skrzyżowania ul. Chłopskiej i Wiej-
skiej o długość 155 m oraz rozbudowę drogi powiatowej 
nr 1451G o ciąg pieszo-rowerowy o długości 886 m przy 
ul. Chłopskiej na odcinku od DK nr 6 do ul. Przyleśniej, 
Milwino chodnika przy ul. Wejherowskiej na odcinku od 
ul. Rolniczej do ul. Wrzosowej długość 376 m, chodni-
ka przy ul. Wejherowskiej od ul. Długiej w kierunku ul. 
Sosnowej o długości 115 m. Ogólny koszt operacji wy-
nosi 1.746.032,62 zł brutto, w tym koszty kwali$kowane 
1.105.174,20 zł. Poziom współ$nansowania operacji to 
kwota 500.000,00 zł. W chwili obecnej trwa postępowa-
nie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie 
wykonawcy na w/w zadanie.

Ulica Narcyzowa w Luzinie. Wykonano dokumentację 
techniczną i otrzymano pozwolenie na przebudowę na-
wierzchni ul. Narcyzowej wraz z budową kanalizacji desz-
czowej. Projekt przewiduje wykonanie nowej nawierzchni 
o dł. 352 mb wraz z chodnikami i kanalizacją deszczową 
na odcinku od ul. Of. Stuthofu w kierunku ul. Konwalio-
wej. Inwestycja będzie realizowana w 2013 roku.

Ulica Łąkowa w Luzinie. Wykonano dokumentację tech-
niczną na budowę nawierzchni ul. Łąkowej w Luzinie na 
odcinku od ul. Wschodniej do ul. Krótkiej. Projekt prze-
widuje wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej wraz z 
chodnikami. Obecnie wydawane jest pozwolenie na bu-
dowę. W fazie opracowania jest dokumentacja technicz-
na na budowę kanalizacji deszczowej. Inwestycja będzie 
realizowana w 2013 roku.

x 18 m wraz z wyposażeniem, natomiast w miejscowości 
Wyszecino wybudowano  ścieżki  żwirowe o szerokości 2 
m umożliwiające dojście do altany. Do$nansowanie w ra-
mach funduszy unijnych wyniosło 25.000 zł.

Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1451 G na od-

cinku Barłomino-Wyszecino. Remont wykonał Zarząd 
Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z sie-
dzibą w Pucku przy wkładzie $nansowym Gminy Luzino, 
który wynosił 50 %  wartości inwestycji. Remont polegał 
na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej na odcinku 
2 km i szerokości 6 m, w następującej konstrukcji: war-
stwa wyrównawcza o średniej grubości 3 cm wykonana z 
betonu asfaltowego i warstwa ścieralna o grubości 4 cm 
wykonana z SMA W ramach remontu wykonano również 
ścięcie i uzupełnienie poboczy mieszanką z kruszywa na-
turalnego na szerokości 1 m. Wkład gminy to 364 173,04 
zł.

Rozbudowa szkoły w Sychowie o pomieszczenia dy-

daktyczne i salę gimnastyczną. Inwestycja jest realizo-
wana przy współudziale środków Unii Europejskiej z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2007 – 2013, oś priorytetowa 9. Lo-
kalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, 
działanie 9.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna, sporto-
wa      i kultury.     Realizacja    projektu    rozpoczęła się    w 
roku 2010, a zostanie zakończona w roku 2013. W ramach 
projektu zostanie wybudowana sala gimnastyczna 24 x 
12 m  z zapleczem, sanitariatami i dwoma salami dydak-
tycznymi wraz z wyposażeniem, a także zagospodarowany 
zostanie teren poprzez budowę parkingu i utwardzenie 
ciągów komunikacyjnych. Inwestycja zostanie zakończo-
na w roku 2013.Na dzień dzisiejszy wykonany jest stan su-
rowy zamknięty obiektu. Aktualnie trwają prace związane 
z  docieplaniem ścian zewnętrznych. Roboty budowlane 
przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem. Reali-
zowane są za kwotę  2.683.514,97 zł brutto. Na realizację 
projektu gmina otrzymała do$nansowanie 1.606.985,04 
zł. W roku 2013 zostanie ogłoszony przetarg na zakup i 
montaż wyposażenia dla potrzeb budowanego obiektu. 

W roku 2013 zostanie ogłoszony przetarg na zakup i mon-
taż wyposażenia dla potrzeb budowanego obiektu. 
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Podatek od nieruchomości:

od gruntów:

związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, bez względu na sposób 

zakwali%kowania w ewidencji gruntów 0,86 zł od 1m2 powierzchni

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, 
retencyjne lub elektrowni wodnych 4,51 zł od 1 ha powierzchni

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego przez organizacje 0,42 zł

od 1 m2 powierzchni

od budynków lub ich części:

Mieszkalnych 0,69 zł

od 1 m2 powierzchni użytkowej
związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub 
ich części zajętych na prowadzenie działalności 

gospodarczej

20,54 zł

od 1 m2 powierzchni użytkowej

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie obrotu kwali%kowanym materiałem 

siewnym

10,65 zł

od 1 m2 powierzchni użytkowej

związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, 

zajętych przez podmioty udzielające świadczeń

4,63 zł

od 1 m2 powierzchni użytkowej

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego

6,14 zł

od 1 m2 powierzchni użytkowej

od budowli: 2 % ich wartości

Opłata od posiadania psów:

z tytułu posiadania jednego psa: 50 zł
Z tytułu równoczesnego posiadania drugiego i każdego 

następnego psa
50 zł

Stawki podatku od środków transportowych:

od samochodów ciężarowych 

o dopuszczalnej masie całkowitej 

pojazdu:

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 410,00zł

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 620,00 zł

powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton 820,00 zł

od samochodów ciężarowych 

z zawieszeniem pneumatycznym 

lub zawieszeniem uznanym za 

równoważne o dopuszczalnej masie 

całkowitej:

równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton
1 130,00 zł

Równej lub wyższej niż 18 ton 1 850,00 zł

od samochodów ciężarowych z innym 

systemem zawieszenia osi jezdnych 

o dopuszczalnej masie całkowitej:

Równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton
1 330,00 zł

Równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 29 ton 1 850,00 zł

Równej lub wyższej niż 29 ton 2 570,00 zł

od ciągników siodłowych 

i balastowych przystosowanych 

do używania łącznie z naczep 

lub przyczep , z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne, o 

dopuszczalnej masie całkowitej 

zespołu pojazdów:

równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton 1 330,00 zł

równej lub wyższej niż 18 ton 1 800,00 zł

od ciągników siodłowych 

i balastowych przystosowanych 

do używania łącznie z naczep lub 

przyczep o dopuszczalnej masie 

całkowitej zespołu pojazdów:

od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony 410,00 zł

od 5,5 tony i poniżej 9 ton 620,00 zł

od 9 ton i poniżej 12 ton 820,00 zł
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od ciągników siodłowych 

i balastowych przystosowanych 

do używania łącznie z naczep 

lub przyczep , z innym systemem 

zawieszenia osi jezdnych, 

o dopuszczalnej masie całkowitej 

zespołu pojazdów:

równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton
1 800,00 zł

równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie 2 050,00 zł

powyżej 36 ton 2 670,00 zł

od przyczep i naczep, które łącznie 

z pojazdem silnikowym posiadaj 

dopuszczalną mas całkowitą od 7 

ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem 

związanych wyłącznie z działalności 

rolniczą prowadzoną przez podatnika 

podatku rolnego:

od 7 ton i poniżej 12 ton 210,00 zł

od przyczep lub naczep 

z zawieszeniem pneumatycznym 

lub zawieszeniem uznanym za 

równoważne o dopuszczalnej masie 

całkowitej zespołu pojazdów równą 

lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem 

związanych wyłącznie z działalności 

rolniczą prowadzoną przez podatnika 

podatku rolnego:

równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton 720,00 zł

równej lub wyższej 
niż 18 ton do 36 

ton włącznie

o liczbie osi -jedna 870,00 zł

o liczbie osi - dwie 920,00 zł

o liczbie osi - trzy 820,00 zł

powyżej 36 ton

o liczbie osi - jedna 1 180,00 zł

o liczbie osi - dwie 1 280,00 zł

o liczbie osi - trzy 1 390,00 zł

od przyczepy lub naczepy z innym 

systemem zawieszenia osi jezdnych 

o dopuszczalnej masie całkowitej 

zespołu pojazdów równą lub wyższą 

niż 12 ton, z wyjątkiem związanych 

wyłącznie z działalności rolniczą 

prowadzoną przez podatnika podatku 

rolnego:

równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton 1 030,00 zł

równej lub wyższej 
niż 18 ton do 36 

ton włącznie

o liczbie osi -jedna 620,00 zł

o liczbie osi - dwie 1 390,00 zł

o liczbie osi - trzy 1 030,00 zł

powyżej 36 ton

o liczbie osi - jedna 1 440,00 zł

o liczbie osi - dwie 1 850,00 zł

o liczbie osi - trzy 1 800,00 zł

od autobusów w zależności od liczby 

miejsc do siedzenia:

mniej niż 30 miejsc 1 030,00 zł

równej lub wyższej niż 30 miejsc 1 230,00 zł

Dla pojazdów określonych w § 1 pkt. 1, 4, 7 i 10 wyprodukowanych przed 1990 rokiem:

od samochodów ciężarowych 

o dopuszczalnej masie całkowitej 

pojazdu

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 460,00 zł

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 670,00 zł

powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton 870,00 zł

od ciągnika siodłowego lub 

balastowego przystosowanego 

do używania łącznie z naczep lub 

przyczep o dopuszczalnej masie 

całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 

tony i poniżej 12 ton

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 460,00 zł

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 670,00 zł

powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton 870,00 zł

od przyczepy lub naczepy z innym 

systemem zawieszenia osi jezdnych 

o dopuszczalnej masie całkowitej 

zespołu pojazdów równą lub wyższą 

niż 12 ton, z wyjątkiem związanych 

wyłącznie z działalności rolniczą 

prowadzoną przez podatnika podatku 

rolnego:

od 7 ton i poniżej 12 ton 260,00 zł

od autobusów w zależności od liczby 

miejsc do siedzenia:

mniej niż  30 miejsc
1 080,00 zł

równej lub wyższej niż 30 miejsc 1 280,00 zł

Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1, 4, 7 i 10 posiadających katalizatory:
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od samochodów ciężarowych 

o dopuszczalnej masie całkowitej 

pojazdu

Powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 360,00 zł

Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 560,00 zł

Powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton 770,00 zł

od ciągnika siodłowego lub 

balastowego przystosowanego 

do używania łącznie z naczep lub 

przyczep o dopuszczalnej masie 

całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 

tony i poniżej 12 ton

Od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony 360,00 zł

Od 5,5 tony i poniżej 9 ton 560,00 zł

Od 9 ton i poniżej 12 ton 770,00 zł

od autobusów w zależności od liczby 

miejsc do siedzenia:

mniej niż 30 miejsc 980,00 zł

równej lub wyższej niż 30 miejsc 1 180,00 zł

Opłata za wodę i ścieki:
Taryfa I - dla gospodarstw domowych i podmiotów prowadzących 

działalność gospodarczą oraz podmiotów publicznych,
 dla których podstaw rozliczenia opłat za wodę
 i ścieki jest wskazanie wodomierza głównego

za 1m3 zużytej wody 2,75 zł

Za 1m3  zrzuconych
ścieków

4,26 zł

Taryfa II - dla gospodarstw domowych i podmiotów prowadzących 
działalność gospodarczą oraz podmiotów publicznych, dla których 

podstaw rozliczenia opłat za wodę jest wskazanie wodomierza głównego, 
a podstaw rozliczenia opłat za ścieki jest różnica wskazań wodomierza 
głównego i wodomierza liczącego zużycie wody nie odprowadzonej do 

kanalizacji

za 1m3 zużytej wody 
cenę

2,75 zł

za 1m3  zrzuconych
ścieków cenę

5,40 zł

Taryfa III - dla gospodarstw domowych i podmiotów prowadzących 
działalność gospodarczą oraz podmiotów publicznych, dla których 

podstaw rozliczenia opłat za wodę jest wskazanie wodomierza głównego, a 
podstaw rozliczenia opłat za ścieki jest wskazanie urządzenia pomiarowego 

głównego

za 1m3 zużytej wody
cenę

2,75 zł

za 1m3  zrzuconych
ścieków cenę

5,40 zł

Taryfa IV - dla podmiotów zrzucających ścieki do głównej 
pompowni ścieków na oczyszczalni ścieków w Luzinie

za 1m3 zużytej wody
cenę

2,88 zł

Taryfa V - dla gospodarstw domowych i podmiotów prowadzących 
działalność gospodarczą oraz podmiotów publicznych dla których podstaw 
rozliczenia opłat za wodę i ścieki jest rozliczenie ryczałtowe na podstawie 

przeciętnych norm zużycia wody (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 14 stycznia 2002 roku, Dz.U. Nr 8 poz.70)

za 1m3 zużytej wody
cenę

2,75 zł

za 1m3  zrzuconych
ścieków cenę

5,40 zł

Stawki opłat dodatkowych:

Czynności Wysokość opłaty
odcięcie przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego i ponowne podłączenie do sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej 350,00 zł

dokonanie odbioru przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego 55,00 zł

ponowne plombowanie wodomierza i urządzenia pomiarowego w przypadku zerwania plomby 100,00 zł
demontaż lub ponowny montaż wodomierza i urządzenia pomiarowego z plombowaniem, który uległ 
uszkodzeniu z winy właściciela nieruchomości 100,00 zł

Uwaga !!! Ceny podane w poszczególnych taryfach oraz w opłatach abonamentowej i dodatkowej, są cenami netto – należy 
do nich doliczy obowiązującą stawką 8% podatku VAT 

Opłaty za przedszkole:

2,30 zł za godzinę

za opiekę nad dziećmi przebywającymi ponad 5 godzin dziennie w przedszkolu, w czasie których 
prowadzi się zajęcia wspomagające rozwój emocjonalny dziecka, jego zdolności twórcze i adaptacji w 
środowisku oraz zapewnia się potrzeby bytowe.

Stawki opłaty abonamentowej:
Wodomierz Abonament za m-c

ø 15 i 20 3,00 zł

ø 25, 30 i 40 5,50 zł

ø 50, 80 i 100 57,00 zł

przyłącze bez wodomierza 1,50 zł

urządzenie pomiarowe 1,50 zł

10 zł miesięcznie za naukę języka angielskiego

15 zł za godzinę za zajęcia logopedyczne
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PO KAPITAŁ LUDZKI

Projekt „Dobry start – wyrównywanie szans eduka-

cyjno-rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawo-

wych gminy Luzino” był realizowany w ramach Progra-

mu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój 
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. 
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wyso-
kiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie 

oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edu-
kacyjnych uczniów  z grup o utrudnionym dostępie do 
edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług eduka-
cyjnych. Na realizację projektu, zgodnie z zawartą umową  
gmina otrzyma kwotę  321.704,00 zł. Przekazane środki 
stanowiły  środki Europejskiego Funduszu Społecznego w 
wysokości 273.448,40 zł oraz środki krajowe w wysokości 
48.255,60 zł. Do projektu przystąpiły szkoły podstawowe 
w: Barłominie, Kębłowie, Luzinie, Sychowie i Wyszecinie. 
W ramach projektu szkoły zostały wyposażone w meble 
szkolne, sprzęt komputerowy i sportowy oraz  pomoce dy-
daktyczne. Ponadto w ramach projektu prowadzone były  
zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu,        
w    zdobywaniu      umiejętności   matematycznych, za-
jęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju 
mowy, zajęcia z terapii pedagogicznej, dla dzieci wyma-
gających specjalistycznych zajęć pedagogicznych, zajęcia 
z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy i 
zajęcia dla dzieci szczególnie uzdolnionych, rozwijające 
zainteresowania w tym w zakresie zajęć matematyczno – 
przyrodniczych, z języka polskiego, języka angielskiego, 
zajęć teatralnych oraz muzyczno – ruchowych. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Luzinie  w roku 
bieżącym realizuje dwa Projekty 'nansowane ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego: 

“NASZA PRZYSZŁOŚĆ W NASZYCH RĘKACH” – 
projekt systemowy realizowany jest od 2009 roku w ra-
mach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet 
VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Roz-
wój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziała-
nie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 
przez ośrodki pomocy społecznej. W roku 2012 wartość 
projektu wynosi 163.368,81 zł z czego kwota 141.680,81 
zł stanowi do'nansowanie ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a kwota 
21.688,00 zł stanowi wkład własny Gminy Luzino. Pro-
jekt realizowany był dla 10 osób tj. 7 kobiet i 3 mężczyzn 
z terenu Gminy Luzino. Celem projektu było podniesienie 
samooceny i wiary w siebie, podniesienie kompetencji za-
wodowych, zdobycie umiejętności sprawnego poruszania 
się na rynku pracy oraz przygotowanie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym do wejścia lub powrotu na 
rynek pracy. W celu osiągnięcia wskazanego celu prowa-
dzono warsztaty oraz indywidualne konsultacje psycho-
logiczne, grupowe warsztaty z podnoszenia umiejętności 
psychospołecznych, szkolenia z aktywnego poszukiwania 
pracy, wsparcie i pomoc w postaci poradnictwa specjali-
stycznego, doradztwo zawodowe, kursy zawodowe (we-
dług wcześniej ustalonej indywidualnej ścieżki rozwoju 
dla każdego z uczestników). Zajęcia prowadzili specjaliści 
z określonych wyżej dziedzin.   

„AKTYWNA PRZYSZŁOŚĆ 50 + II „ – projekt konkur-
sowy realizowany  w ramach programu Operacyjnego Ka-
pitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej. 
Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej inte-
gracji. Realizacja projektu obejmuje okres od 2 lipca 2012 
roku do 28 grudnia 2012 roku. Wartość projektu wynosi 43 
414,22 zł i jest w pełni 'nansowana z Unii Europejskiej   w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym 
celem projektu jest efektywne zagospodarowanie czasu i 
wykorzystanie go w celach zarobkowych oraz integracyj-
nych dla 8 osób tj. 4 kobiet i 4 mężczyzn, które ukończyły 
50-ty rok życia z terenu Gminy Luzino, poprzez: diagnozę 
własnych predyspozycji zawodowych, zdobycie nowych 
umiejętności i ich wykorzystanie, wypracowanie możli-
wości wykorzystania własnych talentów i umiejętności, 
zwiększenie intensywności aktywności społecznej i za-
wodowej, uczestnictwo w działaniach projektu mających 
charakter  integracyjny, zwiększenie motywacji do pod-
jęcia działań zmierzających do zmiany postawy życiowej, 
podnoszenie samooceny, podniesienie umiejętności ko-
munikacyjnych oraz uzyskiwania informacji. W ramach 
realizacji Projektu przeprowadzono szkolenia z doradcą 
zawodowym, wsparcie psychologiczne, kurs „Małe przed-
siębiorstwo” oraz kurs komputerowy. 
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INNOWACYJNA GOSPODARKA

Gmina Luzino przystępuje do realizacji projektu „Zapobie-
ganie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Luzino”. Projekt 
współ#nansowany jest z  Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inno-
wacyjna Gospodarka, oś priorytetowa 8 „Społeczeństwo 
informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki”, 
działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowe-
mu – eInclusion” w ramach umowy o do#nansowanie 
POIG.08.03.00-22-060/11-00. Celem głównym Projektu 
jest zapewnienie dostępu do Internetu oraz wyposażenie 
w sprzęt komputerowy 30 gospodarstw domowych z tere-
nu gminy Luzino zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z 
powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnospraw-
ności. Ponadto w ramach projektu udostępniony zostanie 
dostęp do szerokopasmowego Internetu oraz zrealizowany 
zostanie zakup 118 laptopów i 30 komputerów stacjoinor-
nych dla szkół podstawowych w Luzinie, Kębłowie, Sycho-
wie, Wyszecinie i Barłominie, dla gimnazjum w Luzinie, 
a także dla przedszkola w Luzinie. Obecnie zakończył się 
nabór uczestników projektu i trwa wery#kacja złożonych 
wniosków. Zakończenie projektu nastąpi w lipcu 2013. 
Udział w projekcie ma m.in. zwiększyć  szansę na zdoby-
cie nowych umiejętności, zainteresować uczestników pro-
jektu odbiorem usług i treści cyfrowych, wspomóc proces 
edukacyjny. Wartość projektu wynosi 1.231.836,24 zł. 
Do#nansowanie realizacji projektu to kwota 1.047.060,80 
zł  w tym udział Unii Europejskiej –  890.001,68 zł. Nato-
miast wkład własny gminy stanowi kwotę  184.775,44 zł

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

Projekt „Czyste powietrze Gminy Luzino” jest realizowany 
przy współudziale środków Unii Europejskiej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2007 – 2013 oś priorytetowa 5. Śro-
dowisko i energetyka przyjazna środowisku, działanie 5.4. 
Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych, w 
partnerstwie Gminy Luzino z Fundacją Zenona Plecha 
– wspieranie rozwoju kultury #zycznej i sportu. Projekt 
przewiduje zakup i montaż 250 instalacji solarnych dla 
gospodarstw domowych oraz 3 instalacji dla obiektów 
publicznych tj. szkoły podstawowej w Luzinie, Barłomi-
nie i Wyszecinie. Do#nansowanie ze środków unijnych 
wynosi 1.819.097,30 zł. Obecnie realizowany jest mon-
taż 174 zestawów solarnych na budynkach mieszkalnych. 
Realizacja projektu potrwa do końca czerwca 2013 roku. 
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą zgła-
szać się do Urzędu Gminy w Luzinie przy ul. 10 Marca 
11 (Referat Inwestycyjno – Eksploatacyjny), w godzinach 
pracy urzędu.. Realizację projektu nadzoruje fundacja.

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW 
WIEJSKICH

Projekt ,,Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dąbrówce’’ 
został zrealizowany w ramach  Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, działa-
nie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”’ objęte-
go Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 
na lata 2007-2013. W ramach tego projektu wyposażono  
świetlicę wiejską w sprzęt komputerowy  z dostępem do 
Internetu, sprzęt RTV oraz w urządzenia takie jak:  stoły 
do gry w tenisa, stół bilardowy i piłkarzyki. Ponadto, w ra-
mach projektu, obiekt świetlicy został podłączony do mo-
nitoringu. Koszt realizacji projektu wyniósł 45.508,03 zł, 

z czego 22.577,00 zł do#nansowano z funduszy unijnych.

WYDARZENIA KULTURALNE
II Powiatowy Przegląd Młodych Wokalistów i Zespołów 
Muzycznych. Zwycięzcami tegorocznego przeglądu zostali: 

w kategorii wiekowej: 3-6 lat: I miejsce Eliza Orzeszek, II 
miejsce Antoni Wittstock, III miejsce Dawid Browarczyk. 
W kategorii 7-9 lat: I miejsce Maciej Klass, II miejsce, Oli-
wia Jagusiak, III miejsce Maksymilian Meyer, wyróżnienie 
przyznano Faustynie Konkol. W kategorii 10-13 lat: I miej-
sce Karolina Teclaf, II miejsce Aneta Neumuller i Adam Szy-
merowski, III miejsce  Anna Szur, wyróżnienie przyznano 
Marcie Jaros. Po wręczeniu nagród zwycięzcom, na scenie 
wystąpiły zespóły „Shantymentalni” oraz „T&A” z Luzina.

Zespół Xcor. W maju 2012 r. w przepięknej scenerii lu-
zińskiego Arboretum wystąpił Zespół Xcor z Wenezueli, 
który przyjechał do Polski na Międzynarodowy Festiwal 
Chóralny „Mundus Cantat Sopot 2012”. W skład zespo-
łu wchodzili wokaliści dobrze znani publiczności w całej 
Ameryce Łacińskiej. Koncertu wysłuchało wielu miesz-
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kańców gminy Luzino i nie tylko. Artyści z Wenezueli dali 
wspaniały koncert,  wyłącznie z wykorzystaniem własnych 
głosów, czyli bez żadnego tradycyjnego akompaniamentu 
muzycznego. Wójt Gminy Jarosław Wejer, który objął pa-
tronat honorowy nad tym koncertem, podziękował  śpie-
wakom za ten wspaniały występ, wręczając im pamiąt-
kowe, ręcznie wykonane przez miejscową artystkę Łucję 
Włodek-Jabłońską, gliniane medale z wizerunkiem herbu 
Gminy Luzino. Do tych podziękowań dołączył się chór 

„Lutnia” z Luzina, który pod dyrygenturą  Tomasza Fopke 
pięknie wpisał się w koncert Wenezuelczyków, wykonując 
dwa kaszubskie utwory ze swojego bogatego repertuaru.

Sobótki Gminne wyjątkowo w tym roku odbyły się  w 
trakcie turnieju Euro 2012 na boisku gminnym w Luzinie, 
w funkcjonującej w tym czasie „Stre'e Kibica” . Zrzesze-
nie Kaszubsko-Pomorskie oddział w Luzinie zaprezen-
tował spektakl plenerowy teatru „ZYMK” pt. „Ścinanie 
Kani”, które jest związane z obrzędem sobótkowym na 
Kaszubach. Wystąpił również zespół Ex Czerwone Gi-
tary  Bernard Dornowski. Podczas festynu sobótkowego 
został rozstrzygnięty Konkurs Ekologiczny pn. „Sztu-
ka z surowców wtórnych”, którego głównym sponso-
rem był p. Dariusz Gruba reprezentujący 'rmę „EKO 
LOGISTIK – kompleksowa gospodarka odpadami”.

X Pomorski Festiwal Piosenki Kaszubskiej „Kaszëbsczé 

spiéwé”, odbył się 27 maja 2012 r. w Szkole Podstawowej 
im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie. Patronat  honorowy 
nad festiwalem objął Senator Kazimierz Kleina – Ka-
szubski Zespół Parlamentarny, Marszałek Województwa 
Pomorskiego – Mieczysław Struk i Pomorski Kurator 
Oświaty. Patronat medialny sprawował  Dziennik Bałtyc-
ki, Radio Kaszëbë i Telewizja TTM. Celem konkursu jest 

popularyzowanie pieśni kaszubskich wśród dzieci i mło-
dzieży, wymiana doświadczeń artystycznych i integracja 
środowiska kaszubskiego. Na scenie wystąpiło 23 solistów 
i 24 zespoły w pięciu kategoriach wiekowych. Najlepszy-
mi  okazali się: Mikołaj Gawin ze Szkoły Podstawowej w 
Sierakowicach, Anna Domska z Zespołu Szkół - Szkoła 
Podstawowa w Łęczycach, Julia Steinka ze Szkoły Pod-
stawowej w Miechucinie, Marcelina Brylowska z Zesołu 
Szkół w Chmielnie oraz zespoły wokalno-instrumen-
talne: z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Orlu, ze 
Szkoły Podstawowej nr 6 w Gdyni, z Zespołu Kształcenia 
i Wychowania w Dzierżążnie, z Samorządowego Zespo-

łu Szkół w Kostkowie i zespół „Remus” z Luzina, który 
otrzymał również GRAND PRIX. Nagrody s'nansowa-
ła Rada Gminy Luzino i Rada Powiatu Wejherowskiego. 

Dodatkowo Telewizja TTM przekazała nagrody dla zdo-
bywców pierwszych miejsc. Festiwalowi towarzyszyły 
warsztaty Akademii Malarstwa i Rysunku ,,Pro Bono” pod 
kierunkiem Mariana Mielewczyka, podczas których po-
wstał obraz przedstawiający panoramę Luzina z przełomu 
XIX i XX wieku. Odbyła się również promocja książki Toma-
sza Fopke pt. ,,Szpòrtë swójsczé ë kùpczé òd Tómka Fópczi”. 

Na festiwalu gościł m.in. senator Kazimierz Kleina, który 
wręczył wójtowi Jarosławowi Wejer i dyrektorowi gimna-
zjum Kazimierzowi Bistroń medale Ministra Kultury  i 
Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Koncerty Letnie pod honorowym patronatem Wójta 
Gminy Luzino Jarosława Wejer, w tym roku odbyły się 15 
lipca i 15 sierpnia. Gwiazdą lipcowego koncertu byli ar-
tyści z Luzina - Ewelina Pobłocka i Mateusz Mielewczyk 
z zespołem instrumentalistów. Ewelina Pobłocka jest lau-
reatką Pierwszego Idola Kaszubskiego. Zaśpiewała  m.in.: 
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„Nie ma nic” oraz „Do kiedy jestem”. Natomiast Mateusz 
Mielewczyk wraz z towarzyszącym zespołem wykonali 
standardy muzyki popularnej i jazzowej m.in.: „Fly Me 
to the Moon” Berta Howarda oraz znany utwór  Steviego 
Wondera „Superstition”. Koncert zakończył brawurowo 
zaśpiewany przez Mateusza słynny utwór „Unforgottable”. 
W trakcie trwania koncertu zorganizowano również po-
plenerowy wernisaż prac malarskich wykonanych pod-
czas Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego pt. „Luzino i 
okolice w malarstwie”,  trwającego od 3 do 16 lipca 2012r., 
którego komisarzem był Marian Mielewczyk. Każdy z 
artystów podarował jedną z wykonanych prac Gminnej 
Bibliotece Publicznej im. Leona Roppla w Luzinie. Drugi 
koncert, odbył się w kroplach deszczu. Miłośnicy muzyki 
klasycznej  z otwartymi parasolami wysłuchali ciekawego 
repertuaru w wykonaniu Trio Carinio, w składzie: Ewa 
Baranowska, Maria Kozłów-Ratke, Wioletta Jakimcio.

„Noc Bibliotek”.  Po raz pierwszy odbyła się  w luzińskiej 
bibliotece. Zebrani podczas spotkania usłyszeli monologi 
ze sztuki ks. B. Sychty pt. „Spiącé wòjskò” w wykonaniu 
Mieczysława Bistronia, Teo)la Sirockiego oraz Marka 
Mudlawa, aktorów Regionalnego Teatru Dramatycznego 
z Luzina. Innymi atrakcjami była m.in. prezentacja mul-
timedialna dotycząca muzyki kaszubskiej przygotowa-
na przez Tomasza Fopke, anegdoty regionalne ze sporą 
dawką humoru w wykonaniu Romana Drzeżdżona oraz 

prelekcja ks. Sławomira Czaleja dotycząca fotogra)i Ka-
szub połączona z wystawą pt. „Portrety z przemijaniem 
w tle”.  Audycja pt. „Wieszci - rzecz o kaszubskich wam-
pirach”, nagrana przez księdza Sławka, ks. Jana Perszo-
na i Jerzego Hierta z Łebcza wzbudziła w uczestnikach 
dreszczyk emocji. Spotkanie, które trwało do godziny 

24.oo, przebiegało w miłej i sympatycznej atmosferze.

„Tydzień Bibliotek” w luzińskiej placówce. Gminna Bi-
blioteka Publiczna im. L. Roppla w Luzinie, jak co roku, 
włączyła się do organizacji IX Ogólnopolskiego Tygodnia 
Bibliotek pod hasłem „Biblioteka ciągle w grze”. Tegorocz-
ny program imprez popularyzujący czytelnictwo zachęcił 
wiele osób w różnym wieku. Tydzień rozpoczął się teatrzy-
kiem „bajkowe przygody z Szewczykiem” w wykonaniu 
aktorów z Agencji Artystycznej „Paula”. Spektakl zawie-
rał wiele treści wychowawczych, które przekazane były 
w bardzo jasny sposób, była to doskonała lekcja wycho-
wania, a jednocześnie wspaniała zabawa. W następnym 

spotkaniu  „Euro Piłka w Grze”  uczestniczył były bram-
karz Lechii Gdańsk, a obecnie dyrektor Gminnego Ośrod-
ka Sportu Rekreacji i Turystyki w Luzinie Piotr Klecha. 

Bohater spotkania przygotował konkursy dotyczące pił-
ki nożnej i zbliżających się Mistrzostw Europy.  Kolej-
nym gościem była  Roksana Jędrzejewska-Wróbel, au-
torką książek dla dzieci. Opowiedziała uczestnikom o 
procesie powstawania książki  Wizytą funkcjonariuszy z 
Aresztu Śledczego w Wejherowie zakończono obchody 
IX Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Zaproszeni go-
ście mł. chor. Karol Czaja i sierż. Grzegorz Slottke, opo-
wiedzieli o pracy funkcjonariuszy w jednostce peniten-

cjarnej. Przedstawili także, jak wygląda dzień skazanego 
w Areszcie Śledczym, jakie ma obowiązki, a jakie może 
ponieść konsekwencje za przekroczenie regulaminu. 

„Z książką na walizkach”. W ramach V pomorskiego 
spotkania pisarzy z młodymi czytelnikami w dniach 13 
- 15 września czołowi twórcy polskiej literatury  dziecię-
cej m.in. Tomasz Trojanowski i Paweł Wakuła odwiedzili 
bibliotekę w Luzinie. W spotkaniach z autorami uczest-
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niczyli uczniowie klas od III do VI Szkół Podstawowych. 

„Dożynki Gminne”. Tradycyjnie w ostatnią niedzie-
lę sierpnia (26.08.2012r.) odbyły się dożynki gmin-

ne, które rozpoczęły się mszą świętą dziękczynną za 
plony, odprawioną w para&i pw. św. Wawrzyńca, pod 
przewodnictwem proboszcza Zygfryda Leżańskiego. 

Dalsza część uroczystości odbywała się na boisku gmin-
nym. Uroczystego otwarcia dożynek dokonał Wójt 
Gminy Luzino Jarosław Wejer oraz Przewodniczący 
Rady Gminy Bartłomiej Formela, a Starostowie Do-
żynek  Państwo Anna i Andrzej Ziemann z Kocha-
nowa w imieniu rolników, dziękując za tegoroczne 
plony, wręczyli gospodarzom gminy bochen chleba. 

W tegorocznych dożynkach, na zaproszenie władz gmin-
nych uczestniczyli między innymi: wiceminister rolnictwa 
Kazimierz Plocke, posłowie na sejm Jarosław Selin i Jerzy 
Budnik, Burmistrz Miasta Rumi Elżbieta Rogala –  Koń-
czak, Wójt Gminy Wejherowo Henryk Skwarło, komandor 
Tomasz Treder, a także przedstawiciele niemieckiej Gminy 
Stolzenau na czele z burmistrzem Berndem Müller.  Sym-
bolicznie, jak co roku w niebo pofrunęły gołębie z hodowli 

miejscowych hodowców. Największą atrakcją dożynek był 
barwny korowód, który przemierzał ulicami Luzina, przy 
dźwiękach muzyki orkiestry dętej.  Mieszkańcy gminy oraz 
przyjezdni, licznie zgromadzeni na trasie przejazdu, mogli 
w tym roku podziwiać 36 bryczek przepięknie udekoro-
wanych,   13 maszyn rolniczych, w skład których wchodził 
nowoczesny sprzęt zmechanizowany oraz 35 wspaniałych 
jeźdźców.  Na scenie wystąpił kabaret „Kùńda”, zespół 
folklorystyczny „Levino”, zespół „Bubliczki”, znany polski 
zespół muzyki rozrywkowej „MASTERS” oraz zespół bie-
siadny „Manijôcë”. W ramach turnieju sołeckiego odbyła 

się konkurencja dojenia krowy, w której udział wzięli min. 
Proboszcz Para&i pw. św. Wawrzyńca Zygfryd Leżański,  
Wójt Gminy Jarosław Wejer, Przewodniczący Rady Gminy 
Bartłomiej Formela, Burmistrz Stolzenau  Bernd Mullër 
oraz sołtysi gminy.  W tej konkurencji zwycięzcą spośród 
sołtysów został Sołtys wsi Sychowo p.Dariusz Młyński, a 
wśród VIP-ów Wójt Gminy Jarosław Wejer. W konkuren-
cji na najpiękniejszy wieniec dożynkowy w kategorii wie-
niec klasyczny zwyciężyło Sołectwo Barłomino, natomiast 
w kategorii wieńca niekonwencjonalnego Sołectwo Wy-
szecino. Swój wieniec dożynkowy zaprezentowali również 
goście z niemieckiej Gminy Stolzenau. W trakcie trwania 
uroczystości dożynkowych wiceminister rolnictwa odzna-
czył  rolników z terenu Gminy Luzino odznaką honorową  
„ZASŁUŻONY  DLA  ROLNICTWA”. Odznaczeni zostali: 
Elwart Marian z Kębłowa, Małaszycki Marian z  Kębłowa, 

Bonk Marek z Kochanowa, Ziemann Andrzej z Kocha-
nowa, Pobłocki Józef z Kochanowa, Richert Władysław z 
Luzina, Pionke Marek z Luzina, Pohnke Roman z Luzina, 
Klein Roman z Barłomina, Paszki Marian z Luzina, Ja-
rzembiński Stefan z Wyszecina,  Pobłocki Stanisław z Dą-
brówki, Szymich Marek z Kębłowa, Lewiński Jan z Milwi-
na, Labuda Henryk z Kębłowa, Jabłoński Jerzy z Luzina. 
Ponadto wręczone zostały nagrody pieniężne dla zwycięz-
ców konkursu „Piękna Gmina”, które otrzymali w katego-
rii ogród tradycyjny ks. Zbigniew  Neumüller z Sychowa, 
w kategorii ogród stylowy p.Stanisław Kwidziński z Wy-
szecinia, w kategorii zagroda rolnicza p.Bogumiła Hinz 
z Wyszecina, w kategorii najlepsza przestrzeń publiczna 
– Sołectwo Kochanowo.Wręczono również nagrodę pie-
niężną Świetlicy Integracyjnej „Skrzydło Anioła” za  „III 
Kaszubską Paraolimpiadę”, która zwyciężyła w konkursie 
„Wydarzenie Roku 2011”. Podczas festynu dożynkowego 
Para&a Matki Bożej Różańcowej w Luzinie prowadziła 
kiermasz upominkowy, w ramach którego zebrano łącz-
nie 5.307,70zł. Dochód z kiermaszu został przeznaczony 
na budowę kościoła. Tradycyjnie zorganizowano pokaz 
fajerwerków. Na ten moment czekało wielu uczestni-
ków dożynek i było warto, bowiem pokaz był wspaniały.  

Sponsorami tegorocznych dożynek byli: POLSKIE GÓR-
NICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA Warsza-
wa, „ORLEX Beton” Michał Gembarowski, Bank Spół-
dzielczy w Krokowej,  „Arka Bud” Arkadiusz Teclaf , 
„B&W” Usługi Ogólnobudowlane - Bożena Dzidkowska, 
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Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Wejhe-
rowie, „BRACIA BERTRAND” Spółka Jawna, „EKOLO-
GISTIK” Dariusz Gruba, Firma „G.M.M.” Marzena Ga�a, 
Financial Expert Sp. z o.o., Firma Robót Elektrycznych 
„ELPOL” Hubert Szweda, Firma Usługowo-Produkcyjna 
„PROTEL” Mirosław Kopacz, Instalatorstwo Sanitarno-
-Gazowe i CO Stanisław Richert, „KATER” Krzysztof Jan-
ca, „MS BRUKI” Mirosław Sirocki,  Piotr Waga „WP Ele-
wacje”, Produkcja i Eksploatacja Kruszywa „FORMELLA” 
S.C.,  Przedsiębiorstwo Budowlane „Rybak” Arkadiusz 
Rybak, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „WODO-
-INSTAL” Władysław Richert, SKOK STEFCZYKA im. 
Św. Jana z Kęt, Transport Ciężarowy, Roboty Ziemne Jó-
zef Formela, „TREE CLONE” Maciej Lebecki, Usługi De-
karskie DACHREM Jan Miotk, „WIKĘD” Rafał Kędzio-
ra, Grzegorz Wiśniewski, Wulkanizacja Andrzej Słowi,  
Zakład Handlowo-Usługowy „TRAK” Roman Stenka.

Wszystkim sponsorom tegorocznych dożynek bardzo 
dziękujemy. Słowa podziękowania również dla wszyst-
kich zaangażowanych służb – tj. dla Ochotniczej Straży 

Pożarnej oraz Policji za zabezpieczenie podczas imprezy. 
Dziękujemy także pozostałym osobom, które przyczyniły 
się w jakikolwiek sposób do organizacji tego wydarzenia.

Koncert Muzyczny.  W  listopadzie  odbył się  koncert 
muzyczny pt. „Muzyczny Kalejdoskop od Bacha do Ger-
schwina” W koncercie tym wzięli udział: Piotr Jędrzejczak 
– absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej we 
Wrocławiu i Poznaniu, który zajmuje się nauką i eduka-
cją w Gminnym Ośrodku Kultury w Luzinie utalentowa-
nej młodzieży z terenu gminy. Koncert uświetnił m.in. 
Janusz Żak, student IV roku śpiewu solowego  na Aka-
demii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku w klasie 

prof. Floriana Skulskiego, Absolwent Studium Wokalno-
-Aktorskiego im. D. Baduszkowej w Gdyni. Występom 
Janusza Żak akompaniowała prof. Grażyna Troć. Uczest-
nikami koncertu byli m.in.: Michał Meyer, uczeń Piotra 
Jędrzejczaka, Alicja Wejer - uczennica Szkoły Muzycznej 
II stopnia w Gdyni w klasie wokalnej, laureatka wielu kon-
kursów wokalnych oraz Julianna Kotłowska, uczennica 
Szkoły Muzycznej II stopnia w Gdyni w klasie fortepianu.

Pierwsza !lia biblioteki w gminie. Dnia 11 grudnia, 
nastąpiło o$cjalne otwarcie biblioteki publiczno-szkol-
nej w starym budynku Szkoły Podstawowej w Sycho-
wie. Jest to $lia Gminnej Biblioteki Publicznej im. Leona 
Roppla w Luzinie, do której zapraszamy dzieci, a tak-
że dorosłych. Serdecznie zachęcamy do korzystania ze 
zbiorów książkowych i Internetu. Tytuły książek można 
przeglądać oraz zamawiać przez katalog on-line, dostęp-
ny na stronie internetowej biblioteki głównej w Luzinie 
(www.luzino.info). Na stronie tej będą również systema-
tycznie umieszczane wszelkie informacje o aktualnych 
wydarzeniach dziejących się w bibliotece w Sychowie. 

Godziny otwarcia $lii w Sychowie: poniedziałki, środy i 
piątki w godzinach 8:00-17:00 oraz w wtorki i czwartki 
od godz. 8:00 do godz. 15:00. Zapraszamy!

KARTA DO KULTURY
Karta do Kultury to karta biblioteczna Wojewódzkiej i 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku, która daje 
możliwość korzystania ze zbiorów wszystkich $lii na te-

renie Gdańska. Od marca 2012 roku do projektu przy-
stąpiły również MBP w Rumi, MBP w Redzie, PiMBP 
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w Wejherowie ,  BP Gminy Wejherowo w Bolszewie i 
GBP Luzino. Karta do Kultury to także karta rabatowa, 
umożliwiająca zakup tańszych biletów na wydarzenia 
kulturalne w Trójmieście. Informacje o korzyściach wy-
nikających z posiadania Karty do Kultury znajdują się 
na stronie biblioteki (www.luzino.info). Właścicielem 
Karty może stać się każdy czytelnik Gminnej Biblio-

teki Publicznej w Luzinie. Koszt Karty to tylko 1 złoty.

OBÓZ PRZETRWANIA

Osiem kilogramowych sztab złota ukrytych podczas dru-
giej wojny odnaleźli uczestnicy biwaku szkoleniowego 
zorganizowanego dla młodzieży z Luzina. Po dwudnio-
wych poszukiwaniach wykopali zgodnie ze wskazaniami 
mapy sztabowej skrzynię amunicyjną z lśniącym skarbem. 
Aby osiągnąć tak spektakularny sukces, wcześniej mu-
sieli pod okiem specjalistów przejść szkolenia topogra+i, 

wspinaczki linowej, zjazdów. Trzydziestu gimnazjalistów

 w ciągu dwóch dni, od 14 do 19 września, trenowało nad 
jeziorem Czarnym w okolicy Potęgowa techniki prowa-
dzenia zwiadu komandosów, samoobronę, budowę obo-
zowiska, przygotowywanie żywności w terenie, pierwszą 
pomoc. Hitem okazało się zamykające szkolenie przepra-
wowe – zanurzenie po mostek w grząskim, cuchnącym 
bagnie, musieli przejść na drugą stronę polany zarośniętej 
trzciną. Takie szkolenia przechodzą ratownicy poszukują-
cy zaginionych i niektórzy dziennikarze – koresponden-
ci wojenni. Cała akcja, zakończona w niedzielny wieczór 
ogniskiem pożegnalnym, była już drugą tego typu im-
prezą zorganizowaną przez Gminną Bibliotekę Publiczną 

im. L. Roppla w Luzinie przy współpracy i +nansowaniu  
Gminnej Komisji ds. Pro+laktyki i Rozwiązywania Pro-

blemów Alkoholowych. Organizatorem i prowadzącym 
całe przedsięwzięcie szkoleniowe był dziennikarz, pisarz, 

organizator wypraw i szkół przetrwania – Krzysztof Petek.

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Uroczystość z okazji Święta  Niepodległości została po-
przedzona msza świętą w intencji ojczyzny o godz. 13.15 
w Kościele Para+alnym pw. św. Wawrzyńca w Luzinie. 
Po mszy świętej nastąpił przemarsz w kierunku po-
mnika, któremu towarzyszyły gminne władze na czele z 

Wójtem Gminy Luzino Jarosławem Wejerem oraz Radą 
Gminy, razem z kombatantami, pocztami sztandarowy-
mi, zaproszonymi gośćmi, a także licznie przybyłą spo-
łecznością luzińską. Przemarsz prowadziła Orkiestra 
Dęta z Luzina na czele z dyrygentem Panem Janem Su-
checkim. Obecne były wszystkie zastępy 70. Luzińskiej 
Wodnej Drużyny Harcerskiej, zuchy z 70. Luzińskiej 
Gromadu Zuchowej oraz Strzebielińskiej Próbnej Gro-
mady Zuchowej. W czasie uroczystości apel poległych 
przeprowadziła 44 Bazę Lotniczą Marynarki Wojennej 
RP w Siemirowicach. Uroczystość tę zakończył kon-
cert Orkiestry Dętej działającej przy Gminnym Ośrodku 
Kultury w Luzinie, a następnie spotkaniem w kameral-
nym gronie luzińskich kombatantów z władzami gminy. 

NOWA INICJATYWA HARCERZY
Z inicjatywy  70 Luzińskiej Wodnej Drużyny Harcerskiej 
po raz pierwszy w tym roku ulicami  Luzina odbył się 
Marsz Pamięci Rotmistrza Pileckiego .W marszu uczest-
niczyli harcerze, ubrani w mundury Wojska Polskiego z 
okresu II wojny światowej oraz stroje powstańców war-
szawskich członkowie grup rekonstrukcyjnych z Gdyni, 
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Gdańska oraz Luzina. Na uroczystości przybyli przedsta-
wiciele lokalnych władz na czele z Wójtem Gminy Jaro-
sławem Wejerem oraz kombatanci. Marsz wyruszył spod 
harcówki, a zakończył się pod Pomnikiem Powstańców 
i Wojaków. Zebrani odśpiewali Mazurek Dąbrowskiego 
oraz wysłuchali gawędy o Rotmistrzu Pileckim. Ksiądz 
Jan Minkiewicz poświęcił znicze, które harcerze zanieśli 
pod znajdujące się w Luzinie pomniki walk i męczeństwa 
Narodu Polskiego. Wójt przypomniał zgromadzonym o 
tym, że imię Rotmistrza nosi jedna z luzińskich ulic oraz 
skierował pod adresem harcerzy słowa wdzięczności za 
organizację dzisiejszej uroczystości. Druh drużynowy 
M. Kryża przypomniał, że oddając cześć Rotmistrzowi z 
dumą wspominamy o wszystkich Żołnierzach Niezłom-
nych, którzy walczyli o wolność i niezawisłość Polski.

SPORT
Mistrzostwa Polski w Koluchstyl i Ju Jitsu. W marcu w 
Warszawie odbyły się Mistrzostwa Polski oraz II pokazowy 
turniej sztuk walki dzieci o Mistrzostwo Miasta Warszawa. 
W zawodach uczestniczyli zawodnicy reprezentujący na 
co dzień sekcje KTS-K Dohyo Luzino prowadzone przez 
trenera Rafała Freitag. Sukcesem okazał się występ na-
szych zawodników. Luzińscy zawodnicy zdobyli łącznie 12 
medali w tym dwa za pierwsze miejsce. Zawodnicy KTS-K 
Dohyo Luzino zajęli I miejsce drużynowo.  Zdobywcy me-

dali: Złoty medal- i tytuł Mistrza Miasta Warszawy wywal-
czył Bartłomiej Płotka (w  kat. Młodzieżowcy do 73 kg), 
złoty medal- i tytuł Mistrzyni Miasta Warszawa wywalczy-
ła Julia Damps (w kat. Dzieci do 54 kg), srebro- Szymon 
Śmigalski   (w kat. Młodzieżowcy do 73 kg), srebro- Łukasz 
Węgliński w (kat. Młodzieżowcy do 57 kg), srebro- Natalia 
Januszewska (w kat. Seniorki do 65 kg), srebro- Konrad 
Białczak (w kat Dzieci do 34 kg), srebro- Weronika Mutke 
(w kat Dzieci do 34 kg), brąz - Magdalena Zlielińska (w 
kat. Seniorki do 52 kg), brąz- Dawid Labudda (w kat. Mło-
dzieżowcy do 73 kg), brąz- Daniel Labudda (w kat. Mło-
dzieżowcy do 57 kg), brąz- Paweł Labudda (w kat. Dzieci 
do 34 kg), brąz- Izabela Mutke (w kat Dzieci do 34 kg).

W ramach obchodów Dni Luzina zorganizowany zo-
stał po raz 13 na boiskach sołeckich gminy Luzino trady-
cyjny turniej o Puchar Wójta Gminy Luzino. Zdobywcą 
Pucharu, po raz pierwszy w historii, zostało Barłomino. 
Ponadto  w ramach  tej imprezy odbył się festyn, pod-
czas którego na scenie zaprezentowali się młodzi ar-

tyści z Luzina m.in. zaspóły „Remus”,  „Aspersja” oraz 
wokalistka Ewelina Pobłocka. Zakończenie festynu 
uświetnił występ profesjonalnego zespołu Remaband.  

Polska Biega – Luzino też! Dnia 18 maja 2012r.  na tere-
nie Szkoły Podstawowej w Luzinie odbyły się XXI Biegi 
Pamięci Jurka Tarnowskiego w ramach akcji Polska Bie-
ga. Na starcie stanęło 305 osób. Wśród wszystkich star-
tujących rozlosowano nagrody rzeczowe ufundowane 
przez sponsorów: Wójta Gminy Luzino, Starostę Powiatu 
Wejherowskiego i rodzinę Tarnowskich.  Lista zwycięz-
ców  w XXI BIEGACH PAMIĘCI JURKA TARNOW-
SKIEGO. Kategoria dziewcząt: Rocznik 2004 i młodsze  

1. Landowska Bernadeta 2. Sikorra Daria 3. Tobiaska 
Wiktoria, rocznik 2003  1. Bojka Natalia, rocznik 2002  1. 
Szulc Anna  2. Sikorra Agnieszka  3. Sikorra Agata, rocz-
nik 2001 1. Sikora Wiktoria  2. Baranowska Patrycja  3. 
Fikus Adrianna, rocznik 2000  1. Topp Zosia  2. Damps 
Julia  3. Bujak Paulina, rocznik 1999 1. Magulska Agata  
2. Grzenkowicz Kinga  3. Lezner Daria, OPEN 1. Topp 
Marta 2. Pielowska Monika 3. Tobiaska Angelika. Kate-
goria chłopców: rocznik 2004 i młodsi  1.Roppel Olivier 
2. Angel Filip 3. Raczyński Filip, rocznik 2003  1. Rybicki 
Kamil  2. Adamus Patryk, rocznik 2002 1. Damps Benia-
min  2. Nastały Mikołaj  3. Landowski Szymon, rocznik 
2001  1. Stobbe Krzysztof 2. Grubba Miłosz 3. Owczarzak 
Dominik, rocznik 2000 1.  Bojka Szymon 2. Zielonka 
Szymon  3.  Pikron Sebastian, rocznik 1999 1. Szałas Ma-
teusz 2. Adamus Patryk 3. Kołacz Mateusz oraz  OPEN 
1.  Boyke Mateusz  2. Nadolski Marcin  3. Socha Jakub.  

Biegi na orientacje. W marcu 2012 odbyły się w Wejhe-
rowie Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Długo-
dystansowym Biegu na Orientację. Zawodniczki z Luzina 
zdobyły miejsca medalowe. Złoty medal i tytuł Mistrzyni 
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Województwa przypadł  Karolinie Graczyk, zaś srebrny 
medal i tytuł Wicemistrzyni Województwa Magdzie Pip-
ka. Kolejne  Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w 
Biegu na Orientację odbyły się w kwietniu w Kwidzynie.
Tym razem był to bieg na dystansie klasycznym. W kate-
gorii juniorek młodszych (15-16 lat) srebrny medal wy-
walczyła Karolina Graczyk a brązowy medal Magda Pipka. 
W kategorii juniorek (17-18 lat) złoty medal wywalczyła 
Sandra Sicha.  Mistrzostwa Województwa potwierdziły, że 
luzińskie biegaczki w tych kategoriach wiekowych są naj-
lepsze w województwie pomorskim. Natomiast w dniach 
29 kwietnia - 1 maja 2012  w miejscowości Wieliszew k/
Warszawy o0dbyły się pierwsze w tym roku w Polsce mię-
dzynarodowe zawody w Biegach na Orientację, pod nazwą 
„Grand Prix Mazowsza”. Ogółem w zawodach startowało 
ponad 400 zawodników z różnych zakątków Europy. Ro-
zegrano trzy biegi: sprinterski, średniodystansowy oraz 
bieg klasyczny. Trzeci dzień zawodów był jednocześnie 
Otwartymi Mistrzostwami Warszawy. Bardzo dobrze 
spisali się reprezentanci Gminnego Klubu Sportowego 
w Luzinie, którzy kilkakrotnie stawali na podium: Alicja 
Pipka – w kategorii seniorek (21-34 lata) była bezkonku-
rencyjna i w klasy'kacji końcowej stanęła na najwyższym 
podium, Ryszard Jakielaszek - w kategorii weteranów w 
klasy'kacji końcowej również stanął na najwyższym po-
dium, Karolina Graczyk – w kategorii juniorek młodszych 
(15-16 lat) w trzecim dniu zawodów zajęła trzecie miej-
sce zdobywając brązowy medal Mistrzostw Warszawy.

W czerwcu w Gdyni odbyły się III Mistrzostwa Wo-
jewództwa Pomorskiego w Biegu na Orientację. Był 
to bieg na dystansie sprinterskim. Podobnie jak w 
dwóch poprzednich mistrzostwach bezkonkurencyj-
ne okazały się dziewczęta z luzińskiego gimnazjum. 

W kategorii juniorek młodszych (15-16 lat), luzińskie 
dziewczęta w naszym województwie nie mają sobie rów-
nych. Teraz jedynie potwierdziły swój wysoki poziom zdo-
bywając komplet medali: Karolina Graczyk – złoty medal, 
Magda Pipka – srebrny medal, Natalia Bartosiewicz – brą-
zowy medal.   W czerwcu w Gdyni odbyły się III Mistrzo-
stwa Województwa Pomorskiego w Biegu na Orientację. 
Był to bieg na dystansie sprinterskim. Podobnie jak w 
dwóch poprzednich mistrzostwach bezkonkurencyjne 
okazały się dziewczęta z luzińskiego gimnazjum. W kate-
gorii juniorek młodszych (15-16 lat), luzińskie dziewczęta 
w naszym województwie nie mają sobie równych. Teraz je-
dynie potwierdziły swój wysoki poziom zdobywając kom-
plet medali: Karolina Graczyk – złoty medal, Magda Pipka 
– srebrny medal, Natalia Bartosiewicz – brązowy medal. 
W czerwcu również odbyły się Międzywojewódzkie Mi-
strzostwa w Biathlonie Letnim w Gdyni. W mistrzostwach 
udział brały województwa: pomorskie, zachodnio-pomor-
skie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie i wielko-
polskie. Województwo Pomorskie reprezentowała między 
innymi Karolina Graczyk (uczennica luzińskiego gimna-
zjum), która jest członkinią Kadry Wojewódzkiej. Wystar-
towała i jak zwykle zdobyła medale: w biegu sprinterskim- 
srebrny medal w oraz biegu klasycznym - brązowy medal.

 I „Kaszubska Piętnastka” w Luzinie. Z inicjatywy biega-
czy GKS „Kaszubi” Luzino w sobotę 26 maja 2012 roku, po 
raz pierwszy na terenie naszej gminy odbył się bieg uliczny 
„Kaszubska Piętnastka”. W imprezie organizowanej przez 
Komitet Organizacyjny w składzie: GKS „Kaszubi” Luzino, 
GOSRiT Luzino, Kaszubskie Towarzystwo Sportowo – 
Kulturalne, Gimnazjum Luzino, SP Luzino,  GOK i OSP 
Luzino oraz luzińscy harcerze uczestniczyło niespełna 
250 biegaczy z terenu całego kraju. Start i meta zawodów 
została usytuowana przy Hali Widowiskowo – Sportowej 
im. Marszałka Macieja Płużyńskiego. Zgodnie z oczeki-
waniami najlepszym zawodnikiem biegu, który odbył się 
na dystansie 15 km, był olimpijczyk Marcin Chabowski. 
Wśród kobiet najlepszą zawodniczką okazała się Czer-
wińska Regina z Elbląga. Warto dodać, że bardzo dobre 
14 miejsce w tym doborowym gronie zajął Jan Rutkowski 
z GKS „Kaszubi„ Luzino. Po zakończeniu biegu odbyła się 
uroczystość wręczenia nagród , w której brali udział spon-
sorzy, komitet organizacyjny oraz patroni honorowi: Jaro-
sław Wejer Wójt Gminy Luzino, Kazimierz Plocke- Wi-
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ceminister Rolnictwa oraz  Jarosław Wałęsa- Europoseł.

Spartakiada Sportowa Przedszkolaków. Ostatniego 

maja  na Hali Widowiskowo – Sportowej w Luzinie od-
była się już po raz kolejny Spartakiada Sportowa Przed-
szkolaków – Dzień Dziecka na sportowo. Impreza orga-
nizowana przez Przedszkole Publiczne w Luzinie oraz 

GOSRiT Luzino odbywała się pod honorowym patro-
natem Wójta Gminy Luzino i zgromadziła w luzińskiej 
hali ponad 200 przedszkolaków, którzy rywalizowali w 
specjalnie dla nich przygotowanych dyscyplinach spor-
towych. Każde przedszkole, uczestniczące w zawodach 
przygotowało hasła i transparenty, które miały zagrzewać 
do boju młodych sportowców. W Spartakiadzie uczest-
niczyły przedszkola z Luzina, Kębłowa, Strzebielina oraz 
Bożepole Wielkie. Po zakończonej rywalizacji odbyła 
się uroczystość wręczenia nagród , w której uczestniczył 
Wójt Gminy Luzino, Pan Jarosław Wejer. Dzieci, które 
uczestniczyły w konkurencjach sportowych otrzymały 
pamiątkowe medale, a przedszkola puchary. Na wszyst-
kie dzieci czekał słodki upominek oraz bajk we baloniki . 

Strefa Kibica. W czerwcu tego roku z okazji EURO 2012 
przygotowano w Luzinie wiele atrakcji. Największą z nich 
była możliwość oglądania wszystkich meczy mistrzostw 
na dużym ekranie w „Stre(e Kibica Luzino”. Przez strefę 
przewinęły się tłumy kibiców piłkarskich, z Gminy Luzino 
i okolic oraz z Hiszpani.  Organizatorzy „Strefy Kibica 
Luzino” zadbali nie tylko o emocje sportowe, ale także za-
pewnili uczestnikom liczne imprezy towarzyszące, w tym  
spotkania z byłymi reprezentantami Polski w piłce nożnej, 
pokazy Freestyle football oraz koncerty znanych gwiazd 
muzyki rozrywkowej jak Zespołu ENEJ czy  Kamila Bed-
narka.  W trakcie trwania meczy reprezentacji Polski przy 
Hali Widowiskowo – Sportowej rozstawiał się „Piknik 

Piłkarski” podczas którego również na dużym ekranie 
tłumnie dopingowano biało-czerwonych, a przy okazji or-
ganizowano wiele turniejów, konkursów w szczególności 
dla dzieci. Wójt Gminy Luzino – Jarosław Wejer kieruje 
szczególne  podziękowania do Pana Michała Orzeszek z 

Luzina, organizatora „Strefy Kibica Luzino” oraz (rmy 
„PANNKREATOR” Sp. z o.o. w Koszalinie, organizatora 
„Pikników Piłkarskich” za organizację na terenie gminy 
imprez towarzyszących Mistrzostwom Europy w Piłce 
Nożnej EURO 2012.  Ponadto, we wszystkie weekendy 
czerwca na boiskach Stadionu GOSRiT w Luzinie organi-
zowany był cykl turniejów MINI EURO/KASZUB CUP.  9 
czerwca pierwsze swój turniej miały dziewczęta, które w 
dwu dniowej imprezie rywalizowały o Puchar Wójta Gmi-

ny Luzino. Do Luzina zjechało się ponad 100 zawodniczek 
z całego Pomorza. W kolejny weekend 16/17.06.2012 na 
boisko wyszli najmłodsi piłkarze rocznika 2003/04. W 
tym turnieju wystąpiło 16 najlepszych drużyn z woje-
wództwa pomorskiego i warmińsko – mazurskiego, które 
dopingowane przez licznych kibiców i rodziców wystę-
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powały pod nazwami reprezentacji uczestników EURO 
2012.  Na zakończenie Mistrzostw Europy na luzińskim 
stadionie rozegrany został #nał turnieju MINI EURO/
KASZUB CUP dla rocznika 2001/02.. Impreza ta zgroma-
dziła ponad 120 zawodników oraz licznych kibiców i ro-
dziców, którzy po turnieju pozostali w Luzinie aby wspól-
nie oglądnąć wielki #nał EURO 2012 na dużym ekranie. 

Tegoroczne „Biegi Po Zdrowie” rozpoczęły się w kwiet-
niu (2 biegi), a w  miesiącu maju odbył się #nał wiosen-
nej edycji.  Tradycyjnie impreza zorganizowana została w 
Szkole Podstawowej im. L. Bądkowskiego w Luzinie. Im-
preza cieszyła się, jak co roku, dużym zainteresowaniem 
zwłaszcza dzieci i młodzieży, o czym świadczy ilość star-
tujących. W tej edycji (łącznie 3 biegi) na starcie stanęło 
1157 osób. Zwyciężyli: Klasa I  1. Landowska Bernadeta 2. 
Czoska Wiktoria 3. Sikora Dari,  klasa II 1. Jabłońska Aga-
ta 2. Bojka Natalia 3. Joskowska Kinga, Klasa III 1. Zielon-
ka Julia 2. Sikorra Agnieszka 3. Meyer Rozalia, klasa IV 
1.Sikora Wiktoria 2. Baranowska Patrycja 3.Stankowska 
Martyna, klasa V 1.Topp Zosia 2.Damps Julia 3.Landow-
ska Aneta, klasa VI 1. Magulska Agata 2. Grzenkowicz 
Kinga 3. Stobbe Sandra,  OPEN 1. Tobiaska Agelika 2. Pa-
telczyk Anna 3. Topp Marta W kategorii chłopców: Klasa 
I  1. Roppel Olivier 2. Tobias Szymon  3. Raczyński Filip, 
klasa II 1. Burza Oskar 2. Konkol Jakub 3. Rybicki Kamil, 
klasa III 1. Damps Beniamin 2. Nastały Mikołaj 3. Lan-
dowski Szymon, klasa IV 1. Stobbe Krzysztof  2. Grubba 
Miłosz 3. Owczarzak Dominik klasa V 1. Bojka Szymon 
2. Zielonka Szymon 3.Pikron Sebastian klasa VI 1. Sza-
łas Mateusz 2. Kołacz Mateusz 3. Wołodko Piotr, OPEN 1. 
Nadolski Marcin 2. Zawielak Kamil 3. Socha Jakub.  Kolej-
na edycja odbyła się  jesienią. Pomimo późnej pory roku 
przy dość sprzyjającej pogodzie na starcie stanęło 993 oso-
by. W łącznej kwali#kacji najlepszymi okazali się w  kate-

gorii dziewcząt: klasa I  1. Kobiela Wanessa 2. Landowska 
Samuela 3. Szur Agata, klasa II 1. Landowska Bernadeta 2. 
Czoska Wiktoria 3. Kas Milena, klasa III 1. Plecke Julia 2. 
Jóskowska Kinga 3. Jabłońska Agata, klasa IV 1.Zielonka 
Julia 2. Szulc Ania 3.Sikorra Agnieszka, klasa V 1.Szyme-
rowska Milena 2.Jankowska Weronika 3.Kwiatkowska Ali-
cja, klasa VI 1. Landowska Aneta 2. Topp Zo#a 3. Treder 
Ilona oraz OPEN 1. Topp Marta 2. Patelczyk Anna 3. Stob-
be Sandra. W kategorii chłopców: Klasa I  1. Gruba Kamil 
2. Raif Jakub  3. Szałas Dawid, klasa II 1. Raczyński Filip 2. 
Rybakowski Norbert 3. Roppel Olivier, klasa III 1. Wicz-

kowski Igor 2. Formela Konrad 3. Marszał Cyprian, klasa 
IV 1. Damps Beniamin 2. Nastały Mikołaj 3. Landowski 
Szymon, klasa V 1. Stobbe Krzysztof 2. Gruba Miłosz 3.He-
welt Błażej, klasa VI 1. Lange Paweł 2. Zielonka Szymon 
3. Płotka Artur oraz OPEN 1. Gruba Patryk 2. Fularczyk 
Wojciech 3. Szałas Mateusz. Zwycięzcy otrzymali meda-
le, dyplomy, a złoci medaliści klas IV-VI i kategorii open 
otrzymali  dodatkowo pendrive 16GB od Wójta Gminy 
Luzino. Zwycięzcom gratulujemy!. Dzięki wsparciu #nan-
sowemu Wójta Gminy Luzino, Starosty Wejherowskiego i 
Rady Sołeckiej w Luzinie wielu uczestników biegów mo-
gło otrzymać nagrody rzeczowe, za co bardzo dziękujemy.

IV Kaszubska Paraolimpiada. Wielka impreza integra-
cyjna odbyła się w czerwcu. Jej organizatorem była dzia-
łająca przy Kaszubskim Towarzystwie Sportowo – Kul-

turalnym Świetlica Integracyjna „Skrzydła Anioła”. Ta 
wielka impreza integracyjna zgromadziła rzeszę młodych 
niepełnosprawnych sportowców, którzy uczestniczy-
li w specjalnie dla nich przygotowanych konkurencjach 
sportowych. W trakcie odbyły się pokazy towarzyszące z 
koncertem orkiestry, pokazem sekcji KTS-K „DOHYO” 
Luzino oraz występem młodych luzińskich gimnasty-
czek artystycznych, a także rozegrany został Bieg i Marsz 
Charytatywny „Skrzydła Anioła”, który już na stałe wpisał 
się w kalendarz wydarzeń sportowych w regionie. Impre-
za była do#nansowana przez Gminę Luzino, Samorząd 
Województwa Pomorskiego oraz ze środków PEFRON.

Szkolenie w la Masia. Jeden z trenerów GOSRiT Luzino 
Paweł Radecki (trener drużyn rocznika 2001-2002 oraz 
1995-1996) odbył staż trenerski w jednym z najsłynniej-
szych klubów świata FC Barcelona. Głównym celem było 
obserwacja i zaznajomienie się z nowatorskimi metoda-
mi szkolenia młodzieży oraz obserwacja meczów roz-
grywanych przez te zespoły. Jednak dzięki uprzejmości 
Alberta Puig (Koordynatora Le Masia ) Paweł Radecki 
miał możliwość przyglądania się treningom Barcelony B. 

Historyczny awans do II ligi kobiet drużyny GOSRiT 
Luzino. Zespół Kobiet GOSRiT Luzino, prowadzony przez 
trenera Tomasza Myszewskiego w sezonie 2011/2012 zgro-
madził na swoim koncie 25 punktów zajmując pierwsze 
miejsce w tabeli i tym samym awansował do II Ligi Kobiet, 
pozostawiając za sobą takie zespoły jak Sztorm Gdynia, 
Olimpico Malbork czy też TKKF Checz Gdynia.  Nasz ze-
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spół w ubiegłym sezonie strzelił 33 bramki tracąc jedynie 
11. Najlepszym strzelcem  drużyny jak i Ligi została Moni-
ka Pielowska, która na swoim koncie zgromadziła 17 bra-
mek, drugą najlepszą strzelczynią została, kapitan drużyny 
Milena Milewska, która zdobyła 9 bramek. Warto dodać, 
ze GOSRiT był najmłodszą drużyną ligi. Od jesieni nasze 
zawodniczki jako najmłodsza drużyna w lidze rywalizowa-
ła z drużynami z województwa pomorskiego, zachodnio-
-pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i 
lubuskiego musiała przemierzyć setki kilometrów rywa-
lizując często z profesjonalnymi piłkarkami. Historyczne 
zwycięstwo luzińskie piłkarki zanotowały w IV kolejce ligi, 
kiedy przy obecności ponad 200 kibiców pokonały Lechię 
Zielona  Góra 5:4. bramki dla podopiecznych trenera To-
masza Myszewskiego zdobyły: Monika Piecowska 3 oraz 
Jóskowska 2. Skład drużyny: Lińska Maria, Grubba Klau-
dia, Karczewska Kinga – Wojewska Żaneta, Wojewska Ju-
lita, Patelczyk Anna, Drabik Monika, Rowińska Dominika, 
Krause Aleksandra, Grabarek Natalia, Kwidzińska Emilia 
– Pipka Magda, Nastały Natalia, Kołacz Magda, Bank Da-
ria, Okoniewska Rozalia, Pipka Mirosława, Lińska Magda, 
Wirkus Milena, Labuda Agnieszka, Joskowska Aleksan-
dra, Milewska Milena, Damps Kinga, Kass Luiza – Jó-
skowska Karolina, Pielowska Monika. Sztab Szkoleniowy: 
Myszewski Tomasz ( I Trener), Freitag Rafał ( II Trener).

Puchar Premiera. Dnia 4.10.2012 roku na boisku w Gnie-
winie rozegrany został Wojewódzki Finał Turnieju Orli-
ka o Puchar Premiera. W zawodach tych uczestniczyły 
najlepsze drużyny wyłonione we wcześniejszych elimi-
nacjach w dwóch kategoriach wiekowych dziewcząt oraz 
chłopców. W tym gronie nie zabrakło dwóch dziewczę-
cych drużyn z Luzina, które okazały się również najlep-

sze w +nale wojewódzkim. Dzięki temu drużyna z Luzina 
w dniach 10-13.10.2012 wzięła udział w +nale krajowym 
Turnieju Orlika o Puchar Donalda Tuska. Bardzo udanie 
zaprezentowały się oba nasze zespoły prowadzone przez 
trenerów Rafała Freitag oraz Tomasza Myszewskiego. 
Dziewczyny urodzone w roczniku 1999 – 2000 sklasy+-
kowane zostały na 12 miejscu, natomiast dziewczyny z 
roczników 2001 – 2002 zajęły 3 miejsce. Warto nadmie-
nić, we wszystkich edycjach Pucharu Orlika Luzino wy-
stępowało zawsze w +nałach krajowych. W 2010 roku 
dziewczyny zajęły 14 miejsce, w 2011 roku odpowiednio 5  
i 12. Składy naszych drużyn, GOSRiT 2001/02:  Pendow-
ska Sara,  Pendowska Oliwia,  Pietkun Klaudia,  Formella 
Monika,  Werra Oliwia,  Lesner Sandra,  Marszał Marty-
na,  Wenta Katarzyna,  Klawikowska Julia,  Kalbarczyk 
Zuzanna. GOSRiT 1999/2000:  Julia Damps,  Weronika 
Kalbarczyk,  Klaudia Kunkel,  Paulina Brzeska,  Katarzy-
na Lesner,  Weronika Mutke,  Marta Węglińska,  Dag-
mara Penkowska,  Ewelina Pielowska ,  Barbara Mudlaf.

Boisko na Medal. Zarządzany przez Gminny Ośrodek 
Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie, Kompleks Boisk 
Sportowych „Moje Boisko Orlik 2012” został wyróżnio-
ny tytułem BOISKO NA MEDAL. Tytuł ten przyznaję 

Polski Klub Infrastruktury Sportowej w ramach Pro-
gramu Promocji Gmin i Powiatów „Budujemy Sporto-
wą Polskę” „Boisko na medal” to ogólnopolski program 
promocji dobrych praktyk w zakresie pielęgnacji i efek-
tywnego użytkowania boisk sportowych. Program skie-
rowany jest do administratorów obiektów, które powstały 
w miastach i gminach w ramach rządowych programów 
„Blisko boisko”, Moje boisko – Orlik 2012” i inwestycji 
własnych gmin i powiatów. Akcja ma charakter eduka-
cyjny i promocyjny. Jej celem jest upowszechnianie wy-
sokich standardów w dbałości o obiekty sportowe oraz 
promocja wyróżniających się miast, gmin i powiatów. 
Warto dodać, że jest to kolejne wyróżnienie, które otrzy-
mała Gmina Luzino za rozwój sportu na swoim terenie.

„Obierz kurs na orlika”. W listopadzie w budynku 
PKOL w Warszawie odbyło się podsumowanie Kon-
kursu Ministra Sportu i Turystyki „Obierz Kurs na 
Orlika”. Wśród wyróżnionych i nagrodzonych im-
prez była również Luzińska Wakacyjna Liga Or-
lik, jedna z dwóch z terenu naszego województwa. 

Impreza organizowana przez Piotra Jasielskiego z GOSRiT 
Luzino oraz Kaszubskie Towarzystwo Sportowo – Kultu-
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ralne znalazła się wśród 32 laureatów z terenu całego kra-
ju. Warto dodać, że oprócz wyróżnienia KTS-K GOSRiT 
Luzino otrzymało 4000 zł na zakup sprzętu sportowego.

Liga Sołecka. W październiku  rozegrana została ostatnia 
kolejka Luzińskiej Ligi Sołeckiej 2012. Najlepszą drużyną 
rozgrywek organizowanych przez Witolda Dąbrowskiego z 
Gminnego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie 
okazał się zespół Sychowa, który w ostatniej kolejce zremi-
sował w Robakowie 0:0. Wicemistrzem rozgrywek zostało 
Kębłowo, które mimo, że przegrało na boisku z Dąbrówką 
2:5 ostatecznie dopisało do ligowej tabeli za ten mecz 3 
punkty, ponieważ w drużynie z Dąbrówki grali nie upraw-
nieni zawodnicy. Po zwycięstwie w Zelewie 1:0, na najniż-
szym stopniu podium stanęło Milwino. Bardzo ciekawe 
spotkanie zobaczyli kibice w Luzinie gdzie swój mecz ro-
zegrały drużyny Wyszecina i Barłomina. Mecz ten wygrali 

zawodnicy Wyszecina 3:2. Ostre strzelanie zafundowali 
sobie piłkarze Luzina , którzy na zakończenie nie udanego 
dla siebie sezonu pokonali Kochanowo aż 15:0.  Uroczy-
ste zakończenie ligi odbyło się w grudniu w luzińskiej hali 
podczas  „Podsumowania sportowego roku”, kiedy kie-
rownicy drużyn i zawodnicy ligi otrzymali z rąk Jarosława 
Wejera- Wójta Gminy Luzino puchary, medale i nagrody.  
Teraz piłkarze udadzą się na zasłużony odpoczynek. Swoje 
rozgrywki wznowią w styczniu , kiedy to na Hali Widowi-
skowo – Sportowej im. Marszałka Macieja Płażyńskiego 
w Luzinie rozpocznie się Luzińska Liga Sołecka na hali.

Grand Prix Luzina. W 2012 na Hali Widowiskowo – 
Sportowej im. Marszałka Macieja Płażyńskiego w Luzinie 
odbywał się cykl 8 turniejów Grand Prix Luzina w teni-
sie stołowym o Puchar Wójta Gminy Luzino. Najbardziej 
zadowolony z udziału w imprezie może być  Krzysztof 
Gruszczyński z Lęborka, który wygrał klasy)kację ge-

neralną GP zdobywając 229 punktów, wyprzedzając o 1 
punkt Waldemara Płotka z Luzina, który z powodu kontu-
zji nie wystąpił w ostatnim turnieju. Trzecie miejsce zajął 
Franciszek Tuszer z Redy – 220 punktów, czwarte Hen-
ryk Płotka – 210 punktów, piąte Wojciech Nagel – 187 
punktów, szóste Frank Mieczysław – 179 punktów. W 
kategorii dziewcząt klasy)kację generalną zwyciężyła Ali-
cja Bieszk z Szemuda zdobywając 280 punktów, która nie 
doznała w całym turnieju porażki. Na drugim uplasowa-
ła się Katarzyna Płotka z Luzina zdobywając 242 punkty 
a tuż za nią  Płotka Magda również z Luzina zdobywając 
235 punkty. Na czwartym miejscu znalazła się Martyna 
Rosinke uzyskując 204 punkty, piątym Zielińska Kami-
la 202 punkty a szóstym Borkowska Natalia 180 punkty. 
Po zakończonym turnieju najlepsza szóstka zawodniczek 
i zawodników otrzymała pamiątkowe puchary, dyplomy 
i nagrody rzeczowe ufundowane przez Jarosława Wejera 
Wójta Gminy Luzino. Nagrody wręczył dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Turystyki pan Piotr 
Klecha oraz instruktor sportu Tomasz Myszewski. Tur-
niej cieszył się ogromnym zainteresowaniem miłośników 
tenisa stołowego i łącznie zostało sklasy)kowanych 73 
zawodników i zawodniczek. Tabele klasy)kacji general-
nej, szczegółowe wyniki z 8 turnieju Grand Prix Luzina 
oraz zdjęcia znajdują się na stronie www.tsluzino.pl

Kaszub Cup . Na Hali Widowiskowo – Sportowej im. 
Marszałka Macieja Płażyńskiego w Luzinie odbył się 
pierwszy tegoroczny Ogólnopolski Turniej el professio-
nal/KASZUB CUP. Z zaproszenia organizatorów , Kaszub-
skiego Towarzystwa Sportowo – Kulturalnego i GOSRiT 
Luzino skorzystały 24 drużyny rocznika 2003/04 z 5 wo-
jewództw, które rywalizowały o okazały puchar ufundo-
wany przez Jarosława Wejera- Wójta Gminy Luzino . Po 
18 godzinach sportowej rywalizacji najlepszą drużyną 
turnieju okazał się już po raz drugi Sokół Bożepole Wiel-
kie, który w wielkim )nale po rzutach karnych pokonał 
Arkę Gdynia i w nagrodę otrzymała  puchar Wójta Gmi-
ny Luzino oraz komplet sprzętu sportowego ufundowa-
ny przez Kazimierza Plocke- Wiceministra Rolnictwa. 
Druga drużyna zawodów otrzymała również puchar oraz 
komplet sprzętu sportowego, który ufundował Ryszard 
Stachurski- Wojewoda Pomorski. O trzecim miejscu na 
zakończenie turnieju również decydowały rzuty karne, w 
których UKS Jedynka Reda okazała się lepsza od druży-
ny Dragon Bielawy Warszawa. Zespoły te otrzymały na-
grody ufundowane przez Krystiana Węsierskiego z )rmy 
Vigo oraz Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Turystyki 
w Luzinie. Nagrody dla uczestników Kaszub Cup wręcza-
li, gość honorowy- Karol Piątek, b. kapitan Lechii Gdańsk 
oraz  Bartosz Dolański- koordynator Pom OZPN . Naj-
lepszym zawodnikiem Kaszub Cup 2003/04 został Kac-
per Hebel ( Arka Gdynia), królem strzelców Bobkowski 
Kuba ( GOSRiT/Kleba Luzino), najlepszym bramkarzem- 
Bartosz Bartosik ( UKS dragon Bielawy Warszawa) a Pu-
char Fair Play- ufundowany przez Krzysztofa Engländer 
z )rmy BUSH otrzymała UKS Jedynka Reda. Chciałbym 
wszystkim podziękować za udział w tej imprezie. – powie-
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dział po zawodach Piotr Klecha , dyrektor GOSRiT Luzino 
– Mieliśmy dzisiaj wszystko co najlepsze w turniejach dla 
dzieci, pełne trybuny, wielką pasję młodych adeptów fut-
bolu, łzy pokonanych i radość zwycięzców. Podziękowania 
należą się naszym sponsorom: 'rmie El professional Ma-
riusz Maszota i NTG Instal Adam Kopciak oraz naszym 
patronom honorowym, fundatorom nagród- Jarosławowi 

Wejerowi, Wójtowi Gminy Luzino, Ryszardowi Stachur-
skiemu- Wojewodzie Pomorskiemu, Kazimierzowi Ploc-
ke- Wiceministrowi Rolnictwa i Radosławowi Michal-
skiemu prezesowi OZPN, dzięki, którym każdy uczestnik 
zawodów wyjechał z Luzina z nagrodą. Oddzielne słowa 
uznania należą się  Tomaszowi Myszewskiemu, Adamowi 
Olejniczakowi , Rafałowi Freitag oraz licznym wolonta-
riuszkom z naszej dziewczęcej drużyny, którzy sprawnie 
poprowadzili zawody. Chcieliśmy aby każdy zespół, który 
przyjedzie do Luzina na Kaszub Cup czuł się mistrzem. 
Dlatego dzisiaj każdy młody piłkarz otrzymał na zakoń-
czenie turnieju złoty medal , aby nie zależnie od  tego jakie 
zajął miejsce poczuł się zwycięzcą. Druga odsłona Kaszub 
Cup odbyła się 1 grudnia 2012 roku na Hali Widowisko-
wo – Sportowej im. Marszałka Macieja Płażyńskiego w 
Luzinie odbył się organizowany przez KTS-K i GOSRiT 
Luzino turniej halowej piłki nożnej WIKED/KASZUB 
CUP  o tytuł Mistrza Kaszub. Z zaproszenia Piotra Kle-
cha dyrektora GOSRiT Luzino skorzystało 12 drużyn  z 
terenu całych Kaszub, które rywalizowały o Puchar Wój-
ta Gminy Luzino oraz nagrody ufundowane przez 'rmę 
WIKĘD, „Premia Sport” i Pom LZS. Mistrzem Kaszub, 
już drugi rok z rzędu okazała się drużyna BKS Lechia 
Gdańsk, która w wielkim 'nale pokonała V ligowy Wikęd 

Luzino 3:0. Trzecią drużyną zawodów zostali zawodnicy 
IV ligowej drużyny Orlęta Reda, którzy w meczu o najniż-
szy stopień podium pokonali III ligową Polonię Gdańsk. 
Największą niespodzianką turnieju było 5 miejsce junior-
skiego zespołu GOSRiT Luzino. Najlepszym bramkarzem 
turnieju został Patryk Kotłowski, królem strzelców Piotr 
Zagórski a najlepszym zawodnikiem imprezy uznano Ka-
rola Piątka na co dzień grającego w I ligowej Termalica 
Bruk-Bet Nieciecza, wychowanka GKS Luzino, w tym 
turnieju grającego w BKS Lechia Gdańsk.  Najmłodszy 
zespól turnieju GOSRiT Luzino: Patryk Kotłowski, Mi-
chał Roicki, Jakub Tobiaski, Adrian Mienik, Kamil Wen-
ta, Maciek Leyk, Michał Choszcz, Dawid Piernicki, Piotr 
Hilla. Natomiast w 3 edycji Kaszub Cup, która 8 grudnia  
rywalizowały 24 zespoły  rocznika 2001 z terenu całego 
kraju.  Najlepszą drużyną zawodów organizowanych przez 
GOSRiT Luzino i KTS-K okazał się zespół Huragan Mo-
rąg, który w wielkim 'nale pokonał Santos Gdańsk 1:0 i 
w nagrodę otrzymał okazały Puchar ufundowany przez 
Jarosława Wejera- Wójta Gminy Luzino. Trzecią drużyną 
turnieju został Gryf Wejherowo, który w spotkaniu o naj-
niższy stopień podium po serii rzutów karnych pokonał 
Victorię Niemcz. Najlepszym zawodnikiem el professio-
nal/Kaszub Cup 2001 wybrano: Niewiadomskiego Marka 
z Santosu Gdańsk, królem strzelców został: Szramowski 
Łukasz z Huragan Morąg a najlepszym bramkarzem: Ma-

ciszka Kamil z Gryfa Wejherowo. Puchar fair play otrzy-
mali najgłośniejsi kibice z Dragon Bielawy Warszawa. 
Po zakończeniu turnieju odbyła się uroczystość wręcze-
nia licznych nagród, w której brali udział: Pan Jarosław 
Wejer- Wójt Gminy Luzino, Pani Magdalena Kołodziej-
czak- Przewodnicząca Pomorskiego LZS, Błażej Jenek - b. 
Dyrektor Lechii Gdańsk, Bartosz Dolański koordynator 
OZPN i Dyrektor GOSRiT Luzino- Piotr Klecha. Spon-
sorami turnieju byli Pan Mariusz Maszota z 'rmy el pro-
fessional i NTG Instal Adam Kopciak. Po za tym nagrody 
dla młodych piłkarzy ufundowali:  Pan Jarosław Wejer 
- Wójt Gminy Luzino, Pan Ryszard Stachurski –Wojewo-
da Pomorski, Pan Krystian Węsierki KKW Trading, Po-
morski OZPN, Stowarzyszenie ”Nigdy Więcej” i Gminny 
Ośrodek Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie. Zawody 
zostały do'nansowane przez Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestu-
jąca w obszary wiejskie Projekt pn.: „Organizacja turnieju 
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piłki nożnej promującego region kaszubszczyzny” współ-
$nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 
4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013. ostatni tegoroczny Ogólnopolski Turniej 
el professional/Kaszub Cup rozgrywał się15/16 grudnia 
2012 roku na Hali Widowiskowo – Sportowej im. Mar-

szałka Macieja Płażyńskiego w Luzinie rywalizowało 20 
zespołów z rocznika 2002. Najlepszą drużyną zawodów 
organizowanych przez KTS-K i GOSRiT Luzino okazała 
się drużyna Arki Gdynia, która w wielkim $nale pokonała 
Olimpię 2004 Elbląg 2:1 i w nagrodę otrzymała okazały 
Puchar ufundowany przez Pana Jarosława Wejera- Wójta 
Gminy Luzino. Trzecim zespołem turnieju została Lechia 
Gdańsk, która w meczu o najniższy stopień podium poko-
nała Elanę Toruń również 2:1. Bardzo dobrze w tej stojącej 
na bardzo wysokim poziomie imprezie zaprezentowali się 
młodzi piłkarze GOSRiT/el professional Luzino , którzy 
zajęli ostatecznie „tylko” 8  miejsce, przegrywając w tym 
turnieju zaledwie 1 mecz, wcześniej pokonując m in. zwy-
cięzcę Arkę Gdynia. Najlepszym zawodnikiem turnieju 
został Konrad Szałek ( Elana Toruń), królem strzelców: 
Aleksander Gałęza ( Lechia Gdańsk), a najlepszym bram-
karzem Dawid Spychalski ( Olimpia 2004). Fundatorami 
nagród byli: Jarosław Wejer- Wójt Gminy Luzino, Ryszard 

Stachurski- Wojewoda Pomorski, Gminny Ośrodek Spor-
tu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie, Prezes Rady Mini-
strów Pan Donald Tusk oraz sponsorzy: Mariusz Maszota 
el professional i NTG Instal Adam Kopciak Warto dodać, 
że w 4 tegorocznych turniejach uczestniczyło ponad 900 
młodych sportowców i seniorów z terenu całej Polski, 
- powiedział po turnieju Piotr Klecha dyrektor GOSRiT 
Luzino -  z których wszyscy z Luzina wyjechali z nagro-
dą lub upominkiem i w każdym z nich mieliśmy więcej 

chętnych niż mogliśmy zaprosić. Rekordowy okazał się 
turniej Kaszub 2001, na którym musieliśmy zorganizować 
ponad 180 noclegów. Organizacja takiej imprezy wyma-
gała  zaangażowania wielu osób i instytucji z terenu naszej 
gminy, którym przy okazji chciałbym serdecznie podzię-
kować. Oddzielne podziękowania należą się pracownikom 
i trenerom GOSRiT, wolontariuszkom z naszej drużyny 
dziewcząt, sponsorom , patronom honorowym oraz Ka-
zimierzowi Bistroń- dyrektorowi Gimnazjum, bez pomo-
cy, których nie udało by się zorganizować takich imprez. 

Końcowa kolejność el professional/Kaszub Cup 2002 1. 
Arka Gdynia, 2.Olimpia 2004 Elbląg, 3.Lechia Gdańsk, 
4. Elana Toruń, 5. Pogoń Lębork, 6. Sparta Gdańsk, 
7. Gryf Słupsk, 8. Sztorm Mosty, 9. GOSRiT/el pro-
fessional Luzino, 10. Olimpia 2004 II Elbląg, 11. GO-
SRiT Girls Luzino, 12. Anioły Garczegorze, 13. Santos 
Gdańsk, 14. Rostaje Gdańsk, 15. Olimpia Elbląg II, 16. 
Rostaje II Gdańsk, 17. Santos II Gdańsk, 18. Gryf Wej-
herowo, 19. Olimpia Elbląg, 20. MKS Profan Gościcino 

„Jedynka Cup 2012”. Na początku grudnia 2012 roku na 
Hali MOSiR w Redzie odbył się turniej „Jedynka Cup” . W 
stawce 24 drużyn z całej Polski nie zabrakło naszej dru-
żyny GOSRiT 2003/04 Luzino, która zajęła w nim bardzo 
dobre 5 miejsce, najlepsze pośród drużyn z terenu naszego 
województwa.   W pierwszym dniu turnieju podopieczni 
trenerów Tomasz Joryn i Adam Olejniczak rozegrali aż 7 
spotkań ( 5 wygrywając , jeden remis i jedna porażka).  W 
pierwszym wygrali  z Santosem I Gdańsk 3:1, w drugim 
rozegraliśmy rewanż za ubiegłotygodniowy ćwierć$nał  
Kaszub Cup w którym przegraliśmy z dragonem Bielawy 
1:0 . W Redzie GOSRiT wziął rewanż i wygrał  2:1.W kolej-
nym meczu  pokonaliśmy Santos  II Gdańsk 3:0, Gedanię 
Gdańsk 3:1 oraz  KP Starogard  Gdański  2:1. W ostatnich 
niedzielnych  meczach  przegraliśmy z  CWKS  Legia   0:1 
i zremisowaliśmy z UKS Jedynka Reda 2:2 tracąc bram-
kę na 18 sekund przed końcową syrena. Z fazy grupowej 
wyszliśmy z drugiego miejsca, dodając sobie 4 punkty na 
następny dzień turnieju. W niedziele rozegraliśmy cztery 
spotkania z drużynami które awansowały z grupy B. W 
pierwszym meczu spotkaliśmy się z dobrze nam znanym 
zespołem GKS Sokół Bożepole Wielkie, w tym spotkaniu 
padł remis 2:2, w drugim spotkaniu z Błękitni Gonne Małe 
przegraliśmy 0:1, w trzecim z Concordią Elbląg zremisowa-
liśmy 0:0 i w ostatnim meczu przegraliśmy aż 4:0 z Gwar-
dią Koszalin. Klasy$kacja końcowa: 1. Legia Warszawa, 2. 
Chemik Bydgoszcz, 3. Concordia Elbląg, 4. Błękitni Gon-
ne Małe, 5. GOSRiT/Kleba Luzino, 6. UKS Jedynka Reda 
Czerwona, 7. Dragon Warszawa, 8. Sokół Bożepole Wiel-
kie, 9. AP 16 Gdynia, 10. Beniaminek Starogard Gdański, 
11. Błękitni I Wejherowo, 12. Santos Gdańsk, 13. Błękitni 
II Wejherowo, 14. Gedania Gdańsk, 15. UKS Jedynka Reda 
Niebieska, 16. Santos II Gdańsk. Skład GOSRiT Luzino: 
Domaradzki Brajan, Formela Konrad, Miotk Kacper, Bob-
kowski Kuba, Wiczkowski Igor, Roppel Olivier, Angel Fi-
lip, Gozdecki Dorian, Maszota Kaspar, Mirowski Kamil.. 
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Halowy Turniej Piłki Nożnej OSP Powiatu Wejhe-

rowskiego. na Hali Widowiskowo – Sportowej GOTiS 
w Gniewinie, odbył się Powiatowy Halowy Turniej Piłki 
Nożnej Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Bardzo 
dobrze w tym turnieju wypadła drużyna OSP Milwino, 
która reprezentowała Gminę Luzino .Drużyna jest pro-
wadzona przez Rajmunda Ga$e. Warto dodać, że naj-
lepszym bramkarzem turnieju został Rapeta Rafał z OSP 
Milwino. Skład OSP Milwino: Rapeta Rafał, Zdzijaszek 
Kamil, Ga$e Daniel, Ga$e Piotr, Ga$e Maciej, Brzeski 
Mariusz, Pelcer Dawid, Sikora Szymon, Żywicki Andrzej. 

Uroczysta gala – „Sportowo-Kulturalne zakończenia 

sezonu sportowego” w Luzinie. Ponad 400 młodych 
sportowców wraz z trenerami, działaczami sportowymi, 
rodzicami i władzami gminy zjawiło się w luzińskiej Hali 
Widowiskowo – Sportowej im. Marszałka Macieja Pła-
żyńskiego aby wspólnie świętować podsumowanie spor-
towego 2012 roku. Gala ta była okazją, aby podziękować 
wszystkim, którzy w mijającym roku przyczynili się do 
rozwoju sportu młodzieżowego na naszym terenie. Im-
prezę otworzył Piotr Klecha dyrektor GOSRiT Luzino, 
który rozpoczął od wręczenia podziękowań dla „Przy-
jaciół Luzińskiego Sport”, podkreślając, że bez wsparcia 
wielu instytucji i *rm nie udało by się zorganizować tak 
wiele działań sportowych. Ten honorowy tytuł otrzyma-
li: Jarosław Wejer- Wójt Gminy Luzino, Bartłomiej For-
mela- Przewodniczący Rady Gminy Luzino, Magdalena 
Kołodziejczak- przewodnicząca Pomorskiego LZS, Kazi-
mierz Plocke – Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
Ryszard Stachurski – Wojewoda Pomorski i Maciej Ko-
walczuk Z-ca Dyrektora Departamentu Kultury i Sportu 
Urzędu Marszałkowskiego, Mariusz Maszota- El profes-
sional, Rafał Kędziora- WIKĘD, Piotr Waga- WP WAGA, 
Zygmunt Kleba – KLEBA, Witold Breska – U WITKA, 
SAN TECH, Mirosław Kopacz – PROTEL, Luba Graczyk 
– SKLEP SPORTOWY, Zygmunt Dudek – Prezes Banku 
Spóldzielczego Krokowa, Jacek Kobus – MBJ, DOKO, 
Stanisław Bach – STASIU BUS, Wiesław Szczodrowski 
– Sekretarz Pomorskiego LZS, Nadleśniczy Mariusz Ka-
liszewski, Urszula Topp – Pełnomocnik Wójta GKdsPiR-
PA, Michał Orzeszek –  organizator „Strefy Kibica Luzino”, 

Kazimierz Bistroń – Dyrektor Gimnazjum Publicznego w 
Luzinie. Po nich nagrody otrzymali trenerzy, w pierwszej 
kolejności ci, którzy osiągnęli najlepsze wyniki sporto-
we w 2012 roku: Tomasz Myszewski GOSRiT za awans 
do II ligi kobiet, Rafał Freitag za III miejsce w Polsce z 
drużyną GOSRiT dziewczyny 2000 oraz trener KTS-K 
Dohyo, Grzegorz Semak za awans do Pomorskiej Ligi Ju-
nior C z GOSRiT 99 i Piotr Jasielski trener GOSRiT 2000 
za organizację Wakacyjnej Ligi Orlik wyróżnionej przez 
MSiT, Sylwester Piątek GOSRiT 1996/97, Krzysztof Bu-
czak GOSRiT 98, Paweł Radecki GOSRiT 2001 i 2002, To-
masz Joryn GOSRiT 2003/04, Adam Olejniczak GOSRiT 
2004/05, Stanisław Kąkol GKS Luzino sekcja LA, Wiesław 
Szmidtka – GKS Luzino sekcja BnO, Ewa Rostankowska i 
Mariusz Kryża GOSRiT sekcja Tańca Towarzyskiego, Ra-
fał Karcz – sekcja kickboxingu, Piotr Sonnenberg- UKS 
Kaszub sekcja siatkówki oraz Dorota Żaczek ze Świetlicy 
Integracyjnej „Skrzydła Anioła”.Kolejne wyróżnienia to 
nagrody dla 33 sportowców, po dwóch z każdej druży-
ny oraz uhonorowanie statuetką „Złote buty” najlepsze-
go strzelca ze wszystkich drużyn GOSRiT oraz najlepszą 
snajperkę. Tytuł ten otrzymali: Monika Pielowska z II 
ligi kobiet zdobywczyni 23 bramek oraz Maciej Potrykus 
z GOSRiT 98 zdobywca 28 goli. Wyróżnieni sportowcy: 

GOSRiT  1996/97 - Trener Sylwester Piątek, Karol Ce-
drowski, Wojciech Kalkowski, GOSRiT 1998 - Tre-
ner  Krzysztof Buczak, Maciej Chmielnik, Gracjan 
Necel, GOSRiT 1999 - Trener Grzegorz Semak, We-
ncel Adam, Gąsiorowski Dominik, GOSRiT 2000 - Tre-
ner Piotr Jasielski, Mikołaj Bargański, Jakub Domski

GOSRiT 2001 - Trener Paweł Radecki,  Dawid Rybicki, 
Dominik Gębala, GOSRiT 2002 - Trener Paweł Radecki, 
Paweł Selonke, Jakub Langa, GOSRiT 2003 - Trener To-
masz Joryn, Igor Wiczkowski, Kuba Bobkowski, GOSRiT 
2004 - Trener Tomasz Joryn, Kacper Miotk, GOSRiT 
2005 - Trener Adam Olejniczak,  Słowy Maciej, Szmuda 
Jan, GOSRiT Dziewczęta 2000 i młodsze - Trener Rafał 
Freitag, Weronika Mutke, Weronika Kalbarczyk, GOSRiT 
Dziewczyny Gimnazjum - Trener Tomasz Myszewski, 
Magda Lińska, Karolina Jóskowska, ,GOSRiT Seniorki II 
liga - Trener Tomasz Myszewski,  Joskowska Aleksandra, 
Milena Milewska. Sport Szkolny: I miejsce w drużyno-
wych mistrzostwach Powiatu Wejherowskiego w tenisie 
stołowym Katarzyna Płotka, Magda Płotka i Paulina Mey-
na z SP Luzino. Kolejne nagrody to puchary i medale dla 
kierowników i zawodników Luzińskiej Ligi Sołeckiej, które 
wręczyli Jarosław Wejer, Wójt Gminy Luzino i Bartłomiej 
Formela, Przewodniczący Rady Gminy Luzino. Mistrzem 
Ligi w 2012 roku zostało Sychowo, wicemistrzem Kębło-
wo, a 3 miejsce zajęło Milwino. Kolejne miejsca zajęli: Bar-
łomino, Robakowo, Zelewo, Luzino, Wyszecino, Kochano-
wo, Dąbrówka. Wyróżniono również zespół OSP Milwino 
za II miejsce w Mistrzostwach Powiatu Wejherowskiego 
w piłkę nożną halową, które odebrał Rajmund Ga$e, 
kierownik drużyny. Następnym punktem programu były 
występy młodych sportowców. Pierwsi swój pokaz roz-
poczęli tancerze z sekcji Tańca Towarzyskiego GOSRiT, 
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kolejny był pokaz breakdance oraz Hip-Hop. Swoje umie-
jętności pokazali również kickboxerzy i zawodnicy sekcji 
Koluchstyl. Od tego momentu halą rządzili już piłkarze. 
Najpierw odbył się mecz GOSRiT 2005 – GOSRiT 2004, 
następnie GOSRiT 2003- GOSRiT dziewczyny 2000, GO-
SRiT 2001/02 – GOSRiT 2000, GOSRiT 98 – GOSRiT 99, 
GOSRiT 97- GOSRiT 96, GOSRiT II liga kobiet - GOSRiT 
dziewczyny 98/99. Najwięcej emocji towarzyszyło ostat-
niemu meczowi, w którym trenerzy GOSRiT wzmocnieni 
zespołem dziewcząt zmierzyli się z rodzicami. Spotkanie 
to, którego wynik miał drugorzędne znaczenie zakończy-
ło się po raz pierwszy bez kontuzji co wszyscy uczestnicy 
spotkania przyjęli z nie ukrywanym zadowoleniem. Po 
zakończeniu uroczystości wszyscy młodzi sportowcy i tre-
nerzy otrzymali świąteczne prezenty. Warto dodać, że gali 
towarzyszyła wystawa rękodzielnictwa podopiecznych 
Świetlicy Integracyjnej „Skrzydła Anioła”. Impreza  zo-
stała do)nansowana przez Europejski Fundusz Rolny na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca 
w obszary wiejskie Projekt pn.: „Sportowo – Kulturalne 
zakończenie sezonu sportowego” współ)nansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

JUBILEUSZE POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO
W maju i w grudniu odbyły się w Urzędzie Stanu Cywil-
nego w Luzinie uroczystości 50. lecia i 60. lecia pożycia 
małżeńskiego. Dostojnymi Jubilatmi obchodzącymi Ju-
bileusz 60. lecia są Państwo: Władysława i Czesław Si-
roccy z Luzina oraz Zo)a i Marian Wandtke z Kębłowa, 
natomiast Jubilatami obchodzącymi Jubileusz 50. lecia 
są Państwo: Helena i Stanisław Lademann z Luzina, Re-
gina i Eugeniusz Sikora z Zelewa, Eugenia i Jan Cholcha 
z Luzina, Helena i Jan Hebel z Milwina, Jadwiga i Miko-
łaj Wilczek z Luzina oraz Pelagia i Stanisław Kopacz z 
Luzina. Jubilaci zostali udekorowani przez Wójta Gminy 
Luzino inż. Jarosława Wejer Medalami Róży przyznanymi 
przez Prezydenta RP oraz zostali obdarowani kwiatami i 
upominkami. W imieniu mieszkańców życzymy Jubila-
tom dużo zdrowia, pomyślności i następnych Jubileuszy.

Władysława i  Czesław Siroccy

 Zo)a i Marian Wandtke

 Helena i Stanisław Lademann

Regina i Eugeniusz Sikora

Eugenia i Jan Cholcha
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Helena i Jan Hebel

Jadwiga i Mikołaj Wilczek

  Pelagia i Stanisław Kopacz

GRYF LITERACKI
Nagroda literacka za książkę o prof. Gerardzie Labudzie. 
Pierwszym Honorowym Obywatelu Gminy Luzino. Na-
grodę Gryfa Literackiego za 2011 rok otrzymały ex aequo 
dwie książki – „Gdański depozyt” Piotra Schmandta oraz 

„Gerard Labuda – żeglarz na oceanie nauki” pióra Ge-
nowefy Kasprzyk i Marii Krośnickiej. To już piąta edycja 
plebiscytu czytelniczego organizowanego przez Powia-
tową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Wejherowie. – W 
2011 roku nie mieliśmy tak zdecydowanego laureata, ja-
kim było tłumaczenie „Pana Tadeusza” na język kaszub-
ski autorstwa Stanisława Janke w roku 2010. W tym roku 
napłynęło wiele laudacji i do ostatniej chwili toczyła się 
rywalizacja pomiędzy zgłoszonymi przez biblioteki pro-
pozycjami. Komisja złożona z bibliotekarzy wejherowskiej 
biblioteki publicznej wyłoniła dwie książki, które zostały 
równorzędnymi laureatami naszego plebiscytu – powie-
działa Danuta Balcerowicz, dyrektor Powiatowej i Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie.

30. LECIE TEATRU
Teatr Dramatyczny w Luzinie otrzymał medal za zasługi 
dla Powiatu Wejherowskiego. Teatr  działa już od 30 lat. 
Przez ten czas wystawiali swoje spektakle m.in w Wejhe-
rowie, Gdyni oraz podczas licznych przeglądów. Nagro-
da Marszałka Województwa Lubelskiego oraz III m-ce za 
inscenizację gwiżdży to tylko niektóre z sukcesów grupy. 
Teatr ma na swoim koncie nagranie pierwszego kaszub-
skiego słuchowiska teatralnego w Radiu Gdańsk. Teatr 
zaprasza wszystkich mieszkańców na premierę nowego 
spektaklu „Gwiozdka ze Gduńska” dnia 5 stycznia(sobota) 
o godzinie 17.00 do Szkoły Podstawowej im. L. Bądkow-
skiego w Luzinie.

NOWY WÓZ BOJOWY

Nowy wóz bojowy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Luzinie. W listopadzie OSP otrzymało samochód ratow-
niczo – gaśniczy – MAN TGM 18.340 4x4 BB. Jest on 
jednym z najnowocześniejszych wozów strażackich na te-
renie Powiatu Wejherowskiego. Wartość tego samochodu 
wynosi 686.880 zł. Gmina Luzino przeznaczyła na niego 
431.582 zł, a Oddział Wojewódzkiego Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych RP w Gdańsku kwotę 150 tys. 
zł,  Komendę Głównej Państwowej Straży Pożarnej kwotę 
49.465 zł, Starostwo Powiatowe w Wejherowie 30 tys. zł, 
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 20.833 
zł oraz Sołectwo Luzino 5 tys. zł. Warto tutaj dodać, że 
wóz strażacki posiada zbiornik na wodę o pojemności 5 
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BUKIECIARSTWO
Szkolenie z Bukieciarstwa. Bałtycka Agencja Rozwoju Re-
gionalnego Sp. z.o.o.  Pomorska Izba Rolnicza w ramach 
projektu pt. „Nie tylko zboże zapełnia  trzos” (wsparcie 

dla osób chcących odejść z rolnictwa). Przeszkoliła 11 
mieszkanek z terenu Gminy Luzino w Bukieciarstwie: Te-
resę Bojanowską, Justynę Bojka, Aleksandrę Brzozowską, 

Lucynę Erdmańską, Bronisławę Lesner, Annę Reich – Bec-

ker, Edytę Reich- Grzenkowicz, Jadwigę Reich – Paszkij, 
Beatę Szmudę, Halinę Szweda, Marię Rzepka. 

KONKURS NA KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ
Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie już po raz czwarty 
zorganizował konkurs plastyczny skierowany do dzieci i 
młodzieży z terenu Gminy Luzino. W kategorii na ozdo-
bę choinkową w kategorii wiekowej 4-6 lat, I miejsce zajął 
Maksymilian Wieżel ze Szkoły Podstawowej  w Kębłowie, 
II miejsce zajęli: Łukasz Żuralski z Gminnego Przedszkola 
Samorządowego w Luzinie oraz Dominik Łaga ze Szko-
ły Podstawowej w Luzinie. W tej samej kategorii wieko-
wej na kartkę świąteczną I miejsce zajęła Eliza Orzeszek z 
Gminnego Przedszkola Samorządowego w Luzinie, oraz 
Amelia Kolaska ze Szkoły Podstawowej w Kębłowie, w 
kategorii wiekowej 7-13 na ozdobę świąteczną I miejsce 
zajęła Oliwia Jagusiak ze Szkoły Podstawowej  w Luzinie, 
II miejsce Dominik Konkol oraz Dorota Bargańska ze 

KIERMASZ – BOŻE NARODZENIE 2012. 
Dnia 7 grudnia po raz pierwszy na Hali Widowiskowo – 
Sportowej im. Macieja Płażyńskiego w Luzinie odbył się 
kiermasz świąteczny do którego przygotowały się działa-
jące na terenie gminy panie zrzeszone w Kołach Gospo-
dyń Wiejskich: Kębłowie, Kochanowie, Luzinie, Robako-
wie. Rywalizując w konkurencji przygotowania oryginal-
nych potraw i nakrycia stołu Wigilijnego. Oceny dokonali 
uczestnicy kiermaszu poprzez wrzucenie do urn kart. 
Nagroda przypadła Kołu Gospodyń Wiejskich w Robako-
wie. Przy okazji tego kiermaszu, odbył się również jubile-
usz 20-lecia istnienia Koła Gospodyń Wiejskich w Luzinie 
na którym Piotr  Hałuszczak Prezes Zarządu  Wojewódz-
kiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych 
wręczył Ordery Serca  Matkom Wsi otrzymały: Anna 
Drabik, Alicja Klinkosz, Irena Konkel, Krystyna Potry-
kus, Halina Richert, Hildegarda Rybakowska i Maria Wit-
tstock. Kobiety z Luzina w nagrodę brały również udział 
w  w II Ogólnopolski zjazd Kół Gospodyń Wiejskich. 
Kobiety  z KGW z Luzina, uczestniczyły po raz drugi w 
Ogólnopolskim Zjeździe w Licheniu. Zjazd rozpoczął się 
mszą świętą sprawowaną przez ks. abp. Wiesława Merin-
ga. Dary ołtarza o#arowane przez nasze Panie stanowiły 
regionalne potrawy pochodzących z własnych przepisów. 
Na zakończenie mszy św., kobiety z Luzina zaśpiewały 
pieśń  „Kaszëbskô Królewô. Po uroczystościach kościel-
nych, brały udział w wykładach dr Wandy Pułławskiej.

Szkoły Podstawowej w Sychowie, III miejsce Hanna Wi-
śniewska ze Szkoły Podstawowej w Kębłowie. W tej samej 
kategorii wiekowej na kartkę świąteczną przyznano dwa I 
miejsca tj. Kamila Łaga ze Szkoły Podstawowej w Luzinie 
oraz Kamila Chilicka ze Szkoły Podstawowej w Kębłowie. 
II miejsce zajęły Dominika Kendziora oraz Nikola Neu-
műler ze Szkoły Podstawowej w Sychowie, oraz III miejsce 
– Paweł Mikołajczak ze Szkoły Podstawowej w Kębłowie 
oraz Krystian Jetke ze Szkoły Podstawowej w Sychowie. 
W kategorii wiekowej 14-18 lat na ozdobę choinkową I 
miejsce zajęła Beata Riegel  , II miejsce Agnieszka Streng  i 
III miejsce Agata Kankowska, wszystkie laureatki uczęsz-
czają do Gimnazjum Publicznego w Luzinie. Natomiast w 
kategorii na kartkę świąteczną I miejsce przyznano Nata-
lii  Grzenkowicz  , II miejsce Magadalena Malinowska i 
III miejsce Adrianna Groth , każda z nagrodzonych jest 
uczennicą Gimnazjum Publicznego w Luzinie.

tysięcy litrów, działko wodno-pianowe o wydajności 2.400 
litrów na minutę. Wyposażony jest również w agregat prą-
dotwórczy dla potrzeb masztu oświetleniowego, który 
umożliwi prowadzenie akcji gaśniczej przy oświetlonym 
terenie. 
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MATURA
Po raz pierwszy w historii Luzina absolwenci szkoły śred-
niej podeszli do matury.  Tegoroczni maturzyści to słucha-
cze Liceum dla Dorosłych Kaszubskiego Centrum Edu-
kacji „Vademecum” mieszczącego się w budynku Gimna-
zjum Publicznego im. Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich w 
Luzinie oraz absolwenci szkół średnich, którzy zwrócili 
się o zdawanie matury właśnie w Luzinie. Oto lista abitu-
rientów: Lidia Baranowska, Agnieszka Gurska, Agniesz-
ka Bollin, Maria Engelbrecht, Wioletta Neubauer,  Kinga 
Pigulska, Małgorzata Wasylka, Katarzyna Szweda, Piotr 
Sikora, Sławomir Rybakowski, Krzysztof Browarczyk, 
Wojciech Kwiatkowski, Jarosław Szymański, Marcin Stan-
kowski, Radosław Wittstock, Paweł Świniarski i Arkadiusz 
Zieliński. Znamy już wyniki matur ustnych. Zdający za-
prezentowali wysoki poziom znajomości języka polskiego, 
rosyjskiego i angielskiego. Najwyższy wynik – 30 punk-
tów na 30 możliwych – z języka angielskiego zdobył pan 
Krzysztof Browarczyk. Z języka polskiego maksymalną 
ilość punktów otrzymał pan Piotr Sikora, który urozma-
icił swoją wypowiedź ustną prezentacją multimedialną. 
Trzymamy kciuki za pozytywne wyniki matur pisemnych 
i życzymy powodzenia.

UROCZYSTA SESJA
Uroczysta sesja Rady Gminy Luzino, w czasie której zosta-
ną wręczone nagrody dla najlepszych studentów, uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjum i podstawowych, 
a także wyróżniającym się sportowcom i innym działa-
czom społecznym odbędzie się  27 grudnia 2012 roku o 
godz.10.00 w Szkole Podstawowej im. Lecha Bądkowskie-
go w Luzinie.

MEDAL
23 listopada 2012 roku z okazji XX – lecia Związku Gmin 
Pomorskich Wójt Gminy Luzino Jarosław Wejer otrzymał 
Złoty Medal za Długoletnią Służbę, który został przyznany 
przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

INFORMACJA
Biuro Rady Gminy informuje, iż Przewodniczący Rady 
Gminy przyjmuje interesantów w każdą środę tygodnia 
w godzinach od 15.00 do 16.00 w siedzibie Rady Gminy 
przy ul.10 Marca 11 w Luzinie. Istnieje możliwość wcze-
śniejszego umówienia się na spotkanie z przewodniczą-
cym pod numerem tel. (58) 678 20 68 wew. 58.  

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Luzino ogłasza, iż w dniu 15 stycznia 2013 
roku o godz.19.00 w Szkole Podstawowej w Sychowie od-
będzie się Zebranie Wiejskie, w sprawie Wyboru Sołtysa 
Sołectwa Sychowo. 

ZEBRANIA WIEJSKIE
Harmonogram Zebrań Wiejskich, na których będzie 
przedstawiany min. Budżet Gminy Luzino na 2013 rok 
przedstawia się następująco:

Ważne telefony

Centrum Powiadamiania Ratunkowego ………….112

Straż Pożarna ……………………………………….998

Policja – tel. ….………………………………………997

Komenda Powiatowa Policji Wejherowo ul. Dworcowa 14

………………………………………(58) 672 97 22, 997

Pogotowie ratunkowe……………………………….999

Powiatowy Ambulatoryjny Punkt  Opieki Całodobowej 

„Falck” Medycyna ul. Gdańska 47 (58) 672 -17 -68)

Szpital Specjalistyczny w Wejherowie O/Ratunkowy –

…………………………………………….(58) 572 72 00

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek 

Zdrowia Piotr Pelcer Luzino…………  58 678 20 13 

Zintegrowany System Ratowniczy …………………..998

Urząd Gminy Luzino  …(58) 678 20 68 –kancelaria w.44

Rada Gminy Luzino …………….(58) 678 20 68 wew. 58

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (58) 6782068 w.60

Gminna Biblioteka Publiczna Luzino     (58) 67820 86

Gimnazjum Publiczne Luzino …………(58) 678 26 13

Szkoła Podstawowa Luzino …………….(58) 678 20 14

Szkoła Podstawowa Kębłowo ………….(58) 678 20 24

Szkoła Podstawowa Barłomino ……….(58) 678 20

Szkoła Podstawowa Wyszecino ……….(58) 678 20

Szkoła Podstawowa Sychowo …………(58) 678 20 87

Gminne Przedszkole Luzino ………(58)67820 68 w. 57

Urząd Pocztowy Luzino ……………….(58) 678-20 67 

Hospicjum Luzino (Pani Post)…….……..(58) 678 24 61

Gminna Kom.d/sPiRPA ………(58) 678  20  68 wew.66

Gabinet Weterynaryjny Luzino ul. Słoneczna 5 ……….

………………………………………………(58) 678 21 21
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