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ZA NAMI DOŻYNKI GMINNE 2019

Tradycyjnie, w ostatnią niedzielę sierpnia, tj. 25.08. br. 
odbyły się Dożynki Gminne. O godzinie 13.30 odpra-
wiona została msza święta dziękczynna w parafii pw. św. 
Wawrzyńca w Luzinie. Po mszy świętej spod kościoła 
wyruszył barwny korowód dożynkowy składający się z 
bryczek konnych, maszyn rolniczych oraz zabytkowych 
pojazdów i motocykli. 

Uroczystego otwarcia Dożynek Gminnych dokonał Wójt 
Gminy Luzino – Jarosław Wejer wraz z Wiceprzewod-
niczącym Rady Luzino Patrykiem Miotke. Starostami 
tegorocznych dożynek byli Państwo Maria i Stanisław 
Bargańscy z Kębłowa. Po oficjalnym otwarciu wystąpiła 
Gminna Orkiestra Dęta, a następnie odbył się turniej so-
łectw. Przedstawiciele sołectw brali udział w konkuren-
cjach: wejście na słup oraz noszenie wody. Zwycięskim 
sołectwem okazało się Wyszecino, na drugim miejscu 
uplasowało się Zelewo, a trzecie miejsce zdobyło Kębło-
wo. Sołtys wsi Robakowo – Marzena Pallach przygotowała 
konkurs niespodziankę, który polegał na przebieraniu kło-
sów zbóż i kwiatów. W konkursie wzięli udział: Wójt Gmi-
ny Luzino – Jarosław Wejer, Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy Luzino - Stanisław Engelbrecht, Wiceprzewod-
niczący Rady Gminy Luzino - Wiesław Trepczyk, Radna 
Gminy Luzino - Małgorzata Licau oraz Dyrektor Gminne-
go Ośrodka Kultury w Luzinie - Krystyna Potrykus. Każdy 
uczestnik konkursu został nagrodzony koszami z płodami 
rolnymi. Jak co roku, sołectwa przygotowały okazałe wień-
ce dożynkowe. W kategorii „wieniec tradycyjny” wygrało 
Robakowo, a najładniejszy „wieniec niekonwencjonalny” 
wykonała wieś Milwino. Podczas dożynek rozdano także 
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nagrody zwycięzcom konkursu „Piękna Gmina”. W ka-
tegorii „zagroda rolnicza” zwyciężyła Gertruda Binka z 
Barłomina; w kategorii „ogród tradycyjny” – Kazimiera 
Reich z Robakowa, w kategorii „ogród stylowy” – Joanna i 
Daniel Kandzorra z Barłomina, w kategorii zagospodaro-
wana przestrzeń publiczna – Marzena Pallach z Robako-
wa. Zbiórka pieniędzy przeprowadzona podczas dożynek 
przez Fundację „Tip Top” została przeznaczona na lecze-
nie 4-letniego Marcela Palacha. Jak co roku o godzinie 
22.00 odbył się pokaz sztucznych ogni. Podczas festynu 
na scenie zaprezentowały się następujące zespoły: Shantel, 
Blue Angels, La Maro oraz Fliger. Organizatorzy składają 
serdecznie podziękowania wszystkim tegorocznym spon-
sorom dożynek,  Ochotniczym Strażom Pożarnym oraz 
Policji za zabezpieczenie imprezy, a także pozostałym 
osobom, które przyczyniły się do organizacji wydarzenia. 
Podziękowania należą się również zaproszonym gościom, 
sołectwom, rolnikom oraz mieszkańcom za czynne i licz-
ne uczestnictwo. 
SPONSORZY DOŻYNEK 2019: P.U.T ARWIT Arka-
diusz Wicki, Arka-Bud Sp. z o.o, Wikęd Sp. z o.o, Wod–Kan 
Grzenkowicz Sp. z o.o, Alice – Adam Lubiewski, Oktan 
Brzeski&Grzenkowicz Sp.J., Bank Spółdzielczy w Kro-
kowej, Hirsz Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy, 
Firma Usługowa Protel Sp. z o.o, PUH „El Professional” 
Mariusz Maszota, Kruszywo Sp. z o.o, Tech-Rom Roman 
Konkol, „Elgrunt” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ma-
rian Mielewczyk, „MS BRUKI”  Mirosław Sirocki, ZHU 
TRAK Roman Stenka, Firma Budowlana „WP WAGA” 
Piotr Waga, TREE CLONE Maciej Lebiecki, „RICHERT” 
Krzysztof Richert, Transport Ciężarowy Roboty Ziemne 
Józef Formela, Zygmunt Kleba Usługi Stolarskie, Dom 
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Handlowy KUNZ, RCU Ubezpieczenia, ELPOL Hubert 
Szweda, 2 SUN Sp. z o.o, Przedsiębiorstwo Usług Komu-
nalnych w Rumi, Orlex – Danuta i Wojciech Gębarowscy, 
Piekarnia Kaszub z Wejherowa, Sala Bankietowa „Alicja” 
z Luzina, Zakład Usług Komunalnych z Wejherowa oraz 

Robakowo - I miejsce w kat. "Wienic tradycyjny"

Milwino - I miejsce kat. "Wieniec niekonwencjonalny"

Bank Spółdzielczy w Krokowej Oddział w Luzinie 
dla mieszkańców Gminy Luzino

Zarząd Banku Spółdzielczego w Krokowej postanowił 
podczas tegorocznych dożynek wesprzeć finansowo or-
ganizacje społeczne, które aktywnie działają dla dobra 
lokalnego środowiska. Organizacjami tymi są: Świetlica 
integracyjna „Skrzydło Anioła”, Stowarzyszenie Inicja-
tyw Obywatelskich „Pro Bono”, Koło Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów oraz 70 – Luzińska Wodna Druży-
na Harcerska. Darowizny pieniężne zostały wręczone na 
scenie, podczas Dożynek Gminnych 2019 przedstawicie-
lom tych organizacji przez Hannę Kędziora – dyrektora 
Oddziału w Luzinie i Zygmunta Dudka - Prezesa Banku 
Spółdzielczego w Korkowej. Obdarowani nie kryli zado-
wolenia z otrzymanych środków finansowych, a równo-
cześnie wskazywali na co przeznaczą otrzymane wsparcie. 
Następnie Zygmunt Dudek w swoim wystąpieniu podzię-
kował rolnikom gminy Luzino za trud pracy w swoich 
gospodarstwach, za trud włożony podczas zbioru plonów 
w czasie tegorocznych żniw. Powiedział, że plony te tra-
fią na nasze stoły jako smaczna i zdrowa żywność. Życzył 
rolnikom, aby za wszystko co produkują otrzymywali do-
brą zapłatę. Dalsze uczestnictwo Banku Spółdzielczego 
w tegorocznych dożynkach w Luzinie to obdarowywanie 
lodami uczestników dożynek. Na lody te zapraszały Panie 
pracujące w Oddziale Banku w Luzinie. 
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Z ŻYCIA SAMORZĄDU

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI  
PRZEWODNICZĄCEGO

w okresie międzysesyjnym
od 27 czerwca do 30 sierpnia 2019 r.

W okresie międzysesyjnym organizowałem pracę Rady. W 
każdą środę pełniłem dyżury. Przyjmowałem mieszkań-
ców Gminy Luzino. Współpracowałem z Wójtem w  celu 
realizacji zadań ustawowych. Koordynowałem prace Rady 
Gminy z przewodniczącymi Komisji. Zgodnie z planami 
pracy zostały ustalone terminy i tematy posiedzeń, tj. w 
dniach: 
a) 26 sierpnia 2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji ds. 
Społecznych i Sportu,
b) 28 sierpnia 2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji Go-
spodarczej i Ochrony Środowiska,
c) 22 i 27 sierpnia 2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji, 
d) 9 lipca oraz 19, 27 i 29 sierpnia 2019 r. odbyły się posie-
dzenia Komisji Rewizyjnej.
Dnia 2 lipca 2019 roku Komisja Konkursowa „Piękna 
Gmina” dokonała lustracji ogrodów uczestników zgłoszo-
nych do konkursu. Ustaliła zwycięzców konkursu w po-
szczególnych kategoriach, tj.:
1) pani Gertruda Binka – w kategorii ,,zagroda rolnicza”,
2) pani Kazimiera Reich– w kategorii ,,ogród tradycyjny”,
3) państwo Joanna i Daniel Kandzorra – w kategorii 
,,ogród stylowy”,
4) sołectwo Robakowo - w kategorii ,,zagospodarowana 
przestrzeń publiczna”.

Radni reprezentowali Radę Gminy Luzino w tegorocz-
nych dożynkach gminnych, które odbyły się w dniu 25 
sierpnia. Wiceprzewodniczący Rady Gminy pan Patryk 
Miotke wraz z wójtem Gminy dokonali uroczystego 
otwarcia Święta Plonów. Składam serdeczne podzięko-
wania wszystkim osobom zaangażowanym w organizację 
wydarzenia za przygotowanie tak wspaniałej uroczystości. 

Przewodniczący Rady Gminy Luzino
(-) Bartłomiej Formela 

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI  
WÓJTA

za okres od 26 czerwca do 30 sierpnia 2019 r.

1. W dniu 25.07.2019 r. podpisano z firmą Usługi Ogól-
no-Sprzętowo-Transportowe Roboty Drogowe, Teresa 
Groth, 84-239 Bolszewo, ul. Leśna 4 umowę na utwar-
dzenie płytami betonowymi typu JOMB ul. Herberta i ul. 
Rolniczej w Kębłowie. Oba zadania są w trakcie realizacji. 
Przewidywany termin zakończenia to 16.09.2019 r.
2. W dniu 12.08.2019 r. podpisano z firmą Przedsiębior-
stwo Budowlano-Drogowe SPEC-BRUK Zdzisław Jere-
czek, 84-242 Robakowo, ul. Wejherowska 2 umowę na 
utwardzenie płytami betonowymi typu JOMB ul. Zakątnej 

i ul. Strażackiej w Kębłowie. Obecnie prace wykonywane 
są na ul. Zakątnej. Po jej ukończeniu utwardzana będzie 
nawierzchnia ul. Strażackiej. Przewidywany termin za-
kończenia to 27.09.2019 r.
3. Nad prawidłowością realizacji w.w zadań czuwa inspek-
tor nadzoru inwestorskiego p. Iwona Zblewska z Bytowa.
Na pozostałe zadania przygotowywany jest przetarg w celu 
wyłonienia wykonawcy.
4. W dniu 13.08.2019 r. podpisano umowę z firmą P.U.T. 
Arkadiusz Wicki, 84-242 Luzino, ul. Gen. Sikorskiego 3 na 
zadanie dotyczące równania i profilowania dróg grunto-
wych na terenie gminy Luzino. Prace już zostały wykona-
ne w miejscowości Tępcz i Kochanowo, obecnie wykony-
wane są w miejscowości Zielnowo, a do wykonania została 
miejscowość Zelewo i Robakowo.
5. W dniu 25.08.2019 r. odbyły się dożynki gminne. Dzię-
kuję sołtysom za przygotowanie  przepięknych wieńców 
dożynkowych i korowodu dożynkowego, dziękuję straża-
kom z OSP naszej gminy za pomoc w organizacji dożynek. 
Dziękuję Orkiestrze Dętej i pracownikom GOK-u za za-
angażowanie w organizację dożynek. Dziękuję wszystkim 
sponsorom za wsparcie finansowe dożynek.
6. Pierwszą możliwością podłączenia się do kanalizacji 
sanitarnej jest wykonanie przyłącza kanalizacyjnego we 
własnym zakresie. W tym przypadku należy podłączyć  
budynek mieszkalny do studzienki przykanalikowej zlo-
kalizowanej na posesji na własny koszt na następujących 
warunkach: Właściciel nieruchomości na własny koszt 
wykonuje odcinek zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej od 
istniejącej instalacji budynku do studni przykanalikowej 
zlokalizowanej na nieruchomości. Ponadto zleca upraw-
nionemu geodecie wykonanie pomiaru powykonawczego 
na wybudowany odcinek przyłącza kanalizacyjnego oraz 
zgłasza do odbioru w Urzędzie Gminy Luzino. Dokona-
nie odbioru przyłącza kanalizacyjnego przez pracownika 
Urzędu Gminy jest bezpłatne.
Drugą możliwością podłączenia się do kanalizacji sani-
tarnej jest zawarcie umowy  na wybudowanie przyłącza 
kanalizacyjnego z Urzędem Gminy Luzino. W przypad-
ku podpisania umowy koszt wykonania 1 mb. od studni 
przykanalikowej zlokalizowanej na posesji właściciela 
jest równy 1700 zł brutto, wykonanie każdego kolejnego 
metra bieżącego 50 zł brutto. Zarówno w przypadku pod-
pisania umowy z Urzędem Gminy jak i wykonania przy-
łącza we własnym zakresie, na właścicielu nieruchomości 
ciąży obowiązek opróżnienia zbiornika bezodpływowego 
(szamba).

Wójt Gminy Luzino
(-) Jarosław Wejer

WYKAZ UCHWAŁ

Uchwały podjęte podczas VIII Sesji Rady Gminy Luzino 
w dniu 30 sierpnia 2019 r.:
- Nr VIII/125/2019 w sprawie zaciągnięcia długotermino-
wego kredytu bankowego;
- Nr VIII/126/2019 w sprawie udzielenia dotacji dla zakła-
du leczniczego – Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. w Gdyni;
- Nr VIII/127/2019 w sprawie udzielenia dotacji Ochotni-
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czej Straży Pożarnej w Luzinie;
- Nr VIII/128/2019 w sprawie udzielenia dotacji Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Milwinie;
- Nr VIII/129/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej na lata 2019 – 2035;
- Nr VIII/130/2019 w sprawie zmiany budżetu gminy na 
2019 rok;
- Nr VIII/131/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na 
działania Wójta Gminy Luzino i Kierownika Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie;
- Nr VIII/132/2019 w sprawie dzierżawy nieruchomości  
w Luzinie (dot. dz.698);
- Nr VIII/133/2019 w sprawie nabycia nieruchomości  
w Luzinie (działka 289/9, 289/10);
- Nr VIII/134/2019 w sprawie nieodpłatnego nabycia nie-
ruchomości położonej w Luzinie (dot. dz. 697/6);
- Nr VIII/135/2019 w sprawie nadania nazwy ulicy  
w miejscowości Sychowo (ul. Krótka);
- Nr VIII/136/2019 w sprawie nadania nazwy ulicy  
w miejscowości Robakowo (ul. Żwirowa);
- Nr VIII/137/2019 w sprawie nadania nazwy ulicy 
w miejscowości Kębłowo (ul. Uczniowska);
- Nr VIII/138/2019 w sprawie nabycia nieruchomości  
w Luzinie (działka 211/13 i 211/14);
- Nr VIII/139/2019 w sprawie realizacji przez Gminę 
Luzino Programu ,,Opieka wytchnieniowa”;
- Nr VIII/140/2019 w sprawie wprowadzenia zmiany do 
uchwały nr XLVIII/565/2018 Rady Gminy Luzino z dnia 
12 października 2018 r. w sprawie określenia szczegóło-
wych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz ro-
dzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wy-
różnień za osiągnięte wyniki sportowe;
- Nr VIII/141/2019 w sprawie zmiany uchwały nr 
XLVIII/564/2018 Rady Gminy Luzino z dnia 12 paź-
dziernika 2018 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu 
wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży za-
mieszkałych na terenie Gminy Luzino;
- Nr VIII/142/2019 w sprawie zmiany uchwały nr 
L/449/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 12 listopada 2010 
r. w sprawie określenia jednostki budżetowej, źródeł do-
chodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich 
przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu 
finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów;
- Nr VIII/143/2019 w sprawie ustalenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, 
psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i 
doradców zawodowych;
- Nr Uchwała Nr VIII/144/2019 w sprawie ustalenia tygo-
dniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczy-
cieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pra-
cujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci 
młodsze; 
- Nr Uchwała Nr VIII/145/2019 w sprawie zmiany uchwa-
ły nr XXVIII/255/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 17 
marca 2009 r. w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu w spra-
wie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wy-
nagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych 
zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach 
prowadzonych przez Gminę Luzino”.

Uchwały podjęte podczas IX Sesji Rady Gminy Luzino 
w dniu 26 września 2019 r.:
- Nr IX/146/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Progno-

zy Finansowej na lata 2019 – 2035;
- Nr IX/147/2019 w sprawie zmiany budżetu gminy na 
2019 rok;
- Nr IX/148/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicz-
nych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szko-
łach podstawowych prowadzonych przez Gminę Luzino;
- Nr IX/149/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicz-
nych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Luzino oraz określenia granic obwodów tych szkół;
- Nr IX/150/2019 w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie 
skargi Prokuratora Rejonowego w Wejherowie na uchwałę 
nr IX/77/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 28 czerwca 2011 
r. oraz udzielenia pełnomocnictwa;
- Nr IX/151/2019 w sprawie zaliczenia dróg w Luzinie do 
dróg publicznych o kategorii dróg gminnych;
- Nr IX/152/2019 w sprawie zmiany uchwały nr 
VIII/139/2019 Rady Gminy Luzino z dnia 30 sierpnia 
2019 r. w sprawie realizacji przez Gminę Luzino Programu 
„Opieka wytchnieniowa”.

WYKAZ PRZETARGÓW

okres od dnia 11.06.2019 r. do 30.09.2019 r.

UTWARDZENIE PŁYTAMI BETONOWYMI TYPU 
JOMB DRÓG GRUNTOWYCH W MIEJSCOWOŚCI 

KĘBŁOWO NA TERENIE GMINY LUZINO

W dniu 03.07.2019 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępo-
waniu o udzielenie zamówienia publicznego jak wyżej, 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Do 
terminu składania ofert, wpłynęły oferty, odpowiednio jak 
niżej:
Część nr 1 zamówienia – Utwardzenie płytami betonowy-
mi typu JOMB ulicy Herberta w Kębłowie.
Do terminu składania ofert, wpłynęły trzy ważne oferty, 
z oferowaną ceną za wykonanie zamówienia w kwocie od 
118.800,00 zł brutto do 174.174,38 zł brutto. Zamawiający 
do realizacji zamówienia przyjął ofertę, którą złożył Wy-
konawca: Usługi Ogólno-Sprzętowo-Transportowe Robo-
ty Drogowe, Teresa Groth, 84-239 Bolszewo, ul. Leśna 4, 
z oferowaną ceną 118.800,00 zł brutto i 60. miesięcznym 
okresem gwarancji.
Część nr 2 zamówienia – Utwardzenie płytami betonowy-
mi typu JOMB ulicy Rolniczej w Kębłowie.
Do terminu składania ofert, wpłynęło trzy ważne ofert, z 
oferowaną ceną za wykonanie zamówienia w kwocie od 
168.750,00 zł brutto do 237.463,94 zł brutto. Zamawiający 
do realizacji zamówienia przyjął ofertę, którą złożył Wy-
konawca: Usługi Ogólno-Sprzętowo-Transportowe Robo-
ty Drogowe, Teresa Groth, 84-239 Bolszewo, ul. Leśna 4, 
z oferowaną ceną 168.750,00 zł brutto i 60. miesięcznym 
okresem gwarancji.
Część nr 3 zamówienia – Utwardzenie płytami betonowy-
mi typu JOMB ulicy Strażackiej w Kębłowie.
 Do terminu składania ofert, wpłynęły dwie ważne ofer-
ty, z oferowaną ceną za wykonanie zamówienia w kwocie: 
143.811,60 zł brutto i 199.761,36 zł brutto. Zamawiający 
do realizacji zamówienia przyjął ofertę, którą złożył Wy-
konawca: Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe SPEC-
-BRUK, Zdzisław Jereczek, 84-242 Robakowo ul. Wejhe-
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rowska 2, z oferowaną ceną 143.811,6 zł brutto i 60. mie-
sięcznym okresem gwarancji..            
Część nr 4 zamówienia – Utwardzenie płytami betonowy-
mi typu JOMB ulicy Zakątnej w Kębłowie.
Do terminu składania ofert, wpłynęło dwie ważne oferty, 
z oferowaną ceną za wykonanie zamówienia w kwocie: 
379.304,94 zł brutto i 497.315,86 zł brutto. Zamawiający 
do realizacji zamówienia przyjął ofertę, którą złożył Wy-
konawca: Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe SPEC-
-BRUK, Zdzisław Jereczek, 84-242 Robakowo ul. Wej-
herowska 2, z oferowaną ceną 379.304,94 zł brutto i 60. 
miesięcznym okresem gwarancji.

SPRAWOWANIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU 
INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA: 
UTWARDZENIE PŁYTAMI BETONOWYMI TYPU 
JOMB DRÓG GRUNTOWYCH W MIEJSCOWOŚCI 

KĘBŁOWO NA TERENIE GMINY LUZINO

W dniu 09.07.2019 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępo-
waniu o udzielenie zamówienia publicznego jak wyżej, 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Do 
terminu składania ofert, wpłynęły dwie ważne oferty,z ofe-
rowaną ceną za wykonanie zamówienia w kwocie: 7.995,00 
zł brutto i 31.537,20 zł brutto. Zamawiający wybrał najko-
rzystniejszą ofertę, którą złożył Wykonawca: Obsługa In-
westycji Iwona Zblewska, 77-100 Bytów, Rzepnica, ul. Św. 
Wojciecha 11, z oferowaną ceną 7.995,00 zł brutto.

RÓWNANIE I PROFILOWANIE DRÓG GRUNTO-
WYCH NA TERENIE GMINY LUZINO

W dniu 25.07.2019 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępo-
waniu o udzielenie zamówienia publicznego jak wyżej, 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Do 
terminu składania ofert, wpłynęły oferty, odpowiednio jak 
niżej:
Część   nr   1  zamówienia – Część północna terenu gminy 
Luzino
Do terminu składania ofert, wpłynęły trzy oferty, z ofe-
rowaną ceną za wykonanie zamówienia w kwocie od 
197.437,14 zł brutto do 539.216,01 zł brutto. Zamawiający, 
w niniejszej części zamówienia, wybrał najkorzystniejszą 
ofertę, którą złożył Wykonawca: P.U.T. ARWIT Arkadiusz 
Wicki, 84-242 Luzino ul. Gen. Sikorskiego 3, z oferowaną 
ceną 197.437,14 zł brutto, 10. tygodniowym okresem gwa-
rancji, i czasem do przystąpienia do realizacji zamówienia 
– 1 doba.
Część   nr   2  zamówienia – Część południowa terenu gminy 
Luzino
Do terminu składania ofert, wpłynęły trzy oferty, z ofe-
rowaną ceną za wykonanie zamówienia w kwocie od 
228.165,00 zł brutto do 591.691,50 zł brutto. Zamawiający, 
w niniejszej części zamówienia, wybrał najkorzystniejszą 
ofertę, którą złożył Wykonawca: P.U.T. ARWIT Arkadiusz 
Wicki, 84-242 Luzino ul. Gen. Sikorskiego 3, z oferowaną 
ceną 228.165,00 zł brutto, 10. tygodniowym okresem gwa-
rancji, i czasem do przystąpienia do realizacji zamówienia 
– 1 doba.
SPRAWOWANIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU 
INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA: 
RÓWNANIE I PROFILOWANIE DRÓG GRUNTO-

WYCH NA TERENIE GMINY LUZINO

W dniu 30.07.2019 r. nastąpiło otwarcie ofert w postę-
powaniu o udzielenie zamówienia publicznego jak wy-
żej, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 
Do terminu składania ofert, wpłynęły dwie ważne oferty, 
z oferowaną ceną za wykonanie zamówienia w kwocie: 
9.840,00 zł brutto i 23.898,90 zł brutto. Zamawiający, wy-
brał najkorzystniejszą ofertę, którą złożył Wykonawca: 
Obsługa Inwestycji Iwona Zblewska, 77-100 Bytów, Rzep-
nica, ul. Św. Wojciecha 11, z oferowaną ceną 9.840,00 zł 
brutto.

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KO-
MUNALNYCH Z MIEJSC PUBLICZNYCH ORAZ Z 
BUDYNKÓW BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY 

LUZINO

W dniu 06.08.2019 r. nastąpiło otwarcie ofert w postę-
powaniu o udzielenie zamówienia publicznego jak wy-
żej, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczone-
go. Do terminu składania ofert, wpłynęła jedna oferta,                                   
z oferowaną ceną za wykonanie zamówienia w kwocie: 
227.767,68 zł brutto, złożona przez  Eko-Logistik Usługi 
Komunalno-Transportowe Budowa Pojazdów Dariusz 
Gruba, 84-242 Luzino ul. Wilczka 14. Zamawiający przy-
jął ofertę Wykonawcy, w celu realizacji przedmiotowego 
zamówienia.

UTWORZENIE I PROWADZENIE PUNKTU SELEK-
TYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA 

TERENIE GMINY LUZINO

W dniu 13.08.2019 r. nastąpiło otwarcie ofert w postę-
powaniu o udzielenie zamówienia publicznego jak wy-
żej, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczone-
go. Do terminu składania ofert, wpłynęła jedna oferta,                                   
z oferowaną ceną za wykonanie zamówienia w kwocie: 
708.480,00 zł brutto, złożona przez  Eko-Logistik Usługi 
Komunalno-Transportowe Budowa Pojazdów Dariusz 
Gruba, 84-242 Luzino ul. Wilczka 14. Zamawiający przy-
jął ofertę Wykonawcy, w celu realizacji przedmiotowego 
zamówienia.

ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNAL-
NYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZA-

MIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LUZINO

W dniu 20.08.2019 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępo-
waniu o udzielenie zamówienia publicznego jak wyżej, 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Do 
terminu składania ofert, wpłynęła jedna oferta, z oferowa-
ną ceną za wykonanie zamówienia w kwocie: 8.316.000,00 
zł brutto, złożona przez  konsorcjum firm, w skład które-
go wchodzą; lider konsorcjum – Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych Sp. z o.o., ul. Dębogórska 148, 84-230 Ru-
mia; partner konsorcjum – Eko Logistik Usługi Komunal-
no - Transportowe Budowa Pojazdów Dariusz Gruba, ul. 
Wilczka 14, 84-242 Luzino; partner konsorcjum – Usługi 
Transportowe Robert Lewicki, ul. Trzy Gracki 8, 84-107 
Starzyno. Zamawiający przyjął ofertę Wykonawcy, w celu 
realizacji przedmiotowego zamówienia. 
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STYPENDIA MOTYWACYJNE

Dnia 2 września br. w Gminnej Bibliotece Publicznej  
w Luzinie Wójt Gminy Luzino Jarosław Wejer wręczył 
decyzje w sprawie przyznania stypendiów motywacyj-
nych na rok szkolny 2019/2020.

Komisja Stypendialna w składzie: Marzena Meyer, Miro-
sława Kąkol, Bartłomiej Formela, Wiesław Trepczyk oraz 
Sylwester Piątek przyznała granty następującym uczniom: 
Magdalenie Sielaff, Zuzannie Marii Tobias, Julii Ryńskiej, 
Maksymilianowi Meyer, Amelii Antoninie Nowakowskiej 
oraz Agacie Klawikowskiej. Warunki otrzymania stypen-
dium reguluje Uchwała Nr XLVII/564/2018 Rady Gminy 
Luzino z dnia 12 października 2018 r. w sprawie przyjęcia 
lokalnego wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i mło-
dzieży zamieszkałych na terenie Gminy Luzino. Celem 
programu jest motywowanie uczniów, słuchaczy osiągają-
cych wysokie wyniki oraz wybitne osiągnięcia w nauce, do 
dalszego rozwijania swoich uzdolnień, reprezentowania 
szkół w konkursach oraz promowania Gminy.

GMINA LUZINO OTRZYMALA BON   
O WARTOŚCI 15 TYS. EURO 

 NA HOTSPOTY WI-FI

W ramach akcji „Wi-Fi Summer Tour” Gminę Luzino od-
wiedził  przedstawiciel Agencji Wykonawczej ds. Innowa-
cyjności (INEA), która zarządza unijnymi programami w 
dziedzinie transportu, energii i telekomunikacji, jednocze-
śnie koordynuje projektem „WiFi4EU”, do którego gmina 
przystąpiła. Marcin Kujawa pogratulował wójtowi Gminy 
Luzino Jarosławowi Wejer za sprawne i przede wszystkim 

szybkie złożenie wniosku, co zaowocowało otrzymaniem 
bonu na bezpłatne Wi-Fi.
Inicjatywa WiFi4EU wspiera bezpłatny dostęp do bez-
przewodowego internetu w przestrzeniach publicznych, 
takich jak parki, place, budynki publiczne, biblioteki, 
ośrodki zdrowia i muzea w gminach w całej Europie. W 
ramach inicjatywy WiFi4EU gminy mogą ubiegać się o 
bony o wartości 15 tys. euro. Bony te służą pokryciu kosz-
tów zainstalowania hotspotów Wi-Fi w miejscach publicz-
nych w gminach, które nie oferują jeszcze tego rodzaju 
bezpłatnego publicznego dostępu do internetu. Zgodnie 
z podpisaną umową Gmina Luzino jest zobligowana do 
zrealizowania projektu do końca stycznia 2021 r.

„UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI 
WODNO – ŚCIEKOWEJ NA TERENIE 

AGLOMERACJI LUZINO”

Gmina Luzino informuje, iż trwają prace budowlane zwią-
zane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, budową i prze-
budową sieci wodociągowej oraz budową obiektów zaopa-
trzenia w wodę. Powyższe prace są realizowane na terenie 
gminy w miejscowościach Luzino, Kębłowo i Robakowo. 
W ramach Umowy nr 7/1/2017 z dnia 04 września 2017 
r. z Wykonawcą  – 31 maja 2019 r. zakończono prace 
związane z budową obiektów zaopatrzenia w wodę. W ra-
mach Umowy nr 7/2/2017 z dnia 21 września 2017 r. z 
Wykonawcą - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przy-
łączeniami i niezbędnym uzbrojeniem w miejscowościach 
Robakowo i Luzino, są kontynuowane prace związane z 
budową kanalizacji sanitarnej. 31 lipca 2019 r. podpisano 
z Wykonawcą Aneks nr 3 do umowy 7/2/2017 z dnia 04 
września 2017 r. wydłużający termin realizacji umowy do 
30 września 2019 r. W ramach Umowy nr 7/3/2017 z dnia 
04 września 2017 r. - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z 
przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem oraz moderniza-
cja sieci wodociągowej w miejscowości Luzino w ulicach: 
Lipowej, Spółdzielców i Tartacznej.  Są kontynuowane 
prace związane z budową kanalizacji sanitarnej. 31 lipca 
2019 r. podpisano z Wykonawcą Aneks nr 2 do umowy 
7/3/2017 z dnia 04 września 2017 r. wydłużający termin re-
alizacji umowy do 30 września 2019 r. W ramach Umowy 
nr 7/4/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. - Budowa kanalizacji 
sanitarnej wraz z przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem 
oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości 
Luzino w ulicach: Ofiar Stutthofu, Kościelnej, Robakow-
skiej, Okólnej, Rzecznej, Strzebielińskiej i Paraszyńskiej. 
Obecnie trwają prace wykończeniowe związane z budową 
kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. 30 maja 2019 r. 
podpisano z Wykonawcą Aneks nr 3 do umowy 7/3/2017 
z dnia 04 września 2017 r. wydłużający termin realiza-
cji umowy do 10 września 2019 r. W ramach Umowy nr 
7/6/2017 z dnia 15 listopada 2017 r. - Budowa tłoczni ście-
ków wraz z uzbrojeniem w miejscowości Kębłowo, Luzino 
i Robakowo, są kontynuowane roboty budowlane na ww. 
zadaniu. Do tej pory wykonano  tłocznie z Zadania 3, 4, 
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5 oraz tłocznię T1 Robakowo z Zadania 1. Nadal trwają 
prace związane z budową Tłoczni T2 Luzino. W ramach 
Zadania 4 - Urządzenia techniczne i maszyny - Dostawa 
i montaż urządzeń instalacji fotowoltaicznych dla obiektu 
SUW, Sychowo, SUW Luzino oraz oczyszczalni ścieków w 
Luzinie. Zakończono prace związane z budową urządzeń 
fotowoltaicznych dla obiektu SUW Sychowo oraz oczysz-
czalni ścieków w Luzinie przez firmę PRO-ECO Sp. z o.o. 
Zakończono prace  związane z budową urządzeń foto-
woltaicznych dla obiektu SUW Luzino przez firmę 2 SUN 
Sp. z o.o. Sp. K. Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki 
wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” współ-
finansowany jest ze środków unijnych w ramach działania 
2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II 
oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja 
do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktu-
ra i Środowisko 2014 – 2020. Celem projektu jest rozwój 
infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie aglomera-
cji Luzino. Całkowita wartość projektu wyniesie 62 280 
598,07 zł. Poziom dofinansowania projektu wyniesie 85%. 
Wartość dofinansowania projektu wyniesie 32 333 221,56 
zł.

JUBILEUSZE DŁUGOLETNIEGO POŻYCIA 
MAŁŻEŃSKIEGO/ZŁOTE GODY

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi uhono-
rowanie osób, które przeżyły 50 lat w jednym małżeństwie. 
Medal jest nadawany przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej. Wniosek o nadanie medalu jest przedstawiany 
przez  Wojewodę. Po wyrażeniu woli  otrzymania medalu 
przez Jubilatów tut. Urząd wypełnia wniosek i przesyła go 
do Wojewody. W obecnym stanie prawnym zgłoszenia ju-
bileuszu mogą dokonać Jubilaci lub członkowie ich rodzin 
(dzieci, wnuki, rodzeństwo) za zgodą Jubilatów.
Zgłoszenia można  dokonać:
-  w Urzędzie Stanu Cywilnego,  ul. 10 Marca 11 (wejście 
nr III) pok. nr 8 wypełniając stosowny druk zgłoszenia  
lub listownie. Należy podać imię i nazwisko Jubilatów, 
adres ich zameldowania na pobyt stały w gminie Luzino, 
informację dotycząca daty i miejsca zawarcia małżeństwa, 
a także informację o adresie kontaktowym. O nadaniu 
Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie Jubilaci zo-
staną powiadomieni listownie przez kancelarię Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej. Kolejnym etapem jest 
przekazanie medali wraz z legitymacjami do Wojewody 
Pomorskiego i następnie do Urzędu Stanu Cywilnego w 
Luzinie. Po otrzymaniu odznaczeń wraz z legitymacjami 
Urząd Stanu Cywilnego w Luzinie powiadomi Jubilatów 
o terminie uroczystości wręczenia Medali na Długoletnie 
pożycie małżeńskie, która powinna się odbyć w ciągu 6 
miesięcy od nadania medali. Formularz - zgodę na Jubi-
leusz można pobrać na stronie bip.luzino.pl w zakładce 
„Urząd Stanu Cywilnego”.

ZA NAMI BAL DLA SENIORÓW

Dnia 27 września 2019 r. w Sali Bankietowej „Trzy Koro-
ny” w Luzinie odbyła się kolejna już „Jesienna Biesiada 
dla Seniorów przy muzyce country”. W uroczystości wzię-
ło udział 100 seniorów z terenu Gminy Luzino. Jak przy-

stało na Biesiadę Country, każdy z uczestników wystąpił 
w kowbojskim kapeluszu, a sala została udekorowana 
jesiennymi darami: snopkami zbóż, krzewami i polnymi 
kwiatami, co dodatkowo podkreśliło charakter spotkania. 
Inauguracji wieczoru dokonał Wójt Gminy Luzino Jaro-
sław Wejer, który złożył seniorom życzenia z okazji Mię-
dzynarodowego Dnia Osób Starszych oraz wyraził wolę 
kontynuowania tego typu inicjatyw. Dyrektor Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie Ewa Walczak 
przedstawiła gościom program uroczystości, zawierający 
wiele atrakcji, w tym: występ zespołu COUNTRY Pawła 
Bączkowskiego z Poznania, wybór tancerki i tancerza Bie-
siady w stylu country, wspólne śpiewanie tematycznych 
piosenek, zebranych w „Śpiewnik biesiadny”, przygoto-
wany przez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Luzinie, a także degustacja warzyw, 
owoców i ogórków małosolnych ustawionych na paterach 
i w koszach na „Stole jesiennej obfitości”. Wieczór rozpo-
czął się wspólnym obiadem przy świecach i lampce wina, 
ufundowanej przez darczyńcę pana Andrzeja Labud-
dę. Występ zaproszonego artysty poderwał Seniorów do 
tańca, a zabawie nie było końca! Po koncercie uczestnicy 
wspólnie bawili się przy muzyce country i folk, zapewnio-
nej przez DJ. Najlepsza tancerka i tancerz w stylu country 
zostali obdarowani przez Wójta Gminy Luzino prezentami 
w formie koszy dobroci, a pozostali goście, na zakończenie 
biesiady, otrzymali pięknie zapakowane upominki w po-
staci „owocowych darów”.
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ZMIANY W SYSTEMIE SEGREGACJI  
ODPADÓW 

Wójt Gminy Luzino informuje, iż od 01 stycznia 2020 
roku,  Mieszkańcy gminy będą zobowiązani do zbie-
rania odpadów ulegających biodegradacji ze szczegól-
nym uwzględnieniem bioodpadów, tzw. odpadów BIO 
kuchennych. Obowiązek ten wynika z art. 4a  ustawy z 
dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach (Dz.U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.). 
Odpady ulegające biodegradacji będą dzielone na tzw. 
odpady BIO kuchenne i odpady zielone.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 
29.12.2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektyw-
nego zbierania wybranych frakcji odpadów  (Dz.U. z 2017, 
poz. 19) -  odpady „BIO” kuchenne należy gromadzić w 
odrębnych pojemnikach w kolorze brązowym oznaczo-
nych napisem „BIO”  lub poddawać je kompostowaniu we 
własnych przydomowych kompostownikach*.

Odpady „BIO” kuchenne będą selekcjonowane już w 
kuchni do małych woreczków biodegradowalnych/
kompostowalnych o pojemności 8-10 l. Woreczki bę-
dzie dostarczała firma wywozowa w ramach pobieranej 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Zapełnione woreczki będą wrzucane do brązowego po-
jemnika z napisem BIO, bądź do kompostownika, jeśli 
nieruchomość jest wyposażona w przydomowy kompo-
stownik.

Odpady „BIO” z pojemników będą odbierane z nieru-
chomości zamieszkałych co dwa tygodnie, w terminach 
ustalonych dla odbioru odpadów zmieszanych i popio-
łu. W związku z powyższym, właściciele nieruchomo-
ści zamieszkałych, którzy nie posiadają przydomowych 
kompostowników proszeni są o wyposażenie na własny 
koszt, z dniem 01 stycznia 2020 r. nieruchomości w brą-
zowe pojemniki oznaczone napisem „BIO”. 

Brązowe pojemniki na odpady „BIO” kuchenne są dostęp-
ne na rynku,  można je zakupić w marketach remontowo-
-budowlanych oraz w firmach zajmujących się wywozem 
odpadów.

Do pojemnika na odpady „BIO”  będziemy wrzucać:
Odpady żywnościowe pochodzące zarówno z przygoto-
wania posiłków, jak i resztek pokonsumpcyjnych tj.:
• resztki żywności pochodzenia roślinnego,
• obierki z warzyw i owoców,
• przetwory mączne: makaron, pierogi, pizza, pieczywo,
• przeterminowane słodycze,
• skorupki jaj,
• fusy po kawie i herbacie. 

Do pojemnika na odpady „BIO” nie będzie można 
wrzucać:
• mięsa, wędlin, ryb, kości (które wrzucamy do odpadów 
zmieszanych),
• nabiału i jego przetworów (które wrzucamy do odpadów 
zmieszanych),

• olei i tłuszczy jadalnych (które wrzucamy do odpadów 
zmieszanych),
• trawy, liści, gałęzi (które wrzucamy do odpadów zielo-
nych),
• trocin, żwirku z kuwety i innych zanieczyszczonych 
odchodami zwierzęcymi (które wrzucamy do   odpadów 
zmieszanych).

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynka-
mi mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy będą zago-
spodarowywać odpady „BIO” kuchenne we własnych 
przydomowych kompostownikach, zobowiązani są do 
złożenia w terminie od 04 do 30 listopada 2019 r. no-
wej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Zgodnie z art. 6k ust. 4a usta-
wy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.), 
właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujący odpady 
BIO kuchenne we własnych przydomowych kompostow-
nikach, będą zwolnieni z części opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, w wysokości określonej uchwałą 
Rady Gminy Luznio.

Ponadto znowelizowane przepisy ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach wprowadziły z dniem 01 
stycznia 2020 r. obowiązek prowadzenia przez właści-
cieli nieruchomości zamieszkałych selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych. Wobec tego,  właściciele nie-
ruchomości zamieszkałych, którzy dotychczas zbierali 
odpady komunalne w sposób nieselektywny, w związ-
ku ze złożoną deklaracją o nieselektywnym zbieraniu 
odpadów komunalnych, zobowiązani są do złożenia w 
terminie od 04 do 30 listopada 2019 r.  nowej deklaracji  
o ustalenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi, związanej z prowadzeniem selek-
tywnej zbiórki odpadów komunalnych. 
Druki deklaracji dostępne będą na stronie internetowej 
gminy, jak też w Kancelarii Urzędu Gminy w Luzinie przy 
ul. Ofiar Stutthofu 11 (pok. nr 3),  w  Referacie Gospodarki 
Komunalnej  Urzędu Gminy w Luzinie przy ul.10 Marca 
11 (pok. nr 14) oraz u sołtysów gminy od 3 listopada 2019 
r. Deklarację  będzie można składać osobiście  w  Refe-
racie Gospodarki Komunalnej  Urzędu Gminy w Luzinie 
przy ul.10 Marca 11 lub przesłać za pośrednictwem poczty 
na  adres urzędu, bądź za pomocą elektronicznej Platfor-
my Usług Administracji Publicznej ePUAP, po podpisaniu 
bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym 
za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem po-
twierdzonym profilem zaufanym ePUAP w terminie od 4 
do 30 listopada 2019 r.

Z dniem 01 stycznia 2020 r., zmianie również ulegną staw-
ki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Nowe stawki opłat będą znacznie wyższe od obecnie obo-
wiązujących. 
Po uchwaleniu nowych stawek opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, przez Radę Gminy Luzino, wła-
ściciele nieruchomości zamieszkałych zostaną zawiado-
mieni o jej wysokości. Zmiana wysokości stawek opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wiąże się z 
obowiązkiem złożenia nowej deklaracji (z wyjątkiem wła-
ścicieli nieruchomości, którzy do tej pory zbierali odpa-
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dy komunalne w sposób nieselektywny oraz właścicieli 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalny-
mi jednorodzinnymi, kompostującymi odpady BIO ku-
chenne we własnych przydomowych kompostownikach).  
Opłata będzie uiszczana przez właścicieli nieruchomości 
w wysokości podanej w zawiadomieniu.
Dodatkowych informacji w sprawie zmian w systemie 
segregacji odpadów komunalnych na terenie gminy 
można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej 
Urzędu Gminy Luzino (budynek urzędu przy ul. 10 
Marca 11), u p. Aleksandry Radka, nr telefonu (58) 678 
20 68 wew. 78.

*Kompostownik – pojemnik, w którym przebiega kompo-
stowanie odpadów biodegradowalnych, w wyniku czego 
otrzymujemy kompost. Wyróżniamy m.in. kompostowniki 
otwarte i zamknięte. 
Otwarte, np. składają się z belek i tworzą rodzaj skrzyni bez 
dna. Otwarty kompostownik z drewna jest stosunkowo ła-
twy w budowie. Należy wykonać cztery ściany kompostow-
nika z drewnianych desek. Po wkopaniu do ziemi czterech 
pionowych narożników, deski stopniowo układamy wraz ze 
wzrostem wysokości pryzmy. Można też zastosować gotowy 
otwarty kompostownik plastikowy lub metalowy.                     
Zamknięte – najczęściej plastikowe, zapewniają optymalne 
warunki do rozkładu biomasy. Często stosowane systemy 
szczelin przewietrzających oraz termoizolacja powodują, że 
humus można otrzymywać kilka razy do roku. Kompostow-
nik zamknięty nazywany jest również termokompostowni-
kiem i zazwyczaj wykonany jest z surowców wtórnych. 

KULTURA

RODZINNY KONCERT LETNI

Dnia 15 sierpnia br. w Arboretum w Luzinie odbył się ko-
lejny Rodzinny Koncert Letni pod nazwą „Gala Jubileuszo-
wa z okazji 200 rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki”. 
W malowniczej scenerii parku, tym razem na scenie za-
grał zespół LES FEMMES. Rok Moniuszkowski jest okazją 
do przypomnienia bogatej i różnorodnej twórczości Sta-
nisława Moniuszki. Artyści w składzie: Emilia Osowska – 
mezzosopran, Joanna Sobowiec - Jamioł – sopran, Natalia 
Krajewska-Kitowska – sopran, Arkadiusz Farkowski – for-
tepian, dali wspaniały pokaz swojego warsztatu. Licznie 
zgromadzona publiczność nie szczędziła artystom braw, 

a piękna muzyka, śpiew oraz piękna pogoda stworzyły 
szczególny nastrój koncertu. 
Tego dnia odbyło się również przedstawienie teatralne 
dla dzieci pod tytułem „Miś niegrzeczniś”. Koncertowi 
towarzyszyła wystawa po plenerze malarskim „Apetyt na 
sztukę – Luzino i okolice w malarstwie 2019”, która była 
zorganizowana przez Stowarzyszenie Inicjatyw Obywa-
telskich Pro Bono z Luzina. Na zakończenie odbyło się 
losowanie obrazu z pośród publiczności uczestniczącej w 
koncercie. Został on przekazany zwycięzcy przez Wójta 
Gminy Luzino Jarosława Wejera. Organizatorzy dzięku-
ją za udostępnienie miejsca Nadleśnictwu Strzebielino 
– Lasy Państwowe z siedzibą w Luzinie oraz Prezesowi 
Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich Pro Bono - Zofii 
Botulińskiej za podarowanie obrazu.

LETNIE ZAJĘCIA W GOK-u

W okresie od 5 do 16 sierpnia 2019r. w Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Luzinie zorganizowano bezpłatne zajęcia 
dla dzieci z terenu Gminy Luzino. W zajęciach uczestni-
czyły dzieci w wieku od sześciu do jedenastu lat. Pierw-
szy tydzień wakacyjnych zajęć upłynął pod hasłem „Czy 
w Luzinie są skarby?”. Każdego dnia dla dzieci były przy-
gotowane gry, zadania, zagadki i niespodzianki, które były 
połączone z wycieczkami po znanych i ciekawych miej-
scach w Luzinie. Zadaniem dzieci było znalezienie skar-
bu. Uczestnicy zajęć odwiedzili m.in.: Arboretum, ścieżkę 
zdrowia, Muzeum Regionalne oraz Ochotniczą Straż Po-
żarną. W czasie zajęć nie zabrakło również czasu na zaba-
wę na placu zabaw i gry planszowe. Kolejny tydzień dzieci 
spędziły w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskie-
go w Barłominie na plenerze malarskim, organizowanym 
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przez Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich Pro Bono. 
Dzieci uczestniczące w plenerze miały okazje zaprezento-
wać swoje umiejętności malarskie oraz zapoznać się z nie-
znanymi dotychczas technikami. Prace młodych artystów 
można było podziwiać w Arboretum podczas Koncertu 
Letniego. Wakacyjne zajęcia pozwoliły nie tylko miło i 
ciekawie spędzić czas, ale również pobudzić wyobraźnię 
i fantazję dzieci.

WAKACJE W BIBLIOTECE 

W tym roku wakacyjne zajęcia odbyły się w filiach w Kę-
błowie, Sychowie oraz bibliotece głównej w Luzinie. Pod-
czas kilkunastu dni biblioteki zaproponowały różnorodne 
spotkania uwzględniając wiele zainteresowań młodych 
uczestników. Na zajęciach wykorzystano pozyskane w 
projektach roboty i tablety, które umożliwiły zwiedzanie 
wybranych krajów, a nawet podróż w kosmiczne przestwo-
rza bez wychodzenia z czytelni. Podczas warsztatów foto-
graficznych uczestnicy spacerowali po Luzinie odkrywając 
znane im miejsca na nowo, innym razem bawili się w nie-
co zapomniane gry podwórkowe, np. leśne podchody, czy 
łapali wiatr samodzielnie wykonanymi latawcami… Dzię-
ki uprzejmości pani Katarzyny Wyskockiej - nauczyciela 
bibliotekarza ze SP nr 1 w Luzinie - dzieci poznały japoń-
ską sztukę Kamishibai, czyli papierowy teatrzyk, z kolei 
pod okiem dyrektor biblioteki Marii Krośnickiej, podczas 
warsztatów kaligrafii, uczyły się, jak w pięknym stylu na-
pisać, m.in. swoje inicjały. Poza tym, wielokrotnie pod-
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czas warsztatów plastycznych i magicznego spotkania z 
Harrym Potterem korzystały z nieskończonych pokładów 
swojej wyobraźni. Biblioteka bardzo serdecznie dziękuje 
osobom, które pomogły w realizacji spotkań Katarzynie 
Wyskockiej oraz wolontariuszom: Maksymilianowi, Har-
remu, Mateuszowi, Natalii i Patrycji. Na stronie biblioteki 
www.luzino.info można znaleźć więcej szczegółów i wiele 
zdjęć. 

W lipcu Gminna Biblioteka Publiczna rozpoczęła reali-
zację projektu „O Kaszubach Opowieści Kilka...-Młody 
Festiwal Folkowy”. 
Głównym zadaniem projektu „O Kaszubach Opowieści 
Kilka…” jest ożywienie dawnej kultury kaszubskiej - zwy-
czaje, wierzenia, sztuka ludowa, codzienne życie - i przyj-
rzenie się, na ile jest ona obecna w naszym życiu współcze-
snym. Niezwykle istotny w tym projekcie jest dialog mię-
dzypokoleniowy i współpraca różnych środowisk. Dlatego 
też większość zaproponowanych wydarzeń skierowana 
jest do całych rodzin - dzieci, młodzieży, dorosłych oraz 
wielu instytucji - szkół, stowarzyszeń, instytucji kultury. 
W związku z projektem biblioteka przygotowała różno-
rodne działania, które będą odbywały się na przestrzeni 
kilku miesiący. 
Od lipca trwają międzypokoleniowe warsztaty szycia 
„Historie Igłą Malowane”. Chętne osoby biblioteka za-

prasza w każdy poniedziałek - do 14 października- na 
godz.17.00. Podczas spotkań warsztatowych uczestnicy 
uczą się lub doskonalą swoje umiejętności haftu i szycia, 
a także mają okazję porozmawiać przy herbacie z innymi. 
W trakcie całego cyklu, każda osoba lub rodzina wyszyje 
ważną dla siebie historię na swoim kawałku materiału. Na 
zakończenie gotowe rodzinne opowieści zostaną zszyte w 
jedną całość tworząc narzutę-patchwork z różnymi osobi-

stymi historiami, które uczestnicy w szczególności chcieli-
by zachować w pamięci. 
W sierpniu i wrześniu odbyły się warsztaty majsterko-
wania prowadzone przez rzeźbiarza Adama Barana. Na 

pierwszym spotkaniu powstały dawne kaszubskie instru-
menty i narzędzia muzyczne, np. kołatki, puzówka, czy 
rińczk, z kolei we wrześniu uczestnicy tworzyli zabawki- 
statki. 12 października odbędą się ostatnie z cyklu zaję-
cia rzeźbiarskie- „Szopka Bożonarodzeniowa w Trady-
cji Kaszubskiej”. W tym dniu mali i duzi majsterkowicze 
wyrzeźbią postacie do szopki, którą wspólnie na koniec 
zmontują i ozdobią. Szopkę będzie można oglądać w bi-
bliotece. Dodatkowo najbardziej wytrwali artyści wyko-
nają płaskorzeźby, które będą mogli zabrać do domu na 
pamiątkę.
Równolegle do prowadzonych w bibliotece warsztatów dla 
mieszkańców, uczniowie trzech szkół podstawowych z: 
Luzina, Łęczyc i Gowina, poznają lokalną kulturę, poprzez 
udział w licznych zajęciach z artystami, m.in. linorytu, ka-
ligrafii, fotografii analogowej, rzeźby, podczas wycieczek 
edukacyjnych po regionie, czy spotkań z ciekawymi oso-
bami- ludźmi pasji, działaczami społecznymi. Relację z ich 
działań będzie można zobaczyć 20 października podczas 
uroczystego podsumowania projektu na Hali Widowisko-
wo-Sportowej w Luzinie. Tego niedzielnego popołudnia 
mieszkańcy Luzina i okolic będą mogli m.in.: wziąć udział 
w warsztatach rękodzieła, nauczyć się tańców regional-
nych i bawić się na wiejskiej potańcówce. Wkrótce na stro-
nie biblioteki pojawi się więcej szczegółów.
Dofinansowano przez Narodowe Centrum Kultury w ra-
mach ogólnopolskiego programu ETNOPOLSKA 2019 
oraz ze środków Gminy Luzino.

NARODOWE CZYTANIE W BIBLIOTECE

Dnia 7 września br. w Gminnej Bibliotece Publicznej w 
Luzinie odbyła się 8. edycja Narodowego Czytania. Pod-
czas tegorocznej odsłony akcji Narodowego Czytania 
Para Prezydencka zaproponowała lekturę polskich nowel. 
Prezydent Andrzej Duda z małżonką dokonali wyboru z 
ponad 100 propozycji tytułów przesłanych do Kancela-
rii Prezydenta. Wybrane pozycje dot. nowel powstałych 
w epokach od romantyzmu do dwudziestolecia między-
wojennego. Słowo wstępne, obejmujące charakterystykę 
dzieł i ich autorów, przedstawił zgromadzonym Mieczy-
sław Bistroń – Prezes ZK-P o/Luzino i polonista. Czytanie 
obejmowało „Dobrą pani” Elizy Orzeszkowej, „Dym” Ma-
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rii Konopnickiej, „Katarynkę” Bolesława Prusa, „Orkę” – 
Władysława Stanisława Reymonta, „Rozdzióbią nas kruki, 
wrony…” Stefana Żeromskiego, „Sachema” Henryka Sien-
kiewicza, „Sawę” (z cyklu: „Pamiątki Soplicy”) Henryka 
Rzewuskiego oraz „Mój ojciec wstępuje do strażaków” (ze 
zbioru: „Sanatorium pod Klepsydrą”) Brunona Schulza.  
Jak podkreśla Para Prezydencka „jest to wybór tekstów, 
których wspólnym mianownikiem jest polskość w połą-
czeniu z treściami uniwersalnymi, refleksją nad człowie-
kiem i społeczeństwem”.
W luzińską akcję, zorganizowaną przez bibliotekę,  włą-
czyli się aktorzy Teatru Dramatycznego w Luzinie, pra-
cownicy biblioteki, lokalni działacze kultury, nauczyciele 
oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Luzinie. Podczas czy-
tania nowel przeprowadzono konkurs dla uczestników, 
polegający na odgadnięciu tytułów recytowanych frag-
mentów. Nagrodami były magnesy pamiątkowe 8. edycji 
Czytania. Dodatkową nagrodę – sok malinowy, będący 
wątkiem rozważań  nad stanem straży pożarnej początku 
XX wieku w noweli „Mój ojciec wstępuje do strażaków”, 
otrzymała od OSP Luzino uczestniczka, która poprawnie 
wyjaśniła znaczenie słów „pompierzy” oraz „ognie ben-
galskie”. Ponadto, każdy z przybyłych na spotkanie mógł 
pozyskać we własnych egzemplarzach nowel stempel oko-
licznościowej pieczęci Narodowego Czytania. Było to już 
3. ogólnopolskie czytanie, w którym uczestniczyła Gmina 
Luzino. Całość imprezy, podobnie jak w latach poprzed-
nich, prowadziła dyrektor GBP Maria Krośnicka.

 
EDUKACJA

Szkoły z terenu Gminy Luzino laureatami konkursu 
#OSEWyzwanie

SP im. Ks. Jana Twardowskiego w Barłominie, SP im. płk. 
Stanisława Dąbka w Sychowie oraz SP Nr 1 im. Lecha Bąd-
kowskiego w Luzinie wygrały konkurs #OSEWyzwanie 
organizowany przez Ogólnopolską Sieć Edukacyjną. Pro-
gram został zaprojektowany przez Ministerstwo Cyfryza-
cji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.
Nagrodą w Konkursie #OSEWyzwanie są mobilne pra-
cownie multimedialne składające się z 16 laptopów 
umieszczonych w przenośnej szafie z punktem dostępu do 
internetu, dzięki którym szkoły będą mogły prowadzić cy-
frowe lekcje, a uczniowie będą korzystać z internetowych 
zasobów edukacyjnych. Udział w konkursie mogły wziąć 

szkoły z miejscowości liczących do 50 tysięcy mieszkań-
ców. Kolejne warunki, które należało spełnić to zgłosze-
nie się szkoły do projektu OSE i programu mLegitymacja 
szkolna. Dodatkowo szkoła mogła przysłać przygotowaną 
specjalnie na konkurs pracę plastyczną pt. „Smart szkoła”. 
Komisja Konkursowa zdecydowała o przyznaniu 764 (w 
tym 8 dla placówek z terenu Powiatu Wejherowskiego, z 
czego 3 z Gminy Luzino) nagród, a podstawą do ich przy-
znania była liczba punktów, które zdobyła szkoła zgłasza-
jąca się do konkursu. Do udziału w konkursie zgłosiło się 
1606 szkół z całej Polski.

2 września 2019 r. do Szkoły Podstawowej nr 2 im. prof. 
Gerarda Labudy po raz pierwszy zawitały pierwszokla-
siści oraz uczniowie pierwszej klasy czwartej.

Po wysłuchaniu chóru szkolnego dzieci otrzymały upo-
minki w postaci notesów, długopisów oraz słodkich ka-
szubskich krówek, co niewątpliwie wyzwoliło radość i 
pozwoliło przełamać pierwsze lęki i obawy nowych adep-
tów edukacji. Po oficjalnym powitaniu dzieci udały się na 
pierwsze zajęcia ze swymi wychowawcami. Klasą I a opie-
kować się będzie Agata Frankowska, klasą I „b”,  Mirel-
la Musiał, klasą I „c”, Katarzyna Kamień, a nieco starsze 
dzieci z klasy czwartej pod swą opiekę przyjął Mieczysław 
Bistroń. W szkole otwarta została także nowa świetlica 
szkolna, którą opiekować się będzie p. Joanna Borska. No-
wym uczniom, dyrekcja szkoły gratuluje i życzy samych 
sukcesów edukacyjnych.
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SPORT

Drugie miejsce GOSRiT 2009/10 Luzino na turnieju  
w Bojanie

Dobra gra zawodników GOSRiT z Luzina (rocznik 2009) 
zaowocowała drugim miejscem podczas turnieju na Dra-
gon Arena w Bojanie. O drugim miejscu przeważyła prze-
grana 1:2 z Błękitnymi I Wejherowo. 

Białe Nosy, Leśne Owoce Leśnego oraz Team Mamut 
wygrały Wakacyjna Ligę w Kębłowie

Zakończyły się zmagania w Wakacyjnej Lidze, która od 
początku lipca odbywała się na Boisku Sportowym GO-
SRiT w Kębłowie. W sportowej rywalizacji uczestniczyło 
ponad 230 zawodników z 23 ekip. Najwięcej emocji to-
warzyszyło rozgrywkom w najstarszej kategorii, w której 
mistrzem ligi zostały Białe Nosy. Emocji do końca nie 
brakowało, a o zwycięstwie nad zespołem Sołtys Team 
zdecydowały punkty bonusowe. Jeszcze ciekawsza była 
walka o najniższe miejsce na podium. Dzikie Kaczki do 
ostatniego meczu miały szansę wyprzedzić słabiej dys-
ponowaną tego dnia Husarię, lecz ostatecznie zabrakło 2 
punktów. Piąte miejsce zajęła ekipa Albania Team,  czyli 
zwycięzcy wszystkich dotychczasowych czterech edycji, 
wyprzedzając bezpośrednio Szrot Ligi Sołeckiej, w której 
gościnnie zagrał dyrektor GOSRiT Luzino – Piotr Klecha. 
Wakacyjną „Drużynę Sezonu” stworzyli: Igor Wiczkowski 
- najlepszy strzelec (17 bramek), Olek Potrykus – bramka 
sezonu (publiczność), Konrad Formela – bramka sezonu 
(organizatorzy), Brajan Domaradzki oraz Mikołaj Nastały. 
Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe puchary i dy-
plomy, a wśród uczestników zostały rozlosowane liczne 
nagrody rzeczowe m. in. koszulki, kubki, worki i getry, 
które wraz z organizatorami rozgrywek wręczył Piotr 
Klecha – dyrektor GOSRiT Luzino. Wśród najmłodszych 
pierwsze miejsce wywalczyła drużyna Team Mamut, 
utrzymując przewagę nad drugim zespołem FC Mojżesze.  
Na najniższym stopniu podium stanęła ekipa FC Młodzia-
ki. W wakacyjnej drużynie marzeń U12 znaleźli się: Jakub 
Wejher - najlepszy strzelec (31), Szymon Kędziora - bram-
ka sezonu (publiczność), Miłosz Swobodziński -bramka 
sezonu (organizatorzy), Kaja Mienik i Kacper Pawłowski.
W kat. U14 najlepsi okazali się zawodnicy Leśnych Owo-
ców Leśnego wyprzedzając Team Lipton oraz Chill Wasyl. 
Najlepszą drużynę sezonu stworzyli: Alan Groth - najlep-

szy strzelec (26) Mateusz Borski - bramka sezonu (publicz-
ność), Eryk Pieńkowski - bramka sezonu (organizatorzy), 
Kacper Mienik i Kamil Kożyczkowski. Liga została zorga-
nizowana przez Pawła Hinza, któremu pomagali: Paweł 
Radecki, Maksym Graczyk i Kinga Damps, a dofinanso-
wana została przez: Gminę Luzino, Urząd Marszałkowski 
Województwa Pomorskiego, Wojewodę Pomorskiego, Po-
morski ZPN oraz Akumulator społeczny i Pomorski  LZS.

Kaszubska Liga Buczki wystartowała. Òska Lëzëno 
pierwszym liderem

Gra oparta o dziewiętnastowieczną zabawę, obecnie 
przeżywa swój renesans jako dyscyplina sportowa przy-
pominająca hokej.  Dnia 17 sierpnia 2019 r. na stadionie 
GOSRiT Luzino odbyła się inauguracja Kaszubskiej Ligi 
Buczki. W formule “każdy z każdym” zmierzyły się cztery 
zespoły: Òska Lëzëno (Osa Luzino), Gromówka Żukòwò 
(Burza Żukowo), Czôrné Pùjczi Strzebielëno (Czarne 
Koty Strzebielino) oraz Krëbanë Brusë (Krëbanë Brusy). 
Po pierwszym spotkaniu liderem z kompletem punktów 
jest zespół z Luzina. 6 punktów zabrali ze sobą Krëbanë 



16

LUZINO Biuletyn Informacyjny Rady i Wójta Gminy

Nr 150/październik 2019

Brusë, jedno zwycięstwo dające 3 punkty odniosła druży-
na ze Strzebielina. Kaszëbskô Liga Bùczczi działająca przy 
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 
organizuje cztery turnieje ligowe w roku. Obecnie liczy 
cztery drużyny. Nieprzypadkowo miejscem inauguracji 
było Luzino, w którym GOSRiT Luzino  oraz miejsco-
wy LZS są bardzo życzliwe dla rozwoju kaszubszczyzny 
w sporcie. Puchar dla lidera po pierwszych rozgrywkach 
również nawiązuje do tradycji - ma on kształt diabelskich 
skrzypiec - instrumentu obrzędowego.

Seniorki GOSRiT Luzino drugie na Ogólnopolskim 
Turnieju w Sianowie

W dniu 17 sierpnia br, drugoligowy zespół zawodniczek 
GOSRiT Luzino pojechał do Sianowa (woj. zachodnio-po-
morskie) na XXI Ogólnopolski Turniej im. Anny Bocian. 
Po oficjalnym otwarciu turnieju podopieczne trenerów 
Sylwestra Piątka i Adama Olejniczaka rozpoczęły mecze 
grupowe. W pierwszym meczu luzińska ekipa spotkała się 
z drużyną Junior Gryfino, z którą zwyciężyła 4:0 (bram-
ki: Oliwia Werra i 3x Magda Lińska), w drugim spotkaniu 
grupowym zmierzono się z drużyną Kotwica Kołobrzeg, 
który został wygrany aż 8:0 (bramki: Magda Lińska -2, Oli-
wia Werra -2, Oliwia Falk -2, Ewelina Barra i Zosia Okoń), 
trzeci mecz grupowy i na przeciw drużyny z Luzina stanął 
UKS Olimpijczyk Drawsko, którego również udało się po-
konać 4:0 (bramki Magda Lińska - 4). W ostatnim meczu 
grupowym ekipa z Luzina zmierzyła się z MKS Lew Lę-
bork, ten mecz był o pierwsze miejsce w grupie B, które 
wygrano 2:0 (bramki Magda Lińska i Oliwia Werra). Z 12 
punktami w bramkach 18-0 luzińska ekipa wyszła z grupy 
i zameldowała się w półfinale, w którym spotkała się ze 
Stal Jezierzyce i zakończyła remisem 0-0. W rzutach kar-
nych lepsze okazały się zawodniczki z Luzina i tym samym 

zagrały w wielkim finale z gospodarzem Turnieju Victoria 
Sianów, w którym ostatecznie przegrały 1-2 i zajęły dru-
gie miejsce. Po całej fazie rozgrywek nastąpiła oficjalne 
zakończenie a najlepsza zawodniczka Turnieju została 
Magda Lińska, której serdecznie gratulujemy. Sponsorzy 
II Ligowych zawodniczek: PKS Gdynia S.A., Luzińska Re-
stauracja, Elprofessional, San-Tech, Doko, Trak Barłomi-
no i Gmina Luzino.

Juniorzy GOSRiT Luzino zremisowali z Beijing Sport 
University Pekin

Dnia 25 sierpnia br. juniorzy z GOSRiT w Luzinie mieli 
okazję zagrać mecz towarzyski z młodymi chińskimi pił-
karzami z klubu: Beijing Sport University Pekin. Nowo 
upieczony Trener UEFA B - Michał Dąbrowski zezwolił 
zagrać w tym meczu blisko 30 zawodnikom, którzy po cie-
kawych zawodach zremisowali ze swoimi rówieśnikami z 
Chin 1:1. Po zakończeniu meczu była okazja do wspólne-
go biesiadowania, podczas którego Piotr Klecha – dyrek-
tor GOSRiT w Luzinie wręczył gościom lokalne pamiątki.

Sukces najmłodszych tenisistów stołowych GOSRiT 
Luzino

Dnia 29 września  br. w Gdańsku, został rozegrany I Woje-
wódzki Turniej Klasyfikacyjny skrzatów i skrzatek w teni-
sie stołowym. Po raz pierwszy w zawodach wojewódzkich 
wystąpili najmłodsi adepci GOSRiT LUZINO - Marta 
Rzepa, Magdalena Hilla i Hubert Kaczkowski. Jak zazna-
czył trener Waldemar Płotka, lepszego debiutu nie można 
było sobie wymarzyć. Złoty medal zdobyła Marta Rzepa, 
srebrny Magda Hilla, a bardzo dobre siódme miejsce zajął 
Hubert Kaczykowski.
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Zacięta XI kolejka Luzińskiej Ligi Sołeckiej

Dnia 29 września br. rozegrana została XI kolejka 
Luzińskiej Ligi Sołeckiej. Do sporej niespodzianki doszło 
na boisku w Zelewie, gdzie miejscowy pretendent do wy-
grania ligi,  KS Suchocki przegrał z Luzinem 1:3. Sporo 
kłopotów miał lider z Wyszecina, który ostatecznie wygrał 
w Milwinie 2:0. Bardzo wyrównany i zacięty pojedynek ro-
zegrały dwie drużyny z dolnych rejonów tabeli, w którym 
Barłomino zremisowało z Robakowem 2:2. W ostatnim 
derbowym meczu Kochanowo pokonało Kębłowo 4:1.

Sukces tenisistek GOSRiT Luzino
Cztery medale zdobyły tenisistki stołowe GOSRiT LUZI-
NO Magda i Katarzyna Płotka, w Międzynarodowym Tur-
nieju Tenisa Stołowego Mini Drzonków Cup 2019. Turniej 
został rozegrany w dniach 29.08 – 01.09.2019 r. w obiekcie 
WOSiR  Zielona Góra – Drzonków. Blisko 300 tenisistów 
i tenisistek z pięciu państw rywalizowało o medale w tur-
nieju drużynowym, indywidualnym i deblowym. Złoty 
medal luzinianki zdobyły w turnieju drużynowym, na-
tomiast w grze indywidualnej Magda zdobyła srebrny, a  
Katarzyna brązowy medal. W grze deblowej nasze zawod-
niczki „dorzuciły” brązowy medal.

GOSRiT Luzino zaprasza na treningi w Sychowie, Ko-
chanowie, Zelewie, Wyszecinie i Barłominie

Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie 
zaprasza wszystkich chętnych na zajęcia piłkarskie w gru-
pach prowadzonych w Kochanowie, Wyszecinie, Barłomi-
nie, Sychowie oraz Zelewie. Grupy spotykają się regularnie 
od początku września i w miłej atmosferze poznają pod-

stawy techniki piłkarskiej. Zajęcia zostały dofinansowane 
przez Gminę Luzino, Urząd Marszałkowski Województwa 
Pomorskiego oraz Wojewodę Pomorskiego. Zaintereso-
wani proszeni są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Spor-
tu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie.
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OSP Luzino najlepsza w powiecie

14 września w godz. 9.00 – 14.00 odbyły się na stadionie w 
Lini XI Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze, których 
organizatorami była Komenda Powiatowa Państwowej 
Straży Pożarnej w Wejherowie oraz Oddział Powiatowy 
Związku OSP RP w Wejherowie. W konkurencji drużyn 
męskich, OSP Luzino okazała się najlepsza, pokonując 
11 pozostałych reprezentacji. Oprócz pucharu zwycięzcy 
oraz bonu na 1.500 zł, drugi puchar drużyna otrzymała 
za I miejsce w wykonaniu ćwiczenia bojowego (na mo-
kro). Serdecznie gratulujemy zawodnikom i wicenaczel-
nikom: dowódcy Markowi Miotk i opiekunowi Januszowi 
Drabik za wspaniałe przygotowanie drużyny w składzie: 
Łukasz Paszki, Szymon Sikora, Dominik Miotk, Mate-
usz Teclaf, Stanisław Paszki, Jakub Drabik, Bartosz Miotk  
i Piotr Stanicki, do zawodów.

 
Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ

Strażacy z powiatu wejherowskiego szkolili się w Luzinie

W dniach od 27 do 
29 września na bazie 
Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Luzinie 31 
druhów z jednostek 
OSP powiatu wejhe-
rowskiego uczestni-
czyło w kursie, da-
jącym uprawnienia 
Sędziów Zawodów 
Sportowo-Pożarni-
czych. Pomysł prze-
prowadzenia szko-
lenia zaproponował 
Zarząd Oddziału 
Powiatowego Związ-
ku OSP RP w Wej-
herowie. Nie przez 
przypadek na miejsce 
szkolenia wybrano 
Luzino, gdyż do tej 
pory na 12 posiada-
jących uprawnienia 

sędziów zawodów w powiecie, aż  8 osób stanowili druho-
wie z Luzina. Szkolenie, pod auspicjami Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego, prowadzili członkowie Krajowego Kole-
gium Sędziów Zawodów Strażackich Związku OSP RP:  
Janusz Szulka z woj. opolskiego oraz Andrzej Małyszka ze 
Słupska. Z ramienia powiatu przygotowania koordynowa-
li Przewodniczący Kolegium Sławomir Miotk oraz Wie-

sław Kornacki (członek ZW OSP). Jak podkreślali organi-
zatorzy, powiat wejherowski, dzięki powyższemu szkole-
niu, posiada najliczniejszą kadrę sędziów w województwie 
pomorskim. 

OSP z dotacjami podmiotów zewnętrznych

Dzięki dotacjom Komendanta Głównego Państwowej 
Straży Pożarnej  w II półroczu br. OSP naszej gminy za-
kupią sprzęt ratowniczy oraz umundurowanie o wartości 
ponad 40.000 zł. Ponadto, na doposażenie OSP, dotacje  w 
wysokości łącznej ponad 11.000 zł przyznało Wojewódz-
two Pomorskie oraz WFOŚi GW w Gdańsku, natomiast 
Gmina Luzino wsparła OSP dotacjami w wysokości 7.565 
zł. Dodatkowo, należy zaznaczyć, że wydatki na zapew-
nienie ochrony przeciwpożarowej ujęte w budżecie gminy 
Luzino, corocznie oscylują w wysokości ponad 250.000 zł. 
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DOŻYNKI W KĘBŁOWIE

Dnia 1 września 2019 r. w Kębłowie odbyły się dożynki 
parafialno-wiejskie, które rozpoczęły się mszą świętą. Na 
wspólne biesiadowanie uczestnicy udali się barwnym ko-
rowodem. Sołtys Kochanowa Łucja Tokarska przywitała 
przybyłych gości i zaprosiła do wspólnej zabawy. Podczas 
dożynek nie zabrakło atrakcji dla dorosłych, jak i dzieci, 
takich jak: zabawne konkurencje, darmowy poczęstunek 
czy wybrzmiewająca ze sceny muzyka. Organizatorzy 
dziękują za zaangażowanie w organizację imprezy KGW 
z Kochanowa za przygotowanie posiłków, KGW z Luzina 
za występ na scenie oraz Orkiestrze Dętej z Luzina. Soł-
tys Kochanowa dziękuje również wójtowi Gminy Luzino 
Jarosławowi Wejer, proboszczowi parafii pw. św. Jadwigi 
Śląskiej – Krzysztofowi Lorek, Radzie Sołeckiej i sołtysowi 
Kębłowa, DJ ADAMO, jeźdźcom, kwiaciarni Ekspresja z 
Kębłowa, wszystkim pozostałym sponsorom i przybyłym 
gościom za wspólną, udaną zabawę. 
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Jubileusz 25-lecia działalności artystycznej 
 

19.10.2019 r.

 

Msza Święta - godz. 16.30
 w kościele pw. św. Wawrzyńca

 w Luzinie, 
dalsza część uroczystości odbędzie
się w Szkole Podstawowej Nr 2 im.

prof. Gerarda Labudy w Luzinie
 

CHÓR LUTNIA Z LUZINA
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